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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

вул. Володимирська, 64/13, м. Київ, 01601 тел. 239-31-41 
 

______________№_______________ 
На №__________________________ 

Міністерство освіти і науки України 
Департамент атестації кадрів 

вищої кваліфікації 
 

Повідомлення  
про перенесення захисту дисертації 

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.46 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка повідомляє про перенесення захисту дисертації Мельник 
Оксани Ярославівни на тему «Міжнародні договори у системі джерел права 
соціального забезпечення України» на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального 
забезпечення у зв’язку з карантином та іншими обмежувальними заходами, що 
запроваджені Кабінетом Міністрів України та Міністерством освіти і науки України. 

Про дату захисту буде повідомлено додатково. 
 

Голова спеціалізованої 
вченої ради Д 26.001.46                    М.І. Іншин 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 
 
 

МЕЛЬНИК Оксана Ярославівна 
 
 

УДК 349.3 
 
 
 

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Спеціальність 12.00.05 – трудове право; 

право соціального забезпечення 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2020 
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Дисертацією є рукопис. 
 
Робота виконана на кафедрі державно-правових дисциплін та 

міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України. 
 
 
Науковий керівник:   доктор юридичних наук, доцент 

ЮСУПОВ Валерій Андрійович, 
Державний вищий навчальний заклад 
«Криворізький національний університет», 
завідувач кафедри права. 

 
Офіційні опоненти:   доктор юридичних наук, професор 

МЕЛЬНИК Костянтин Юрійович, 
Харківський національний університет 
внутрішніх справ, завідувач кафедри трудового 
та господарського права факультету № 2; 
 
кандидат юридичних наук 
САЙНЕЦЬКИЙ Олег Павлович, 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, асистент кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення. 
 

 
Захист відбудеться «24» квітень 2020 року о «13» годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.46 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, 
вул. Володимирська, 60. 

 
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, чит. зала № 12. 

 
 
Автореферат розіслано «23» березня 2020 року. 

 
 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради                С.М. Черноус 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Підвищений інтерес в умовах 
сьогодення до міжнародних договорів як важливої складової системи джерел 
права соціального забезпечення продиктований тим, що вони виступають 
основоположною, політико-правовою формою взаємодії України з 
міжнародними інституціями, іншими державами з цілого комплексу 
соціальних питань, визнання та гарантування соціальних прав, у тому числі 
соціальних прав громадян нашої держави, які працюють за кордоном.  
Становлення України як демократичної, соціальної та правової держави 
передбачає організацію та проведення комплексної соціальної реформи, у 
першу чергу, через призму удосконалення правового регулювання відносин 
соціального забезпечення з урахуванням національного та міжнародного 
досвіду. У зв’язку із цим, потребує переосмислення міжнародно-правове 
регулювання відповідних відносин, виходячи із того, що відповідно до ст.9 
Конституції України міжнародні договори є невід’ємною частиною 
національного законодавства, посідають провідне місце у системі джерел 
права соціального забезпечення. 

З позиції сьогодення стає очевидним, що процес розбудови новітньої 
системи джерел права соціального забезпечення повинен передбачати вжиття 
імплементаційних заходів щодо міжнародних, у тому числі європейських, 
соціальних стандартів. Особлива цінність таких стандартів зумовлена тим, що 
вони відображають міжнародну практику та досвід і можуть слугувати 
базисом для забезпечення ефективності соціальних перетворень, якості та 
ефективності правового регулювання. 

Таким чином, ураховуючи важливість і значимість організації та 
проведення якісної й ефективної соціальної реформи, розбудови новітнього 
законодавства, одним із вагомих напрямів у цій сфері є наукове дослідження 
міжнародних договорів – джерел права соціального забезпечення – як 
цілісного, узгодженого, системного правового явища. Така характеристика 
міжнародних договорів дає підстави констатувати, що вони здатні сприяти 
підвищенню ефективності та дієвості соціального забезпечення, рівня 
соціальних стандартів, що визначатимуть механізм реалізації соціальних прав 
та державних соціальних гарантій громадян. Міжнародні договори є 
пріоритетом державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людини 
в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації, а 
також на основі яких визначатиметься розмір основних соціальних гарантій: 
мінімальний розмір соціальних виплат і допомоги. 

Науково-теоретичну базу дослідження проблем щодо міжнародних 
договорів як джерел права соціального забезпечення склали праці таких 
вчених-правників: В.М. Андріїв, М.І. Боднарук, Н.Б. Болотіна, 
С.Я. Вавженчук, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 
М.Я. Вісьтак, Ю.М. Гришина, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, С.В. Кобернюк, 
В.Л. Костюк, І.В. Лагутіна, І.М. Ласько, С.С. Лукаш, Л.Ю. Малюга, 
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А.Р. Мацюк, В.П. Мельник, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, О.М. Обушенко, 
П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, О.П. Сайнецький, 
С.М. Синчук, Д.І. Сіроха, А.М. Слюсар, Б.І. Сташків, О.В. Тищенко, 
Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, Л.П. Шумна, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, 
Ю.В. Чижмарь, В.І. Щербина, В.А. Юсупов, О.М. Ярошенко та ін. 
Незважаючи на вагомі наукові доктринальні здобутки цих та інших вчених-
правників, в умовах сьогодення існує об’єктивна потреба у теоретичному 
обґрунтуванні особливостей міжнародних договорів як складової розбудови 
новітньої моделі джерел права соціального забезпечення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі державно-правових дисциплін та 
міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України 
відповідно до Стратегії національної безпеки України (Указ Президента 
України від 26 травня 2015 року № 287/2015), Національної стратегії у сфері 
прав людини (Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015), 
Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 
період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 
23 листопада 2015 року № 1393-р.), Концепції реформування (розвитку) 
пенітенціарної системи (розпорядження Кабінету Міністрів України від 
13 вересня 2017 року № 654-р.), Переліку пріоритетних напрямів наукового 
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015 – 
2019 рр. (наказ МВС України від 16 березня 2015 року № 275). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 
академії правових наук України на 2016 – 2020 рр., схваленої постановою 
загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 
2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
з’ясування сутності та особливостей міжнародних договорів у системі джерел 
права соціального забезпечення, їх ролі у правовому регулюванні відносин у 
сфері соціального забезпечення, а також вироблення пропозицій з 
вдосконалення законодавства та правозастосовної практики. 

Для досягнення поставленої мети дисертації необхідно вирішити такі 
наукові завдання: 

 – визначити поняття та ознаки міжнародного договору у системі джерел 
права соціального забезпечення; 

– виокремити класифікацію міжнародних договорів у системі джерел 
права соціального забезпечення; 

– з’ясувати місце міжнародних договорів у ієрархічній структурі джерел 
права соціального забезпечення; 

– розкрити особливості міжнародних актів ООН як джерел права 
соціального забезпечення; 
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– охарактеризувати правові положення конвенцій та рекомендацій МОП 
у системі джерел права соціального забезпечення; 

 – виокремити перелік особливостей двосторонніх міжнародних 
договорів у системі джерел права соціального забезпечення; 

– визначити роль та значення соціальних стандартів в удосконаленні 
системи джерел права соціального забезпечення; 

– розкрити тенденції розвитку джерел права соціального забезпечення в 
умовах європейської інтеграції; 

– виділити значення кодифікації законодавства про соціальне 
забезпечення для джерел права соціального забезпечення. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, пов’язані з 
формуванням та об’єктивацією міжнародних норм і юридичних приписів у 
джерелах права соціального забезпечення України. 

Предметом дослідження є міжнародні договори у системі джерел права 
соціального забезпечення України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 
діалектичний метод пізнання правових явищ. У роботі також 
використовувались такі методи наукового пізнання, як формально-логічний, 
системно-структурний, логіко-семантичний та порівняльно-правовий. За 
допомогою діалектичного методу визначено особливості правового 
регулювання поняття, ознак, класифікації та місця міжнародного договору у 
системі джерел права (підрозділи 1.1, 1.3, 1.4). Засоби формальної логіки 
надали можливість проаналізувати сутність та ознаки міжнародного договору 
у праві соціального забезпечення як цілісне явище, а також класифікацію 
міжнародних договорів, характеристики окремих їх видів (підрозділи 1.1, 1.2, 
2.1 – 2.3). Системно-структурний метод було застосовано для визначення 
місця міжнародних договорів у системі джерел права соціального 
забезпечення, дослідження правового регулювання соціального забезпечення 
ЄС (підрозділи 1.3, 3.1). За допомогою логіко-семантичного методу 
поглиблено понятійний апарат юридичної науки «міжнародний договір у праві 
соціального забезпечення», «міжнародні договори ООН», «загальнодержавна 
програма імплементації міжнародних соціальних стандартів», «двосторонні 
міжнародні договори», «загальнодержавна програма» (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1 – 
2.3, 3.2). Порівняльно-правовий метод використано для порівняння 
національного законодавства, яке регламентує соціальне забезпечення України, 
ЄС та окремих держав – членів ЄС (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є першим правовим дослідженням, що спрямоване на розкриття 
сутності, місця та особливостей міжнародних договорів у системі джерел 
права соціального забезпечення. У результаті проведеного дослідження 
сформульовано низку наукових положень і висновків, серед яких: 

уперше: 
– визначено, що загальнодержавна програма імплементації міжнародних 

соціальних стандартів – це комплекс взаємопов’язаних завдань з імплементації 
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міжнародних соціальних стандартів, визначених відповідно до міжнародно-
правових актів про права людини, у процесі розвитку системи актів 
законодавства, інших джерел права соціального забезпечення, спрямованих на 
реалізацію ефективної державної соціальної політики та пріоритетних 
напрямів створення сучасної правової системи України шляхом удосконалення 
нормотворчої діяльності органів державної влади та запровадження єдиної 
системи планування, координації та контролю роботи уповноважених органів 
державної влади, місцевого самоврядування разом з інститутами 
громадянського суспільства; 

– визначені первинні заходи підвищення ефективності та дієвості 
застосування міжнародних договорів у системі джерел права соціального 
забезпечення, зокрема: 1) розробка механізму оцінювання Кабінетом 
Міністрів України спільно з інститутами громадянського суспільства 
положень міжнародно-правових договорів України на предмет їх 
ефективного впровадження у систему нормативно-правового регулювання 
відносин соціального забезпечення України з підготовкою відповідних 
висновків; 2) розробка загальнодержавної програми імплементації 
міжнародних та європейських соціальних стандартів; 3) підвищення 
ефективності науково-правової експертизи на предмет відповідності 
міжнародним договорам законодавства України у сфері соціального 
забезпечення; 4) законодавче закріплення недопустимості зменшення при 
ратифікації міжнародних договорів змісту та обсягу видів соціального 
забезпечення, які гарантуються громадянам України відповідно до актів 
національного законодавства у цій сфері; 

– узагальнено особливості, що визначають роль та місце міжнародних 
договорів у системі джерел права соціального забезпечення, до яких належить 
те, що вони: 1) укладаються виключно за умови, якщо не суперечать нормам 
Конституції України; 2) формулюють та закріплюють систему міжнародних 
соціальних стандартів; 3) мають вищий рівень легітимності порівняно з 
іншими актами законодавства (крім Конституції України); 4) виступають 
міжнародно-правовим базисом розвитку внутрішнього законодавства про 
соціальне забезпечення; 5) забезпечують міжнародне співробітництво України 
з питань соціального забезпечення з урахуванням конституційно-правових 
приписів;  

– обґрунтована необхідність розширення та формування Україною 
цілісної системи двосторонніх міжнародних договорів у сфері соціального 
забезпечення, у яких варто закріпити: 1) перелік міжнародно-правових заходів 
захисту прав та інтересів громадян України; 2) систему дієвих, прозорих та 
доступних механізмів реалізації, правової охорони і захисту права на соціальне 
забезпечення та інших тісно пов’язаних з ним прав; 3) механізми соціального, 
у тому числі пенсійного, страхування громадян України, які працюють за 
кордоном; 4) заходи державного нагляду та громадського контролю у сфері 
соціального забезпечення; 

удосконалено: 
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– поняття міжнародного договору у праві соціального забезпечення, під 
яким запропоновано розуміти специфічний акт, укладений у письмовій формі 
за участю двох або більше держав та/або інших інститутів міжнародного 
права, що регулюється міжнародним правом та спрямований на регламентацію 
відносин із соціального забезпечення; 

– визначення терміна «міжнародні договори ООН як джерела права 
соціального забезпечення», під яким запропоновано розуміти систему 
міжнародно-правових актів, дія й припинення яких регулюються 
міжнародними нормами, які спрямовані на регулювання відносин із 
соціального забезпечення, а також сприяють соціальній відповідальності 
держави, вирішенню соціальних проблем і забезпеченню соціальної безпеки у 
країні; 

– механізм імплементації міжнародно-правових актів ООН у галузі 
соціального забезпечення, що передбачає таке: 1) забезпечення 
співробітництва України та ООН з гуманітарних і соціальних питань; 
2) удосконалення механізмів щодо належної ратифікації міжнародно-правових 
актів ООН; 3) розробку дієвих механізмів імплементації міжнародних 
соціальних стандартів ООН у законодавство про соціальне забезпечення; 4) 
запровадження міжнародної соціально-правової експертизи проєктів законів та 
інших актів законодавства у сфері соціального забезпечення на предмет 
відповідності міжнародно-правовим актам ООН; 5) запровадження механізмів 
виконання окремих міжнародно-правових актів ООН; 6) забезпечення дієвості 
та ефективності права на соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних з 
ним прав; 7) удосконалення нагляду та контролю за дотриманням права на 
соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних з ним прав з огляду на зміст 
міжнародно-правових актів ООН; 8) визначення перспективних планів щодо 
розвитку новітнього законодавства про соціальне забезпечення з огляду на 
положення міжнародно-правових актів ООН; 

– обґрунтування необхідності прийняття комплексного програмного 
акта, що сприяв би імплементації міжнародних соціальних стандартів, метою 
якого буде визначення стратегії: 1) розробки, затвердження та впровадження 
Загальнодержавної програми зближення (адаптації, гармонізації) 
законодавства України та держав – членів європейської спільноти (ЄС, Ради 
Європи) у сфері соціального забезпечення; 2) розробки проєкту та ухвалення 
Кодексу про соціальне забезпечення з урахуванням Загальнодержавної 
програми зближення (адаптації, гармонізації) законодавства України та держав 
– членів європейської спільноти (ЄС, Ради Європи) у сфері соціального 
забезпечення; 3) запровадження державного та громадського моніторингу 
щодо дотримання вимог прийнятого Кодексу про соціальне забезпечення; 

дістали подальшого розвитку: 
– обґрунтування, що міжнародні договори виступають найбільш 

оптимальною міжнародно-правовою формою забезпечення реалізації, 
гарантування і правової охорони права на соціальне забезпечення та інших 
тісно пов’язаних з ним прав; 
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− узагальнення напрямів імплементації європейських соціальних 
стандартів у національне законодавство, що включає обґрунтування 
доцільності прийняття проєкту Загальнодержавної програми імплементації 
міжнародних соціальних стандартів, а також визначення основних завдань та 
перспективи прийняття цієї програми на загальнодержавному рівні;   

− розкриття проблем розвитку джерел права соціального забезпечення, 
що відображаються у: відсутності ефективної соціальної політики у 
відповідній сфері; наявності колізії у законодавстві про соціальне 
забезпечення; відсутність систематизації джерел; системності порушень права 
на соціальний захист та інших пов’язаних з ним прав. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
викладені в дисертації наукові положення, теоретичні і практичні висновки та 
пропозиції можуть використовуватись: 

а) у науково-дослідній сфері – надалі для досліджень у науці права 
соціального забезпечення щодо реалізації особою права на соціальне 
забезпечення; 

б) у правотворчості – для удосконалення законодавчих і підзаконних 
нормативно-правових актів, які регламентують реалізацію особою права на 
соціальне забезпечення; 

в) у правозастосовній діяльності – для удосконалення практики 
застосування норм чинного законодавства про соціальне забезпечення, яке 
встановлює юридичні гарантії реалізації особою права на соціальне 
забезпечення; 

г) у навчальному процесі – при підготовці лекцій, відповідних розділів 
підручників і навчальних посібників з права соціального забезпечення, при 
викладанні навчальних дисциплін «Право соціального забезпечення», 
«Трудове право та право соціального забезпечення», а також у науково-
дослідній роботі студентів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 
самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, трудового права 
та права соціального забезпечення. Усі сформульовані в дисертації положення 
і висновки отримані дисертантом особисто та належать автору. Усі наукові 
публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 
дисертантом на засіданнях кафедри державно-правових дисциплін та 
міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України, а 
також були оприлюднені на засіданнях Всеукраїнського круглого столу: 
«Пенсійна реформа та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи» 
(м. Дніпропетровськ, 22–24 червня 2012 року); «Соціальні ініціативи 
Президента України та права інвалідів» (м. Київ, 19–20 липня 2013 року), 
на всеукраїнських і міжнародних конференціях: «Юриспруденція в теорії і 
на практиці: питання вдосконалення правової грамотності» (м. Запоріжжя, 
24–25 лютого 2017 року); «Актуальные проблемы правовых, 
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экономических и гуманитарных наук» (г. Минск, 14 апреля 2017 года); 
«Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» 
(м. Одеса, 19 травня 2017 року); «Малиновські читання» (м. Острог, 
17 листопада 2017 року) та у науково-практичних посібниках: «Актуальні 
проблеми соціального права»: науково-практичний посібник: збірник статей 
учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут 
реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.; «Актуальні проблеми 
соціального права»: збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних 
програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 
2019 р.. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли 
своє відображення у дев’яти наукових статтях, які опубліковані у фахових 
наукових виданнях, з них дві опубліковані у зарубіжному науковому виданні, 
а також у дев’яти тезах науково-практичних конференцій та десяти інших 
комунікативних наукових заходах. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, переліку 
умовних скорочень, вступу, трьох розділів, поєднаних у дев’ять підрозділів, 
висновків та списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації 
становить 210 сторінок. Список використаних джерел складається з 
227 найменувань і займає 25 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету та комплекс завдань цієї наукової роботи, а також предмет, 
методи дослідження, сформульовано наукову новизну та теоретичну й 
практичну значущість дисертації, окреслено апробацію її результатів. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади міжнародних договорів у системі 
джерел права соціального забезпечення» складається з трьох підрозділів, у 
яких комплексно проаналізовані поняття та ознаки міжнародного договору у 
системі джерел права соціального забезпечення, надана їх класифікація,  
визначено місце міжнародних договорів в ієрархічній структурі джерел права 
соціального забезпечення. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та ознаки міжнародного договору у системі 
джерел права соціального забезпечення» доведено, що міжнародні договори у 
сфері соціального забезпечення, по-перше, виступають частиною 
національного законодавства; по-друге, уособлюють міжнародний досвід, 
принципи та стандарти; по-третє, здатні виступати міжнародно-правовим 
базисом активного розвитку внутрішнього законодавства; по-четверте, 
закладають механізми реалізації, гарантування та правової охорони системи 
соціальних прав. 

Акцентується увага на тому, що через міжнародні договори у сфері 
соціального забезпечення формується сучасна парадигма міжнародно-правової 
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взаємодії інших держав та міжнародних організацій, передусім з питань прав 
людини та соціальних питань.  

Тим самим міжнародні договори у сфері соціального забезпечення 
відіграють ключове місце у системі джерел права соціального забезпечення. 
Міжнародні договори України відображають загальні ознаки, притаманні 
джерелам права. Вони покликані розвивати внутрішню систему джерел права, 
що виступає важливою передумовою здійснення конструктивних реформ у 
соціальній сфері та перспективою розвитку внутрішнього законодавства про 
соціальне забезпечення. 

У підрозділі 1.2 «Класифікація міжнародних договорів у системі джерел 
права соціального забезпечення» встановлено, що при класифікації 
міжнародних договорів застосовуються такі основні підходи: 
1) універсалізація міжнародно-правового регулювання; 2) урахування 
регіональних особливостей, що пов’язані із об’єктивними чинниками, 
пов’язаними із вирішенням конкретних питань; 3) урахування географічних та 
інших пов’язаних із ними чинників; 4) урахування змістових особливостей; 
5) виділення окремих правових особливостей міжнародних договорів. 

Констатується, що міжнародні договори як багатоаспектне правове 
явище у праві соціального забезпечення поділяються на окремі види за 
наступними критеріями: 1) за особливостями правової природи: а) акти, що 
обов’язкові для виконання державами-учасницями міжнародних організації; б) 
акти, що обов’язкові для виконання після їх ратифікації; в) акти, які не 
підлягають ратифікації і не обов’язкові для виконання; 2) за характером 
міжнародно-правових норм у сфері соціального забезпечення: а) імперативні; 
б) диспозитивні; в) комплексні, тобто такі, що поєднують імперативні та 
диспозитивні норми; 3) за функціями в системі міжнародного права: а) 
матеріальні; б) процесуальні; 4) за способом створення та формою вираження: 
а) норми звичаєві; б) норми договірні; в) норми, що містяться в рішеннях 
міжнародних організацій і мають нормативні властивості; 5) за способом 
правового регулювання: а) зобов’язальні; б) уповноважені; в) заборонні; г) 
відсильні; 6) за часом дії: а) строкові; б) безстрокові; 7) за предметом 
(об’єктом) правового регулювання договори поділяються відповідно до 
окремих видів соціальних виплат залежно від соціального випадку; 8) залежно 
від органу, що прийняв міжнародний нормативно-правовий акт: а) акти, 
прийняті ООН і МОП; б) акти, прийняті регіональними міжнародними 
організаціями. 

У підрозділі 1.3 «Місце міжнародних договорів у ієрархічній структурі 
джерел права соціального забезпечення» зосереджено увагу на тому, що 
міжнародні договори відносно Конституції України у системі джерел права 
соціального забезпечення укладаються виключно за умови, якщо не 
суперечать нормам Конституції України та покликані розвивати і 
поглиблювати норми Конституції України з питань соціального забезпечення. 

Звертається увага на, те що міжнародні договори відносно законів 
України у системі джерел права соціального забезпечення мають такі 
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особливості: 1) виступають міжнародно-правовим базисом для ухвалення 
законів України з питань соціального забезпечення; 2) відображають систему 
міжнародних соціальних стандартів, які виступають важливою складовою 
законодавчого регулювання відносин із соціального забезпечення; 
3) розвиваються та поглиблюються через норми законів України про соціальне 
забезпечення; 4) мають переваги у застосуванні порівняно з нормами законів 
України про соціальне забезпечення; 5) виступають важливим критерієм 
оцінки ефективності законів України про соціальне забезпечення. 

Міжнародні договори відносно підзаконних нормативних актів у системі 
джерел права соціального забезпечення мають такі особливості: 1) виступають 
міжнародно-правовим базисом для ухвалення підзаконних нормативних актів з 
питань соціального забезпечення; 2) розвиваються та поглиблюються через 
норми підзаконних нормативних актів про соціальне забезпечення; 3) мають 
вищу юридичну силу порівняно з нормами підзаконних нормативних актів про 
соціальне забезпечення; 4) виступають важливим критерієм оцінки 
ефективності підзаконних нормативних актів про соціальне забезпечення. 

Розділ 2 «Основні види міжнародних договорів у системі джерел 
права соціального забезпечення України» складається з трьох підрозділів, у 
яких комплексно розкриваються основні міжнародні акти ООН, конвенції та 
рекомендації, двосторонні міжнародні договори у системі джерел права 
соціального забезпечення. 

У підрозділі 2.1 «Основоположні міжнародні акти ООН як джерела 
права соціального забезпечення» зазначається, що міжнародні договори ООН 
як джерела права соціального забезпечення – це система міжнародно-правових 
актів, ухвалених уповноваженими органами ООН за встановленою 
процедурою, які спрямовані на регулювання відносин із соціального 
забезпечення. Основними ознаками міжнародних договорів ООН у системі 
джерел права соціального забезпечення є такі: визначають засади 
співробітництва та партнерства України з іншими державами у соціальній 
сфері; ухвалюються уповноваженими органами ООН; ухвалюються та 
набувають чинності за спеціальною процедурою ООН; сприяють розвитку 
міжнародно-правового регулювання у сфері соціального забезпечення; 
визначають систему міжнародних соціальних стандартів; виступають базисом 
розвитку внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення, його 
систематизації, а в перспективі – кодифікації; визначають систему 
основоположних соціальних прав людини; визначають засади міжнародної 
правосуб’єктності особи. 

Автором звертається увага не те, що реалізація положень Конвенції ООН 
про права осіб з інвалідністю потребує змістовного та комплексного 
доопрацювання, з урахуванням практики його практичної реалізації, позиції 
інститутів громадянського суспільства, зокрема, громадських організацій осіб 
з інвалідністю, а також на основі вивчення, аналізу потреб та інтересів таких 
осіб, у тому числі науково-теоретичних напрацювань вчених-правників, 
експертів та інших зацікавлених осіб. Це дозволить не лише імплементувати 
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відповідні норми Конвенції про права осіб з інвалідністю, а також на її основі 
розробити дієву модель соціального забезпечення, ухвалити необхідні для 
цього законодавчі акти. Тому слушним було б підвищити ефективність 
інституційного громадського контролю за дотриманням міжнародних 
соціальних стандартів, у тому числі осіб з інвалідністю та інших соціально-
вразливих категорій осіб. 

У підрозділі 2.2 «Конвенції та рекомендації МОП у системі джерел 
права соціального забезпечення» зазначено, що статут МОП базується на 
двох основних принципах: універсальності та тристороннього 
представництва. Універсальність означає, перш за все, можливість вступу 
до Організації будь-якої держави, яка погоджується виконувати 
зобов’язання відповідно до Статуту. У той же час принцип тристороннього 
представництва означає те, що у діяльності МОП беруть участь не лише 
представники урядів держав-учасниць, а також роботодавців і працівників, 
що дозволяє формувати конструктивні механізми вироблення дієвих рішень 
у сфері праці та соціального забезпечення.  

Розкривається значення ратифікації Україною Конвенції МОП № 102 
«Про мінімальні норми соціального забезпечення» адже  вона: 1) орієнтує 
держав-членів на конструктивну роботу щодо розвитку національних 
моделей соціального забезпечення; 2)  визначає загальні засади та механізми 
здійснення таких видів соціального забезпечення, як медичне 
обслуговування, допомога у зв’язку з хворобою, допомога по безробіттю, 
допомога в старості, допомога у випадку трудового каліцтва або 
професійного захворювання, родинна допомога, допомога у зв’язку з 
вагітністю і пологами, допомога по інвалідності, допомога у зв’язку з 
втратою годувальника; 3) визначає загальні міжнародні соціальні стандарти 
щодо соціального забезпечення; 4) передбачає стимулювання розвитку 
національного законодавства про соціальне забезпечення щодо кожної 
держави-члена МОП. 

У підрозділі 2.3 «Двосторонні міжнародні договори у системі джерел 
права соціального забезпечення» наголошується на тому, що двосторонні 
договори з іншими державами у сфері соціального забезпечення спрямовані 
на: 1) формування двосторонньої міжнародно-правової бази взаємовідносин 
України та інших держав з питань соціального забезпечення; 2) регламентацію 
питань щодо забезпечення реалізації, гарантування та правової охорони 
соціальних прав громадян договірних держав; 3) розвиток та поглиблення 
міжнародно-правових актів ООН, МОП, інших міжнародних інституцій з 
питань соціального забезпечення. 

Розкрита юридична сутність поняття «двосторонній міжнародний 
договір України» як джерела права соціального забезпечення, що являє собою 
міжнародно-правовий акт, ухвалений між уповноваженими органами України 
та інших держав, спрямований на ефективне регулювання відносин 
соціального забезпечення. Основними ознаками двосторонніх міжнародних 
договорів України як джерел права соціального забезпечення є такі: 
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ухвалюються з урахуванням міжнародно-правових актів ООН, МОП та інших 
регіональних міжнародних інституцій; ухвалюються уповноваженими 
органами України та інших держав; приймаються за спеціальною процедурою; 
спрямовані на регулювання відносин соціального забезпечення; покликані 
розвивати міжнародні соціальні стандарти; набувають чинності на території 
договірних держав за спеціальною процедурою; підлягають імплементації у 
національне законодавство. 

Розділ 3 «Тенденції удосконалення джерел права соціального 
забезпечення в умовах міжнародної інтеграції» складається з трьох 
підрозділів, в яких окреслюється місце міжнародних соціальних стандартів та 
їх роль в удосконаленні системи джерел права соціального забезпечення, а 
також визначаються тенденції розвитку джерел права соціального 
забезпечення в умовах європейської інтеграції й аналізується кодифікація 
законодавства про соціальне забезпечення в умовах міжнародної інтеграції. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародні соціальні стандарти та їх роль в 
удосконаленні системи джерел права соціального забезпечення» 
зосереджується увага на тому, що міжнародні соціальні стандарти мають такі 
основні ознаки: 1) визначають соціальні орієнтири розвитку суспільства і 
держави; 2) визначають засади, принципи та положення щодо правового 
регулювання відносин із соціального забезпечення; 3) включають 
основоположні соціальні права; 4) реалізуються через призму адаптації та 
імплементації у національне законодавство; 5) сприяють транспозиції 
(адаптації, зближенню, уніфікації) законодавства України та міжнародного 
законодавства у сфері соціального забезпечення; 6) виступають базисом 
формування та розвитку джерел права соціального забезпечення. Автором 
наголошується на доцільності розробки проєкту загальнодержавної програми, 
яка дозволила б якісно упорядкувати відповідні процеси та сприяла б 
посиленню співробітництва у сфері соціального забезпечення між Україною та 
країнами ЄС. 

Зазначається, що міжнародні соціальні стандарти щодо права на освіту 
повинні закріплювати не лише право на безоплатну освіту, але й повинні 
забезпечувати рівну доступність освіти для всіх на основі здібностей кожного, 
і розвивати в особи повагу до прав людини і сприяти взаєморозумінню, 
терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами. 

У підрозділі 3.2 «Тенденції розвитку джерел права соціального 
забезпечення в умовах європейської інтеграції» з’ясовується, що, незважаючи 
на євроінтеграційні прагнення України та наявні міжнародно-правові і 
національні правові передумови співробітництва та партнерства, питання 
адаптації (гармонізації) законодавства не мало належного та адекватного 
вирішення. Тому наразі перед Україною продовжує стояти відповідне питання. 
Головні проблеми, пов’язані з дотриманням та виконанням положень Угоди 
про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС і його державами-
членами та ухвалених відповідно до неї актів законодавства щодо сфери 
соціального забезпечення, полягають у відсутності: чіткого плану, 
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спрямованого на виконання відповідних положень; належного науково-
експертного забезпечення процесу адаптації (гармонізації), консультування та 
координації з провідними інститутами громадянського суспільства; постійного 
наукового і громадського супроводу; належного адаптаційного періоду; 
громадського контролю. 

Дисертант доходить висновку, що, враховуючи необхідність 
імплементації європейських соціальних стандартів, зближення законодавства 
України та ЄС, Ради Європи (Європейської Спільноти) у сфері соціального 
забезпечення, важливим було б розробити відповідну програму, що дозволила 
б якісно упорядкувати відповідні процеси, надати їм плановості, 
обґрунтованості та правової визначеності. 

У підрозділі 3.3 «Кодифікація законодавства про соціальне 
забезпечення в умовах міжнародної інтеграції» розкрита юридична сутність 
передумов кодифікації законодавства про соціальне забезпечення в умовах 
міжнародної інтеграції, що повинні охоплювати: 1) розробку Концепції 
кодифікації законодавства про соціальне забезпечення з огляду на напрями 
соціальних реформ, національний та міжнародний досвід, досягнення науки 
права соціального забезпечення, висновки експертів, інститутів 
громадянського суспільства; 2) урахування міжнародних та європейських 
соціальних стандартів; 3) проведення громадських, науково-правових слухань 
та експертиз Концепції кодифікації законодавства про соціальне забезпечення 
із залученням провідних наукових шкіл соціального права; 4) проведення 
міжнародної соціальної експертизи проєкту Концепції кодифікації 
законодавства про соціальне забезпечення; 5) оприлюднення та обговорення 
Концепції кодифікації законодавства про соціальне забезпечення науково-
експертним колом фахівців, експертів та громадських діячів; 6) розробку 
проєкту Кодексу про соціальне забезпечення на основі відповідної концепції.  

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і надано нове 
вирішення наукового завдання, яке полягає в тому, щоб на підставі 
теоретичних та практичних висновків і узагальнень учених-правознавців, 
порівняльного аналізу законодавства про соціальне забезпечення України й 
законодавства Європейського Союзу визначити сутність та особливості 
міжнародних договорів у системі джерел права соціального забезпечення, їх 
роль у правовому регулюванні відносин у сфері соціального забезпечення. 
До основних результатів наукового дослідження належать такі висновки. 

1. Міжнародний договір у праві соціального забезпечення – це 
специфічний акт, укладений у письмовій формі за участю двох або більше 
держав та/або інших інститутів міжнародного права, що регулюється 
міжнародним правом та спрямований на регламентацію відносин із 
соціального забезпечення. 

2. Основними ознаками міжнародних договорів у праві соціального 
забезпечення можна назвати те, що вони: 1) мають міждержавний 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 13 

(міжнародний) характер; 2) мають усталену письмову форму; 3) укладаються 
державою та/або іншими інститутами міжнародного права; 4) спрямовані на 
регулювання відносин із соціального забезпечення; 5) спрямовані на 
формування ефективних механізмів реалізації, гарантування і правової 
охорони права на соціальне забезпечення та інших тісно пов’язаних з ним 
соціальних прав; 6) мають специфічну процедуру укладення, виконання та 
припинення; 7) містять міжнародні норми права соціального забезпечення; 
8) містять міжнародні соціальні стандарти; 9) виступають базисом для 
національного законодавства та мають переваги при застосуванні порівняно з 
актами внутрішнього законодавства про соціальне забезпечення; 10) у своїй 
системі особливе місце віддають конвенціям та рекомендаціям МОП; 
11) розраховані на тривалу дію. 

3. Виділено класифікацію міжнародних договорів у системі джерел 
права соціального забезпечення за такими критеріями:  

1) сферою дії: а) універсальні міжнародні договори ООН; б) універсальні 
міжнародні договори МОП; в) регіональні міжнародні договори, укладені у 
межах міжнародних регіональних інституцій; г) двосторонні міжнародні 
договори; ґ) міжнародні договори, укладені колишніми УРСР та СРСР, які 
відповідно до чинного законодавства є чинними на території України;  

2) об’єктом міжнародно-правового спрямування (функціональної 
спрямованості): а) міжнародні договори з питань засад соціальної політики; 
б) міжнародні договори з питань принципів та механізмів соціального 
забезпечення; в) міжнародні договори з питань медичного обслуговування; 
г) міжнародні договори з питань видів пенсійного забезпечення; д) міжнародні 
договори з питань видів соціальних допомог, є) міжнародні договори щодо 
соціальних послуг; ж) міжнародні договори з питань реабілітації (у тому числі 
освітньої реабілітації) окремих категорій осіб; з) міжнародні договори з питань 
соціальних пільг. 

4. Конституція України декларує принцип домінування законодавчого 
регулювання відносин у сфері соціального забезпечення, що полягає в тому, 
що лише законом можуть встановлюватись норми та правила у цій сфері. 
Такий підхід покликаний підкреслити важливість відкритість, доступність, 
прозорість такої системи суспільних відносин. Міжнародні договори в цій 
системі покликані її розвивати, що пов’язано з регулюванням соціально-
забезпечувальних, організаційно-забезпечувальних, а також страхових, 
процедурних, процесуальних відносин. Основне завдання міжнародних 
договорів в ієрархічній структурі джерел права соціального забезпечення 
полягає в тому, що норми міжнародних договорів безпосередньо не 
регулюють відносини із соціального захисту, а встановлюють певні стандарти 
в цій сфері.  

5. Перспективними напрямами удосконалення механізмів імплементації 
міжнародно-правових актів ООН у галузі соціального забезпечення 
(соціального захисту) є такі: 1) посилення співробітництва України та ООН з 
гуманітарних та соціальних питань; 2) визначення дієвих механізмів 
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імплементації міжнародних соціальних стандартів ООН у законодавство про 
соціальне забезпечення; 3) запровадження міжнародної соціально-правової 
експертизи проєктів законів та інших актів законодавства у сфері соціального 
забезпечення (соціального захисту) на предмет відповідності міжнародно-
правовим актам ООН; 4) визначення дієвих механізмів виконання окремих 
міжнародно-правових актів ООН, наприклад Конвенції ООН про права осіб з 
інвалідністю; 5) забезпечення дієвості й ефективності права на соціальне 
забезпечення та інших тісно пов’язаних із ним прав; 6) посилення нагляду та 
контролю за дотриманням права на соціальне забезпечення та інших тісно 
пов’язаних з ним прав з огляду на зміст міжнародно-правових актів ООН; 
7) визначення перспективних планів щодо розвитку новітнього законодавства 
про соціальне забезпечення з огляду на положення міжнародно-правових актів 
ООН. 

6. Основна роль актів МОП у системі джерел права соціального 
забезпечення полягає в тому, що: 1) визначають засади співробітництва й 
партнерства України з МОП, іншими суб’єктами у сфері соціального 
забезпечення; 2) передбачають здійснення міжнародної нормотворчості у 
сфері праці та соціального захисту; 3) є базисом розвитку внутрішнього 
законодавства про соціальне забезпечення, його систематизації й 
кодифікації; 4) передбачають надання технічної допомоги країнам, у тому 
числі й у створенні їх національного законодавства; 5) поглиблюють 
систему соціальних прав, які визначено на підставі міжнародно-правових 
актів ООН; 6) виступають у формі конвенцій та рекомендацій, які мають 
універсальний характер; 7) визначають засади міжнародної 
правосуб’єктності особи; 8) конкретизуються на підставі двосторонніх 
міжнародних договорів України та інших держав. 

7. Двосторонні міжнародні договори мають влив на формування 
системи права соціального забезпечення в України з огляду на те, що ці акти: 
1) визначають засади співробітництва й партнерства України з іншими 
державами у сфері соціального забезпечення; 2) сприяють розвитку 
міжнародно-правового регулювання у сфері соціального забезпечення; 
3) містять норми права соціального забезпечення; 4) розвивають систему 
соціальних стандартів; 5) відіграють важливу роль у розвитку внутрішнього 
законодавства про соціальне забезпечення, у їх систематизації та кодифікації; 
6) мають переваги в застосуванні порівняно з актами внутрішнього 
законодавства. 

8. Міжнародні соціальні стандарти тісно пов’язані з фундаментальними 
правами людини, їх сутнісним змістом. Особливого значення набувають 
міжнародні соціальні стандарти щодо сучасного стану джерел права 
соціального забезпечення, які спрямовані на: 1)  створення єдиної концепції 
розвитку, єдиного бачення щодо організації та проведення комплексної 
соціальної реформи; 3) удосконалення положень Конституції України як 
Основного Закону України у сфері соціального забезпечення; 4) створення 
дієвого механізму адаптації актів законодавства про соціальне забезпечення до 
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міжнародних соціальних стандартів; 5) запровадження механізму 
імплементації міжнародних соціальних стандартів при формуванні 
законодавства в сфері соціального забезпечення; 6) усунення колізій у 
законодавстві про соціальне забезпечення; 7) модернізації механізмів 
реалізації, гарантування та правової охорони права на соціальне забезпечення.  

9. Імплементація європейських соціальних стандартів спрямована на: 
гармонізацію міжнародно-правових актів ЄС, Ради Європи та актів 
національного законодавства про соціальне забезпечення; затвердження 
єдиного переліку європейських соціальних стандартів у сфері пенсійного 
забезпечення, загальнообов’язкового державного соціального страхування, 
надання допомоги та соціальних послуг; впровадження європейських 
соціальних стандартів при формуванні національного законодавства в частині 
створення нових нормативних актів у сфері соціального забезпечення та 
розвитку новітньої системи джерел права соціального забезпечення. 

10. Основними завданнями прийняття Загальнодержавної програми 
імплементації міжнародних соціальних стандартів є: 1) забезпечення 
відповідності актів законодавства та інших джерел права соціального 
забезпечення міжнародним соціальним стандартам, визначеним відповідно до 
міжнародно-правових актів ООН та МОП, інших міжнародних інституцій 
соціального спрямування; 2) формування єдиної правової бази міжнародних 
соціальних стандартів, у тому числі імплементації міжнародних соціальних 
стандартів; 3) розвиток системи джерел права соціального забезпечення 
виключно на основі міжнародних соціальних стандартів та забезпечення 
високого рівня підготовки в Україні проєктів законів та інших нормативно-
правових актів соціального спрямування; 4) створення на законодавчому рівні 
загальнодержавного механізму імплементації міжнародних соціальних 
стандартів, який би визначав цілі та сфери адаптації законодавства, 
складовими елементами якого повинно бути фінансове, інформаційне, наукове 
та кадрове забезпечення; 5) забезпечення системності та узгодженості у роботі 
органів державної влади під час здійснення заходів з адаптації законодавства; 
6) вдосконалення порядку планування нормотворчої роботи на основі 
довгострокової програми розвитку законодавства України про соціальне 
забезпечення; 7) вироблення єдиних, обов’язкових для всіх суб’єктів права 
законодавчої ініціативи, правил підготовки проєктів нормативно-правових 
актів про соціальне забезпечення у процесі імплементації міжнародних 
соціальних стандартів; 8) вдосконалення інформаційного забезпечення роботи 
з імплементації міжнародних соціальних стандартів; 9) вдосконалення 
кадрового забезпечення в органах державної влади та місцевого 
самоврядування, підготовка спеціалістів, які відповідали б особливим 
кваліфікаційним вимогам, що ставляться до учасників процесу імплементації 
міжнародних соціальних стандартів; 10) вдосконалення порядку підготовки 
щорічних пропозицій щодо обсягів фінансування заходів з імплементації 
міжнародних соціальних стандартів. 
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11. Кодифікація законодавства про соціальне забезпечення – це 
складний процес систематизації законодавства, що базується на основі 
відповідної концепції кодифікації, у тому числі міжнародних та європейських 
соціальних стандартів, доступності системи соціальних прав, гарантій їх 
реалізації, що проводиться з метою розробки та прийняття парламентом 
єдиного, комплексного кодифікованого закону у сфері соціального 
забезпечення. Ефективність та успішність кодифікації у сфері соціального 
забезпечення пов’язана з необхідністю розробки та затвердження системи 
принципів, які б дозволити гармонізувати та уніфікувати заходи щодо 
оптимізації кодифікаційного процесу. Основними принципами кодифікації 
законодавства про соціальне забезпечення є: верховенство права, гуманізм, 
демократизм; пріоритетність соціальних прав та свобод людини; 
обов’язковість концепції кодифікації; науковість кодифікаційного процесу; 
універсальність соціального забезпечення; доступність видів соціального 
забезпечення; урахування результатів експертиз та обговорень; обов’язковість 
моніторингу, нагляду та контролю у сфері соціального забезпечення. 
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«Гельветика», 2017. Т. 1. С. 532–535. 

17. Мельник О.Я. Двосторонні міжнародні договори у системі джерел 
права соціального забезпечення: проблеми та перспективи. Малиновські 
читання: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 
(м. Острог, 17 листопада 2017 року). Острог: Видавництво Національного 
університету «Острозька академія», 2017. С. 67–68. 

18. Мельник О.Я. Окремі правові аспекти адаптації законодавства про 
соціальний захист України до міжнародних соціальних стандартів. Актуальні 
проблеми соціального права: науково-практичний посібник: збірник матеріалів 
учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут 
реабілітації та соціальних технологій» у 2019 р. / за загальною редакцією 
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АНОТАЦІЯ 
Мельник О.Я. Міжнародні договори у системі джерел права 

соціального забезпечення України. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. − 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 
освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертаційне дослідження присвячене комплексному критичному 
аналізу та вивченню міжнародних договорів у системі джерел права 
соціального забезпечення України. У рамках наукового дослідження на основі 
існуючих методико-теоретичних розробок визначено місце та значення 
міжнародних договорів у системі джерел права соціального забезпечення 
України. Окрема увага дисертантом приділяється аналізу міжнародних 
договорів у системі джерел права соціального забезпечення, визначається їх 
місце у ієрархічній структурі джерел права соціального забезпечення. 

У роботі вперше у систематизованому вигляді аналізуються 
основоположні міжнародні акти ООН як джерела права соціального 
забезпечення. В цьому сенсі автором розкривається значення конвенцій та 
рекомендацій МОП у системі джерел права соціального забезпечення. У 
дисертації аналізується роль двосторонніх міжнародних договорів у системі 
джерел права соціального забезпечення. 

Особлива увага приділяється виокремленню та з’ясуванню міжнародних 
соціальних стандартів та їх ролі в удосконаленні системи джерел права 
соціального забезпечення, зважаючи на тенденції розвитку джерел права 
соціального забезпечення в умовах європейської інтеграції та значення 
кодифікації законодавства про соціальне забезпечення в умовах міжнародної 
інтеграції. 
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Ключові слова: міжнародні договори, джерело права, соціальне 
забезпечення, соціальні стандарти, міжнародні акти. 

 
АННОТАЦИЯ 

Мельник О.Я. Международные договоры в системе источников 
права социального обеспечения Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 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. 

Диссертационное исследование посвящено комплексному критическому 
анализу и изучению международных договоров в системе источников права 
социального обеспечения Украины. В рамках научного исследования на 
основе существующих методико-теоретических разработок определено место 
и значение международных договоров в системе источников права 
социального обеспечения Украины. Особое внимание диссертантом уделяется 
анализу международных договоров в системе источников права социального 
обеспечения, определяется их место в иерархической структуре источников 
права социального обеспечения. 

В работе в систематизированном виде анализируются 
основополагающие международные акты ООН как источники права 
социального обеспечения. В этом смысле автором раскрывается значение 
конвенций и рекомендаций МОТ в системе источников права социального 
обеспечения. В диссертации анализируется роль двусторонних 
международных договоров в системе источников права социального 
обеспечения. В работе, отражено методику оценки международного договора в 
системе источников права социального обеспечения, а которая определяться с 
учетом следующих особенностей: 1) заключаются исключительно при 
условии, если не противоречат нормам Конституции Украины; 2) определяют 
и закрепляют систему международных социальных стандартов; 3) имеют 
более высокий уровень легитимности по сравнению с другими актами 
законодательства (кроме Конституции Украины); 4) выступают 
международно-правовым базисом развития внутреннего законодательства о 
социальном обеспечении; 5) обеспечивают международное сотрудничество 
Украины по вопросам социального обеспечения с учетом конституционно-
правовых предписаний; 6) призваны развивать и углублять нормы 
Конституции Украины по вопросам социального обеспечения. 

В диссертации обосновано мнение, что международные договоры 
выступают наиболее оптимальной международно-правовой формой 
обеспечения реализации и правовой охраны права на социальное обеспечение 
и других тесно связанных с ним прав, в ней также разработан и обоснован 
механизм оценки правительством положений международно-правовых 
договоров Украины на предмет их эффективного внедрения в систему 
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нормативно-правового регулирования правоотношений в сфере социального 
обеспечения с подготовкой соответствующих выводов. 

Усовершенствовано определение международного договора в праве 
социального обеспечения как специфического акта, заключенный в 
письменной форме с участием двух или более государств и / или других 
институтов международного права, регулируется международным правом и 
направлен на регламентацию отношений по социальному обеспечению. 

Особое внимание в диссертации уделяется выделению и выяснению 
международных социальных стандартов и их роли в совершенствовании 
системы источников права социального обеспечения, учитывая тенденции 
развития источников права социального обеспечения в условиях европейской 
интеграции и значение кодификация законодательства о социальном 
обеспечении в условиях международной интеграции. 

Ключевые слова: международные договоры, источник права, 
социальное обеспечение, социальные стандарты, международные акты. 

 
ANNOTATION 

Melnik O.Ya. International treaties in the system of sources of social 
security law of Ukraine. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, specialty 
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 research is devoted to complex critical analysis and study of 
international treaties in the system of sources of social security law of Ukraine. 
Within the framework of scientific research on the basis of existing methodological 
and theoretical developments the place and significance of international treaties in 
the system of sources of social security law of Ukraine have been determined. The 
dissertation is given special attention to the analysis of international treaties in the 
system of sources of social security law, their place in the hierarchical structure of 
sources of social security law is determined. 

For the first time, the paper deals with the fundamental international acts of 
the United Nations as a source of social security law in a systematic form. In this 
sense, the author reveals the importance of ILO conventions and recommendations 
in the system of sources of social security law. The thesis analyzes the role of 
bilateral international treaties in the system of sources of social security law. 

Particular attention in the dissertation is given to highlighting and clarifying 
international social standards and their role in improving the system of sources of 
social security law. Given the trends in the development of sources of social security 
law in the context of European integration, and the importance of codifying social 
security legislation in the context of international integration. 

Keywords: international treaties, source of law, social security, social 
standards, international acts. 
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