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Л. МЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Значення проблематики соціальної держави для 

сучасного суспільства складно переоцінити. Наразі активно впроваджується 

практика співпраці між державним і громадським секторами в частині 

надання соціальних послуг, а також формується фундамент для здійснення 

соціального підприємництва. За умови делегування державою своєї 

компетенції щодо соціального захисту органам місцевого самоврядування 

або представникам приватного сектору стає можливою реалізація ідеї 

держави «загального добробуту», в якій задовольняються потреби та 

інтереси держави в особі уповноважених органів, передусім публічної 

адміністрації, і населення. При цьому вкрай важливо на доктринальному 

рівні розробити наднаціональну концепцію взаємодії держави та людини 

при здійсненні соціального захисту й надання соціальних послуг. У такому 

ракурсі необхідно орієнтуватися як на історіографію становлення та 

розвитку соціальної держави в Україні, так і на європейські стандарти в цій 

сфері. 

Разом з тим стає очевидним, що найбільшою проблемою в українських 

реаліях є абсолютна неузгодженість практики надання соціального захисту з 

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

публічна адміністрація при взаємовідносинах із громадськістю нехтує ідеєю 

справедливості та не дотримується принципу верховенства права. Відтак 

подекуди основоположні права та свободи ігноруються, що призводить до 

невиконання державою своїх повноважень за суспільним договором, який 

був укладений нею з громадянами при ухваленні Основного Закону. Не 

менше проблем виникає з тим, що в Україні недостатньо розроблено 

інструменти діяльності публічної адміністрації в частині реалізації концепції 

соціальної держави, насамперед інститут делегування повноважень. 

Зважаючи на наведене особи, які мають бажання та ресурси задовольнити 

соціальні потреби малозабезпечених верств населення, здебільшого 

позбавлені такої можливості з формально юридичних причин. Іншим 

проблемним питанням є неузгодженість світової та української практики 

здійснення соціального підприємництва, оскільки в нашій державі цей 

інститут перебуває лише в зародковому стані, що ускладнює вихід 

соціальних проблем в Україні в наднаціональний простір, де вирішити їх 

було б явно простіше та ефективніше. 

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

актуальною. Враховуючи викладене досліджувати її на теоретичному рівні 

почали представники приватноправової науки через заінтересованість 

приватного сектора в якісному теоретичному обґрунтуванні раціональних 

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

цими питаннями займаються, переважно, представники приватних галузей 

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

Одразу вкажемо, що такий підхід є неправильним, адже соціальна функція – 
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це функція держави, а отже, норми саме публічного (адміністративного) 

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

створено сприятливе підґрунтя для реформи адміністративного права. Звідси 

випливає нагальна потреба у проведенні багатоаспектної доктринальної 

розвідки з питань адміністративно-правового забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави. 

Таким чином, надзвичайної наукової актуальності набуває питання 

обґрунтування та розроблення комплексного адміністративно-правового 

механізму забезпечення реалізації концепції соціальної держави, 

впровадження у життя якого забезпечить повноцінне становлення та 

розвиток України як дійсно соціальної держави. 

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

дисертаційного дослідження сформульована відповідно до положень законів 

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

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу», Указу Президента України від 

24.03.2012 р. № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо 

її реалізації», п.п. 2–4 розділу «Правові механізми забезпечення і захисту 

прав та свобод людини і громадянина» Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2011–2015 рр., затверджених 24 вересня 2010 р. 

загальними зборами Національної академії правових наук України, а також 

планів наукових досліджень Запорізького національного університету на 

2015–2017 рр., зокрема комплексного наукового проекту «Основні напрями 

удосконалення законодавства України в умовах Європейської інтеграції» 

(номер державної реєстрації 0115U000711). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, міжнародних 

актів, відповідних підзаконних нормативно-правових актів, критичного 

опрацювання зарубіжних та вітчизняних сучасних наукових теорій розкрити 

сутність та зміст механізму адміністративно-правового забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави в Україні, розробити пропозиції, 

спрямовані на підвищення його ефективності. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність послідовного 

вирішення таких дослідницьких задач: 

– визначити та охарактеризувати передумови формування та 

утвердження концепції соціальної держави; 

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

– визначити принципи побудови та функціонування соціальної держави 

як форми сучасної держави; 

– встановити юридичну природу норм, що закладають фундамент 

концепції соціальної держави; 

– з’ясувати поняття та сутність адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави; 
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– охарактеризувати юридичні засади адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави; 

– визначити суб’єктний склад адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави; 

– розкрити сутність та зміст інституту делегування повноважень у 

механізмі реалізації концепції соціальної держави; 

– охарактеризувати інструменти адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави; 

– вивчити адміністративно-правові відносини як елемент 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави; 

– з’ясувати місце та значення адміністративного судочинства як 

процесуального засобу забезпечення реалізації концепції соціальної держави; 

– розкрити місце інституту адміністративної відповідальності в системі 

гарантування реалізації концепції соціальної держави; 

– вивчити інститут матеріальної відповідальності держави як засобу 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави; 

– виробити конкретні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, спрямовані на покращення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави в Україні. 

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

функціонування соціальної держави. 

Предмет дослідження становить адміністративно-правове 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 

сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Їх застосування 

обумовлюється системним підходом, що дає можливість досліджувати 

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

логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат, зокрема 

з’ясовано сутність термінів «соціальна держава», «соціальна 

справедливість», «соціальні права людини і громадянина», «соціальна 

політика», «соціальні функції» (підрозділи 1.1–1.2). Системний метод 

використовувався під час визначення як юридичних засад адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави, так і його 

суб’єктного складу (підрозділи 2.3, 3.1). Порівняльно-правовий метод 

використано для дослідження особливостей становлення концепції 

соціальної держави в Україні і світі та нормативного регулювання діяльності 

публічної адміністрації як суб’єктів, відповідальних за реалізацію соціальної 

функції держави (підрозділи 1.1, 2.3). Аналіз і синтез застосовувалися в ході 

визначення сутності, змісту та елементів адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави (підрозділ 2.2 та розділ 4). 

Методи групування та структурування допомогли з’ясувати особливості 

правової природи та сутності інструментів адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави, а також систему 

адміністративно-процесуальних засобів забезпечення реалізації концепції 
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соціальної держави (підрозділ 3.3, розділ 4). Системно-структурний метод 

уможливив надання характеристики адміністративно-правових відносин як 

елемента адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави (підрозділ 3.4). Метод документального аналізу 

використовувався для ілюстрації досягнень і недоліків у правовому 

регулюванні механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави (розділи 2–4). 

Нормативною базою дисертації є Конституція України, законодавчі 

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

Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти 

Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативні акти органів 

виконавчої влади, спрямовані на формування та запровадження механізму 

адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави, відповідне законодавство зарубіжних держав. 

Емпіричну основу дисертаційного дослідження становлять статистичні 

матеріали та узагальнення судової практики адміністративних судів України 

у спорах, пов’язаних із захистом соціальних прав громадян. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці в галузі 

загальної теорії права та держави, конституційного права, адміністративного 

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

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

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

І. С. Гриценком, П. В. Діхтієвським, Д. О. Єрмоленком, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпаковим, А. Т. Комзюком, О. В. Кузьменко, А. Х. Маліковою, 

Р. В. Миронюком, Н. І. Мозоль, С. О. Мосьондзом, Н. Б. Мушак, 

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

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

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

В. М. Якубенком та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим монографічним дослідженням, у якому комплексно, з 

використанням сучасних методів пізнання, здобутків вітчизняної та 

зарубіжної правничої науки окреслено проблеми становлення, формування та 

подальшого розвитку адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави. На підставі проведеного дослідження 

обґрунтовано нові концептуальні теоретичні та прикладні положення й 

висновки, запропоновані здобувачем особисто. Найбільш значущі з них такі: 

уперше: 

– доведено необхідність «розкладання» системи принципів соціальної 

держави на: загальнодержавні принципи (принцип верховенства права, 

принцип юридичної вищості закону, принцип заснованості на законі, 

принцип гуманізму, принцип рівності перед законом та недискримінації), 

принципи побудови соціальної держави (принцип соціальної справедливості, 

принцип солідарності, принцип взаємних соціальних зобов’язань держави і 



7 

приватної особи, принцип субсидіарності) та принципи функціонування 

соціальної держави (принципи належного врядування); 

– обґрунтована точка зору, згідно з якою соціальне право регулює 

суспільні відносини, які мають чітко виражений публічний характер. З 

огляду на це соціальне право набуває ознак публічно-правового утворення, 

виступаючи елементом Особливого адміністративного права, оскільки 

суспільні відносини, що становлять його предмет, поглинаються предметом 

адміністративного права; будучи пов’язаним з адміністративним правом, 

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

отже, норми соціального права являють собою один із підвидів норм 

адміністративного права; 

– визначено структуру адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави, який складається з наступних елементів: 

нормативної основи функціонування суб’єктів публічної адміністрації, 

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

задіяних у реалізації концепції соціальної держави; інституту 

відповідальності суб’єктів публічної влади за неналежне виконання 

покладених на них обов’язків; правовідносин, у межах яких відбувається 

виконання завдань, покладених на суб’єктів, задіяних у реалізації концепції 

соціальної держави; 

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

участь у реалізації концепції соціальної держави. Обґрунтовано необхідність 

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

соціальної політики (органи виконавчої влади; органи місцевого 

самоврядування; органи влади Автономної Республіки Крим; фонди 

публічного права; суб’єкти делегованих повноважень); 2) гарантування 

додержання конституційного права на соціальний захист (Президент); 

3) сприяння в узгодженні публічного та приватного інтересів під час 

реалізації концепції соціальної держави (суб’єкти приватного сектору, 

представлені інститутами громадянського суспільства та бізнесом); 

– визначено шлях модернізації діючої в Україні системи фондів 

публічного права за такими характеристиками: інноваційна орієнтація 

(запровадження інновацій при наданні соціальних, насамперед медичних 

послуг, під час здійснення соціального захисту; використання новітніх 

інформаційних технологій у діяльності фондів та сервісний характер 

виконуваних функцій); нагромадження капіталу (залучення венчурних 

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

корпорацій, некомерційних структур, соціальних підприємств, а також 

внесків працівників соціальної сфери); міжнародна перспектива 

(налагодження механізмів довгострокової взаємовигідної співпраці з 

міжнародними компаніями й асоціаціями); інтеграція з навчально-науковою 

сферою (створення Інституту соціальних інновацій для професійно-

наукового забезпечення розвитку фондів публічного права в соціальній сфері 

та проведення спеціальної підготовки молодих фахівців); 
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– надано розгорнуту характеристику соціальної адміністративної 

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

суб’єктивний характер. Об’єктивний характер функціонування соціальних 

судів в адміністративному судочинстві характеризуватиметься специфікою 

взаємодії учасників процесу, врахуванням конкретних соціально-

економічних умов, які впливають на публічний інтерес при реалізації 

концепції соціальної держави (через детермінацію правового становища в 

суспільній системі згідно з ідеєю верховенства права, монополії на цей вид 

діяльності та відповідні владні повноваження). У суб’єктивному плані через 

судову герменевтику суддя (судді), вирішуючи соціальний спір з 

урахуванням правової бази та вимог, обумовлених своїм соціально-

професійним становищем, впливає на конкретний конфлікт щодо 

ефективного його подолання та досягнення балансу інтересів усіх його 

сторін; 

– доведено необхідність запровадження соціальних судів, розширення 

юрисдикції адміністративних судів у частині можливості розгляду в порядку 

адміністративного судочинства спорів, пов’язаних із припиненням, 

скасуванням чи визнанням нечинними договорів про соціальне партнерство. 

Це дасть змогу гарантувати сприятливі умови для здійснення партнерських 

відносин захисту між державою та представниками приватного права щодо 

реалізації концепції соціальної держави, коли останні матимуть можливість у 

разі дотримання правил правомірної поведінки вимагати від суб’єктів 

публічного права запровадження справедливого правового режиму, а до 

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

дієві адміністративні стягнення, які, з одного боку, унеможливлюватимуть 

продовження вчинення правопорушення, а з іншого – нададуть можливість у 

разі повернення відносин у правове поле розпочати співпрацю шляхом 

укладення нових договорів; 

удосконалено: 

– розуміння змісту концепції соціальної держави шляхом виділення 

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

соціальну справедливість, соціальні права людини і громадянина, соціальну 

політику, соціальні функції; 

– систему соціальних прав громадян, елементами якої названо: право 

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

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

право на медичну та соціальну допомогу; право на користування послугами 

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

право працюючих жінок на охорону материнства; право на отримання 

соціального житла; 

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

поєднання державних соціальних гарантій з тенденцією до мобілізації 

власних ресурсів особистості у вирішенні соціальних проблем; орієнтацію на 

стимулювання підвищення мотивації праці, її результативності й 
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ефективності; сприяння активізації участі недержавного сектору економіки, а 

також інституцій громадянського суспільства в соціальних програмах та 

проектах; розподіл соціального грошового навантаження між державним та 

місцевими бюджетами; поетапний характер планування та реалізації 

соціальних програм і проектів, який супроводжується постійним аналізом 

отриманих здобутків та виявлених проблем; урахування культурних, 

національних, гендерних, мовних аспектів під час розроблення та реалізації 

соціальних програм і проектів; 

– визначення соціальної держави, під якою запропоновано розуміти 

таку форму політико-територіальної організації публічної влади, яка, 

визнаючи людину найвищою соціальною цінністю, спрямовує свої зусилля 

на досягнення соціальної справедливості шляхом реалізації соціальної 

політики, здатної гарантувати утвердження та забезпечення соціальних прав 

індивіда (ідеологічний рівень), діючи при цьому на правовій основі, 

закладеній, насамперед, відповідними принципами та нормами соціального 

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

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

рівень); 

– розуміння змісту правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави, який визнано полісистемним утворенням, елементами якого є: 

конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави; міжнародно-правовий механізм забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави; адміністративно-правовий механізм 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави; приватноправовий 

механізм забезпечення реалізації концепції соціальної держави; кримінально-

правовий механізм забезпечення реалізації концепції соціальної держави; 

процесуально-правовий механізм забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави; 

– зміст інституту делегування повноважень, у межах якого 

запропоновано виділення двох підінститутів: інститут делегування 

повноважень від органу до органу та інститут делегування публічних 

повноважень приватним суб’єктам; 

дістали подальшого розвитку: 

– визначення категорії соціальної справедливості, під якою 

запропоновано розуміти певний баланс між, з одного боку, очікуваннями 

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

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

можуть забезпечити собі гідне існування, на сторонню допомогу та, з іншого 

– рівнем такої допомоги, яку готові надати (гарантувати) названим особам 

заможні представники суспільства (роботодавці) під контролем чи за участю 

держави. Такий баланс має перебувати на рівні, так би мовити, відносного 

нуля, з одного боку, не дозволяючи розвиватися у суспільстві та державі 

деструктивним процесам (соціальні революції, зниження економічної 

активності суб’єктів господарювання), та з іншого – спонукаючи отримувачів 
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соціальної допомоги до активної реалізації власних фізичних чи/та 

інтелектуальних можливостей; 

– розуміння співвідношення соціальної та правової держави, зокрема 

зроблено висновок, що останні, виступаючи відносно самостійними 

підсистемними утвореннями, перебувають між собою у стані взаємодії. 

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

одного, визначаючи сутність та характер держави, викликаючи в ній 

відповідні зміни; 

– концепція супідрядності джерел адміністративного права, в межах 

якої зроблено висновок про пріоритетність Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав 

людини у справі нормативного регулювання суспільних відносин перед 

нормами Конституції України, за винятком випадків, коли Конституція 

України краще (у більшому обсязі) захищатиме (гарантуватиме) права 

людини і громадянина; 

– підходи до розуміння правового статусу та основ побудови місцевих 

державних адміністрацій. Так, обґрунтовано необхідність: деполітизувати та 

підвищити відкритість і прозорість діяльності місцевих державних 

адміністрацій; на основі принципу територіальності здійснити 

«горизонтальну» перебудову їх системи не за критерієм механічного 

утворення за адміністративно-територіальними одиницями, а з урахуванням 

кількості населення, соціальних потреб та інтересів у межах конкретного 

регіону, інфраструктурних питань; раціоналізувати з урахуванням 

особливостей регіонального розвитку систему цих органів публічної 

адміністрації в аспекті використання їхніх спільних зусиль; оновити 

процедури розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів між ними; 

підвищити стандарти надання соціальних послуг; 

– фактичні підстави деліктів, які посягають на реалізацію концепції 

соціальної держави, за характером вчинюваних діянь поділено на такі 

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

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

забезпечувального характеру; інформаційно-звітного характеру (щодо 

недотримання встановленої законом форми; порушень темпорального 

плану; надання неповної чи недостовірної інформації); матеріально-

фінансового характеру (щодо порядку здійснення інвентаризації; 

нарахування виплат; сплати платежів; повернення коштів); 

перешкоджаючого характеру (щодо функціональних аспектів; перевірочних 

дій; реєстраційної діяльності); контрольного чи процедурного 

спрямування); 2) бездіяльність, що посягає на публічний інтерес у галузі 

соціального захисту та на соціальні права, свободи і законні інтереси 

(інформаційно-звітного, фінансового, забезпечувального чи процедурного 

характеру; контрольного спрямування). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані у: 
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– науково-дослідній сфері – під час подальшого розроблення концепції 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в 

діяльність юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка від 21.12.2015 р.); 

– правотворчості – з метою визначення основних напрямків розвитку та 

подальшого нормативного закріплення окремих елементів адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в діяльність 

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

– правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

діяльності органів публічної адміністрації та адміністративних судів щодо 

забезпечення соціальних прав фізичних осіб (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в діяльність: Групи компаній «ЛІГА» від 

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

Благодійної некомерційної організації «Let’sHelp» від 19 січня 2016 р.; 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Бердянської міської ради від 15 січня 2016 р.; Бердянського міськрайонного 

суду Запорізької області від 22 січня 2016 р.); 

– навчальному процесі – в ході підготовки лекцій, навчальних 

посібників, а також підручників із дисциплін «Адміністративне право 

України» та «Соціальне право України» (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в діяльність: Університету митної справи та 

фінансів від 09.02.2016 р.; Державного вищого навчального закладу 

«Національний гірничий університет» від 29.02.2016 р.). 

Апробація результатів дисертації. Результати проведеного 

дослідження, його основні висновки й узагальнення були оприлюднені на 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних 

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

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

30–31 травня 2014 р.); «Особливості нормотворчих процесів в умовах 

адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 

6–7 червня 2014 р.); «Становлення громадянського суспільства в Україні: 

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

«Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод 

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

стан дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 25–26 липня 

2014 р.); «Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності» 

(м. Одеса, 11–12 вересня 2015 р.); «Розвиток державності та права в Україні: 

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

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

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

2–3 жовтня 2015 р.); «Сучасні тенденції в юридичній науці України та 

зарубіжних країн» (м. Запоріжжя, 25–26 вересня 2015 р.). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 

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

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

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою та характером дослідження і 

складається зі вступу, чотирьох розділів, що містять тринадцять підрозділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 503 сторінки. Список 

використаних джерел налічує 787 найменувань і займає 85 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її 

зв’язок з науковими програмами, планами та темами, розкрито мету і задачі, 

об’єкт і предмет, методи дослідження, окреслено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо 

апробації результатів дослідження та публікацій. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку 

концепції соціальної держави» складається з трьох підрозділів, 

присвячених вивченню передумов формування та утвердження концепції 

соціальної держави, категоріальних засад концепції «соціальна держава», 

дослідженню соціальної держави як форми сучасної держави та принципів її 

побудови і функціонування. 

Підрозділ 1.1 «Передумови формування та утвердження концепції 

соціальної держави» розпочато з аналізу категорії «соціальна держава» та 

обґрунтування доцільності застосування в юридичному обігу поняття 

«концепція соціальної держави». 

Розглянуто основні етапи формування та утвердження концепції 

соціальної держави у світі. Вивчено праці представників античного періоду 

(Платона, Арістотеля, Цицерона), акцентовано увагу на роботах східних 

філософів (Абуалі ібн Сіна, Насіра Хосрова, Насіріддіна Тусі) як сполучної 

ланки між напрацюваннями давньогрецьких і давньоримських учених та 

учених континентальної Європи у сфері теорії соціальної політики держави. 

Окремо проаналізовано внесок представників слов’янських народів 

(Б. Кістяківського, М. Грушевського, М. Драгоманова) у формування 

концепції соціальної держави. 

Проаналізовано доробки німецьких учених у напрямку формування 

теорії соціальної держави та зроблено висновок, що саме на теренах 

Німеччини відбулася її викристалізація. 

Розглянуто англо-американську концепцію держави загального блага, в 

підґрунтя якої було закладено ліберальну традицію, представники якої 

обстоювали пріоритет свободи над вимірами рівності та соціального 

благодійництва. Відзначено, що ліберальна модель суспільного розвитку 

заперечувала необхідність активної ролі держави в ліквідації суспільної 
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бідності, вважаючи державні соціальні інтервенції засобом обмеження свободи 

та пропонуючи, як наслідок, звести їх до мінімальних розмірів і обсягів. 

Наголошено на важливості міжнародних нормативно-правових актів 

для формування та утвердження концепції соціальної держави, зокрема 

Загальної декларації прав людини, де знайшли закріплення як основоположні 

засади соціальної державності, так і конкретні соціальні права людини. 

Сформульовано висновок, що концепція соціальної держави пройшла 

довгий шлях становлення та має наднаціональний характер, оскільки в її 

формуванні та обґрунтуванні брали участь учені та державні діячі з різних 

країн, погляди яких, однак, на зміст взаємовідносин держави та людини у 

названій сфері дуже часто були ідентичними. 

У підрозділі 1.2 «Категоріальні засади концепції «соціальна держава» 

виділено та детально розглянуто базові елементи, які закладають основу 

концепції соціальної держави: соціальна справедливість, соціальні права 

людини і громадянина, соціальна політика та соціальна функція. 

Зроблено висновок, що соціальна справедливість набуває 

фундаментального значення для концепції соціальної держави, виступаючи 

необхідною передумовою (базисом) для формування та розвитку її наступних 

компонентів. Зазначено, що у формуванні даної категорії задіяні різні 

суб’єкти суспільних відносин, а її обсяг залежить від чималої кількості 

факторів, чи не найважливішим серед яких є рівень культурного розвитку 

суспільства. Надано авторське визначення соціальної справедливості. 

Приділено увагу розгляду категорії соціальних прав та зроблено 

висновок, що вони належать до групи «позитивних» прав. У результаті 

аналізу наукової літератури сформульовано авторську позицію щодо системи 

соціальних прав, запропоновано поділяти їх на групи залежно від юридичної 

природи норм, які визначають умови та процедури їх реалізації: групи 

публічних соціальних прав (юридичною основою таких прав є норми 

публічного права, якими визначається також і порядок реалізації цих прав) та 

групи приватних соціальних прав (юридичною основою таких прав є норми 

приватного права, якими визначається також і порядок реалізації цих прав). 

Зазначено, що визнання та фіксація соціальних прав індивіда на рівні 

міжнародних та вітчизняних нормативних актів вимагає також і розроблення 

відповідної соціальної політики, в якій має знайти прояв ставлення держави 

до форм, методів та обсягів гарантування й реалізації соціальних прав 

людини та громадянина. Зроблено висновок про неможливість перенесення 

існуючих моделей соціальної політики на український ґрунт та необхідність 

розроблення власного (українського) варіанта останньої. Запропоновано 

систему принципів соціальної політики. Зазначено, що реалізація соціальної 

політики відбувається через виділення соціальних функцій, наповнення їх 

відповідним змістом та покладання останніх на тих або інших суб’єктів. 

Розкрито зміст соціальної функції та визначено коло суб’єктів, задіяних 

у її реалізації (системи органів державної влади, місцевого самоврядування, 

органів влади Автономної Республіки Крим, суб’єктів делегованих 
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повноважень). На завершення підрозділу сформульовано авторське 

визначення поняття соціальної функції. 

Підрозділ 1.3 «Соціальна держава як форма сучасної держави та 

принципи її побудови і функціонування» розпочато з розкриття змісту 

категорії «соціальна держава» та вивчення її завдань. 

Зроблено висновок, що соціальна держава існує в тісній взаємодії із 

правовою та демократичною державами. Зазначено, що правова держава 

спрямовує свої зусилля на забезпечення панування в країні принципу 

верховенства права, реалізації права на судовий захист, 

взаємовідповідальності людини і держави тощо. Щодо взаємодії соціальної 

держави з демократичною державою зауважено, що демократична держава 

створює для приватних осіб можливості для впливу на формування та 

функціонування соціальної держави. Визначено, що соціальна держава може 

існувати повною мірою лише там і тоді, коли публічні інституції, покликані 

впроваджувати її функції і завдання в життя, будуть отримувати необхідну 

для їх належної роботи інформацію або від окремих приватних осіб, або від 

суспільства в цілому, що є можливим лише в режимі демократичної держави, 

яка в певному сенсі є засобом, що перешкоджає формуванню викривленого 

розуміння сутності соціальної держави. 

Окремо визначено та досліджено принципи соціальної держави. 

Запропоновано «розкласти» систему принципів соціальної держави на 

загальнодержавні принципи (принцип верховенства права, принцип 

юридичної вищості закону, принцип заснованості на законі, принцип 

гуманізму, принцип рівності перед законом та недискримінації), принципи 

побудови соціальної держави та принципи функціонування соціальної 

держави (принципи належного врядування). 

Із загальної системи принципів соціальної держави виділено групу 

принципів суто соціального змісту (принципи побудови соціальної держави) 

та представлено її наступним чином: принцип соціальної справедливості, 

принцип солідарності, принцип взаємних соціальних зобов’язань держави і 

приватної особи, принцип субсидіарності. 

Критичному аналізу піддано існуючі в науковій літературі підходи 

щодо визначення соціальної держави та запропоновано авторське визначення 

на основі трьох рівнів: ідеологічного, матеріально-правового, процедурно-

правового. 

Розділ 2 «Теоретико-правові засади адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави» складається з трьох 

підрозділів, які присвячено вивченню юридичної природи норм, що 

закладають фундамент концепції соціальної держави, дослідженню поняття 

та сутності адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави та розгляду юридичних засад адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави. 

Підрозділ 2.1 «Юридична природа норм, що закладають фундамент 

концепції соціальної держави» розпочато з обґрунтування необхідності 
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практичного та теоретичного дослідження питання про юридичну природу 

норм, що закладають фундамент концепції соціальної держави. Акцентовано 

увагу на практичному боці даної проблематики, оскільки від правильного 

визначення правової природи норм, які регламентують суспільні відносини, 

пов’язані із соціальним захистом населення, залежить ефективність їх 

судового захисту та належне функціонування публічної адміністрації. 

Наголошено на важливості узгодження термінології, що 

використовується в даній сфері («право соціального захисту», «право 

соціального забезпечення» чи «соціальне право»), що є необхідним для 

формування концепції соціальної держави. Обґрунтовано доцільність 

використання терміна «соціальне право» як центрального та основного для 

позначення норм права, що регулюють соціальні відносини в країні. 

Зроблено висновок, що соціальне право, а разом з ним і соціальні 

правовідносини, є публічно-правовим утворенням. Розглянуто питання про 

місце соціального права в системі національного права та доведено, що воно 

є елементом Особливого адміністративного права. 

Окремо відзначено, що у сфері реалізації концепції соціальної держави 

можуть виникати та реально виникають і приватноправові відносини, в 

межах яких реалізується частина тих функцій і завдань, які покладаються на 

соціальну державу. Визначено, що це є свідченням неоднорідності правової 

природи норм соціального права, яке, як наслідок, може бути «розкладене» 

на публічне соціальне право та приватне соціальне право. 

У підрозділі 2.2 «Поняття та сутність адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави» вивчено сутність, зміст і 

елементи адміністративно-правого механізму реалізації концепції соціальної 

держави. Встановлено, що першими та найбільш визначальними засадами 

діяльності будь-якого суб’єкта публічної влади є закріплені на рівні 

Конституції та законів України його завдання, повноваження та способи 

діяльності. Зазначено, що названі елементи є складовими механізму 

реалізації концепції соціальної держави, завдяки яким він наповнюється 

певним змістом, набуваючи необхідної конкретизації. 

Зроблено висновок, що до категорії суб’єктів, які беруть участь у 

реалізації концепції соціальної держави, необхідно відносити не лише органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, а й органи влади АР 

Крим, а також суб’єктів делегованих повноважень. Відзначено, що важливу 

роль у забезпеченні належного функціонування суб’єктів публічної влади 

відіграє відповідальність, яка покликана слугувати збереженню стабільності 

й цілісності соціальної системи, спонукати останніх до належного виконання 

покладених на них завдань. Зазначено, що залежно від юридичних статусів 

суб’єктів публічної влади необхідним є виділення політичної та юридичної 

відповідальності. 

Невід’ємним елементом функціонування механізму реалізації 

соціальної держави названо і правовідносини, як єдино можливу і допустиму 

форму функціонування влади та її представників як усередині відповідної 
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організації, так і у зовнішньому середовищі. Зазначено, що правовідносини 

надають практичне «забарвлення» іншим інструментам механізму реалізації 

концепції соціальної держави, переводячи тим самим  цей механізм  у стан 

дії. 

Зроблено висновок про полісистемність правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави та неможливість його нормативного 

забезпечення лише силами однієї галузі права, а відтак допустимість 

одночасного існування: конституційно-правового, міжнародно-правового, 

адміністративно-правового, приватноправового, кримінально-правового, 

процесуально-правового механізмів забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави. 

Акцентовано увагу на необхідності розмежування близьких за змістом 

категорій, якими є «адміністративно-правовий механізм реалізації концепції 

соціальної держави» та «механізм адміністративно-правового регулювання 

реалізації концепції соціальної держави». Зроблено висновок, що механізм 

адміністративно-правового регулювання дає відповідь на питання про те, 

яким чином його норми можуть діяти на рівні суспільних відносин, 

здійснюючи на них відповідний вплив, та є лише одним із елементів більш 

широкої за змістом категорії, якою виступає адміністративно-правовий 

механізм реалізації концепції соціальної держави. 

Підрозділ 2.3 «Юридичні засади адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави» розпочато з уточнення 

змісту категорій «право», «правовий», «правовий акт» та обґрунтовано 

необхідність використання терміна «юридичні засади адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави». 

Конкретизовано систему юридичних актів як основи адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави, здійснено їх 

групування на: 1) нормативні положення, які закріплюють перелік 

соціальних прав людини і громадянина, а також гарантії їх дотримання та 

реалізації; 2) нормативні положення, які закріплюють систему суб’єктів 

публічної адміністрації, відповідальних за реалізацію соціальної політики 

держави та утвердження й гарантування соціальних прав людини та 

громадянина, а також їх повноваження у даній сфері; 3) нормативні 

положення, які закріплюють процедури діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у даній сфері; 4) нормативні положення, які визначають 

способи контролю за належним виконанням публічною адміністрацією 

покладених на неї у соціальній сфері повноважень. 

Окрему увагу приділено питанню розроблення проекту Соціального 

кодексу України та наголошено, що названим актом має бути налагоджено 

функціонування адміністративно-правового механізму регулювання 

соціальних правовідносин шляхом заповнення прогалин та усунення інших 

недоліків їх нормативного забезпечення. Визначено, що цей крок сприятиме 

підвищенню ефективності діяльності суб’єктів публічної адміністрації та 

встановленню додаткових гарантій реалізації і захисту соціальних прав та 
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інтересів громадян. З’ясовано недоліки розроблених проектів Соціального 

кодексу України та запропоновано напрями їх виправлення. 

Розділ 3 «Суб’єктний склад та інструменти адміністративно-

правового механізму реалізації концепції соціальної держави» 
складається з чотирьох підрозділів, які присвячено вивченню суб’єктного 

складу адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави, дослідженню інституту делегування повноважень у механізмі 

реалізації концепції соціальної держави, розгляду інструментів та 

адміністративно-правових відносин як елемента адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави. 

У підрозділі 3.1 «Суб’єктний склад адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави» пояснено важливість 

побудови системи суб’єктів, відповідальних за впровадження у життя 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави. 

Запропоновано ввести у правовий обіг категорію «публічна 

адміністрація». Зроблено висновок, що систему суб’єктів публічної 

адміністрації становлять: органи виконавчої влади, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші публічні органи. 

Здійснено групування публічних суб’єктів на основі функціональних 

характеристик (компетенції). 

Приділено увагу розгляду діяльності окремих суб’єктів, які реалізують 

концепцію соціальної держави, зокрема Міністерства соціальної політики 

України. На рівні центральних та місцевих органів виконавчої влади 

запропоновано утворити Державну службу України з питань праці; здійснити 

комплексне і системне оновлення всієї системи органів публічної 

адміністрації на місцевому рівні шляхом внесення змін до законів України 

«Про місцеві державні адміністрації» і «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; провести адміністративно-територіальну реформу з метою 

врахування публічних інтересів громади при формуванні нового поділу на 

адміністративно-територіальні одиниці. 

Вивчено особливості статусу фондів публічного права та з’ясовано 

специфіку правового становища органів, які гарантують додержання 

конституційного права на соціальний захист і забезпечують захист 

порушених, невизнаних, оспорюваних соціальних прав, свобод чи 

інтересів. 

Окремо охарактеризовано роль суб’єктів приватного соціального права 

– громадських, благодійних і релігійних організацій, бірж праці, страхових 

компаній, представників бізнесу тощо в адміністративно-правовому 

механізмі реалізації концепції соціальної держави. Наголошено, що 

громадський сектор спроможний сьогодні взяти на себе значну частину 

функцій із надання соціальних послуг для населення, але існує необхідність 

удосконалення нормативно-правової бази в частині детального закріплення 

процедури функціонування наведених вище суб’єктів, допуску суб’єктів 
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ринку до пенсійних ресурсів під час їх накопичення, здійснення окремого 

ліцензування компаній зі страхування життя тощо. 

Зроблено висновок, що систему суб’єктів адміністративно-правового 

механізму, задіяних у реалізації концепції соціальної держави, утворюють: 

публічна адміністрація та суб’єкти приватного права, спеціалізовані органи, 

інші технічні, обслуговуючі, сервісні, охоронні органи, установи, організації. 

У підрозділі 3.2 «Інститут делегування повноважень у механізмі 

реалізації концепції соціальної держави» приділено увагу вивченню сутності 

делегування повноважень як правової категорії в цілому, а також у межах 

реалізації концепції соціальної держави зокрема. 

Обґрунтовано існування двох підінститутів інституту делегування: 

інституту делегування повноважень від органу до органу та інституту 

делегування публічних повноважень приватним суб’єктам. Зазначено, що 

наразі законодавчо регламентовано лише процес делегування повноважень 

від органу до органу. Наголошено на необхідності прийняття базового 

законодавчого акта адміністративно-правової спрямованості про делегування 

публічних функцій приватним особам та/або інституціям громадянського 

суспільства для повноцінного запровадження концепції соціальної держави в 

Україні. 

Детально вивчено зміст та особливості делегування повноважень у 

механізмі реалізації концепції соціальної держави. Проаналізовано зміст 

категорій «делегування» та «децентралізація». Визначено важливі ознаки, 

притаманні зазначеному утворенню (темпоральні характеристики і 

функціональний аспект), умови (надання матеріально-фінансових ресурсів) 

та аспекти (адміністративна процедура, договірні засади делегування) 

діяльності. 

Окремо приділено увагу розгляду інституту соціального партнерства як 

суспільного явища, що найбільш вдало ілюструє механізм взаємовідносин 

держави із суб’єктами делегованих повноважень у соціальній сфері. 

Виявлено проблеми в розвитку соціального партнерства, які стосуються 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ, вироблено пропозиції для 

їх усунення, зокрема розроблення та прийняття Закону України «Про 

соціальну відповідальність у державно-приватному секторі», внесення змін 

до Кодексу законів про працю України, а також до проектів Трудового й 

Соціального кодексів України. 

Підрозділ 3.3 «Інструменти адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави» розпочато з аналізу теоретичних 

конструктів, які діють у загальнотеоретичному вимірі (інструментів, 

правових інструментів) та в адміністративному праві (інструментів 

діяльності публічної адміністрації). Основними інструментами діяльності 

публічної адміністрації названо: нормативні акти, адміністративні акти, 

адміністративні договори, акти-плани, акти-дії. 

Сформульовано пропозицію щодо розроблення та прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу України для регламентації загальних 
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видів і вимог до усіх інструментів діяльності публічної адміністрації 

незалежно від сфери регулювання. 

Визначено особливість нормативних актів як інструмента забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави: загальні формальні параметри та 

спеціальні матеріальні параметри. Зроблено висновок про необхідність 

модернізації інституту нормативних актів згідно із сучасним світовим 

досвідом (звузити підзаконне регулювання, вийти на рівень кодексів, 

уникати помилок у нормопроектувальній техніці). Акцентовано увагу на 

діяльності Конституційного Суду України та Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини щодо визнання неконституційними та такими, 

що не відповідають ідеї соціальної справедливості, актів парламенту. 

Здійснено класифікацію адміністративних актів. Наголошено на 

необхідності врегулювання процедури їх прийняття, приведення в дію, 

підстав та порядку визнання недійсними. Проаналізовано сутнісні 

характеристики та проблеми при укладенні адміністративних договорів, 

підкреслено важливість прийняття Закону України «Про адміністративні 

договори». З’ясовано сутність і особливості актів-планів, запропоновано 

визначити окремий підрозділ в Адміністративно-процедурному кодексі для 

врегулювання специфіки їх правового статусу. Наголошено на 

необхідності закріплення на нормативному рівні критеріїв розмежування 

актів-дій та приватноправових інструментів діяльності публічної 

адміністрації. 

Зроблено висновок, що інструменти адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави в межах вітчизняного 

правового поля наразі не повною мірою відповідають принципу соціальної 

справедливості в аспекті процедурної легітимації, але в разі приведення їх у 

відповідність до принципу правової визначеності вони можуть сприяти 

значному покращенню загального стану справ у частині соціального захисту, 

повноцінному впровадженню «гнучкого» характеру правового 

інструментарію, пов’язаному із задоволенням соціальних мотивів, інтересів, 

потреб і свобод людини як споживача соціальних послуг. 

Підрозділ 3.4  «Адміністративно-правові відносини як елемент 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави» розпочато з аналізу основних підходів до сутності 

адміністративних правовідносин. 

Виділено специфічні ознаки адміністративно-правових відносин у 

контексті втілення механізму реалізації концепції соціальної держави: мають 

правову форму; орієнтуються на задоволення втіленого в нормах 

матеріального права публічного соціального інтересу людини як споживача 

соціальних послуг; відзначаються стадійністю тощо. 

У результаті вивчення існуючих у науковій літературі підходів щодо 

структури правовідносин запропоновано включити до неї наступні елементи: 

фактичний склад, об’єкт, суб’єкти, зміст. Надано характеристику кожного з 

них. 
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Зроблено висновок, що адміністративно-правові відносини у сфері 

реалізації концепції соціальної держави необхідно розуміти як владно-

підпорядковуючі відносини, що мають примусовий і позапримусовий 

характер, виникають, змінюються та припиняються з метою захисту 

публічного інтересу при здійсненні соціального захисту з надання 

безповоротних виплат (субвенцій, субсидій, дотацій, пільг і компенсацій) та 

відповідних соціальних послуг. 

Певну увагу приділено розгляду теорій розмежування публічних і 

приватних правовідносин з урахуванням практики діяльності публічної 

адміністрації та адміністративних судів, зокрема проаналізовано теорію 

юридичної централізації та децентралізації І. Покровського та «вольову 

теорію» Г. Єлінека і зроблено висновок, що для повноцінного розмежування 

публічних і приватних відносин у сфері соціального захисту потрібно 

враховувати особливості елементів цих правовідносин, домінуючі форми 

захисту та інтерес, який діє в цій галузі. 

Визначено, що функцією адміністративно-правових відносин як 

елемента адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави є переведення статичних елементів (інструментів діяльності 

публічної адміністрації) у динамічні. Основними критеріями публічної 

природи цих відносин названо: інституціонально-функціональний, легальний 

і сутнісний. 

Розділ 4 «Адміністративно-процесуальні засоби забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави» складається з трьох підрозділів, 

які присвячено розгляду адміністративного судочинства як процесуального 

засобу забезпечення реалізації концепції соціальної держави, дослідженню 

інституту адміністративної відповідальності у системі гарантування 

реалізації концепції соціальної держави та вивченню матеріальної 

відповідальності держави як засобу забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави. 

Підрозділ 4.1 «Адміністративне судочинство як процесуальний засіб 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави» розпочато з розгляду 

завдань адміністративних судів та з’ясування сутності адміністративного 

судочинства як процесуального засобу реалізації концепції соціальної держави. 

Розглянуто особливості судової практики в соціальних спорах та 

існуючі проблеми в діяльності адміністративних судів щодо неузгодженого 

застосування норм процесуального і матеріального права та неправильного 

розуміння суддями сутності відповідних відносин. Відзначено, що найбільшу 

частину проблем становлять питання визначення строків розгляду та 

вирішення спорів адміністративними судами. Зазначено, що усунення 

конфліктів матеріального та процесуального плану в частині розгляду та 

вирішення соціальних спорів можливе в разі правильного вирішення 

«питання права», коректного його застосування щодо «питання факту» та 

узгодження їх між собою та з морально-психологічними установками 

конкретного судді. 
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Певну увагу приділено вивченню питання реформування в частині 

адміністративно-судового захисту та запропоновано на рівні Соціального 

кодексу України передбачити питання матеріального та процедурного 

соціального права; на рівні процесуального законодавства ввести правові 

норми, присвячені особливостям судового захисту в соціальній галузі, з 

урахуванням надбань європейської практики, зокрема Німеччини та 

Англії. 

Запропоновано створення в межах адміністративної юрисдикції 

соціальних судів для забезпечення ефективної взаємодії громадянського 

суспільства та держави на основі домінантних правових регуляторів, 

зумовлених загальнолюдськими ідеями та цінностями, публічним інтересом 

із реалізації концепції соціальної держави. Зазначено, що основним 

призначенням соціальних судів в адміністративному процесі має стати 

вирішення конкретного соціального спору та переведення правовідносин із 

соціального захисту в ракурс правомірної площини взаємодії їх учасників 

між собою. 

Підрозділ 4.2 «Інститут адміністративної відповідальності у системі 

гарантування реалізації концепції соціальної держави» розпочато з 

розкриття сутності адміністративної відповідальності. 

Розглянуто матеріальний і процедурний боки процесу притягнення 

суб’єкта права до адміністративної відповідальності за вчинені 

правопорушення в галузі соціального захисту, а також додатково 

обґрунтовано доцільність прийняття Адміністративно-процедурного кодексу 

та Соціального кодексу України. 

Приділено увагу дослідженню суб’єкта адміністративного 

правопорушення. Звернено увагу на відсутність дефініції зазначеного 

поняття в діючому законодавстві. Розглянуто загальні та спеціальні суб’єкти 

адміністративної відповідальності, а також наголошено на необхідності 

визначення суб’єкта адміністративної відповідальності та адміністративного 

правопорушення в главі 2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

Систематизовано адміністративні делікти за характером вчинюваних 

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

захисту та на соціальні права, свободи і законні інтереси; 2) бездіяльність, що 

посягає на публічний інтерес у галузі соціального захисту та на соціальні 

права, свободи та законні інтереси. 

Здійснено аналіз існуючих у науковій літературі підходів щодо 

складових підстав адміністративної відповідальності та зроблено висновок 

про необхідність єдності фактичної, нормативної та процесуальної підстав 

адміністративної відповідальності. 

Окремо розглянуто категорію адміністративного примусу як заходу 

адміністративно-правового захисту в галузі надання соціальних послуг і 

здійснення соціального захисту. Зазначено, що при гарантуванні реалізації 

концепції соціальної держави адміністративний примус найбільш чітко 
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виявляється в адміністративно-припиняючих засобах при застосуванні до 

правопорушника адміністративних стягнень. 

Розглянуто адміністративний штраф як основний та самостійний вид 

адміністративного стягнення за делікти, вчинені в галузі соціального захисту, 

надання соціальних послуг. Запропоновано його авторське визначення. 

Висловлено пропозиції щодо покращення процедури накладення та 

виконання штрафу, зокрема збільшення розміру штрафних санкцій щодо 

правопорушників, застосування попередження як виду адміністративного 

стягнення. Акцентовано увагу на необхідності відмежування від штрафних 

санкцій адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються до 

порушників норм соціального права. 

Зазначено, що, зважаючи на орієнтацію відносин із соціального захисту 

на використання інструментів делегованих повноважень і соціального 

партнерства задля досягнення стану суспільної рівноваги, потрібно внести 

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

запровадити додаткові види адміністративних стягнень, зокрема такі, як 

припинення (розірвання) договорів (як адміністративних, так і про соціальне 

партнерство). 

Підрозділ 4.3 «Матеріальна відповідальність держави як засіб 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави» розпочато з 

дослідження конституційно-правової природи інституту матеріальної 

відповідальності держави, наголошено на публічно-правовому характері 

відповідальності публічної адміністрації за завдану приватним особам шкоду. 

Виділено характерні ознаки зазначеного інституту країн-членів ЄС, 

акцентовано увагу на використанні ними цілого спектру правових 

регуляторних, примирних і контрольних інструментів та засобів для 

вирішення конфліктів. Наголошено, що в Україні інститут матеріальної 

відповідальності знаходиться під впливом держави, яка в особі органу 

законодавчої влади самостійно визначає межі правового регулювання щодо 

власної відповідальності, що може призводити до порушення інтересів 

приватних суб’єктів. 

Приділено увагу вивченню сутності та характерних ознак інституту 

матеріальної відповідальності держави, наголошено на його 

компенсаційному характері та соціальній природі. Розглянуто форми 

матеріальної відповідальності держави та фактичні умови, від яких залежить 

можливість, розмір та повнота відшкодування шкоди, завданої публічною 

адміністрацією. 

Зроблено висновок про необхідність постійного одночасного 

задоволення публічного та приватних інтересів щодо забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави на підставі раціональної та ефективної 

співпраці між суб’єктами публічного та приватного права в межах двох 

підсистем єдиної системи соціальної держави. 

Зазначено, що застосування інституту матеріальної відповідальності 

держави в соціальній сфері потребує зміни системи публічної адміністрації 
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та законодавчої регламентації механізму притягнення публічної адміністрації 

до такого виду відповідальності як в адміністративному, так і в судовому 

порядку, у зв’язку з чим запропоновано прийняти Закон України «Про 

матеріальну відповідальність держави» і внести зміни до Кодексу 

адміністративного судочинства України. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, пов’язаної з формуванням цілісного та системного 

адміністративно-правового забезпечення реалізації концепції соціальної 

держави в Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано 

низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети дослідження. 

Визначено, що концепція соціальної держави пройшла доволі тривалий 

шлях становлення та має наднаціональний характер. Розглянуто основні 

точки зору на питання про те, де і коли виникла концепція соціальної 

держави. Зроблено висновок, що перші ідеї про необхідність розбудови 

соціальної держави виникли за часів Давньої Греції та Римської імперії. 

Зазначено, що для кожної з держав можуть бути визначені свої періоди 

розвитку концепції соціальної держави. На окремих етапах історичного 

розвитку людства вона розвивалася на різних вихідних началах, починаючи 

від норм моралі та релігійних канонів і закінчуючи потребою держави в 

самозбереженні. 

Аналіз історичних особливостей становлення концепції соціальної 

держави на території Російської імперії допомагає дійти висновку про те, що 

дореволюційні погляди вітчизняних авторів щодо соціальної держави стали 

продовженням концепцій відповідних європейських, насамперед німецьких 

авторів та державних діячів, з певним пристосуванням їх до вітчизняних 

реалій. Наголошено на особливому впливі на формування й утвердження 

концепції соціальної держави Загальної декларації прав людини. Головна 

заслуга даного міжнародного документа полягає в тому, що він допоміг 

зняти з порядку денного дискусію про межі соціальної відповідальності 

держави, чітко визначивши її мінімально необхідний рівень, що відбулося, 

зокрема, через закріплення соціальних прав людини і громадянина. 

Зроблено висновок, що основоположними елементами концепції 

соціальної держави є соціальна справедливість, соціальні права людини і 

громадянина, соціальна політика та соціальна функція. 

Зазначено, що соціальна справедливість являє собою певний баланс 

між очікуваннями соціально незахищених верств населення та/чи членів 

суспільства, які, враховуючи певні життєві обставини (хвороба, нещасний 

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

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

особам заможні представники суспільства (роботодавці) під контролем чи за 
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участю держави. Визначено перелік соціальних прав та відзначено, що, 

незважаючи на їх чітко виражений публічний характер, сьогодні вони 

переважно аналізуються через призму права приватного, що призводить до 

викривлення, а подекуди й до руйнації самої ідеї цих прав. Проаналізовано 

підходи до формування основних напрямів (принципів) соціальної політики 

та встановлено, що перелік принципів соціальної політики є залежним від 

відповідної моделі такої політики, яка підтримується тим або іншим автором, 

та що вони не можуть зводитися до рівня конкретного, оскільки в 

протилежному випадку відбудеться їх змішування із завданнями (напрямами) 

соціальної політики. Наголошено, що соціальна функція є наддержавним 

утворенням, у реалізації якого бере та має брати участь широке коло 

суб’єктів, представлених органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, органами влади АР Крим, суб’єктами делегованих 

повноважень. 

Критичному аналізу піддано існуючі в науковій літературі підходи до 

визначення категорії «принципи соціальної держави» та зауважено, що 

останні можуть існувати і реально існують як на рівні конкретних норм 

права, так і на рівні теорій та ідей, закладаючи необхідну теоретичну і 

юридичну базу для становлення і розвитку держави названого типу. 

Зроблено висновок, що принципи соціальної держави за своїм значенням для 

держави як такої не є однопорядковими. Окремим із них притаманне щодо 

соціальної держави більш загальне становище, а інші знаходять вияв 

переважно на етапі виконання її окремих завдань. Дана ситуація є 

природною, адже очевидним є той факт, що соціальна держава формується 

під дією одних вихідних положень, а функціонує частково під дією інших. 

Виділено та детально розглянуто соціальні та універсальні принципи. 

Наголошено, що у зв’язку з тісною взаємодією соціальної держави із 

демократичною і правовою державами, універсальні принципи цілком 

можуть бути застосованими і щодо інших сфер (виявів) діяльності 

Української держави. 

Зроблено висновок про важливість правильного усвідомлення 

юридичної природи норм, що закладають фундамент соціальної держави, як з 

теоретичного боку – в частині повернення до «загубленої» за радянських 

часів теорії поділу права на публічне та приватне, завдяки чому відбувається 

оновлення системи вітчизняного права та формування його нових галузей і 

підгалузей, так і з практичного – для підвищення ефективності судового 

захисту прав приватних осіб; належного функціонування публічної 

адміністрації; розвитку законотворчої сфери; належної підготовки майбутніх 

юристів; науково-дослідної діяльності. 

Акцентовано увагу на важливості узгодження термінології, що 

використовується в даній сфері, та обґрунтовано доцільність застосування 

категорії «соціальне право». Розкрито сутність та визначено місце 

соціального права в системі національного права. Встановлено, що соціальне 

право є галуззю права публічно-правової природи. 
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З’ясовано поняття та сутність адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави. Здійснено відмежування даної 

категорії від поняття «механізм адміністративно-правового регулювання». 

Встановлено, що механізм адміністративно-правового регулювання дає 

відповідь на питання про те, яким чином його норми можуть діяти на рівні 

суспільних відносин, здійснюючи на них відповідний вплив, і є лише одним 

із елементів більш широкої за змістом категорії, якою виступає 

адміністративно-правовий механізм реалізації концепції соціальної 

держави. 

Визначено, що адміністративно-правовий механізм реалізації концепції 

соціальної держави має полісистемний характер, адже різновекторність 

завдань, які виконуються в названій сфері великою кількістю суб’єктів, що 

володіють подекуди принципово різним правовим статусом, робить 

неможливим його нормативне забезпечення лише силами однієї галузі права. 

Охарактеризовано юридичні засади адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави. Наголошено, що джерела 

адміністративного права є лише одним з елементів (хоча і найбільшим за 

змістом) системи юридичних регуляторів, який закладає основу для 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави. Решта елементів, будучи представленими Конституцією України, 

міжнародними юридичними актами, ратифікованими Україною, рішеннями 

Європейського суду з прав людини, надають даній системі завершеного 

вигляду. Здійснено аналіз формалізованих джерел соціального права та 

виявлено численні проблеми та недоліки, властиві сучасному стану 

нормативно-правового забезпечення соціально-правових відносин, які 

можуть бути вирішені виключно шляхом прийняття Соціального кодексу 

України. 

Визначено суб’єктний склад адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави. Основним суб’єктом 

адміністративно-правового механізму названо публічну адміністрацію, яка 

для задоволення публічного інтересу в цій сфері за рахунок своїх публічно-

владних повноважень скеровує власні зусилля на покращення процесу 

публічного управління в галузі соціального захисту; забезпечення прав на 

достатній життєвий рівень, у тому числі права на мінімальний розмір 

заробітної плати; на медичну та соціальну допомогу; на користування 

послугами соціальних служб; на справедливі, безпечні та здорові умови 

праці; на охорону материнства (насамперед, йдеться про таке право 

працюючих жінок); на отримання соціального житла. Запропоновано 

комплексне й системне оновлення всієї системи органів публічної 

адміністрації. 

Доведено доцільність або розширення компетенції Міністерства 

соціальної політики України в аспекті включення до його повноважень 

питань забезпечення права на достатній життєвий рівень, на медичну та 

соціальну допомогу, на користування послугами соціальних служб, або 
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перейменування його відповідно до наданих повноважень на Міністерство 

соціального захисту України. 

Обґрунтовано позицію, що за реалізацію соціальної політики повинно 

відповідати не профільне міністерство, а інші центральні та підпорядковані 

їм регіональні і місцеві органи влади, які й наділені конкретними 

повноваженнями для виконання такої функції. Окремо розглянуто категорію 

суб’єктів приватного соціального права. Зроблено акцент на вдосконаленні 

нормативно-правової бази в частині детального закріплення процедури 

функціонування цих суб’єктів. 

Розкрито зміст інституту делегування повноважень у механізмі 

реалізації концепції соціальної держави. З’ясовано, що делегування 

повноважень у соціальній сфері може здійснюватися щодо як публічних, так 

і приватних суб’єктів, за умови, що увагу необхідно акцентувати на 

телеологічно-засадничому, системно-предметному, функціональному, 

контрольно-наглядовому аспектах такої правотворчості. Звернено увагу на 

відсутність базового законодавчого акта про делегування публічних функцій 

приватним особам та/або інституціям громадянського суспільства, 

незважаючи на існування публічного інтересу, інтерес у таких спільних 

публічно-приватних проектах з боку громадськості та сприятливі умови, 

пов’язані з посиленням останнім часом волонтерського руху в нашій державі. 

Окремо приділено увагу розгляду інституту соціального партнерства як 

суспільного явища, що найбільш вдало ілюструє механізм взаємовідносин 

держави із суб’єктами делегованих повноважень у соціальній сфері. 

Пропонується говорити про тристоронній характер соціального партнерства 

(трипартизм) стосовно взаємодії держави та приватного сектору на 

державному, галузевому та регіональному (локальному) рівнях, у тому числі 

шляхом делегування повноважень. Правові основи соціального партнерства 

передбачають першочергову роль держави в процесах соціального захисту, 

що не виключає шляху делегування нею своїх повноважень «згори вниз» як 

іншим встановленим законом публічним суб’єктам, так і приватному 

сектору. Інструментами такого делегування в адміністративному праві 

постають нормативні акти, що організують процес взаємодії між указаними 

суб’єктами соціального партнерства; договори (задіюється інструмент 

концесії); модель «соціальної гармонії». Такий крок допоможе узгодити 

двосторонні механізми взаємодії між державою та приватним сектором із 

мотиваційним становищем усіх учасників відносин із соціального 

партнерства; створить інституціональні правові рамки для їх демократичної 

та прозорої співпраці; передбачить шляхи економічного зростання та 

підвищення ролі людського капіталу при вирішенні соціальних проблем. 

Визначено, що інструменти адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави є специфічним виявом загальної 

категорії «інструменти діяльності публічної адміністрації», яка 

виявляється в спеціальній сфері – сфері забезпечення реалізації концепції 

соціальної держави (нормативні акти, адміністративні акти, 
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адміністративні договори, акти-плани, акти-дії). При цьому аксіологічний 

вимір інструментів забезпечення реалізації концепції соціальної держави 

обумовлює ефективність здійснення публічного управління в частині 

соціального захисту, надання соціальної допомоги та соціальних послуг. З 

одного боку, вони виступають механізмом, що обмежує діяльність 

держави, сприяючи розвитку приватної ініціативи та забезпечуючи 

соціальну справедливість і свободу (в цьому вимірі переважають 

нормативно-правові інструменти); з іншого – за рахунок цих інструментів 

здійснюється розширення компетенції держави в кожному аспекті 

суспільного життя, в тому числі соціальному, через регулювання, таким 

чином мінімізуючи приватні ініціативи. 

Надано авторське визначення нормативного акта як інструмента 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави. Запропоновано прийняти Закон України «Про адміністративні 

договори» для оптимізації процедури застосування адміністративних актів; 

розширити перелік органів, які реалізують концепцію соціальної держави в 

частині планування для вдосконалення актів-планів; закріпити на 

нормативному рівні критерії розмежування актів-дій та приватноправових 

інструментів діяльності публічної адміністрації. 

Указано, що адміністративно-правові відносини у сфері реалізації 

концепції соціальної держави необхідно розуміти як владно-підпорядковуючі 

відносини, що мають примусовий і позапримусовий характер, виникають, 

змінюються та припиняються з метою захисту публічного інтересу при 

здійсненні соціального захисту з надання безповоротних виплат (субвенцій, 

субсидій, дотацій, пільг і компенсацій) і надання відповідних соціальних 

послуг, а приватними є відносини з надання позик, кредитування та 

інвестування публічною адміністрацією чи іншими уповноваженими 

суб’єктами публічного чи приватного права. 

З’ясовано, що через публічні (адміністративно-правові) відносини в 

адміністративно-правовому механізмі реалізації концепції соціальної 

держави розширюється природне конституційне право на соціальний захист, 

але при цьому до правового становища споживача соціальних послуг 

додаються ті соціальні блага, яких ця конкретна людина або не мала взагалі, 

або мала в обсязі, меншому за мінімальні соціальні стандарти, а приватні 

відносини дають змогу практично втілити природні права такої особи на 

отримання соціальної допомоги, яка відшкодовується потім державі. 

Орієнтиром при цьому постає спрямованість людської волі (формальний 

вимір) на отримання блага, задоволення конкретного інтересу (матеріальний 

вимір). 

Для повноцінного розмежування публічних і приватних відносин у 

сфері соціального захисту запропоновано враховувати особливості елементів 

цих правовідносин, домінуючі форми захисту та інтерес, який діє в цій 

галузі. При цьому досліджено існуючі теорії їх розмежування з урахуванням 

практики публічної адміністрації та адміністративних судів: теорію 
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субординації (теорію влади-підпорядкування), яка застосовується для 

первинної детермінації статусу, особливостей реалізації компетенції 

публічної адміністрації, визначення правової природи спору (конфлікту) між 

учасниками адміністративних правовідносин, насамперед конкретною 

особою та державою в особі її уповноважених органів; спеціально-правову 

теорію в частині того, що спочатку необхідно встановити, яка саме правова 

норма застосовується при здійсненні соціального захисту (це має бути чітко 

визначена конкретна правова норма), а потім перевірити, чи є вона публічно-

правовою; багатоступеневу теорію для складних правовідносин, тобто таких, 

що обтяжені й публічними, й приватними елементами. 

Наголошено, що адміністративне судочинство необхідно тлумачити на 

основі прагматичного підходу з процедурно-функціональними елементами як 

суспільно важливу та таку, що має юридичне значення, діяльність 

адміністративних судів із розгляду та вирішення спорів у сфері соціального 

захисту та надання соціальних послуг. Показано, що запропоноване 

визначення орієнтується на прагматичні питання значення та важливості 

такого виду судочинства, функціональні параметри щодо практичної 

реалізації відповідної судової процедури. 

Зазначено, що більшу частину проблем адміністративного судочинства 

як засобу захисту соціальних прав і свобод може зняти герменевтичний 

підхід, у якому передбачається спільність історичного, теологічного, 

філологічного та юридичного аспектів, що дає змогу пояснити значення 

різних нормативно-правових форм і їх джерел з метою узгодження 

нормативних документів для вирішення нових юридичних казусів. 

Розроблено позицію щодо доцільності створення системи соціальних 

судів, основним призначенням яких в адміністративному процесі має стати 

вирішення конкретного соціального спору та переведення правовідносин із 

соціального захисту в ракурс правомірної площини взаємодії їх учасників 

між собою. 

Визначено, що інститут адміністративної відповідальності в соціальній 

сфері дає змогу через заходи адміністративного примусу приводити 

відносини із соціального захисту в стан рівноваги з урахуванням 

фундаментальних соціальних прав, свобод і законних інтересів споживачів 

соціальних послуг (антропоцентричне призначення адміністративної 

відповідальності). Встановлено, що в соціальній сфері для настання 

адміністративної відповідальності необхідним є єдність фактичної, 

нормативної та процесуальної підстав. 

З’ясовано, що норми про склад проступків і стягнення, які підлягають 

застосуванню в разі вчинення деліктів, являють собою матеріальний бік 

адміністративної процедури притягнення особи до адміністративної 

відповідальності за вчинені правопорушення в галузі соціального захисту, а 

процесуальний бік характеризує порядок притягнення її до відповідальності 

та забезпечення виконання накладеного на особу стягнення. Разом з тим 

значною проблемою в цьому плані є те, що на рівні доктрини, а тим паче 
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правозастосовної практики, немає узгодженої позиції про перспективи 

законодавчої регламентації такого адміністративно-деліктного провадження. 

Конкретизовано, що в процесі реалізації матеріальної відповідальності 

держави як засобу забезпечення реалізації концепції соціальної держави 

мають бути задіяні три сторони: власне держава, посадова (службова) особа 

публічної адміністрації, суб’єкт публічного права. 

Досліджено евристику матеріальної відповідальності, до якої можуть 

бути притягнуті органи публічної адміністрації при реалізації концепції 

соціальної держави (перший шар), яка стосується формування зв’язків між 

публічним інтересом і потребами в соціальному захисті, діючою 

нормативною базою та практикою здійснення соціального захисту. Саме 

тому можливе переплетіння засадничих публічно-правових і 

приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації при 

реалізації концепції соціальної держави та відповідних форм і видів 

юридичної відповідальності. Показано, що в такий спосіб відбувається 

взаємодія держави та суб’єктів приватного права, органів публічної 

адміністрації між собою стосовно виконання ними своїх завдань. Другий шар 

відповідної матеріальної відповідальності зумовлений функціонально-

телеологічними виявами механізму реалізації концепції соціальної держави, а 

третій – орієнтацією держави на збалансування публічного та приватних 

соціальних інтересів щодо їх узгодження з ідеями суспільного добробуту, 

соціальної справедливості та рівноваги. 

Запропоновано конкретні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, спрямовані на покращення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави в Україні. Наголошено 

на необхідності впорядкування нормативної бази шляхом прийняття 

Адміністративно-процедурного кодексу України та Соціального кодексу 

України. Аргументовано необхідність реформування Міністерства соціальної 

політики України та модернізації системи місцевого самоврядування. 

Запропоновано введення посади державного секретаря для розроблення 

шляхів практичного втілення ініціатив міністра в соціальній сфері, 

забезпечення верховенства права, законності та наступництва в діяльності 

всього Міністерства та утворення Державної інспекції із соціальних питань, 

що здійснюватиме контрольно-наглядові повноваження при реалізації всього 

спектру державної соціальної політики. Запропоновано для належного 

виконання концепції соціальної держави створити умови для перетворення 

Пенсійного фонду України на самоврядну неприбуткову організацію, що 

сприятиме встановленню партнерства між державою та громадянським 

суспільством, дозволить залучити більші кошти на реалізацію соціальної 

політики. Визначено шлях модернізації діючої в Україні системи фондів 

публічного права. Запропоновано прийняти закони України «Про 

адміністративні договори», «Про соціальну відповідальність у державно-

приватному секторі». Наголошено на необхідності створення в межах 

адміністративної юрисдикції соціальних судів. 



30 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографія: 

1. Галіцина Н. В. Теорія та практика реалізації концепції соціальної 

держави в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / 

Н. В. Галіцина. – Х. : ФОП Панов, 2016. – 578 с. 

 

Статті у наукових фахових виданнях України 

з юридичних наук: 

2. Галіцина Н. В. Класифікаційний розподіл адміністративних 

процедур / Н. В. Галіцина // Вісник Запорізького національного університету. 

Серія «Юридичні науки». – 2010. – № 3. – С. 54–60. 

3. Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут 

адміністративного процесу / Н. В. Галіцина // Форум права. – 2010. – № 4. – 

С. 163–177 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ 

e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf. 

4. Галіцина Н. В. Формування та утвердження концепції соціальної 

держави: нотатки до наукової дискусії / Н. В. Галіцина // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 27. – 

Т. 2. – C. 116–122. 

5. Галіцина Н. В. Соціальна справедливість як вихідний елемент 

концепції соціальної держави / Н. В. Галіцина // Порівняльно-аналітичне 

право. – 2014. – № 3. – С. 16–18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://pap.in.ua/3_2014/5.pdf. 

6. Галіцина Н. В. Ще раз про систему соціальних прав людини / 

Н. В. Галіцина // Право і суспільство. – 2014. – № 6-1. – Ч. 2. – C. 107–111. 

7. Галіцина Н. В. Соціальна політика та її вихідні характеристики / 

Н. В. Галіцина // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». – 2014. – № 29. – Ч. 3. – C. 98–102. 

8. Галіцина Н. В. Що розуміти під категорією «соціальна функція»? / 

Н. В. Галіцина // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 15. – C. 69–73. 

9. Галіцина Н. В. Соціальна та правова держави: як вирішити питання 

про співвідношення категорій? / Н. В. Галіцина // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – 

№ 4. – С. 17–20. 

10. Галіцина Н. В. Теоретико-правові засади розуміння завдань, 

принципів та сутності соціальної держави / Н. В. Галіцина // Журнал 

східноєвропейського права. – 2015. – № 19. – С. 27–37. 

11. Галіцина Н. В. Соціальне право: юридична природа та місце в 

системі права / Н. В. Галіцина // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – 2015. – Вип. 34. – Т. 2. – 

С. 71–76. 



31 

12. Галіцина Н. В. Окремі питання конституційно-правового 

забезпечення функціонування суб’єктів публічної адміністрації в Україні / 

Н. В. Галіцина // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 3. – С. 45–49 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pap.in.ua/3_2015/14.pdf. 

13. Галіцина Н. В. Юридичні засади адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави: сутність та зміст / 

Н. В. Галіцина // Право і суспільство. – 2015. – № 6. – С. 125–133. 

14. Галіцина Н. В. Проблеми систематизації джерел соціального права 

та шляхи їх вирішення / Н. В. Галіцина // Юридичний науковий електронний 

журнал. – 2015. – № 6. – С. 108–112. 

15. Галіцина Н. В. Інститут соціального партнерства: сутність, правові 

основи та перспективи розвитку в Україні / Н. В. Галіцина // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 

2015. – № 18. – C. 50–54. 

16. Галіцина Н. В. Основні положення теорії делегування повноважень 

у сфері соціальної політики / Н. В. Галіцина // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – № 35. 

Ч. 2. – Т. 2. – C. 80–85. 

17. Галіцина Н. В. Інструменти адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави: вихідні положення / Н. В. Галіцина 

// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 

науки». – 2015. – № 6. – Т. 2. – C. 40–45. 

18. Галіцина Н. В. Динаміка адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави / Н. В. Галіцина // Вісник 

Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2015. – 

№ 4 (І). – C. 118–124. 

19. Галіцина Н. В. Суб’єкти приватного права та їх роль у забезпеченні 

реалізації концепції соціальної держави в Україні / Н. В. Галіцина // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні 

науки». – 2015. – № 3-2. – Т. 3. – C. 52–57. 

 

Статті у наукових періодичних виданнях 

інших держав з юридичних дисциплін: 

20. Halitsyna Natalia. Grundlegende (theoretische) Voraussetzungen des 

Konzepts des «Sozialstaates» / Natalia Halitsyna // Recht der Osteuropäischen 

Staaten. – 2014. – Heft 3. – S. 205–229 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.reos.uni-goettingen.de/wp-content/uploads/205-229.pdf. 

21. Halitsyna Natalia. Legal Principles of Administrative and Legal 

Mechanism of Realizing the Concept of a Social State: the Nature and Content  / 

Natalia Halitsyna // Recht der Osteuropäischen Staaten. – 2015. – Heft 3. – S. 231–

242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reos.uni-

goettingen.de/wp-content/uploads/201503-231-242.pdf. 

22. Галіцина Н. В. Суб’єктний склад адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави: окремі невирішені 



32 

питання / Н. В. Галіцина // Visegrad journal on human rights. – 2015. – № 3/1. – 

C. 39–46. 

23. Галіцина Н. В. Окремі питання забезпечення та реалізації концепції 

соціальної держави органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування / Н. В. Галіцина // Visegrad journal on human rights. – 2015. – 

№ 4/1. – C. 22–28. 

24. Галіцина Н. В. Правовий механізм реалізації концепції соціальної 

держави та його складові елементи / Н. В. Галіцина // Visegrad journal on 

human rights. – 2015. – № 5. – C. 14–18. 

 

Публікації, що додатково відображають наукові результати 

дисертаційного дослідження: 

25. Галіцина Н. В. Вихідні тези дослідження концепції «соціальна 

держава» / Н. В. Галіцина // Юридична наука в XXI столітті: перспективні та 

пріоритетні напрями досліджень : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 30–31 трав. 2014 р.) / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – 

Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 139–141. 

26. Галіцина Н. В. Періодизація формування концепції «соціальна 

держава»: деякі критичні зауваження та пропозиції / Н. В. Галіцина // 

Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства 

України до вимог Європейського Союзу : матеріали наук.-практ. конф. 

(м. Херсон, 6–7 черв. 2014 р.) . – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 

2014. – С. 120–122. 

27. Галіцина Н. В. Від античності до сьогодення: нариси з історії 

формування концепції соціальної держави / Н. В. Галіцина // Становлення 

громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 6–7 черв. 

2014 р.). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. – С. 7–9. 

28. Галіцина Н. В. Чи є альтернатива «теорії поколінь прав» на шляху 

пізнання сутності соціальних прав людини? / Н. В. Галіцина // Проблеми 

вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і 

громадянина : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18–19 лип. 

2014 р.). – Запоріжжя : Запоріз. міська громад. орг. «Істина», 2014. – С. 9–11. 

29. Галіцина Н. В. Соціальна політика, що це? Політика чи діяльність з 

її реалізації? / Н. В. Галіцина // Проблеми та стан дотримання захисту прав 

людини в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 25–26 

лип. 2014 р.). – Львів : Західноукр. орг. «Центр правничих ініціатив», 2014. – 

С. 19–21. 

30. Галіцина Н. В. Механізм адміністративно-правового регулювання 

реалізації концепції соціальної держави чи адміністративно-правовий 

механізм реалізації концепції соціальної держави / Н. В. Галіцина // Розвиток 

сучасного права в умовах глобальної нестабільності : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11–12 верес. 2015 р.). – Одеса : ГО 

«Причорноморська фундація права», 2015. – С. 55–58. 



33 

31. Галіцина Н. В. Соціальна функція та суб’єкти її реалізації / 

Н. В. Галіцина // Розвиток державності та права в Україні: реалії та 

перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 18–19 верес. 

2015 р.). – Львів : Західноукр. орг. «Центр правничих ініціатив», 2015. – 

С. 11–12. 

32. Галіцина Н. В. Демократична держава та соціальна держава: до 

питання про співвідношення категорій / Н. В. Галіцина // Сучасні тенденції в 

юридичній науці України та зарубіжних країн : матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Запоріжжя, 25–26 верес. 2015 р.). – Запоріжжя : Запоріз. 

міська громад. орг. «Істина», 2015. – С. 8–11. 

33. Галіцина Н. В. Завдання соціальної держави: за та проти / 

Н. В. Галіцина // Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних 

відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1 жовт. 2015 р.). 

– Х. : Східноукр. наук. юрид. орг., 2015. – С. 8–9. 

34. Галіцина Н. В. Соціально-правова держава чи соціальна, правова 

держава?/ Н. В. Галіцина // Людина і закон: публічно-правовий вимір : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 2–3 жовт. 

2015 р.). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2015. – С. 6–8. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Галіцина Н. В. Адміністративно-правове забезпечення 

реалізації концепції соціальної держави в Україні. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 
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Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового 

забезпечення реалізації концепції соціальної держави в Україні. 

Розглянуто передумови формування та утвердження концепції 

соціальної держави. З’ясовано зміст категоріальних засад концепції 

«соціальна держава». Досліджено соціальну державу як форму сучасної 

держави та принципи її побудови і функціонування. 

Вивчено юридичну природу норм, що закладають фундамент концепції 

соціальної держави. Опрацьовано поняття та з’ясовано сутність 

адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної 

держави та розглянуто юридичні засади адміністративно-правового 

механізму реалізації концепції соціальної держави. 

Досліджено суб’єктний склад адміністративно-правового механізму 

реалізації концепції соціальної держави. Вивчено інститут делегування 

повноважень у механізмі реалізації концепції соціальної держави. 

Опрацьовано інструменти адміністративно-правового механізму реалізації 

концепції соціальної держави. Охарактеризовано адміністративно-правові 
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відносини як елемент адміністративно-правового механізму реалізації концепції 

соціальної держави. 

Приділено увагу вивченню адміністративного судочинства як 

процесуального засобу забезпечення реалізації концепції соціальної держави. 

Досліджено інститут адміністративної відповідальності у системі 

гарантування реалізації концепції соціальної держави. Охарактеризовано 

матеріальну відповідальність держави як засіб забезпечення реалізації 

концепції соціальної держави. 

Ключові слова: соціальна держава, концепція соціальної держави, 

соціальне право, адміністративно-правовий механізм, публічна адміністрація, 

суб’єкти делегованих повноважень, адміністративний суд, адміністративна 
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обеспечения реализации концепции социального государства в Украине. 

Рассмотрены предпосылки формирования и утверждения концепции 

социального государства. Сформулирован вывод о межнациональном 

характере концепции социального государства. Изучено содержание 

категориальных основ концепции «социальное государство». Предложена 

авторская структура системы социальных прав гражданина. 

Определена система принципов социальной политики. Раскрыто 

содержание социальной функции и определен круг субъектов, 

задействованных в ее реализации. 

Исследовано социальное государство как форма современного 

государства, а также принципы его построения и функционирования. Сделан 

вывод о тесном взаимодействии социального государства с правовым и 

демократическим государствами. 

Изучена юридическая природа норм, формирующих фундамент 

концепции социального государства. Рассмотрен вопрос о месте 

социального права в системе национального права и сделан вывод, что 

оно является элементом Особенного административного права. 

Определена сущность административно-правового механизма реализации 

концепции социального государства. Изучены элементы 

административно-правового механизма реализации концепции 
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социального государства. Рассмотрен круг субъектов, участвующих в 

реализации концепции социального государства. 

Проанализированы юридические основы административно-правового 

механизма реализации концепции социального государства. 

Конкретизирована система юридических актов как основы административно-

правового механизма реализации концепции социального государства. 

Определены недостатки разработанных проектов Социального кодекса и 

предложены направления для их устранения. 

Исследован субъектный состав административно-правового механизма 

реализации концепции социального государства, главным элементом 

которого названа публичная администрация. Определена система субъектов 

публичной администрации: органы исполнительной власти, органы власти 

Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, иные 

публичные органы. Разработаны предложения о необходимости 

комплексного и системного обновления всей системы органов публичной 

администрации путем внесения изменений в законы Украины «О местных 

государственных администрациях» и «О местном самоуправлении в 

Украине». 

Изучен институт делегирования полномочий в механизме реализации 

концепции социального государства. Обосновано существование двух 

подинститутов института делегирования: института делегирования 

полномочий от органа к органу и института делегирования публичных 

полномочий частным субъектам. Отдельное внимание уделено рассмотрению 

института социального партнерства как элемента, наиболее удачно 

иллюстрирующего механизм взаимоотношений государства с субъектами 

делегированных полномочий в социальной сфере. 

Рассмотрены инструменты административно-правового механизма 

реализации концепции социального государства, выделены их виды: 

нормативные акты; административные акты; административные договоры; 

акты-планы; акты-действия. Сформулировано предложение относительно 

разработки и принятия Административно-процедурного кодекса для 

регламентации общих видов и требований ко всем инструментам независимо 

от сферы регулирования. 

Охарактеризованы административно-правовые отношения как элемент 

административно-правового механизма реализации концепции 

социального государства. Предложено разместить в структуре 

правоотношений следующие элементы: фактический состав, объект, 

субъекты, содержание. 

Изучено административное судопроизводство как процессуальное 

средство обеспечения реализации концепции социального государства. 

Рассмотрены особенности судебной практики в социальных спорах и 

существующие проблемы в деятельности административных судов. Сделан 

вывод о необходимости создания социальных судов. 
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Изучен институт административной ответственности в системе 

обеспечения реализации концепции социального государства. Рассмотрены 

материальная и процедурная стороны процесса привлечения лица к 

административной ответственности, а также виды административных 

взысканий. 

Охарактеризована материальная ответственность государства как 

средство обеспечения реализации концепции социального государства. 

Рассмотрены формы материальной ответственности государства и 

фактические условия, от которых зависит возможность, размер и полнота 

возмещения вреда, причиненного публичной администрацией. 

Ключевые слова: социальное государство, концепция социального 

государства, социальное право, административно-правовой механизм, 

публичная администрация, субъекты делегированных полномочий, 

административный суд, административная ответственность, материальная 

ответственность. 

 

SUMMARY 

 

Halitsyna N. V. Administrative and Legal Guaranteeing for 

Implementing the Concept of the Social State in Ukraine. – The 

manuscript. 

The thesis for a doctoral degree by the specialty 12.00.07 – administrative 

law and process; financial law; informational law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the research of administrative and legal guaranteeing 

for implementation of the concept of the social state in Ukraine. 

The preconditions of formation and strengthening the concept of the 

social state have been considered. The content of categorical principles of the 

concept of «social state» has been found out. The social state as a form of 

modern state and the principles of its construction and operation have been 

considered. 

The legal nature of the norms that lay the foundation for the concept of the 

social state has been studied. The concept of administrative and legal mechanism 

for implementing the concept of the social state has been elaborated; its essence 

has been clarified; legal principles of administrative and legal mechanism for 

implementing the concept of the social state have been considered. 

The subjective composition of administrative and legal mechanism for 

implementing the concept of the social state has been researched. The institution of 

delegation of powers within the mechanism of implementing the concept of the 

social state has been studied. Instruments of administrative and legal mechanism 

for implementing the concept of the social state have been elaborated. 

Administrative and legal relations as an element of administrative and legal 

mechanism for implementing the concept of the social state have been 

characterized. 
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Special attention is paid to the study of administrative justice as a procedural 

mean of ensuring the implementation of the concept of the social state. The 

institution of administrative liability within the system of guaranteeing the 

implementation of the concept of the social state has been researched. Legal 

liability of the state as a mean of implementing the concept of the social state has 

been characterized. 

Key words: social state, concept of social state, social law, administrative 

and legal mechanism, public administration, subjects of the delegated authorities, 

administrative court, administrative liability, legal liability. 
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