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На №__________________________ 

Міністерство освіти і науки України 
Департамент атестації кадрів 

вищої кваліфікації 
 

Повідомлення  
про перенесення захисту дисертації 

Спеціалізована вчена рада Д 26.001.46 Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка повідомляє про перенесення захисту дисертації Малюги Лесі 
Юріївни на тему «Адаптація соціального законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» на здобуття наукового ступеня доктора 
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Голова спеціалізованої 
вченої ради Д 26.001.46                    М.І. Іншин 
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ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. За останні десятиліття у сфері соціального захисту 

України законодавцем здійснюється перманентна діяльність: регулярно 

вносяться зміни до соціального законодавства, з’являються нові види 

соціального захисту, які відповідають чинній соціально-економічній ситуації в 

державі, збільшується обсяг соціального забезпечення. Але водночас усього 

цього недостатньо для того, щоб Україна відповідала своєму статусу як 

соціальної держави, адже рівень соціального захисту населення все ще є 

нижчим, аніж у європейських державах. У таких умовах важливим напрямом 

удосконалення вітчизняного законодавства є запозичення іноземного досвіду 

законотворення. Актуальність цього напряму посилюється тими вимогами, які 

висуває Європейський Союз до своїх потенційних учасників. Україна як 

держава, яка декларує мету вступу до цієї організації, має відповідати всім 

критеріям членства, у тому числі й у соціальній сфері.  

З обранням європейського вектора розвитку Україна взяла на себе 

зобов’язання привести національне законодавство до вимог Європейського 

Союзу. Це фактично є процесом зближення національного та європейського 

законодавства, що дозволить максимально ефективно врегулювати зовнішні 

відносини з Європейським Союзом. Необхідність удосконалення діючої 

системи соціального законодавства України вже давно визнана на 

теоретичному та практичному рівнях. Дана обставина обумовлена зміною 

системи суспільних відносин, наявністю застарілих положень, що не 

відповідають сучасним потребам суспільства, недоліками правового 

регулювання у формі множинності, неузгодженості та подрібненості 

нормативно-правових приписів.  

Євроінтеграція є конституційним курсом нашої держави, який 

передбачає зближення з Європейським Союзом та стратегічний план щодо 

перспективного вступу до інтеграційного об’єднання. Вона слугує 

каталізатором реформ, тому з моменту проголошення цього курсу  

законодавство нашої держави поступово удосконалюється з урахуванням 

принципів та стандартів європейського законодавства. Сутність цих процесів 

полягає в тому, що одні й ті самі правові явища слід розуміти та 

врегульовувати однаково в Україні та в країнах-учасниках Європейського 

Співтовариства. У даному контексті адаптація національного соціального 

законодавства до законодавства ЄС є однією з першочергових умов 

євроінтеграції України, оскільки для європейських держав одне з 

найголовніших завдань  належний соціальний захист населення та 

забезпечення високих стандартів матеріального забезпечення населення при 

дії на них соціальних ризиків.  

Фактично з моменту проголошення незалежності України заміна 

застарілих радянських механізмів стала однією з головних задач вітчизняного 

законодавця. Після утвердження євроінтеграції як зовнішньополітичного 

пріоритету й ключової мети держави формування вітчизняного законодавства 
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почало здійснюватися з урахуванням європейських стандартів. Станом на 

сьогодні соціальне законодавство України все ще залишається доволі 

проблематичним. Види та обсяги надання соціального захисту є тими 

питаннями, які перманентно порушуються в науці та суспільстві. Адаптація 

національного соціального законодавства до законодавства ЄС    один із тих 

шляхів, який дозволяє поступово покращувати цю ситуацію, проте варто 

відзначити, що на сьогодні вона ще не є завершеною. Дослідження етапів 

розвитку та сучасного стану реалізації адаптації національного соціального 

законодавства до законодавства ЄС в умовах євроінтеграції України дозволить 

встановити, якими особливостями вона характеризується в сучасних умовах, 

прослідкувати її юридичну природу становлення та спрогнозувати 

перспективи її подальшого впровадження. 

У правовій доктрині наявна велика кількість праць, присвячених 

проблематиці соціальної сфери, а соціальне законодавство в даному розрізі 

розглядається як одна з першопричин існування цих проблем. Хоча загальна 

кількість таких досліджень в Україні є високою, «соціальне законодавство», як 

самостійний об’єкт дослідження, розглядається у порівняно невеликій 

кількості праць. Серед напрямів, за якими воно досліджується у правовій 

доктрині України, варто виділити три основних: становлення соціального 

законодавства на українських землях, його сучасний стан та проблеми; 

соціальне законодавство зарубіжних країн, у першу чергу, європейських; 

соціальне законодавство, яке врегульовує соціальний захист громадян, що 

потребують додаткових соціальних гарантій від держави. 

Встановлення сучасного стану реалізації та тенденцій розвитку адаптації 

соціального законодавства України до законодавства ЄС є актуальним та 

важливим з огляду на те, що система соціального захисту в Україні має 

недоліки, притаманні бідній країні із соціалістичною доктриною: влада прагне 

надати допомогу надто широкому колу своїх громадян, що далеко виходить за 

межі фінансових можливостей держави, а безпосередні соціальні виплати є 

дуже низькими й не запобігають бідності. Тому для України важливо якомога 

швидше наблизити систему соціального захисту населення до тих моделей, які  

традиційні для європейських держав. У рамках цієї політики важливо 

продовжити подальшу адаптацію соціального законодавства України до 

законодавства ЄС. Варто звернути увагу на те, що у Європейській Спільноті, 

частиною якої бачить себе Україна, права людини та їхній захист, цінність 

людського життя і здоров’я, усвідомлення необхідності задоволення 

соціально-економічних потреб населення є фундаментальними, тому на 

сьогодні перед державою постає низка викликів, пов’язаних із необхідністю 

комплексного реформування вітчизняної соціальної сфери згідно з 

європейськими принципами і стандартами права. Тож дослідження 

європейських соціальних стандартів  один з інструментів гармонізації 

законодавств України та Європейського Союзу.  

Дослідженням питань адаптації соціального законодавства України до 

законодавства ЄС у своїх працях займалися такі вчені: В.М. Андріїв, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


3 

В.А. Багрій, В.М. Бестачастний, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, 

Н.М. Вапнярчук, Т.М. Вахонєва, О.Л. Ващук, В.С. Венедіктов, 

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

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

М.І. Іншин, Т.Є. Кагановська, М.Р. Капінус, Я.В. Ковтонюк, Л.М. Корнута, 

В.Л. Костюк, Т.В. Кошова, Д.О. Кулик, О.Л. Кучма, Б.М. Лазарєв, С.С. Лукаш, 

В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, 

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

Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Разіна, І.С. Сахарук, Д.І. Сіроха, С.М. Синчук, 

А.В. Солонар, О.В. Тищенко, Г.І. Чанишева, І.Є. Чорнобиль, М.М. Шумило, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. Все ж таки, незважаючи на значну 

кількість наукових праць, враховуючи нещодавні зміни до чинного 

соціального законодавства України, можемо стверджувати про відсутність у 

вітчизняній юридичній науці комплексного дослідження змісту, видів, форм 

адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС, а також 

ґрунтовних досліджень позитивних та негативних аспектів соціального 

законодавства конкретних країн Європейського Союзу. Необхідність 

формування цілісної системи законодавчих пропозицій до вирішення 

теоретичних і практичних проблем соціального законодавства в умовах 

євроінтеграції України й зумовлює актуальність всебічного дослідження 

окресленої тематики. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

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

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

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

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

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

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

метою втілення в Україні європейських правових цінностей у контексті 

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

на юридичному факультеті Київського національного університету імені 

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

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо оптимізації  

адаптації соціального законодавства України до соціального законодавства 

Європейського Союзу. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити правову природу соціального законодавства України; 
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 охарактеризувати методологічні основи дослідження соціального 

законодавства України; 

 дослідити генезис та еволюцію вітчизняного соціального 

законодавства; 

 вивести правовий концепт «європейські соціальні стандарти»; 

 розкрити теоретико-правовий дискурс адаптації соціального 

законодавства України до законодавства ЄС; 

 конкретизувати особливості етапів розвитку адаптації національного 

соціального законодавства до законодавства ЄС; 

 виокремити тенденції розвитку адаптації соціального законодавства 

України до законодавства ЄС; 

 проаналізувати шляхи імплементації європейських соціальних 

стандартів у соціальне законодавство України; 

 виділити авторську класифікацію ознак та форм адаптації соціального 

законодавства України до законодавства ЄС; 

 здійснити аналіз проблематики контролю за відповідністю проектів 

нормативно-правових актів соціального законодавства України праву 

Європейського Союзу; 

 сформулювати шляхи вирішення наявних теоретичних і практичних 

проблем адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС; 

 виокремити напрями запозичення позитивного досвіду країн ЄС у 

контексті соціального законодавства; 

 з’ясувати особливості соціального забезпечення населення у Франції, 

Швейцарії та Німеччині; 

 виявити позитивні та негативні аспекти соціального законодавства 

Польщі та Естонії; 

 провести порівняльно-правовий аналіз соціального законодавства 

України та Латвії; 

 розробити конкретні концептуально-теоретичні пропозиції щодо 

оптимізації соціального законодавства України. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

соціального захисту людини й громадянина. 

Предметом дослідження є адаптація соціального законодавства України 

до законодавства Європейського Союзу. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

сучасних загальних і спеціальних методів та прийомів наукового пізнання. 

Історико-правовий метод використано для визначення етапів еволюції 

вітчизняного соціального законодавства (підрозділ 1.4), з’ясування витоків та 

етапів розвитку адаптації національного соціального законодавства до 

законодавства ЄС (підрозділ 2.2) і характеристики сучасного стану реалізації 

та тенденції розвитку адаптації соціального законодавства України до 

законодавства ЄС (підрозділ 2.3). Такі види методів, як методи класифікації, 

групування та системно-структурний, застосовано під час узагальнення 
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різновидів методів дослідження соціального законодавства України (підрозділ 

1.3), окреслення змісту європейських соціальних стандартів (підрозділ 2.4), 

деталізації ознак та форм адаптації соціального законодавства України до 

законодавства ЄС. За допомогою логіко-семантичного методу виокремлено 

авторські дефініції понятійно-категоріального апарату у досліджуваній царині, 

зокрема визначено трактування таких понять: «соціальний захист», 

«конституційне право на соціальний захист», «соціальна політика», «соціальна 

держава», «соціальне законодавство», «адаптація національного законодавства 

до законодавства ЄС», «адаптація соціального законодавства України до 

законодавства ЄС», «міжнародні соціальні стандарти» (розділи 1-4). 

Порівняльно-правовий метод використано під час аналізу стану дослідження 

специфіки соціального законодавства ФРН, Франції, Швейцарії, Польщі, 

Естонії та Латвії (підрозділи 4.1-4.5), характеристики співвідношення 

напрямів, форм та інституційних засад адаптації соціального законодавства 

України до законодавства ЄС  (підрозділ 3.1-3.3), видів контролю за 

відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства 

України праву Європейського Союзу (підрозділ 3.4). За допомогою 

спеціально-юридичного і статистичного методів встановлено теоретичні та 

практичні проблеми соціального законодавства в умовах євроінтеграції 

України (розділ 5), структурно-логічний метод використовувався для 

визначення можливостей усунення окреслених проблем та оптимізації 

соціального законодавства в умовах євроінтеграції України.  

Інформаційну та емпіричну основу роботи становлять узагальнення 

практики реалізації соціальних прав людини і громадянина, аналітичні статті, 

довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

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

використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 

науки права соціального забезпечення дослідити теоретичні та практичні 

основи адаптації соціального законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу і розробити концептуальні шляхи подальшого розвитку 

даної сфери. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано 

авторські основні положення, що виносяться на захист і містять елементи 

наукової новизни. В результаті дослідження сформульовано ряд наукових 

положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 запропоновано визначити адаптацію соціального законодавства України 

до законодавства ЄС як процес тривалого поетапного узгодження, прийняття і  

впровадження нових та внесення змін до існуючих актів національного 

соціального законодавства України, що врегульовують діяльність осіб, які 

перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, та осіб, що зазнали 

соціального ризику, внаслідок якого втратили здоров’я та (або) засоби до 

існування і не можуть матеріально забезпечити себе та своїх утриманців, 

розроблених з урахуванням законодавства ЄС, наслідком якого є зближення 
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вітчизняної системи соціального законодавства до сучасної європейської 

згідно з критеріями та стандартами, відображеними в чинному законодавстві 

ЄС та країн-членів Європейського Союзу і висуваються щодо держав, що 

висловили намір приєднатися до нього, а також забезпечення його 

неухильного дотримання; 

 виділено наступні позитивні особливості швейцарської системи 

соціального забезпечення: 1) система соціального забезпечення населення 

включає велику кількість видів допомоги; 2) високі розміри соціальних 

виплат; 3) соціальне забезпечення здійснюється більшою мірою завдяки 

коштам самих громадян завдяки залученню усіх працюючих громадян до 

відповідних систем, і меншою мірою – за рахунок державного бюджету 

Швейцарії; 

 деталізовано перелік ознак адаптації соціального законодавства України 

до законодавства ЄС: 1) поетапний характер; 2) ознаки узгодження, 

пристосування, прийняття та впровадження нормативно-правових актів 

національного соціального законодавства до стандартів законодавства ЄС; 

3) неоднорідність структурних елементів адаптації соціального законодавства 

України до законодавства ЄС (організаційного, правового, соціально-

економічного та науково-технічного характеру) та взаємозв’язок між ними; 

4) пріоритетність серед інших напрямів правової реформи в Україні; 

5) системність, яка передбачає встановлення заздалегідь процедур, які 

необхідно виконати, та строків їх виконання; 6) залежність від створення умов 

для її реалізації; 

 виведено перелік тенденцій використання досвіду Латвії при 

імплементації останньою законодавства Європейського Союзу: 1) виконання 

усіх вимог Європейського Союзу щодо регулювання питань охорони здоров’я, 

умов та безпеки праці, працевлаштування, соціального захисту людей, що 

втратили роботу; 2) законодавче врегулювання інтересів різних категорій 

населення, незалежно від статі, віку, соціального становища, які потребують 

допомоги держави; 3) оновлення внутрішнього законодавства, адже більшість 

актів соціального законодавства України були прийняті у перші роки після 

проголошення незалежності; 

 аргументовано, що перевагами соціального законодавства України у 

порівнянні із соціальним законодавством Польщі є наступні: 1) передбачення 

більшої кількості гарантій соціального забезпечення населення в нормах 

Конституції України у порівнянні з Конституцією Польської Республіки; 2) в 

Україні поступово зменшується кількість нормативно-правових актів 

соціального законодавства, у тому числі й шляхом консолідації, в той час як у 

Польщі соціальне законодавство становить занадто масштабну систему 

нормативно-правових актів; 

– узагальнено, що особливостями системи медичного забезпечення, 

сформованої у Франції, є такі: 1) обов’язковість медичного страхування; 

2) фінансування охорони здоров’я здійснюється шляхом утримань із фонду 

заробітної плати найманих працівників на підприємствах та за рахунок 
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податку на сукупний дохід через введення єдиного соціального внеску; 

3) високий рівень компенсацій; 4) паралельний розвиток обов’язкового і 

добровільного медичного страхування; 

 запропоновано доктринальне тлумачення поняття «соціальне 

законодавство» – це комплексна система нормативно-правових актів, що 

регулюють положення людини й громадянина щодо належних соціально-

матеріальних умов проживання, добробуту, медичного благополуччя, 

соціальної безпеки та захищеності в суспільстві; 

удосконалено: 

 характеристику сутності адаптації соціального законодавства України 

до законодавства ЄС, яка полягає в наступному: 1) Україною як незалежною 

суверенною державою взято обов’язок щодо вжиття заходів для забезпечення 

того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність із 

законодавством Співтовариства; 2) Україна відповідно до Конституції є 

соціальною державою, проте все ще не стала такою на практиці. Тому 

соціальне законодавство України постійно потребує удосконалення; 3) право 

Європейського Союзу  acquis communautaire  загальнообов’язкове для всіх 

держав-членів, а приведення національних законодавств у відповідність із 

його положеннями є однією з вимог до потенційних членів ЄС. Тому 

євроінтеграційний курс України неможливо втілити в життя без адаптації цих 

стандартів, у тому числі й у соціальній сфері; 4) Україна постійно здійснює 

удосконалення соціального законодавства, у тому числі й під впливом 

європейських стандартів; 5) окрім зазначених положень, адаптація соціального 

законодавства України до законодавства ЄС також передбачає забезпечення 

його неухильного дотримання; 

 положення, що сучасний стан адаптації національного соціального 

законодавства до законодавства ЄС характеризується наступними 

особливостями: 1) можливість стати частиною Європейської Спільноти 

український народ виборов революційним шляхом, а тому на сьогодні 

важливо, щоб вітчизняний законодавець виконав усі ті вимоги, які на сьогодні 

поставлені перед ним; 2) на сучасному етапі спеціальні заходи, спрямовані на 

адаптацію національного соціального законодавства до законодавства ЄС, ще 

не здійснювались, проте очевидно, що збереження курсу на євроінтеграцію 

означає продовження цієї політики; 

 аналіз переліку актуальних тенденцій подальшої адаптації 

соціального законодавства України до законодавства ЄС, основними з яких є 

такі: 1) ратифікація Україною усіх основних європейських стандартів у сфері 

соціального захисту, а також приведення мінімальних норм соціального 

забезпечення у відповідність з міжнародними нормами; 2) виконання вимог 

Європейської соціальної хартії (переглянутої); 3) урахування досвіду 

європейських держав при розробці нових законодавчих актів, а також 

внесення змін до вже існуючих у сфері соціального захисту населення; 

4) адаптація до європейських стандартів, які регламентують соціальне 

забезпечення окремих категорій населення; 
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 твердження про те, що до особливостей етапу формування 

стратегічних передумов здійснення адаптації національного соціального 

законодавства до законодавства ЄС віднесено наступні: 1) на даному етапі 

відбулось укладення Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, яка визначила 

напрям адаптації національного соціального законодавства як один із 

ключових для співпраці; 2) цей етап характеризується прийняттям декількох 

стратегічних нормативно-правових актів, які передбачають визначення плану 

дій у контексті євроінтеграційного курсу; 3) на даному етапі адаптація 

національного законодавства остаточно утвердилась як одна з першочергових 

задач вітчизняного законодавця; 

 аналіз особливостей етапу початку адаптації національного 

соціального законодавства до законодавства ЄС, який характеризується 

наступними особливостями: 1) на цьому етапі було чітко визначено 

перспективи подальшої адаптації національного соціального законодавства до 

законодавства ЄС, відповідно до яких адаптація відбувається і наразі; 2) на 

цьому етапі ратифіковано окремі міжнародні стандарти, тобто саме у цей час 

розпочалась адаптація національного соціального законодавства до 

законодавства ЄС, яка триває і донині; 3) рекомендації європейської спільноти 

засвідчили, що, незважаючи на загалом позитивні процеси, у контексті 

соціального забезпечення населення Україна все ще залишається далекою від 

членства в Європейському Союзі; 

 розуміння, що для імплементації європейських соціальних 

стандартів мають бути проведені на підготовчому етапі наступні заходи 

внутрішньодержавного характеру: 1) подолання внутрішніх суперечностей у 

суспільстві щодо правових цінностей країн ЄС; 2) усунення невідповідності 

національного законодавства вимогам, покладеним на Україну Угодою з ЄС; 

3) досягнення значних результатів у ефективній протидії корупції; 

4) реформування органів державної влади для забезпечення продуктивної 

взаємодії між ними, де всі працівники та посадові особи будуть служити 

народу і виконувати свої професійні обов’язки на високому рівні; 

 визначення поняття «конституційне право на соціальний захист», під 

яким слід розуміти основне, універсальне та невідчужуване, закріплене у 

Конституції України право людини на задоволення її потреби в отриманні 

захисту від держави у формі безповоротної матеріальної чи нематеріальної 

допомоги, спрямоване на забезпечення існування особи, яка за тих чи інших 

життєвих обставин позбавлена можливості забезпечувати себе та свою сім’ю 

самостійно, і така матеріальна чи нематеріальна допомога є її основним 

джерелом для існування; 

 характеристику шляхів імплементації європейських соціальних 

стандартів у національне соціальне законодавство, якими є наступні: 

1) модернізація системи соціального захисту; 2) оптимізація охорони здоров’я 

людини як найвищої соціальної цінності (забезпечення належного медичного 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


9 

обслуговування); 3) підвищення прожиткового мінімуму; 4) удосконалення 

податкової системи у всіх сферах суспільної діяльності; 

дістали подальшого розвитку: 

   обґрунтування, що методологія наукового дослідження соціального 

законодавства України виконує такі вагомі теоретико-практичні функції: 

1) формулює науково обґрунтовані способи здобуття наукових знань, які 

характеризують специфіку тих чи інших аспектів соціального законодавства 

України, наприклад, його сучасного стану чи ретроспективу розвитку такого 

законодавства впродовж останнього півстоліття на території України; 

2) визначає взаємообумовлені елементи для досягнення науково-дослідної 

мети – розкриття конкретного напряму дослідження соціального 

законодавства, наприклад, наукової інтерпретації соціального законодавства за 

допомогою використання методу аналізу та дедукції, діалектичного та 

формально-юридичного методу; 3) сприяє отриманню аргументованої 

інформації щодо окремого явища соціального законодавства шляхом 

врахування наукових матеріалів інших вчених, а також застосування правових 

положень чинного національного й зарубіжного законодавства; 4) дозволяє 

сформулювати наукову новизну, що вказуватиме на подальшу парадигму 

розвитку правової доктрини щодо теоретичних основ соціального 

законодавства, а також вектор змін на практиці у процесі застосування 

відповідних правових норм; 

 аргументація, що у дослідженнях соціального законодавства 

України метод аналізу та синтезу раціонально застосувати для: 1) вивчення 

загального тлумачення соціального законодавства та його сутності; 

2) характеристики властивостей соціального законодавства; 3) встановлення 

закономірностей щодо застосування норм соціального законодавства; 

4) виділення в соціальному законодавстві України таких елементів, які мають 

вирішальний вплив щодо інших елементів, наприклад, види соціальних 

допомог, правовий статус осіб, які мають право на отримання конкретної 

соціальної допомоги; 

 деталізація, що соціальне законодавство в епоху Київської Русі (Х 

-ХІІ століття) характеризувалось наступними особливостями: 1) приймалось у 

формі договорів, уставів, а також законів; 2) соціальне забезпечення населення 

мало форму благодійництва і здійснювалось фактично не державою, а 

безпосередньо князем за посередницької участі церкви; 3) соціальним 

забезпеченням вважались різноманітні форми допомоги нужденним особам 

(звільнення з полону, допомога жебракам та сиротам тощо); 

 підхід, згідно з яким Хартія Європейського Співтовариства про 

основні соціальні права працівників від 09.12.1989 як міжнародний 

нормативно-правовий акт, який закріплює у своєму змісті європейські 

соціальні стандарти, характеризується наступними особливостями: 

1) соціальні стандарти, закріплені у Хартії, стосуються вузького кола 

суспільних відносин, а саме: трудових та тісно пов’язаних із трудовими 

відносин; 2) вона встановлює вичерпне коло прав та гарантій, якими 
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наділяються учасники трудових та тісно пов’язаних із трудовими відносин; 

3) до вступу України до Європейського Співтовариства Україна не може бути 

включена до сторін цього договору, проте передбачені ним стандарти є 

характерними і для українського законодавства; 

 аналіз періоду із 1991 до 1999 року в контексті інституційного 

забезпечення адаптації вітчизняного соціального законодавства до acquis 

communautaire, який характеризувався наступними особливостями: 1) Україна 

розпочала здійснювати заходи щодо адаптації вітчизняного законодавства до 

законодавства Європейського Союзу шляхом укладення міжнародних угод, 

які, в тому числі, передбачали співпрацю України з державами Європейського 

Союзу в соціальній сфері; 2) створювались нормативно-правові передумови 

запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу; 3) формувались спеціальні органи, покликані 

координувати та забезпечувати адаптацію вітчизняного соціального 

законодавства до acquis communautaire; 4) встановлювався обов’язковий 

порядок врахуванням основних положень acquis communautaire центральними 

органами виконавчої влади при підготовці проектів нормативно-правових 

актів; 

 деталізація змісту функції контролю Міністерства юстиції України 

за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального 

законодавства України праву Європейського Союзу, яка полягає у 

наступному: 1) Міністерство юстиції України здійснює експертизу проекту 

нормативно-правового акта соціального законодавства на відповідність 

положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практиці Європейського суду з прав людини; 2) Міністерство юстиції України 

здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне 

забезпечення адаптації національного законодавства до законодавства 

Європейського Союзу, проте на сьогодні дані функції не поширюються на 

соціальну сферу; 

 перелік пропозицій щодо запозичення позитивного досвіду з 

моделей правового регулювання соціальної сфери; 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення у подальшому 

можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – при проведенні подальших досліджень з 

метою заповнення прогалин у науці права соціального забезпечення щодо 

системних знань про теоретично-практичні проблеми адаптації національного 

соціального законодавства до Європейського Союзу (Акт впровадження у 

діяльність Інституту держави та права ім. В.М. Корецького НАН України б/н 

выд 20 грудня 2019 р.); 

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

нормативно-правових актів щодо удосконалення національного соціального 

законодавства. Пропозиції дисертанта були розгянуті: Комітетом з питань 

соціальної політики, зайнятості, та пенсійного забезпечення (Акт 
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впровадження у законотворчу діяьність результатів дослідження Малюги Л.Ю. 

від 25 травня 2017 року); Комітетом у справах ветеранів, учасників бойових 

дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю від (Акт 

впровадження експертних досліджень Малюги Л.Ю. від 13.02.2018 № 04-

35/15-103); Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України (Акт впровадження 

результатів експертних досліджень б/н від 5 травня 2018 року); Фондом 

соціального захисту інвалідів (лист від 15.06.2017 р.); Державною службою 

України з питань праці (Акт впровадження результатів експертиних 

досліджень б/н від 6 вересня 2019 р.); 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правового регулювання соціального 

законодавства за рахунок приведення його до європейських соціальних 

стандартів; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій 

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

соціального захисту України», «Актуальні проблеми права соціального 

захисту», «Соціальне законодавство Європейського Союзу», «Європейське 

соціальне право», «Європейські основи модернізації соціального страхування 

України», «Проблеми систематизації законодавства про соціальне 

забезпечення» у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних 

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

процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та 

прикладної літератури (акт впровадження у навчальний та науково-дослідний 

процеси юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка від 25 грудня 2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і права 

соціального забезпечення. Усі сформульовані в ній положення і висновки 

обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. Із наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використано ідеї та положення, 

що є результатом особистих досліджень здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було 

оприлюднено на міжнародних та національних науково-практичних 

конференціях, семінарах та «круглих столах»: «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.), «Сучасні виклики 

українського права в контексті європейської інтеграції» (м. Київ, 29 квітня 

2016 р.), «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 

2017 р.), «Проблеми кодифікації трудового законодавства України» (м. Київ, 

26 квітня 2017 р.), «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (м. Київ, 06 червня 2017 р.), Актуальні проблеми 

соціального права в Україні (м. Харків, 2017), «Тенденції розвитку науки 
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трудового права та права соціального забезпечення» (м. Київ, 20 квітня 2018 

р.), «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 

травня 2018 року), «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (м. Київ, 8 червня 2018 р.), «Розвиток трудового права і 

права соціального забезпечення: теорія і практика» (м. Харків, 05 жовт. 2018 

р.), «Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах 

євроінтеграційних процесів» (м. Київ,2 6 жовтня 2018 р.), «Проблеми 

реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» 

(м. Львів, 14 грудня 2018 р.), «Тенденції розвитку науки трудового права та 

права соціального забезпечення» (м.Київ, 2 квітня 2019 р.), «Международные 

трудовые стандарты и национальное законодательство о труде и социальном 

обеспечении (к 100-летию МОТ)» (г. Минск, 1 – 2 нояб. 2019 г.), «Правова 

доктрина, правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи 

розвитку» (Харків, 11 жовт. 2019 р.), «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» 

(м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 р.), «Українська правнича наука та її вплив 

на сучасні реформи» (м. Львів, 6 грудня 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у 53 наукових працях, а саме: в одноосібній 

монографії, одному підрозділі до колективної монографії, одному підрозділі 

до колективної монографії опублікованій закордонним виданням офіційними 

мовами Європейського Союзу, 19 статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, рекомендованих МОН України та індексованих у 

міжнародних реферативних базах даних, 5 статтях, опублікованих у 

вітчизняних фахових електронних виданнях, 8 статтях – у наукових 

закордонних виданнях, а також у 18 тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 20 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

440 сторінок, з яких основного тексту – 375 сторінок. Список використаних 

джерел складається із 417 найменувань і займає 45 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

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

та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

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

вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні основи соціального 

законодавства» складається з п’яти підрозділів та присвячений визначенню 

фундаментальних основ соціального законодавства України, деталізації змісту 

конституційного права на соціальний захист, характеристиці методів 
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дослідження соціального законодавства, ретроспективному аналізу еволюції 

вітчизняного соціального законодавства. 

У підрозділі 1.1 «Конституційне право на соціальний захист і його роль 

у розвитку соціального законодавства України» відзначено, що зміст 

конституційного права на соціальний захист складають наступні елементи: 

1) право на отримання соціального захисту від держави; 2) право вимагати від 

державних організацій, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, 

інших суб’єктів громадянського суспільства дій, спрямованих на гарантування 

конституційного права на соціальний захист; 3) право користуватись 

соціальним захистом; 4) право звертатися за захистом свого права. 

Роль конституційного права на соціальний захист варто розглядати у 

двох аспектах. По-перше, роль конституційного права на соціальний захист 

полягає в тому, що дане право є одним з основних прав, які належать усім 

громадянам, воно є невідчужуваним та може бути реалізоване будь-якою 

особою у випадку дії на неї факторів соціального ризику. По-друге, 

конституційне право на соціальний захист є фундаментальним для всієї бази 

соціального законодавства, прийнятого в нашій державі.  

Підсумовано, що з аналізу ст. 46 Конституції України доцільно виділяти 

наступні особливості конституційного права на соціальний захист: 

1) соціальний захист розповсюджується на осіб, які частково або тимчасово 

втратили працездатність, втратили годувальника, стали безробітними з 

незалежних від них обставин, а також у випадку настання старості; 

2) передбачений у статті 46 Конституції України перелік осіб, які претендують 

на отримання соціального захисту, є невичерпним, проте він розширюється у 

положеннях інших нормативно-правових актів вітчизняного законодавства; 

3) право на соціальний захист «включає право на забезпечення», а отже, 

конституційне право на соціальний захист передбачає соціальне забезпечення, 

а також інші форми соціального захисту. 

У підрозділі 1.2 «Правова природа соціального законодавства України» 

підкреслено, що досі не було розкрито доктринального цілісного поняття 

соціального законодавства, що створює складність для розуміння специфіку 

змісту правового характеру досліджуваного явища. Для цього автором 

вирішено дану теоретичну прогалину і надано наукову інтерпретацію терміну 

«соціальне законодавство». 

Наголошено, що фундаментальність соціальних прав людини 

обумовлена тим, що вони складають основу системи конституційного захисту 

прав і свобод людини і громадянина. Обов’язковим завданням України як 

соціальної правової держави є гарантування доступу людини до мінімальних 

соціальних благ, здатних забезпечити їй та її сім’ї достатній і гідний життєвий 

рівень, а для соціально вразливих категорій осіб – сформувати належні та 

ефективні механізми їх підтримки. 

Обґрунтовано, що сутність соціальної держави проявляється в 

наступному: по-перше, це держава, заснована на принципах соціальної 

справедливості, рівності і свободи; по-друге, це держава, яка створює всі 
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можливі умови для реалізації економічних, соціальних і культурних прав 

людини, самостійного забезпечення особою необхідного рівня матеріального 

добробуту собі та членам своєї сім’ї; по-третє, це держава, в якій гарантоване 

соціальне забезпечення для захисту населення від соціальних ризиків, існує 

налагоджений, нескладний і досяжний механізм його практичної реалізації. 

Зроблено висновок, що соціальна держава – це держава, заснована на 

принципах соціальної справедливості, рівності і свободи, яка створює всі 

можливі умови для реалізації економічних, соціальних і культурних прав 

людини для самостійного забезпечення особою необхідного рівня 

матеріального добробуту собі та членам своєї сім’ї, в якій гарантоване 

соціальне забезпечення для захисту населення від соціальних ризиків та існує 

налагоджений, нескладний і досяжний механізм його практичної реалізації. 

Вченою обґрунтовано специфіку соціального законодавства з-поміж 

інших галузей законодавства, детально проаналізовано її роль для людини й 

громадянина. 

У підрозділі 1.3 «Види методів дослідження соціального законодавства 

України» зауважено, що до основних спеціальних (конкретно-наукових) 

методів дослідження соціального законодавства України відносяться наступні: 

історико-правовий, системний, формально-юридичний, порівняльно-правовий 

та статистичний. 

За допомогою детального ретроспективного аналізу соціального 

законодавства у світі та на території України можна констатувати, що 

безпосередній історичний вплив формує сучасний стан. Завдяки історико-

правовому методу можна охарактеризувати формування соціального 

законодавства у хронологічному порядку, внаслідок чого буде зрозуміло, які 

економічні, політичні та соціальні умови впливали на прийняття того чи 

іншого акта. Це дозволяє виявити особливості кожного історичного періоду. 

Зокрема, зважаючи на історичні особливості, можна виокремити недоліки 

соціального законодавства на певних етапах і визначити напрями оптимізації у 

даній царині, зважаючи на подальший розвиток євроінтеграційного курсу 

України. 

Формально-правовий метод у сфері дослідження соціального 

законодавства дає можливість визначити зміст нормативно-правових актів, які 

регламентують соціальні права громадян України, наприклад, за юридичною 

силою, починаючи з Конституції України. Чіткий порядок розгляду даних 

положень сприяє встановленню ролі і значення кожного із них.  

Порівняльно-правовий метод є корисним для оптимізації національного 

соціального законодавства, оскільки виокремлення особливостей соціального 

законодавства у тій чи іншій країні, а також з’ясування його позитивних рис 

вказує на потребу внесення відповідних змін до соціального законодавства 

України. Таким чином, внаслідок порівняння правових норм України у 

соціальній сфері з нормами зарубіжних країн можна вивести спільні та 

відмінні ознаки і зрозуміти закономірності розвитку соціального 

законодавства у світі. 
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Статистичний метод у дослідженні соціального законодавства України 

передбачає наведення статистичних даних щодо рівня надання соціальних 

допомог різним категоріям населення. Відповідно, завдяки статистичному 

методу можна провести аналіз та співвідношення різних груп населення у 

контексті отримання ними соціального захисту від держави, а також 

порівняти, наприклад, його цьогорічний стан із минулорічним тощо. Внаслідок 

цього можна визначити графік зменшення і приросту коштів, виділених на 

забезпечення відповідним громадянам належного рівня життєдіяльності. 

Окрім цього, за допомогою статистики формулюється вектор подальшого 

розвитку соціального законодавства, визначається ефективність тих чи інших 

нормативно-правових актів. 

У підрозділі 1.4 «Ретроспектива формування вітчизняного соціального 

законодавства» наголошено, що ще з давніх часів на українських землях мали 

місце спроби законодавчого врегулювання соціальної сфери. Починаючи з 

періоду Київської Русі та прийняття перших зразків законів, держава була і 

залишається до сьогодні важливим суб’єктом соціального забезпечення її 

населення, приділяючи при цьому величезну увагу встановленню норм, які 

врегульовують дане питання. Те, що на сьогодні проблеми соціального 

законодавства широко обговорюються громадянами, науковцями, 

політичними діячами, свідчить про наявність негативних соціальних та 

економічних процесів в Україні, які чинні нормативно-правові акти не здатні 

вирішити. Поступове старіння населення нашої держави, а також виїзд за 

кордон працездатних громадян вказує на те, що чинне соціальне законодавство 

не справляється зі своєю роллю, а тому для вирішення актуальних проблем 

важливо звернутись до дослідження передумов зародження, а також процесу 

розвитку соціального законодавства на території України. 

Опрацьовано наукові та літературні джерела Х-ХХ століть вітчизняних 

та зарубіжних науковців, завдяки чому автор зумів обґрунтувати, що 

виникнення соціального законодавства на українських землях варто пов’язати 

з епохою Київської Русі. Незважаючи на те, що в зазначений період соціальне 

законодавство переважно мало форми міжнародних договорів, уставів, а також 

окремих норм законодавчих актів, фактично на цьому етапі було закладено 

фундамент для подальшого розвитку соціального забезпечення населення. 

Соціальне забезпечення в даний період було у більшій мірі формою виявлення 

князівської милості, а не державним інститутом. Подальший суттєвий поштовх 

розвитку соціального законодавства на території України пов’язується з 

роздробленням українських земель та входженням їх до складу різних держав.  

Обґрунтовано, що найбільшого розвитку соціальне законодавство 

досягло у складі Великого князівства Литовського, а також Російської імперії. 

У цих державах було прийнято низку законодавчих актів, регулярно виникали 

нові інститути соціального забезпечення. Загалом соціальне законодавство 

хоча й суттєво відставало, проте поступово наближалось до європейських 

зразків. Епоху перебування українських земель у складі СРСР варто розділити 

на два етапи: до Другої світової війни та після. Дана подія значно змінила 
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державні пріоритети у розвитку соціального законодавства, проте основні 

принципи як були, так і залишались стабільними: жорстка централізація; 

зведення до мінімуму особистої відповідальності людини за самозабезпечення. 

Закінчення даної епохи ознаменувалось формуванням єдиної державної 

системи соціального забезпечення УРСР. 

У підрозділі 1.5 «Правовий зміст концепту «європейські соціальні 

стандарти» вказано, що Україна на сьогодні здійснює діяльність щодо 

адаптації національного соціального законодавства до європейських 

соціальних стандартів. За результатами проведеного дослідження наголошено, 

що в юридичній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття 

«європейські соціальні стандарти». Сформульовано авторський підхід до 

розуміння названої категорії та проведено її відмежування від поняття 

«міжнародні соціальні стандарти». 

 У процесі аналізу нами встановлено, що Україна ратифікувала більшу 

частину норм Європейської соціальної хартії (переглянутої), яка є одним із 

найважливіших нормативно-правових актів у контексті закріплення 

європейських соціальних стандартів. При цьому цей процес не завершено, 

оскільки вже після ратифікації даного нормативно-правового акта Україна 

додатково ратифікувала інші норми. Існують всі підстави стверджувати, що 

така діяльність законодавця буде здійснюватись і надалі. 

У роботі констатовано, що Україною здійснено важливий крок до 

ратифікації іншого важливого нормативно-правового акта, який закріплює 

європейські соціальні стандарти, – Європейського кодексу соціального 

забезпечення (переглянутого). Даний нормативно-правовий акт було 

підписано Україною і наступним кроком імплементації його норм до 

національного законодавства України є ратифікація цього документа. Ще 

одним проаналізованим нами нормативно-правовим актом є Хартія 

Європейського Співтовариства про основні соціальні права працівників. 

Незважаючи на те, що її дія поширюється виключно на учасників 

Європейського Союзу, звернемо увагу на те, що норми українського 

законодавства, по суті, адаптовані до стандартів, передбачених цим 

нормативно-правовим актом.  

Розділ 2 «Доктринально-правовий аспект адаптації соціального 

законодавства України до законодавства ЄС» складається з чотирьох 

підрозділів і присвячений аналізу витоків та етапів розвитку адаптації 

національного соціального законодавства до законодавства ЄС, сучасному 

стану реалізації та тенденціям розвитку адаптації соціального законодавства 

України до законодавства ЄС, а також шляхам імплементації у соціальне 

законодавство України європейських соціальних стандартів. 

У підрозділі 2.1 «Теоретико-правові засади адаптації соціального 

законодавства України до законодавства ЄС» акцентовано увагу на тому, що 

євроінтеграція України є каталізатором масштабних реформ, в основі яких 

повинні перебувати демократичні цінності і соціальна справедливість. 

Складовими адаптації є не лише нормативна основа, а й суб’єкти, юридичні 
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засоби, способи реалізації, а також теоретичне підґрунтя, адже правова 

інтеграція передбачає у тому числі й універсалізацію мови права. 

Відзначено, що для подолання наявних прогалин адаптації 

національного законодавства у сфері соціального захисту до законодавства ЄС 

необхідно: 1) ратифікувати основоположні конвенції МОП, що сприятиме 

створенню оптимальних правових моделей щодо покращання умов праці та 

встановлення мінімальних соціальних стандартів; 2) здійснити відповідні 

нормативні зміни, які будуть відповідати нормам міжнародних договорів, 

угод, а також конвенціям у соціальній сфері і при цьому не перешкоджатимуть 

процесу адаптації національного законодавства; 3) створити і впровадити 

відповідний механізм нагляду і контролю за дотриманням ратифікованих чи 

імплементованих норм у національне законодавство, що не дасть можливості 

окремим суб’єктам зловживати даними нормами. 

Наостанок висловлено думку, що в умовах інтеграції України в 

європейський політичний, економічний та правовий простір процес 

реформування соціальної системи України, яка безпосередньо включає в себе 

страхування, охорону праці, пенсійне забезпечення, політику зайнятості та 

інші галузі соціальної політики, обумовлює потребу приділення особливої 

уваги окремим із названих сфер суспільного життя. При цьому дані сфери 

потребують відповідних змін з урахуванням практики, стандартів та 

тлумачення окремих положень уповноваженими органами Європейського 

Союзу. У цьому аспекті адаптація є ключовим процесом приведення 

нормативних актів, які регулюють сферу соціального захисту, у відповідність 

із законодавством ЄС. 

У підрозділі 2.2 «Витоки та етапи розвитку адаптації національного 

соціального законодавства до законодавства ЄС» підкреслено, що етап 

виникнення передумов адаптації національного соціального законодавства до 

законодавства ЄС характеризується наступними особливостями: 1) на цьому 

етапі відбулось становлення України як незалежної, демократичної, правової, 

соціальної держави; 2) на ньому було визначено курс України на входження до 

світового співтовариства; 3) цей етап ще не був визначальним для процесу 

адаптації національного соціального законодавства до законодавства ЄС. 

Період 1994-2004 років є етапом формування стратегічних передумов 

здійснення адаптації національного соціального законодавства до 

законодавства ЄС. Україна вже визначилась зі своїм курсом, затвердила його 

укладенням Угоди з Європейським Союзом. Відповідно, на даному етапі 

розпочалось планування того, яким чином цей курс та взяті Україною 

зобов’язання мають втілюватись у подальші роки. Окреме місце в цьому 

плануванні було відведено і соціальному законодавству. Соціальна сфера не 

була відзначена як першочергова для адаптації, але в проаналізованих 

нормативно-правових актах ми знайшли низку норм, зміст яких свідчить про 

те, що на зазначеному етапі були визначені фундаментальні основи подальшої 

адаптації національного соціального законодавства до законодавства ЄС. 
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Зроблено висновок, що період 2004-2013 років є етапом початку 

адаптації національного соціального законодавства до законодавства ЄС. Усі 

стратегічні документи, які приймались вітчизняним законодавцем, вже 

передбачали конкретні дії, які варто вчинити для адаптації національного 

соціального законодавства до законодавства ЄС. Окрім того, в цей період 

здійснювалась ратифікація міжнародних стандартів соціального забезпечення. 

Окрім того, саме у цей час стали більш зрозумілими недоліки національного 

соціального законодавства у порівнянні із соціальним законодавством 

європейських держав, оскільки імплементація норм, аналогічних до 

міжнародних стандартів, ще не означає можливість їх втілення в життя. А 

тому Україна все ще не змогла вийти на необхідний рівень, достатній для того, 

щоб стати частиною Європейської Спільноти. 

У підрозділі 2.3 «Сучасний стан реалізації та тенденції розвитку 

адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС» 

відзначено, що адаптація законодавства України в соціальній сфері до 

європейських стандартів відбувається шляхом процесу ратифікації важливих 

європейських та міжнародних документів, які передбачають основи 

соціального захисту Європейського Союзу, ухвали нових або внесення змін до 

чинних законів та підзаконних нормативних актів на їх основі. Ратифікація 

Конвенції МОП про мінімальні норми соціального забезпечення № 102 та 

підписання Європейського кодексу соціального забезпечення підтвердили 

прогресивну тенденцію проєвропейського спрямування, підвищили рівень 

України на міжнародній арені як соціальної держави, законодавство якої 

перебуває на стадії адаптації до норм міжнародного права, та заклали підстави 

для можливої ратифікації всіх статей Європейської соціальної хартії. 

Незважаючи на те, що українське законодавство передбачає більш розширений 

перелік видів соціального захисту та кола осіб, зазначені мінімальні соціальні 

стандарти як основа модернізації системи соціального захисту повинні 

сприяти покращенню та підвищенню соціальних гарантій. 

Виконання вимог Європейської соціальної хартії (переглянутої) дійсно є 

тенденцією до подальшої адаптації соціального законодавства України до 

законодавства ЄС. Враховуючи, що навіть Європейський комітет із соціальних 

прав відзначав необхідність ратифікації усього змісту даного нормативно-

правового акта, у майбутньому вітчизняний законодавець має це здійснити. 

У підрозділі 2.4 «Європейські соціальні стандарти: шляхи імплементації 

у соціальне законодавство України» доведено, що факторами, які зумовлюють 

поглиблене наукове дослідження даної проблематики, є наступні: 

1) невідповідність соціального законодавства України європейським 

соціальним стандартам; 2) відсутність чітких механізмів реалізації 

громадянами соціальних прав; 3) низький рівень відповідальності держави 

перед населенням України; 4) недоліки, колізії та прогалини чинного 

національного соціального законодавства, що потребує концептуального 

вдосконалення.  
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Правовий термін «стандарт» характеризується наступними ознаками: 

1) закріплення на міжнародному чи національному нормативному рівні; 

2) забезпечення належної кількості гарантій щодо регулювання певної сфери 

суспільних відносин; 3) слугування фундаментом для впровадження інших 

подібних чи в подальшому розроблених гарантій. 

Аргументовано, що головними шляхами імплементації європейських 

соціальних стандартів є наступні: 1) модернізація системи соціального 

захисту; 2) оптимізація охорони здоров’я людини як найвищої соціальної 

цінності (забезпечення належного медичного обслуговування); 3) підвищення 

прожиткового мінімуму; 4) удосконалення податкової системи у всіх сферах 

суспільної діяльності. Завдяки вказаному в Україні будуть досягнуті такі 

соціально-економічні та політичні цілі: 1) сформується середній клас у 

соціальній структурі; 2) система соціального захисту почне працювати на 

користь громадян; 3) зросте рівень оплати праці; 4) зменшиться кількість 

бідних; 5) наступить відповідність економічного процвітання та прогресу 

соціуму. 

Розділ 3 «Інституційно-правовий аспект адаптації соціального 

законодавства України до законодавства ЄС» складається із чотирьох 

підрозділів і присвячений дослідженню ознак та форм адаптації соціального 

законодавства України до законодавства ЄС, а також характеристиці 

інституційних засад адаптації соціального законодавства України до acquis 

communautaire та аналізу контролю за відповідністю проектів нормативно-

правових актів соціального законодавства України праву Європейського 

Союзу. 

У підрозділі 3.1 «Сутність ознак адаптації соціального законодавства 

України до законодавства ЄС» відзначено, що адаптація соціального 

законодавства України є одним із етапів більш масштабного процесу 

наближення національної системи права. Іншими словами, однієї лише 

адаптації недостатньо для завершення євроінтеграційних процесів. Україна 

повинна здійснити ряд інших дій для вступу до Європейського Союзу, а 

адаптація законодавства, у тому числі й соціального, є першим етапом довгої 

багатоетапної процедури. Адаптація соціального законодавства включає 

процеси нормотворення й застосування норм (ознаки прийняття та 

впровадження). Критерії адаптації встановлюються Європейським Союзом. 

Тобто Україна не є самостійним суб’єктом у виборі форм та процедур 

адаптації соціального законодавства до законодавства Європейського Союзу. 

Саме останній обирає критерії і вирішує, чи є така адаптація достатньою для 

євроінтеграції нашої держави, чи ні. 

Ознака поетапного характеру адаптації соціального законодавства 

України до законодавства ЄС полягає в тому, що дана процедура за своєю 

сутністю являє собою сукупність стадій, обов’язкових до реалізації. 

Ігнорування будь-якої із стадій неможливе, адже це не дозволить досягти 

кінцевої мети адаптації – зближення вітчизняної системи соціального 

законодавства до сучасної європейської згідно з критеріями та стандартами, 
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відображеними у чинному законодавстві ЄС та країн-членів Європейського 

Союзу. Наступна виділена нами ознака є близькою за сутністю до попередньої, 

вона, по суті, відображає зовнішнє вираження етапів здійснення адаптації 

соціального законодавства України до законодавства ЄС. Ознака 

неоднорідності структурних елементів полягає в тому, що адаптація 

соціального законодавства України до законодавства ЄС передбачає не лише 

внесення змін до вітчизняного законодавства. Потрібен комплексний підхід, 

який має на меті вжиття як нормотворчих, так і організаційних, соціально-

економічних, науково-технічних заходів.  

У підрозділі 3.2 «Класифікація форм адаптації соціального 

законодавства України до законодавства ЄС» відзначено, що транспозиція як 

форма адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС є 

доволі специфічною, тому вона й надалі в більшій мірі залишається на етапі 

розробки проектів нормативно-правових актів, а не їх прийняття. Копіювання 

тексту законодавчих документів актів ЄС вітчизняним законодавцем фактично 

не здійснюється. Більш традиційними формами в даному контексті все ж є 

імплементація та уніфікація. 

Сутність імплементації як форми адаптації соціального законодавства 

України до законодавства ЄС полягає в тому, що європейські норми та 

стандарти запроваджуються у правову систему держави через норми 

вітчизняного законодавства. 

Фактично протягом усього періоду незалежності Україна за відсутності 

конкретних зобов’язань у цій сфері здійснювала гармонізацію свого 

законодавства з правом Євросоюзу без погодження з європейськими 

інтеграційними організаціями. Через це більшість вітчизняних нормативно-

правових актів у соціальній сфері в тій чи іншій мірі гармонізовані із 

соціальним законодавством ЄС. 

Встановлено, що на сьогодні адаптація соціального законодавства 

України до законодавства ЄС здійснюється активно та різносторонньо. 

Проаналізувавши форми такої адаптації, відзначимо, що Україною 

виконуються взяті зобов’язання у зазначеній сфері. Єдиною формою, яка в 

значно меншій мірі представлена у порівнянні з іншими, є транспозиція. Проте 

активне застосування інших форм нівелює негативні наслідки такого стану. 

Звернемо увагу на те, що уніфікація та гармонізація є найбільш поширеними 

формами і їх застосування відбувається регулярно протягом усього періоду 

незалежності України. 

У підрозділі 3.3 «Інституційні засади адаптації соціального 

законодавства України до acquis communautaire» встановлено, що у період із 

1999 до 2004 року інституційне забезпечення адаптації вітчизняного 

соціального законодавства до acquis communautaire характеризувалось 

наступними особливостями: 1) було прийнято законодавство про адаптацію 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яке є чинним і 

донині; 2) активно створювались та ліквідовувались різноманітні державні 

інститути, покликані координувати адаптацію законодавства України до 
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законодавства Європейського Союзу; 3) інституційне забезпечення адаптації 

вітчизняного законодавства до acquis communautaire не мало галузевого 

характеру і було однаковим для соціальної та інших сфер; 4) внаслідок 

наведених процесів, в Україні було сформовано збалансований та легальний 

інституційний механізм адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, який поширювався, у тому числі, й на соціальну сферу. 

На сучасному етапі інституційне забезпечення адаптації вітчизняного 

соціального законодавства до acquis communautaire характеризується такими 

особливостями: 1) правове регулювання адаптації вітчизняного соціального 

законодавства до acquis communautaire все ще здійснюється Законом України 

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» від 18.03.2004 № 1629-IV; 2) протягом 

2014-2016 років національний інституційний механізм адаптації законодавства 

було суттєво скориговано, зокрема у частині створення нових інституцій, там 

сталися зміни обсягу повноважень інституційних засад, що вже тривалий час 

функціонують. 

У підрозділі 3.4 «Специфіка контролю за відповідністю проектів 

нормативно-правових актів соціального законодавства України праву 

Європейського Союзу» акцентовано увагу на тому, що роль Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції як суб’єкта контролю 

за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального 

законодавства України праву Європейського Союзу проявляється в наступних 

аспектах: 1) функція контролю Комітету Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції реалізується шляхом законодавчої експертизи поданих 

на розгляд Верховної Ради проектів законів соціального законодавства; 

2) Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції здійснює 

законодавчу експертизу усіх проектів законів соціального законодавства, у 

тому числі й тих, ініціаторами яких є Кабінет Міністрів України та Президент 

України; 3) висновки Комітету Верховної Ради України з питань європейської 

інтеграції не є обов’язковими для подальшого розгляду законопроекту, тож 

депутати можуть ними знехтувати і, як наслідок, проект закону соціального 

законодавства може бути прийнятий без урахування його невідповідності 

принципам та стандартам європейського права; 4) досить популярною серед 

народних депутатів України є скорочена процедура розгляду законопроектів, 

яка дозволяє обійти експертизу поданих на розгляд Верховної Ради проектів 

законів соціального законодавства на відповідність принципам та стандартам 

європейського права. 

Роль Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України як суб’єкта контролю за 

відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства 

України праву Європейського Союзу є наступною: 1) Урядовий офіс 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету 

Міністрів України забезпечує відповідність проекту нормативно-правового 

акта соціального законодавства України праву Європейського Союзу, але 
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виключно урядових законопроектів, які подаються до парламенту після 

забезпечення відповідності проекту нормативно-правового акта соціального 

законодавства України його розробником; 2) функція контролю реалізовується 

шляхом організаційного, експертно-аналітичного та інформаційного 

забезпечення опрацювання проекту акта соціального законодавства на 

відповідність зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому 

числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу; 3) експертиза 

законопроектів, направлених Комітетом Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції, на предмет їх відповідності нормам, принципам, цілям 

та завданням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Розділ 4 «Порівняльно-правовий аналіз соціального законодавства 

України і країн Європейського Союзу» складається з п’яти підрозділів, у 

яких розглянуто специфіку соціального законодавства ФРН, Франції, 

Швейцарії, Польщі, Латвії та Естонії, а також виокремлено напрями 

запозичення позитивного європейського досвіду у національне соціальне 

законодавство. 

У підрозділі 4.1 «Національні особливості соціального законодавства 

ФРН» в аспекті аналізу специфіки пенсійного забезпечення населення 

Федеративної Республіки Німеччина зроблено наступні висновки: 1) за 

змістом та структурою німецька та українські системи є подібними; 2) в 

Німеччині спостерігається тенденція до підвищення пенсійного віку та 

страхових внесків, але запозичення такого досвіду у вітчизняних реаліях на 

сьогодні є проблемним; 3) пенсійна система Німеччини характеризується 

високим рівнем пенсійних виплат, але пенсійний фонд даної держави має 

суттєвий дефіцит коштів, внаслідок якого, як і в Україні, є залежним від 

державного бюджету; 4) у Федеративній Республіці Німеччина розвинута 

система недержавного пенсійного страхування, але на даний момент з огляду 

на те, що вітчизняні другий та третій рівні пенсійного забезпечення все ще 

перебувають на стадії становлення, поки зарано говорити про наявність 

проблем у цій сфері. 

Виокремлено наступні особливості законодавства про медичне 

страхування в Німеччині: 1) стосується осіб похилого віку, осіб, які 

потребують медичної допомоги, а також тих, хто тимчасово втратив 

працездатність; 2) включає витрати на діагностику, консультації, перебування 

в лікарні, компенсує втрати доходу; 3) мета медичного страхування – 

збільшення числа працюючих і пенсійних виплат, що формуються в його 

результаті. 

У підрозділі 4.2 «Соціальне законодавство у Франції: зміст та шляхи 

удосконалення національного законодавства» встановлено, що у Франції 

соціальні послуги розглядаються як послуги з різними напрямами діяльності з 

метою допомоги адресним групам відповідно до чинних стандартів життя, що 

здійснюються через комплексну структуру державного забезпечення з 
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великою чисельністю децентралізованих послуг регіональної і окружної влади 

та соціальних, соціально-медичних установ. Система соціального захисту 

громадян у Франції включає: 1) пенсійне забезпечення; 2) медичне 

забезпечення; 3) підтримку сім’ї; 4) допомогу по безробіттю. 

На думку дисертантки, пенсійна система Франції характеризується 

наступними особливостями: 1) складністю системи пенсійного забезпечення, 

яку складають 100 базових та понад 300 додаткових режимів, а також п’ять 

підсистем; 2) пенсії колишніх працівників залежать від відрахувань нинішніх 

робітників, тобто тих, хто працює сьогодні та отримує зарплату в тій же 

компанії, галузі чи країні; 3) великий розмір пенсії в порівнянні з попередньою 

зарплатнею; 4) високий пенсійний вік. 

Система підтримки сім’ї у Франції має наступні особливості: 1) 

фінансування сімейних допомог здійснюється переважно за рахунок внесків з 

фонду виплаченої заробітної плати підприємств; 2) здійснюється у формі 

допомог цільового характеру, наприклад, на оплату житла і 

працевлаштування, оплату дитсадків і канікулярних центрів; 3) високий рівень 

допомоги, значно вищий, аніж в Україні. 

У підрозділі 4.3 «Характерні риси соціального законодавства 

Естонської та Латвійської Республік» автором обґрунтовано, що українське 

соціальне законодавство є більш досконалим за естонське у наступних 

аспектах: 1) містить меншу кількість прийнятих нормативно-правових актів, 

які проте врегульовують фактично те саме коло питань; 2) передбачає нижчий 

пенсійний вік, що дозволяє більшій кількості громадян дожити до моменту 

виходу на пенсію. 

Актуальність наближення соціального законодавства України до 

соціального законодавства Латвії обумовлена наступним чином: 1)  виконання 

критеріїв членства в Європейському Союзі, свідченням чого є вступ даної 

держави до цієї організації; 2) виконання критерію адаптації національного 

законодавства до acquis communautaire є ключовим для країни-кандидата, 

оскільки він є базисом, на основі якого реалізуються економічні та політичні 

перетворення, а отже, законодавство Латвії є адаптованим до acquis 

communautaire; 3) у Євросоюзі зберігаються єдині стандарти соціального 

захисту, тому ці ж стандарти втілені і в латвійській правовій системі; 4) у  

Європейському Союзі існує єдина правова система, що регулює питання 

охорони здоров’я, умов та безпеки праці, працевлаштування, соціального 

захисту людей, що втратили роботу, а це свідчить про те, що Латвія 

імплементувала такі механізми у свою національну правову систему. Тобто, 

враховуючи, що соціальне законодавство Латвії пройшло процес адаптації до 

acquis communautaire, цілком логічним є висновок, що в інтересах України 

використати законодавчий досвід даної держави та наблизити національне 

законодавство до європейських стандартів. 

У підрозділі 4.4 «Перспективи впровадження в Україні польського 

досвіду реформування соціального законодавства» вказано, що Польща є 

одним із стратегічних партнерів України, який надає регулярну підтримку 
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Україні в усіх сферах. На користь такої співпраці вплинули стабільні 

політичні, соціальні та господарські зв’язки, спільність кордону, а також 

політика сприяння, яку демонструє Польща щодо євроінтеграційної мети 

нашої держави.  

За результати проведеного аналізу зроблено висновок, що в окремих 

моментах Україна є більш соціальною державою, аніж Польща. Про це 

свідчить наступне: 1) Польська Республіка, на відміну від України, не бере на 

себе зобов’язань щодо забезпечення достатнього життєвого рівня громадян, 

яке включає достатнє харчування, одяг, житло; 2) у питаннях освіти Україна 

надає можливість безоплатної освіти на більшій кількості освітніх рівнів та в 

більшій кількості навчальних закладів,  а у Польській Республіці безоплатною 

є освіта лише в публічних школах. 

Виділено перспективний напрям запозичення позитивного досвіду 

правового регулювання соціального забезпечення Польщі в українську 

правову систему щодо зняття обмеження стосовно розміщення виключно 

тимчасово вільних коштів Фонду соціального страхування України на 

банківських рахунках. 

У підрозділі 4.5 «Швейцарія як соціальна держава: використання 

позитивного досвіду в Україні» обґрунтовано, що чинниками, які 

характеризують і безпосередньо впливають на сучасний стан соціального 

захисту населення Швейцарії, є: 1) високий рівень матеріального забезпечення 

населення; 2) висока тривалість життя населення; 3) найвищий в Європі рівень 

соціального забезпечення населення при незначних, у порівнянні з іншими 

державами, витратах на це з державного бюджету. 

Констатовано, що у Швейцарії в контексті соціального забезпечення 

кожна людина несе відповідальність за саму себе. Коли цього зробити не 

вдається, держава, кантони і громади забезпечують людині необхідний захист, 

наприклад, від економічних наслідків старості, інвалідності або хвороби, 

нещасного випадку або безробіття. Щоб це було реалізовано, важливо, аби усі 

сплачували страхові внески та податки, а також робили все можливе для 

самостійного забезпечення покриття своїх життєвих витрат. Окрім того, 

Швейцарія відрізняється від інших європейських держав наявністю вагомого 

чинника у становленні та реформуванні соціальної держави – безпосередньої 

демократії, яка реалізується через інститут референдуму. 

Розділ 5 «Оптимізація соціального законодавства в умовах 

євроінтеграції України» складається з двох підрозділів, у яких розглянуто 

недоліки, прогалини та проблеми соціального законодавства України у 

нинішній період її розвитку, на основі чого наведено пропозиції щодо їх 

вирішення. 

У підрозділі 5.1 «Теоретичні проблеми соціального законодавства в 

умовах євроінтеграції України» аргументовано, що найбільш ефективним 

способом вирішення теоретичних проблем соціального законодавства в 

умовах євроінтеграції України є прийняття Кодексу соціального забезпечення 

України як певного орієнтиру, відповідно до якого мають бути приведені усі 
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інші акти соціального законодавства. Внесення змін до кожного нормативно-

правового акта також  у перспективі є можливим напрямом діяльності 

законодавця, проте менш ефективним. 

У змісті Кодексу соціального забезпечення України важливо особливу 

увагу приділити встановленню єдиної для галузі термінології. Такі ключові 

для галузі терміни, як «соціальний захист», «соціальне забезпечення», 

«соціальний ризик», «межа бідності», «скрутне матеріальне становище», 

«безробіття», «старість», «виробнича травма», «пенсійне страхування», 

«соціальне страхування», «соціальна послуга», «пенсія», «державна соціальна 

допомога», «дитина», «особа з інвалідністю», «ветеран», «годувальник», 

«медична допомога», «допомога по хворобі», «допомога по безробіттю», та 

ряд інших важливих для даної сфери термінів мають бути визначені у 

зазначеному нормативно-правовому акті, а зміст інших нормативно-правових 

актів соціального законодавства має бути приведений у відповідність із такою 

термінологією.  

У підрозділі 5.2 «Практичні проблеми соціального законодавства в 

умовах євроінтеграції України та шляхи їх вирішення» вказано, що проблема 

безсистемності соціального законодавства України може бути вирішена на 

даному етапі виключно шляхом його кодифікації. Кодифікація соціального 

законодавства України дозволить впорядкувати правове регулювання даної 

сфери через приведення у відповідність інших нормативно-правових актів 

соціального законодавства із змістом Кодексу соціального забезпечення 

України, а також шляхом встановлення того, які нормативно-правові акти 

соціального законодавства мають втратити чинність без негативного впливу на 

стан правового регулювання. 

Вирішення проблеми соціальної ексклюзії полягає у продовженні 

процесів розвитку накопичувальної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування та системи недержавного пенсійного 

забезпечення. У даному аспекті відзначимо, що необхідні зміни до соціального 

законодавства України вже внесено, що ж до ефективності їх впровадження, то 

необхідний певний час. 

Наприкінці зазначимо, що серед тенденцій, які на сьогодні залишаються 

актуальними для подальшого удосконалення соціального законодавства 

України, є такі: 1) прийняття Кодексу соціального забезпечення України. 

Даний напрям уже не перший рік обговорюється на науковому рівні. Чинне 

скликання Верховної Ради України поставило за мету прийняття такого 

нормативно-правового акта, який відповідатиме сучасним реаліям, не буде 

мати у своєму змісті архаїчних норм, передбачатиме закріплення європейських 

соціальних стандартів і, як наслідок, наблизить Україну до вступу у 

Європейський Союз; 2) зменшення кількості нормативно-правових актів 

соціального законодавства. Зазначений напрям на даному етапі ще не 

реалізовується, проте йде мова про це протягом останніх десятиліть. 

Прийняття Кодексу соціального забезпечення України є тим аспектом, який 

дозволить об’єднати соціальні норми у одному збірнику законів і, як наслідок, 
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скоротити загальну чисельність нормативно-правових актів у цій сфері; 

3) ратифікація усіх без винятку європейських соціальних стандартів. В умовах, 

коли фактично усі найважливіші європейські та міжнародні соціальні 

стандарти інтегровані у національну правову систему, важливо закінчити 

даний процес; 4) остаточний перехід від радянської до європейської моделі 

соціального забезпечення населення.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

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

аналізу чинного національного соціального законодавства та здобутків у 

правовій доктрині соціального забезпечення розкрити напрями адаптації 

соціального законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу, а також розробити пропозиції щодо вирішення наявних теоретико-

практичних проблем соціального законодавства в умовах євроінтеграції 

України. За результатами дослідження сформульовано нижченаведені 

основні висновки. 

1. Сутність конституційного права на соціальний захист розкривається у 

наступних аспектах: по-перше, конституційне право на соціальний захист є 

основним, універсальним та невідчужуваним правом кожного громадянина;           

по-друге, конституційне право на соціальний захист встановлене та 

гарантоване Конституцією України; по-третє, конституційне право на 

соціальний захист виражає можливість особи отримати соціальний захист від 

держави, розпоряджатись цим правом, набувати його та захищати у 

встановленому законом порядку; по-четверте, конституційне право на 

соціальний захист розповсюджується на осіб, які частково або тимчасово 

втратили працездатність, втратили годувальника, стали безробітними з 

незалежних від них обставин, а також досягли пенсійного віку; по-п’яте, 

конституційне право на соціальний захист передбачає соціальне забезпечення, 

а також інші форми соціального захисту. 

2. Дослідження змісту конституційного права на соціальний захист 

засвідчило, що його варто розглядати в сукупності чотирьох елементів: права 

отримання соціального захисту від держави; права вимагати виконання дій, 

спрямованих на гарантування конституційного права на соціальний захист; 

права користуватись соціальним захистом; права звернутися за захистом свого 

права. Кожен із зазначених елементів є невід’ємною складовою реалізації 

конституційного права. Так, право отримання соціального захисту від держави 

означає, що кожна особа, яка зазнала негативного впливу від факторів 

соціального ризику, має гарантовану можливість звернутись до компетентних 

державних органів із метою отримання соціального захисту. При цьому такі 

особи мають право вимагати вчинення ними дій, спрямованих на соціальний 

захист таких осіб. Особа, яка реалізувала своє право на соціальний захист, 

наділена можливістю використовувати його на власний розсуд, а в разі, якщо її 
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право на соціальний захист порушене, держава гарантує можливість захистити 

його в один із передбачених законом способів, найефективнішим серед яких є 

судовий. 

3. Значну цінність для дослідження соціального законодавства України 

становлять: дедукція й індукція – для аналізу правових категорій, пов’язаних їз 

тематикою соціального законодавства від окремого до цілого для детального 

розкриття проблематики; аналогія як метод, що сприяє виявленню як 

зовнішніх, так і внутрішніх факторів, які впливають на процес застосування 

соціального законодавства. 

Системний метод формує цілісне дослідження наукової праці, що 

становить не лише окремі елементи, а всю сукупність складових, яка 

переростає у концепцію чи теорію, наприклад, визначення проблем сучасного 

стану соціального законодавства України та пропозиції щодо законодавчих 

формулювань, спрямованих на вирішення даних проблем. 

4. Встановлено, що соціальне законодавство в епоху перебування земель 

України у складі Великого князівства Литовського, Російської імперії, Речі 

Посполитої, Австро-Угорщини та інших держав (ХVI ст. – перша половина 

XX ст.) характеризувалось наступними особливостями: 1) до соціального 

законодавства на території України відносились законодавчі акти всіх 

перерахованих держав; 2) на території України у складі Великого князівства 

Литовського та Російської імперії держава здійснювала соціальне 

забезпечення громадян переважно шляхом профілактики бідності та боротьби 

з проявами соціальної патології, а основними законодавчими формами 

соціального законодавства були Литовські статути; 3) у Російській імперії 

було прийнято низку указів, які передбачали створення спеціальних установ, 

покликаних надавати допомогу тим, хто її потребує; сама ж допомога 

надавалась різними способами – шляхом виховання, лікування, надання 

засобів для існування.  

5. Констатовано, що соціальне законодавство в епоху перебування 

земель України у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік (1917-

1991 роки) характеризувалось наступними особливостями: 1) централізацією 

ресурсів та повноважень, а також жорсткою регламентацією соціальної сфери; 

2) зведення державою до мінімуму особистої відповідальності людини за 

самозабезпечення та економічний самозахист; 3) регулярним прийняттям 

соціального законодавства протягом усієї епохи; 4)  формуванням єдиної 

державної системи соціального забезпечення УРСР та, відповідно, єдиного 

соціального законодавства УРСР наприкінці даної епохи. 

6. У контексті аналізу правового концепту європейських соціальних 

стандартів відзначено, що впродовж періоду незалежності України 

вітчизняному законодавцю так і не вдалось врегулювати соціальну сферу 

таким чином, щоб вона відповідала європейським зразкам. Про це можна 

стверджувати у зв’язку з тим, що не були ратифіковані всі європейські 

нормативно-правові акти соціального законодавства, а також не вирішені 
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проблеми сучасного стану законодавства України про соціальне забезпечення, 

які регулярно аналізувалися на науковому рівні. 

7. На сьогодні адаптація законодавства України до законодавства ЄС 

виступає пріоритетним напрямком діяльності держави. Соціальна сфера є 

однією з ключових у даному контексті, а правова система Європейського 

Союзу – один із взірців побудови системи соціального захисту громадян. В 

умовах серйозних проблем економічного розвитку держави, ведення війни та 

виникнення низки категорій осіб, що потребують соціального захисту та 

допомоги, адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС 

стає першочерговою у порівнянні з іншими напрямами.  

8. Адаптація національного соціального законодавства до законодавства 

ЄС пройшла наступні етапи: 

1) 1990-1994 роки – етап виникнення передумов адаптації національного 

соціального законодавства до законодавства ЄС; 

2) 1994-2004 роки – етап формування стратегічних передумов здійснення 

адаптації національного соціального законодавства до законодавства ЄС; 

3) 2004-2013 роки – етап початку адаптації національного соціального 

законодавства до законодавства ЄС; 

4) 2013 рік – сьогодення – сучасний етап адаптації національного 

соціального законодавства до законодавства ЄС. 

9. Наявною проблемою сучасного стану вітчизняного соціального 

законодавства є невідповідність законодавства України в частині мінімальних 

норм соціального забезпечення нормам Конвенції про мінімальні норми 

соціального забезпечення, інших конвенцій МОП, Європейського кодексу 

соціального забезпечення, що обумовлює потребу негайних законодавчих 

змін. 

10. Для імплементації європейських соціальних стандартів необхідно 

здійснити заходи внутрішньодержавного характеру, які мають бути проведені 

на підготовчому етапі. До них належать такі: 1) подолання внутрішніх 

суперечностей у суспільстві щодо правових цінностей країн ЄС; 2) усунення 

невідповідності національного законодавства вимогам, покладеним на Україну 

Угодою з ЄС; 3) досягнення значних результатів в ефективній протидії 

корупції; 4) реформування органів державної влади для забезпечення 

продуктивної взаємодії між ними, де всі працівники та посадові особи будуть 

служити народу і виконувати свої професійні обов’язки на високому рівні. 

11. Ознака пріоритетності серед інших напрямів правової реформи в 

Україні полягає в тому, що на найближчі роки зближення вітчизняного і 

європейського законодавства є головною тенденцією еволюції законодавства 

нашої держави. Звичайно, удосконалення соціального законодавства на основі 

локальної специфіки є можливим, проте першочерговим завданням, яке стоїть 

перед вітчизняним законодавцем, є втілення європейських принципів та 

стандартів. Ознака системності полягає в тому, що адаптація соціального 

законодавства України до законодавства ЄС здійснюється постійно та 

планово, причому зазвичай законодавець чітко сплановує етапи проведення 
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адаптації та строки їх реалізації. Остання виділена нами ознака полягає в тому, 

що адаптація повинна супроводжуватись комплексною діяльністю різних гілок 

влади. Прийняття європейського законодавства в соціальній сфері не принесе 

бажаних результатів тоді, коли можливість його впровадження на практиці 

буде обмеженою або відсутньою. 

12. Формами адаптації соціального законодавства України до 

законодавства ЄС є наступні: 1) апроксимація; 2) імплементація; 

3) координація; 4) уніфікація; 5) гармонізація. 

13. Органами, які здійснюють контроль за відповідністю проектів 

нормативно-правових актів соціального законодавства України праву 

Європейського Союзу, є: 1) Комітет Верховної Ради України з питань 

європейської інтеграції, який здійснює законодавчу експертизу всіх поданих 

на розгляд Верховної Ради проектів нормативно-правових актів соціального 

законодавства, у тому числі й Кабінетом Міністрів України та Президентом 

України, на відповідність міжнародно-правовим зобов’язанням України у 

сфері європейської інтеграції; 2) Урядовий офіс координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України,  на який 

покладено завдання з організаційного, експертно-аналітичного та 

інформаційного забезпечення опрацювання проекту акта соціального 

законодавства, розробником якого є Кабінет Міністрів України, на 

відповідність зобов’язанням України, визначеним у положеннях Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони, щодо відповідності праву Європейського Союзу; 

3) Міністерство юстиції України, яке здійснює правову експертизу проекту 

нормативно-правового акта соціального законодавства на відповідність 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці 

Європейського суду з прав людини. Окрім того, існують підстави вважати, що 

у майбутньому Міністерство юстиції України може здійснювати науково-

експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення адаптації 

національного соціального законодавства до законодавства Європейського 

Союзу. 

13. Зроблено наступні висновки щодо національних особливостей 

соціального законодавства Федеративної Республіки Німеччина, а також їх 

співвідношення із особливостями соціального законодавства України: 

1) беручи до уваги види соціального забезпечення населення, а також їх 

сутність та зміст, можна стверджувати, що соціальне законодавство у 

Федеративній Республіці Німеччина та в Україні є близькими, адже ті види 

соціального забезпечення (окрім допомоги на оплату житла), які діють у 

Німеччині, є характерними і для України; 2) сутність видів соціального 

забезпечення населення і у Федеративній Республіці Німеччина, і в Україні, є 

співставною, наприклад, в Україні на сьогодні діє схожа пенсійна система, 

подібними є й інші види соціальної допомоги; 3) суттєвою перевагою 

Федеративної Республіки Німеччина є її економічні можливості, завдяки яким, 
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незважаючи на дефіцит соціальних фондів, у державі стабільно підтримується 

високий рівень соціального забезпечення населення; 4) важливою відмінністю 

Німеччини в нормативно-правовому аспекті є кодифікація соціального 

законодавства, завдяки якій усі соціальні норми закріплені в рамках одного 

нормативно-правового акта. 

14.  Досвід формування моделі соціального захисту Франції є корисним 

для України в наступних напрямках: 1) розвиток додаткових систем 

соціального захисту, особливо у сфері пенсійного й медичного страхування 

(накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, недержавне пенсійне страхування та медичне страхування); 

2) прийняття Соціального кодексу України. 

15. Встановлені наступні особливості адаптації латвійського соціального 

законодавства до стандартів Європейського Союзу: 1) в Євросоюзі 

зберігаються єдині стандарти соціального захисту, ці ж стандарти втілені в 

латвійській правовій системі; 2) в Європейському Союзі існує єдина правова 

система, що регулює питання охорони здоров’я, умов та безпеки праці, 

працевлаштування, соціального захисту людей, що втратили роботу, а 

латвійська система соціального забезпечення, виходячи із членства даної 

держави у Європейському Союзі, відповідає даним критеріям; 3) латвійське 

соціальне законодавство враховує інтереси різних категорій населення, 

незалежно від статі, віку, соціального становища; 4) у Латвії суттєва увага 

приділяється обсягам соціального забезпечення населення, тому в її 

національному законодавстві передбачено велику кількість різновидів 

механізмів надання громадянам соціального захисту. 

16. Щодо переваг польського соціального законодавства перед 

українським, то вони полягають у наступному: 1) встановлені в Конституції 

Польщі соціальні гарантії більш реальні для практичного втілення, в той час як 

не всі соціальні гарантії, передбачені Конституцією України, реалізовуються 

на практиці; 2) польське законодавство характеризується досконалішою  

системою використання коштів Фонду соціального страхування. 

17. Основним негативним моментом швейцарської системи соціального 

забезпечення є можливість скасування будь-якого нормативно-правового акта 

у сфері соціального забезпечення на референдумі. Однією з основних проблем 

України є наявність тіньового ринку праці. За прогнозами різних експертів на 

сьогодні в рамках тіньової зайнятості працює близько третини українців. 

Фундаментальною основою швейцарської моделі є залучення усього 

працюючого населення до відповідних фондів. Заробітна плата в Швейцарії 

легальна в усіх працівників, усі внески сплачуються у встановлених законом 

обсягах. Як наслідок, по суті, самі громадяни більшою мірою фінансують 

власний соціальний захист, у цьому і полягає особливість швейцарської 

моделі. Україна до сьогодні витрачає дуже значні кошти на соціальний захист 

населення, оскільки ті кошти, що потрапляють у відповідні фонди, не здатні 

покрити передбачені витрати навіть у тих низьких обсягах, у яких вони 

встановлені.  
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18 Внаслідок перевантаженості соціального законодавства України 

нормативно-правовими актами для його змісту характерні наступні теоретичні 

проблеми: 1) суперечливість актів соціального законодавства; 2) алогічність 

актів соціального законодавства; 3) нестабільність актів соціального 

законодавства; 4) безсистемність термінології в актах соціального 

законодавства; 5) велика кількість бланкетних норм. 

19. Проблема алогічності у визначенні соціально-адміністративної 

сутності фондів соціального страхування може бути вирішена шляхом 

закріплення у змісті Кодексу соціального забезпечення України норми 

наступного змісту: 

«Управління державним соціальним страхуванням. 

1. Управління державним соціальним страхуванням, у тому числі 

акумуляція страхових внесків, контроль за використанням коштів, 

забезпечення фінансування виплат соціального забезпечення та виплати 

соціального забезпечення, надання соціальних послуг та здійснення інших 

передбачених законом і статутом функцій, здійснюється державними фондами 

соціального страхування. 

2. Державні фонди соціального страхування створюються у таких 

організаційно-правових формах: 

1) центральний орган виконавчої влади – це орган виконавчої влади, 

який утворюється для виконання окремих функцій із реалізації державної 

політики у сфері соціального страхування, спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики та реалізує 

державну політику у межах своєї компетенції; 

2) неприбуткова самоврядна організація – це юридична особа, яка 

утворюється для цільового керівництва та управління соціальним 

страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за 

використанням коштів, забезпечує фінансування виплат, здійснює виплати 

забезпечення, надає соціальні послуги, здійснює інші передбачені законом і 

статутом функції, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його 

наступного розподілу між учасниками цієї організації; 

3) неприбуткова бюджетна організація – це організація, яка 

використовує свої доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на 

утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети та напрямів 

діяльності, визначених її установчими документами, установчі документи якої 

містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини між 

засновниками (учасниками), членами такої організації, працівниками, членами 

органів управління та іншими пов’язаними з ними особами, діяльність якої 

спрямовується, координується та контролюється Міністерством соціальної 

політики України та яка внесена контролюючим органом до Реєстру 

неприбуткових установ і організацій. 

3. Правове регулювання Державного фонду соціального страхування 

здійснюється цим Законом, соціальним законодавством і статутом Фонду». 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


32 

20. До практичних проблем соціального законодавства в умовах 

євроінтеграції України віднесено такі: 1) безсистемність та складність 

соціального законодавства України; 2) соціальна ексклюзія у соціальному 

законодавстві України; 3) застарілість соціального законодавства України; 

4) незавершеність процесу ратифікації усіх основних європейських стандартів 

у сфері соціального захисту. 
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законодавства України  до ACQUIS COMMUNAUTAIRE: сутність та 

інструменти реалізації. Актуальні проблеми соціального права. Випуск 8. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації 

і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя 

з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. Львів, «ГАЛИЧ_ПРЕС», 2019. С. 201-

204. 

49. Малюга Л.Ю. Наукова інтерпретація соціального законодавства (у 

контексті права людини на соціальне забезпечення). Тенденції розвитку науки 

трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників 

міжнародної наук.-практ.конф. (м.Київ, 2 квітня 2019 р.).Київ: ФОП Маслаков, 

2019. С.157-161. 
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50. Малюга Л. Ю. Методологические основы исследования социального 

законодательства Украины. Международные трудовые стандарты и 

национальное законодательство о труде и социальном обеспечении (к 100-

летию МОТ):сб. науч. тр. V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 – 2 нояб. 

2019 г /редкол.: К. Л. Томашевский (отв. ред.) [и др.]. Минск : Междунар. ун-т 

«МИТСО, 2019. С. 200-204. 

51. Малюга Л.Ю. Види практичних проблем соціального законодавства 

в умовах євроінтеграції України та їх характеристика. Правова доктрина, 

правоутворення та правозастосування: проблеми зв’язку та шляхи розвитку: 

тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 11 жовт. 2019 р.). Наук.-дослід. 

ін-т публ. політики і соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019. С. 89-92. 

52. Малюга Л.Ю. Компетенції Комітету Верховної Ради України з 

питань інтеграції України  з  Європейським Союзом як суб’єкта контролю за 

відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства 

України праву Європейського Союзу. Актуальні проблеми юридичної науки : 

збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні 

читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький: 

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. 

С.366-369. 

53. Малюга Л.Ю. Зміст конституційного права на соціальний захист: 

загальнотеоретична характеристика. Актуальні проблеми соціального права. 

Випуск 9. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

“Українська правнича наука та її вплив на сучасні реформи” (до 95-річчя 

Цигилика Теодора Івановича) 6 грудня 2019 року. Львів, «ГАЛИЧ-ПРЕС», 

2020. С.103-106. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Малюга Л.Ю. Адаптація соціального законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики адаптації соціального законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. У роботі з’ясовано специфіку правової природи 

соціального законодавства, здійснено теоретико-правову характеристику 

конституційного права на соціальний захист, визначено правовий концепт 

«європейські соціальні стандарти». Охарактеризовано витоки та етапи 

розвитку адаптації соціального законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу. Розкрито особливості сучасного стану та тенденцій 

подальшого розвитку адаптації соціального законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу. 
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Проаналізовано форми адаптації соціального законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, досліджено сутність та ознаки кожної з 

них. Надано характеристику видів контролю за відповідністю проектів 

нормативно-правових актів соціального законодавства України праву 

Європейського Союзу, а також виокремлено специфічні риси кожного з них. 

Особливу увагу приділено порівняльно-правовому аналізу соціального 

законодавства країн Європейського Союзу та України. Виявлено 

специфіку розвитку правового регулювання соціального законодавства у 

Німеччині, Франції, Естонії, Латвії, Польщі та Швейцарії. Обґрунтовано 

напрями запозичення позитивного європейського досвіду у контексті адаптації 

соціального законодавства України до законодавства ЄС. 

Досліджено теоретичні та практичні проблеми соціального 

законодавства в умовах євроінтеграції України. Сформульовано комплексні 

законодавчо аргументовані пропозиції щодо їх вирішення.  

Ключові слова: соціальне законодавство, адаптація законодавства, 

законодавство Європейського Союзу, соціальний захист,  соціальне 

забезпечення, європейські соціальні стандарти, соціальні права, соціальна 

політика, соціальна функція. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Малюга Л.Ю. Адаптация социального законодательства Украины к 

законодательству Европейского Союза. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики адаптации социального законодательства Украины к 

законодательству Европейского Союза. В работе выяснена специфика 

правовой природы социального законодательства, осуществлена теоретико-

правовая характеристика конституционного права на социальную защиту, 

определен правовой концепт «европейские социальные стандарты». 

Охарактеризованы истоки и этапы развития адаптации социального 

законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Раскрыты 

особенности современного состояния и тенденций дальнейшего развития 

адаптации социального законодательства Украины к законодательству 

Европейского Союза. 

Констатировано, что в Украине с ее ресурсами и народом с высоким 

трудовым потенциалом есть большие перспективы для создания на ее 

территории всех надлежащих правовых условий для полной европейской 

интеграции. Европейский имплементационный опыт будет способствовать 

оптимизации модели социальной политики Украины, которая на данный 

момент находится в неудовлетворительном состоянии. Благодаря 
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переформатированию устаревшего советского видения на прогрессивное 

европейское, возможно будет приблизиться к экономическому и 

политическому уровню процветания передовых стран и, соответственно, 

обеспечить лучшую жизнь для граждан Украины, установить материальное и 

духовное благосостояние для всех слоев населения, равные возможности 

реализации своих прав, а также их реальную защиту и восстановление в случае 

нарушения. 

Проанализированы формы адаптации социального законодательства 

Украины к законодательству Европейского Союза, исследована сущность и 

признаки каждой из них. Охарактеризованы виды контроля за соответствием 

проектов нормативно-правовых актов социального законодательства Украины 

праву Европейского Союза, а также выделены специфические черты каждого 

из них. 

Особое внимание уделено сравнительно-правовому анализу социального 

законодательства стран Европейского Союза и Украины. Выявлена специфика 

развития правового регулирования социального законодательства в Германии, 

Франции, Эстонии, Латвии, Польши и Швейцарии. Обоснованы направления 

заимствования положительного европейского опыта в контексте адаптации 

социального законодательства Украины к законодательству ЕС. 

Сделано вывод о том, что французская система помощи по безработице 

имеет следующие особенности: 1) предусматривает пособия по безработице 

для лиц, которые потеряли работу, и помощь в трудоустройстве лиц, которые 

не работали и не делали отчислений в страховые фонды; 2) этот вид помощи 

финансируется преимущественно государством.  

Выделены следующие направления использования опыта Латвии при 

адаптации законодательства этой страны к законодательству Европейского 

Союза: 1) выполнение всех требований Европейского Союза по 

регулированию вопросов здравоохранения, условий и безопасности труда, 

трудоустройства, социальной защиты людей, потерявших работу и т.д.; 

2) законодательное урегулирование интересов различных категорий населения 

независимо от пола, возраста, социального положения, нуждающихся в 

помощи государства; 3) обновление внутреннего законодательства, ведь 

большинство актов социального законодательства Украины были приняты в 

первые годы после провозглашения независимости. 

Исследованы теоретические и практические проблемы социального 

законодательства в условиях евроинтеграции Украины. Сформулированы 

комплексные, законодательно аргументированные предложения по их 

решению. 

Ключевые слова: социальное законодательство, адаптация 

законодательства, законодательство Европейского Союза, социальная защита, 

социальное обеспечение, европейские социальные стандарты, социальные 

права, социальная политика, социальная функция. 
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ANNOTATION 

 

Maliuha L.Yu. Adaptation of the social legislation of Ukraine to the 

legislation of the European Union. – The manuscript. 

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

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

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

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

problem of adaptation of social legislation of Ukraine to the legislation of the 

European Union. In the work the specific nature of the legal nature of social 

legislation is clarified, the theoretical and legal characterization of the constitutional 

right to social protection is made, the legal concept "European social standards" is 

defined. The origins and stages of development of adaptation of social legislation of 

Ukraine to the legislation of the European Union are characterized. The peculiarities 

of the current state and tendencies of further development of adaptation of social 

legislation of Ukraine to the legislation of the European Union are revealed. 

The forms of adaptation of social legislation of Ukraine to the legislation of 

the European Union are analyzed, the nature and features of each of them are 

investigated. The characteristics of the control over the conformity of the draft 

normative legal acts of social legislation of Ukraine with the European Union law 

are given, as well as the specific features of each of them. 

Particular attention is paid to the comparative legal analysis of social 

legislation of the countries of the European Union and Ukraine. The specifics of the 

development of legal regulation of social legislation in Germany, France, Estonia, 

Latvia, Poland and Switzerland are revealed. The directions of borrowing positive 

European experience in the context of adaptation of social legislation of Ukraine to 

the EU legislation are substantiated. 

Theoretical and practical problems of social legislation in the conditions of 

European integration of Ukraine are investigated. Comprehensive legislative 

proposals for their solution have been formulated. 

Keywords: social legislation, approximation of laws, European Union 

legislation, social protection, social security, European social standards, social 

rights, social policy, social function. 
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Підписано до друку 22.11.2017. Замовлення 509. 

 

Надруковано в «МП Леся». 
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