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АНОТАЦІЯ 

Кошарновська С.Л. Правові форми реалізації соціальної функції 

української держави. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 – «теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень». – Донецький державний університет внутрішніх справ, 

м. Маріуполь, 2021. 

Дисертацію виконано на тему, яка є досить актуальною на сучасному 

етапі розвитку української держави, коли об’єктивністю стало загострення 

соціальних проблем. У період економічних реформ і соціально-політичних 

перетворень діяльність держави має максимально спрямовуватися на 

стабілізацію роботи в соціальній сфері, підтримку соціально незахищених 

верств населення. Це насамперед пов’язано з тим, що Конституція України 

1996 року в ст. 1 проголосила Україну соціальною правовою державою.  

У роботі проаналізовано позиції наукових поглядів, викладені в 

зарубіжних та вітчизняних історико-правових джерелах щодо визначення 

поняття соціальної функції держави, правової природи виникнення та еволюції 

соціальної функції на різних етапах становлення державності в найбільш 

прогресивних країнах світу та, зокрема, в Україні.  

Зазначено, що в ряду актуальних теоретичних проблем, що мають 

важливе науково-практичне значення, суттєве місце належить соціальній 

функції, її фактичному впровадженню у життя в умовах, коли перебудовуються 

всі сфери життя, в тому числі і державно-правова. На зміну соціалістичній 

державі прийшла держава, що в літературі називається постсоціалістичною, тип 

і характер якої ще має бути з’ясовано. Питання про функції держави та форми 

їх реалізації є одним із найбільш фундаментальних. Це пояснюється тим, що у 

функціях проявляється сутність держави, її соціальне призначення. 

Форми реалізації функцій держави неможливо розглядати окремо від її 

сутності та змісту діяльності. Вони розвиваються та змінюються разом із 

державним життям, економічними, соціальними, політичними та культурними 
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відносинами у суспільстві. Правильний вибір форм здійснення функцій 

держави може як стабілізувати умови розвитку суспільства, здійснити творчий 

вплив, так і посилити кризове його становище, а реалізація повною мірою 

соціальної функції забезпечує існування і розвиток кожної людини, створює 

умови для самореалізації особистості. Цим зумовлюється її особливе місце у 

системі внутрішніх функцій держави. 

У теперішній час соціальна функція наповнилась новим змістом, що 

пов’язано з рухом України до соціальної правової держави. Соціальний 

принцип державності є актуальним як для світового, так і для українського 

політичного розвитку. Практика більшості держав (Німеччина, Франція, Данія) 

показує, що у держави є реальні можливості забезпечити гідний рівень життя 

своїм громадянам в межах функціонування соціальної держави. Але тут слід 

враховувати, що соціальна державність в Україні повинна будуватися з 

урахуванням специфіки держави. 

У роботі встановлено, що соціальна функція держави – це сукупність 

напрямків діяльності державної влади, пов’язаних із забезпеченням загально-

правової інклюзії (включеності) представників усіх соціальних груп в процеси 

забезпечення доступу до соціоекономічних та соціокультурних благ і ресурсів. 

Відтак можна говорити про те, що соціальна функція держави пов’язана 

передусім із вирівнюванням стихійних процесів соціальної структурації і 

подолання соціальної нерівності, що випливає із умов ринкової економіки та 

реалізується через правові форми органами держави. 

На цій основі сформульовано визначення поняття соціальної функції 

держави за наявності пізнавального та нормативно-практичного протиріччя між 

великою кількістю концепцій соціальної функції держави та відносною 

незаповненістю тієї пізнавальної проблеми, що стосується особливостей 

правових форм реалізації соціальної функції української держави. 

За значущістю у правовій діяльності держави при здійсненні нею 

соціальної функції виокремлено основні правові форми реалізації соціальної 
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функції української держави: правоустановчу (законотворчу), правовиконавчу 

(правореалізаційну) та правоінтерпретаційну. 

Так, правоустановча форма реалізації соціальної функції тісно пов’язана 

як із діяльністю представницьких органів держави (парламентів), так і з 

діяльністю міжнародних організацій (зокрема МОП та ЕКОСОС), 

спеціалізованих на прийнятті міжнародних правових актів, що мають як 

імперативний, так і рекомендаційно-диспозитивний характер. Правовиконавча 

(правореалізаційна) форма реалізації державою її соціальної функції має 

вторинний (секундарний) характер і передбачає впровадження імперативних 

вимог законів як нормативних актів соціального законодавства в конкретні 

адресні рішення із реалізації відповідних способів соціального захисту, 

соціального перерозподілу та соціальної безпеки. Правоінтерпретаційна 

функція передбачає діяльність з тлумачення, інтерпретації норм соціального 

законодавства відповідними органами судової влади при виникненні спірних 

ситуацій в однозначності розуміння змісту норм соціального законодавства 

суб’єктами правотворчості та правозастосування, а також широким колом осіб, 

що виступають адресатами зазначених норм. 

Розроблено висновки і пропозиції щодо правових форм здійснення 

соціальної функції української держави, що викликані практичними потребами 

формування в Україні правової держави і громадянського суспільства, 

зміцнення правопорядку і законності, реформування та реалізації соціальної 

політики, спрямованої на досягнення гідного рівня життя населення держави в 

цілому. 

Ключові слова: держава, соціальна держава, функція держави, соціальна 

функція держави, правові форми реалізації соціальної функції держави. 
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SUMMARY 

Kosharnovska S.L. Legal forms of implemetntation of social function of the 

Ukrainian state. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.01 – «Theory and history of state and law; history of 

political and legal doctrines». – Donetsk State University of Internal Affairs, 2021.  

The dissertation is made on a topic that is very relevant at the present stage of 

development of the Ukrainian state, when the exacerbation of social problems has 

become objectivity. During the period of economic reforms and socio - political 

transformations, the activities of the state should be maximally directed at stabilizing 

work in the social sphere, supporting socially unprotected segments of the population. 

This is primarily due to the fact that the 1996 Constitution of Ukraine in Article 1 

proclaimed Ukraine a social state based on the rule of law. 

The article analyzes the positions of scientific views set forth in foreign and 

domestic historical and legal sources regarding the definition of the concept of the 

social function of the state, the legal nature of the emergence and evolution of the 

social function at different stages of the formation of statehood in the most 

progressive countries of the world and, in particular, in Ukraine. 

It is noted that among the topical theoretical problems of great scientific and 

practical importance, a significant place belongs to the social function, its actual 

implementation in life in conditions when all spheres of life, including state and legal, 

are being rebuilt. The socialist state was replaced by the state, which in literature is 

called post-socialist, the type and nature of which has yet to be clarified. The question 

of the functions of the state and the forms of their implementation is one of the most 

fundamental. This is due to the fact that the functions manifest the essence of the 

state, its social purpose. 

The forms of implementation of the functions of the state cannot be considered 

separately from its essence and content of activity. They develop and change along 

with state life, economic, social, political and cultural relations in society. The correct 

choice of forms for the implementation of the functions of the state can both stabilize 
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the conditions for the development of society, exercise creative influence, and 

enhance its crisis situation, and the full implementation of the social function ensures 

the existence and development of each person, creates conditions for the self-

realization of the individual. This determines its special place in the system of 

internal functions of the state. 

Currently, the social function has been filled with new content, which is 

associated with the movement of Ukraine towards a social rule-of-law state. The 

social principle of statehood is relevant for both world and Ukrainian political 

development. The practice of most states (Germany, France, Denmark) shows that 

the state has real opportunities to ensure a decent standard of living for its citizens 

within the framework of the functioning of the welfare state. But here it should be 

borne in mind that social statehood in Ukraine should be built taking into account the 

specifics of the state. 

It is established in the work that the social function of the state is a set of 

activities of state power related to the provision of general educational legal inclusion 

(involvement) of representatives of all social groups in the processes of ensuring 

access to socioeconomic and sociocultural benefits and resources. Thus, we can say 

that the social function of the state is associated primarily with the alignment of 

spontaneous processes of social structuration and overcoming social inequality 

arising from the conditions of a market economy, and is implemented through legal 

forms by state bodies. 

On this basis, the definition of the concept of the social function of the state 

was formulated in the presence of a cognitive and normative-practical contradiction 

between a large number of concepts of the social function of the state and the relative 

incompleteness of that cognitive problem concerning the peculiarities of legal forms 

of implementation of the social function of the Ukrainian state. 

In terms of importance in the legal activity of the state in the implementation of 

its social function, the main legal forms of the implementation of the social function 

of the Ukrainian state are highlighted: law-setting (law-making), law-enforcement 

(law-enforcement) and interpretation law. 
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Thus, the legal form of implementation of the social function is closely related 

both to the activities of the representative bodies of the state (parliaments) and to the 

activities of international organizations (in particular the ILO and ECOSOC) 

specializing in the adoption of international legal acts that have both an imperative 

and recommendatory-positive character. ... The law-enforcement (law-enforcement) 

form of the state's implementation of its social function is of a secondary (second) 

nature and provides for the introduction of imperative requirements of laws as 

normative acts of social legislation into specific targeted decisions on the 

implementation of appropriate methods of social protection, social redistribution and 

social security. The law-interpretation function provides for the activity of 

interpretation, interpretation of the norms of social legislation by the relevant judicial 

authorities in the event of controversial situations in the unambiguous understanding 

of the content of the norms of social legislation by the subjects of law-making and 

law enforcement, as well as by a wide range of persons acting as addressees of these 

norms. 

Conclusions and proposals have been developed regarding the legal forms of 

implementing the social function of the Ukrainian state, caused by the practical needs 

of forming a legal state and civil society in Ukraine, strengthening the rule of law and 

legality, implementing social policy, reforming and implementing social policy aimed 

at achieving a decent standard of living for the population as a whole. 

Key words: state, social state, the function of the state, the social function of 

the state, the legal form of implementation of the social functions of the state. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Українське суспільство 

наразі знаходиться у стані глибокого реформування. У минулому залишились 

недавні моральні цінності й соціальні ідеали, водночас нові поки не 

усвідомлюються, сприймаються не всіма й важко входять у повсякденне життя. 

Перебудовують всі сфери життя, зокрема і державно-правову. На зміну 

соціалістичній державі прийшла держава, яку в наукових студіях 

потрактовують як постсоціалістичну, тип і характер якої ще має бути 

з’ясований. Аксіоми й догми державності і правознавства, які раніше 

визнавалися всіма, на сьогодні втратили сенс і значення. 

У Конституції України 1996 року закріплено засадничі ознаки української 

держави як правової, соціальної, суверенної та демократичної. У сучасних 

умовах атрибут «правова держава» тісно пов’язаний із атрибутом «соціальна 

держава». Відтак, свою сутність як правової, демократичної та соціальної 

держави Україна виявляє в реалізації державних функцій. 

Для української держави питання про виконання нею соціальних функцій 

є особливо нагальним та актуальним. Адже саме ця держава є життєвим 

простором, в якому нині перебуває кожен із нас. При цьому критерієм її 

розвиненості виступає відповідність правового ладу критеріям соціалізованості, 

соціальності. За багатьма ознаками українська держава соціальною поки що 

є лише декларативно, інакше кажучи, вона є формально-соціальною. Ця теза 

спирається на численні характеристики вітчизняної правової системи та 

політичного ладу нашого суспільства, які твердо говорять самі за себе. Про це 

свідчать постійні конфронтації між політичними партіями та гілками державної 

влади, високий рівень конфліктогенності правової системи, низькі показники 

життєвого рівня переважної більшості громадян, демографічної репродукції та 

економічного зростання. Адже для виконання державою соціальної функції 

й набуття у зв’язку з цим атрибута «соціальної» необхідно передусім 

високорівневе ресурсне забезпечення, яке надасть можливість коригувати 
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й вирівнювати соціальну структуру суспільства відповідно до конституційних 

пріоритетів найвищої цінності людського життя, свободи, рівності та соціальної 

справедливості. Без цього останні залишатимуться лише красномовними 

політичними гаслами. 

Отже, у контексті сучасного етапу еволюції української державності 

постає питання про те, наскільки українська держава зреалізовує власну 

соціальну функцію задля конституційного проголошення себе саме як 

соціальної держави, про відповідність правових актів і правової системи 

в цілому відповідним ознакам соціальності, чи лише декларує її. 

Загалом тематиці реалізації функцiй дeржaви тiєю чи iншою мiрою 

присвячувaли свoї нaукoвi дoрoбки Р. З. Лівшиц, О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко, 

А. Б. Венгеров, В. Є. Чиркін, В. С. Афанасьєв, О. Г. Братко, В. Н. Бутилин, 

А. Ф. Черданцев, М. В. Цвік О. В. Петришин, І. В. Яковюк, Р. Я. Шай, 

С. М. Мельничук тa iнші. Наукові розробки вчених щодо правових форм 

діяльності органів держави мають різноманітний характер, а проблематика 

функцій української держави на будь-якому етапі її розвитку є однією 

з найважливіших та дискусійних у теорії держави і права, і відповідно форми 

реалізації державних функцій потребують додаткового дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 року (Розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 474 від 24.06.2016 (у редакції Розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 1034 від 11.12.2019)), Указу Президента України 

«Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» № 68/2016 

від 26.02.2016, а також на виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» (Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає в пізнавальному та нормативно-практичному значенні концепцій 

соціальної функції держави, визначенні особливостей правових форм реалізації 
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соціальної функції української держави та побудові схеми її здійснення 

в прийнятих правових формах. 

Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження необхідно 

розв’язати такі завдання: 

- установити історичні передумови виникнення, формування та вектори 

еволюції соціальної функції держави в історії держави і права; 

- визначити особливості соціальної функції держави як засобу впливу на 

процеси реалізації державою її соціальної функції в ретроспективі та на 

сучасному етапі; 

- систематизувати форми реалізації соціальної функції держави в Україні; 

- уточнити особливості виконання соціальної функції держави в умовах 

глобалізації; 

- схарактеризувати та визначити ознаки моделі універсальної соціальної 

функції держави; 

- окреслити та проаналізувати правові форми здійснення функцій 

держави; 

- визначити соціокультурну спрямованість у реалізації соціальної функції 

сучасною соціальною державою. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини щодо реалізації соціальної 

функції держави.  

Предметом дослідження є правові форми реалізації соціальної функції 

Української держави.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

система загальнонаукових і спеціальних методів, принципів та підходів, які 

є засобами наукового пошуку в арсеналі будь-яких гуманітарних, зокрема 

юридичних наук. Під час наукового дослідження застосовувалися 

загальнонаукові методи пізнання, зокрема: методи генетичного аналізу та 

реконструкції, методи компаративного якісного аналізу-синтезу, методи 

логічного моделювання, типологізації, класифікації, екстраполяції. 
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Поряд із загальнонауковими в процесі дослідження використовувалися 

також і спеціальні, прикладні методи, а саме: структурно-функційний аналіз, 

порівняльний, історичний, логічний, соціально-юридичний, метод системного 

аналізу тощо. 

Нормативно-правовою базою роботи є Конституція України, політико-

правові документи, законодавчі акти України, конституції та інші нормативно-

правові акти зарубіжних країн, міжнародно-правові документи.  

Інформаційну та емпіричну бази дослідження становлять узагальнення 

практичного здійснення державою соціальної функції через органи, 

уповноважені на реалізацію соціального законодавства, упровадження 

європейських та світових соціальнихї стандартів, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали тощо.  

Дисертація написана з опертям на результати теоретичних досліджень 

представників вітчизняної і зарубіжної наукової думки, роботи вчених, які 

працюють у галузі теорії та історії держави і права, конституційного права, 

соціального і трудового права, історії України, політології, філософії та інших 

наук. 

Важливе місце в дослідженні посідають положення, розроблені у працях 

видатних мислителів і науковців минулого, а саме: Аристотеля, І. Бентама,                                       

К.-А. Гельвеція, І. Канта, Г. Гегеля, Ад. Пренса, Г. Хеллера, Б. Кистяківського, 

С. Котляревського, П. Новгородцева, М. Палієнка, Ф. Тарановського, 

Г. Шершеневича та інших. Також у роботі використано праці сучасних 

вітчизняних і зарубіжних дослдіників: М. Арагона, В. Бабкіна, К. Біденкопфа, 

К. Гаджиєва, Б. Ганьби, Р. Дарендорфа, А. Зайця, Л. Каска, М. Кобця, 

В. Копєйчикова, М. Козюбри, О. Лукашової, В. Мілецького, О. Петришина, 

Ю. Пивоварова, В. Погорілко, П. Рабіновича, Є. Танчева, В. Ткаченка, 

Ю. Тодики,  Ф. Фабриціуса, К. Хессе, Х. Цахера, М. Цвіка, В. Четверніна, 

Ю. Шемшученка, О. Шлехта та ін.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягяє в тому, що дисертація 

є комплексним дослідженням сутності, місця і ролі правових форм у реалізації 

соціальної функції держави, її еволюції в контексті розвитку правових форм. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. 

уперше:  

- визначено й доведено, що еволюція соціальної функції держави 

відбувається паралельно з еволюцією правової системи, яка в індустріальному 

суспільстві зазнає переходу від корпоративного до універсально-нормативного 

типу. Останній тип правової системи означає подолання соціально-групової 

упередженості в юридичному мисленні при супутньому переході від 

патерналістської до неопатерналістської парадигми соціальної політики. 

Відмінність від раніше доведених положень полягає в доведенні того, що 

в цьому перехідному періоді пасивний патерналізм держави означає зміну 

пріоритетів соціальної допомоги: від надання представникам соціально-

незахищених верств населення готових фінансових ресурсів (в грошовій чи 

натуральній формах) до надання інтелектуальної допомоги для отримання 

нових адаптаційних можливостей в аспекті професійного та соціокультурного 

зростання особи; 

- установлено, що соціальна функція держави – це сукупність напрямів 

діяльності державної влади, пов’язаних із забезпеченням загальноправової 

інклюзії (включеності) представників усіх соціальних груп у процеси 

забезпечення доступу до соціоекономічних та соціокультурних благ і ресурсів. 

Відмінність від раніше доведених положень полягає в доведенні того, що 

соціальна функція здійснюється передусім заради забезпечення солідарності та 

інтегрованості суспільства через збалансовування процесів розподілу та 

перерозподілу наявних ресурсів (політичних, економічних, соціокультурних) 

в інтересах як соціально-престижних, так і соціально-незахищених груп 

населення. Отже, соціальна функція держави пов’язана передусім 
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із вирівнюванням стихійних процесів соціальної структурації й подоланням 

соціальної нерівності, що випливає з умов ринкової економіки; 

удосконалено: 

- положення, згідно з яким особливістю соціальної функції сучасних 

держав при її реалізації в різних правових формах є тенденція до скорочення 

обсягів публічно-владного втручання в соціальну сферу при зміщенні акцентів 

на громадсько-державні та державно-корпоративні способи правореалізації. 

Відмінність від раніше доведених положень полягає в доведенні того, що при 

цьому найбільші обсяги має законодавча (правовстановлювальна) форма 

реалізації соціальної функції при значному розширенні кількості 

правореалізаційних форм виконавчої влади при їх поєднанні 

з правоінтерпретаційними формами; 

- положення, згідно з яким в Україні у сфері соціального законодавства 

спостерігається зміщення правоінтерпретаційних форм реалізації соціальної 

функції держави від судової влади до виконавчої. Йдеться про відповідну 

тенденцію підміни правореалізації прихованою інтерпретацією законів через 

відповідні підзаконні нормативні акти. Останнє пов’язано з архаїзмами 

соціалістичної системи права, де при формальному існуванні законодавчої 

влади мала місце її підміна виконавчою владою, а отже, має місце 

декларативізм у відповідних соціальних законах. До того ж йдеться про те, що 

такий декларативізм пов’язаний із ідеологічною невизначеністю української 

держави. Адже саме ідеологічна доктрина слугує ціннісним базисом для 

реалізації соціальної функції; 

дістали подальшого розвитку: 

- положення, згідно з яким особливістю соціальної функції держави 

в умовах глобалізації є отримання нею високої уніфікованості з огляду на 

досягнення відповідної уніфікованості законодавством країн із ринковою 

економікою. З іншого боку, специфічні особливості виконання державою її 

соціальної функції мають витоки з релігійних та ідеологічних складників 
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державного ладу, які задають регуляторні умови щодо формування соціальної 

політики;  

- положення, згідно з яким модель універсальної соціальної функції 

держави має такі ознаки: а) забезпечення з боку публічно-владних структур 

гарантій оптимуму «гідного життя» відповідно до стандартів рівня життя 

в конкретній державі; б) активізація соціальної функції на різних етапах 

становлення особистості; в) нормативне (законодавче) управління соціальною 

діяльністю і контроль за нею, здійснюваний як публічно-владними 

структурами, так і громадськими об’єднаннями громадян; г) субсидіарність 

фінансування соціальної діяльності: насамперед її здійснюють органи держави, 

але разом із ними і недержавні корпорації та приватні особи; 

- положення, згідно з яким для визначення спрямованості сучасної 

соціальної держави оптимальним критерієм є міра інтегрованості особистості 

не лише в матеріально-фінансовому, але й у соціокультурному вимірах. 

Необхідно при цьому додатково враховувати також етнонаціональний 

і культурний аспекти. Нову модифікацію соціальної держави можна позначити 

як неопатерналістську. Вона передбачає інші, ніж колись, методи реалізації 

соціальної функції: швидке всебічне залучення працездатних громадян у сферу 

праці, на відміну від колишнього патерналістського типу, в межах якого 

держава здійснювала (і в ряді випадків продовжує здійснювати) турботу про 

всіх нужденних громадян; створення умов для організації соціокультурного 

дозвілля; пріоритетне забезпечення громадян освітнім ресурсом задля 

підвищення професійної компетентності; розширення обсягу соціальних 

функцій щодо осіб пенсійного віку через додаткові форми їх залучення 

в соціально-активну життєдіяльність; поєднання соціальної функції в роботі з 

молоддю з ідеологічно-просвітницькою; поширення соціальної функції на 

соціальні групи, які є цілком захищеними у фінансово-майновому плані 

(соціальна функція тут виконується в напрямі поширення серед цих груп 

різноманітних ініціатив благодійництва, меценатства, надання гуманітарної 

допомоги, стимулювання екологічних проєктів тощо). 
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Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає 

в тому, що сформульовані в дисертації пропозиції й висновки можуть бути 

використані або частково використовуються:  

- у науково-дослідній роботі – у можливості їх використання в подальших 

наукових розробках проблем соціальної політики та реалізації державних 

функцій;  

- у правотворчості – висновки та пропозиції дисертації можуть бути 

враховані при здійсненні реформи соціального законодавства в державі, у 

визначенні стратегії правової та соціальної політики, в окресленні практичних 

шляхів подальшої демократизації суспільного і державного життя;  

- у правозастосуванні – для вдосконалення практичної діяльності органів, 

що реалізують соціальну політику в державі; 

- в освітньому процесі – окремі узагальнення та положення можуть бути 

використані в навчальному процесі при підготовці відповідних навчальних 

посібників, текстів лекцій та методичних розробок з теорії держави і права, 

конституційного права та інших навчальних дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачкою 

самостійно, з використанням останніх досягнень теорії права, історії держави 

і права, історичних учень про державу і право. Усі ключові ідеї, положення 

і висновки дослідження отримані та сформульовані авторкою самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його 

основні висновки оприлюднені на таких наукових конференціях: «Актуальні 

проблеми публічного та приватного права», (м. Запоріжжя, 25 жовтня 2013 р.), 

«Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті 

євроінтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р.), «Теоретичні 

та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» 

(м. Харків, 17–18 січня 2020 р.), «Правова система України: сучасні тенденції та 

фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 27–28 березня 2020 р.), «Актуальні проблеми 

публічного та приватного права» (м. Харків, 02 квітня 2021 р.). 
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Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 

12 наукових праць, зокрема 4 статті у наукових фахових виданнях України, 

2 статті – у зарубіжних виданнях, 1 стаття – у збірнику наукових праць, 5 тез 

доповідей на конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які об’єднують 7 підрозділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел, додатка. Загальний обсяг дисертації ‒ 

261 сторінка, із них основного тексту ‒ 238 сторінок, список літератури налічує 

225 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ 

ДЕРЖАВИ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

 

1.1. Поняття соціальної функції держави 

 

У сучасній науці допоки не вироблено єдиного розуміння соціальної 

держави. До сих пір не вирішено питання, чи має поняття «соціальна держава» 

відносну самостійність або воно виражає конституційно закріплену 

функціональну залежність між сутністю, змістом і формою держави. Тобто, по 

суті, питання стоїть так: чи тотожні поняття «соціальна держава» і «соціальна 

функція держави»? [179, с. 66]. 

Термін «функція» (від лат. functio – виконання, здійснення) вперше було 

впроваджено у науковий обіг представниками фізико-математичних наук 

(Г. Лейбніцем та І. Бернуллі). Цей термін використовувався для вираження 

залежності однієї змінної величини від іншої [98, с. 615].  

У біології та деяких соціальних науках (соціологія, етнографія, 

антропологія, культурологія та ін.) цей термін позначає роль різних процесів і 

структур в процесі підтримки цілісності і стійкості систем, частинами яких 

вони є. Наприклад, функцією серця є забезпечення безперервності кровообігу, 

постачання всіх органів організму киснем і, тим самим, збереження цілісності 

та життєздатності організму. Юридична наука, запозичивши цей термін з 

природничих наук, наповнила його власним політико-правовим сенсом. 

Вказуючи на діяльність держави, відображуючи її сутність і соціальне 

призначення, функції держави є предметом значного наукового і практичного 

інтересу. Всебічне дослідження цього питання і його успішне вирішення мають 

важливе значення для формування нової державності.  

Водночас слід зазначити, що для колишньої радянської юриспруденції 

проблема функцій держави не завжди була пріоритетним напрямком наукового 
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пошуку [71, с. 120–131]. Втім соціальна функція (у більш-менш розвиненому 

вигляді) є наявною у будь-якої держави незалежно від того, закріплюється в її 

законодавстві положення про те, чи є вона соціальною чи ні.  

Зокрема, важко, наприклад, заперечувати наявність соціальної функції у 

рабовласницькій державі, навіть у тому випадку, коли її обсяг, як, наприклад, у 

Стародавньому Римі, був зведений до задоволення вимог «хліба і видовищ» для 

представників люмпенізованих соціальних верств. Однак далеко не завжди 

соціальна функція виступає інструментом реалізації соціального призначення 

держави. 

Поняття соціальної функції держави пройшло значну теоретичну 

еволюцію, починаючи з ХІХ ст. і закінчуючи сьогоденням. До ХІХ ст. 

відноситься виникнення ідей соціального страхування, або, в термінології того 

часу, «взаємної допомоги», що пізніше стане основним інструментом 

забезпечення соціальної солідарності і яке, на думку Лейбніца, має захищати 

людей від ризиків. 

У цю епоху з’являються три моделі осмислення суспільних зв’язків: 

суспільний договір (що випливає з політичного торгу різних суспільних груп); 

ринок (розглянутий як невидима рука, яка покликана пов’язувати людей 

економічно) і страхування (яке розуміється як невидима рука соціальної 

солідарності) [199, c. 66]. Ідеї соціального страхування як механізму усунення 

індивідуальних ризиків набули втілення ще у вигляді спільних кас періоду 

пізнього середньовіччя та відродження при гільдіях і професійних цехах, що 

здійснюють соціальну допомогу вдовам і сиротам членів цеху; сільських 

громадах; «вогневих товариствах» (XV ст. – у німецьких замках); «коров’ячих 

касах» (XVI ст.); страхових акціонерних товариствах (перше – Голандська Ост-

Індська компанія, 1602 р.); «тонтінах» (по імені італійського лікаря Тонті — 

XVII ст., Франція); похоронних і пенсійних кас (ХVIII ст.); товариств зі 

страхування життя (вперше виникли у 1765 р. в Англії). 

У XVIII ст. ідеї соціального страхування набувають подальшого 

розвитку. У 1754 р. Пьярон де Шамюссе публікує «План будинку асоціацій», 
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відповідно до якого за умови внеску досить помірної суми кожен асоційований 

вкладник зможе, у випадку хвороби, одержати всі вигоди соціальної допомоги; 

у 1770 р. цей же автор видає «Записку про товариства по страхуванню 

здоров’я». У 1788 р. Клавьєр представляє «Проспект відносного введення 

довічного страхування», у якому пише: «Довічне страхування приходить на 

допомогу тому дорогоцінному почуттю, що пов’язує індивіда з іншими 

індивідами і дозволяє йому вижити. Подібне страхування означає безпеку щодо 

нещасливих обставин» [198, c. 67]. 

Примітним є те, що Клавьєр пропонував довічне страхування «за 

встановленнями уряду і під його опікою і наглядом», однак ці ідеї були втілені 

тільки через сто років. Уже в ті ж часи вони розглядалися як аморальні, що 

підривають принцип особистої відповідальності, відповідно до якого людина є 

господарем своєї долі і відповідає за себе сама, і протиставлялися 

передбачливості, що зобов’язує індивіда піклуватися про своє майбутнє [198, 

c. 68]. 

До цього ж періоду відноситься розвиток, поряд з ідеєю солідарності й 

ідеологією справедливості, що набули в ході Французької революції форми 

принципів. Ідея справедливості, що розуміється як відповідність природи речей 

економічним або політичним нормам, була доповнена ідеєю справедливості в 

рамках суспільного договору і природних прав людини. 

Наступний етап розвитку соціальних функцій починається в другій 

половині XIX ст. і характеризується переходом соціальних функцій суспільства 

до держави, його можна позначити як етап державної соціальної політики. 

Середина XIX ст. стала тим перехрестям, на якому зустрілися 

раціональний, продиктований об’єктивними потребами виживання та 

економіки, шлях розвитку соціальних функцій держави, і ірраціональний, 

обумовлений релігією, моральністю та милосердям. Розвиток продуктивних сил 

потребував більш могутньої соціальної інтеграції суспільства, що могла бути 

досягнута тільки через діяльність держави щодо консолідації всіх громадян на 

основі солідарності. При цьому відносини держави і суспільства, з одного боку, 
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і держави й особистості – з іншого, зазнали значних змін, що були пов’язані зі 

збігом державних цілей і морально-етичних принципів людського співжиття. 

На відміну від соціалістів-утопістів, що підкреслювали домінуючу 

цінність спільного блага і підпорядкування особистих інтересів інтересам 

суспільства, і відводили державі роль забезпечення суспільних цілей, ідея 

соціальної держави із самого зародження знімає наявне з часів Аристотеля 

протиріччя, що виникало з розподілу держав на правильні (у них досягається 

спільне благо) і неправильні (там, де досягаються приватні цілі). У соціальній 

державі вперше відбувається збіг особистісних і суспільних цілей. І не простий 

збіг, а прийняття державою цілей індивіда як своїх власних [207, с. 87]. 

Основою ідеї про соціальну спрямованість держави слугували уявлення 

соціалістів-утопістів [166, с. 88], що трансформувалися у І. Бентама, Е. Чедвіка 

в тезу «про необхідність оцінки будь-якого законодавства і всіх інституцій з 

погляду принципу “найбільшого щастя для найбільшої чисельності людей”». 

Е. Чедвік першим висунув положення про необхідність змін соціального 

середовища за допомогою державної діяльності, що «не тільки виконує 

функцію допомоги слабким, але і створює умови для розвитку своїх громадян» 

[207, с. 89]. 

Держава визнала себе відповідальною за умови життя людей, 

благодійність перестала бути тільки морально-релігійним актом і проявом 

співчуття до окремої людини і стала державною функцією. Прихід держави як 

суб’єкта соціального захисту на зміну приватній добродійності привів, з одного 

боку, до різкого зростання обсягу соціальних гарантій і чисельності їхніх 

отримувачів у суспільстві, з іншого – до підвищення вимог суспільства до 

держави. Усе це стало основою для зміни ролі держави у відносинах «держава – 

особистість». Особистість із зобов’язаної щодо держави перетворилася в того 

суб’єкта, якому держава є зобов’язаною. 

Розвиток сучасної соціальної держави означав, на противагу принципам 

існуючої в Європі вже з XVI ст. державної допомоги бідним, щось абсолютно 

нове. У той час як допомога бідним виходила з уявлення про індивідуальну 
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заборгованість нужденних у допомозі і була орієнтована на загальний добробут 

в аспекті підтримки суспільного порядку, соціальне страхування висувало на 

перший план загальні причини нестатку і надавало досягненню індивідуального 

добробуту відповідної спрямованості [60, с. 70]. 

Проблема визначення соціальної функції держави  пов’язана з 

подальшою розробкою теорії соціальної держави, тому що для формування 

правової основи сучасної держави та суспільства необхідно ретельно дослідити 

представлені в науковій літературі визначення соціальної функції як складової 

життєдіяльності соціальної держави. 

Термінологічна невизначеність має місце в різноманітних наукових 

концепціях. Особливо це стосується цілого ряду суміжних понять, що 

ідентифікуються з одними і тими ж соціальними реаліями. Так, це стосується 

поняття «держава добробуту» (Wohlfahrtstaat), англо-саксонський еквівалент 

(Welfarestate); з англо-американської традиції він поступово переходить у 

вжиток у європейській теорії права і стає конкуруючим з більш традиційним 

поняттям «Sozialstaat» (соціальна держава).  

Серед численних аспектів ми знаходимо поняття «суспільство 

добробуту» (Wohlstandgesellschaft), яке навряд чи стосується  іншого 

проблемного поля, ніж економічне. Аналогічними є поняття 

«Welfarecapitalism» (капіталізм добробуту), що вживається в англійській мові, 

та його німецький еквівалент «SozialeMarktwirtschaft» (соціальне ринкове 

господарство). Деякі поняття, які є цілком відповідними загальним предметним 

вимогам, мають сьогодні переважно історичну цінність, передусім поняття 

«державний капіталізм» і «державний соціалізм», а також, до певної міри, 

поняття «соціальна демократія». 

Нарешті, можна згадати також і деякі поняття, які, незважаючи на свій 

формальний зміст, відіграють певну роль в концептуальному просторі теорії 

права: до них відноситься, зокрема, «Interventionstaat» (інтервенціоністська 

держава) в усіх своїх варіантах. Що стосується понятійного використання у 

різних наукових концепціях, то тут можна було б виділити дві предметні 
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орієнтації: філософсько-правову (що змикається з юридично-догматичною) та 

соціоекономічну. 

Перша відноситься до поняття «Sozialstaat», в той час як друга має 

неоднозначну, але домінуючу тенденцію до вживання терміна «Wohlfahrtstaat». 

Проблема використання конкуруючих понять для визначення і моделювання 

певних проблемних комплексів була б іррелевантною, якщо б зміст понять 

повністю співпадав і стосувався лише синонімічних рядів. З цієї позиції навряд 

чи можна виходити у будь-якому дослідженні.  

Нижче слід звернути увагу на те, що основні конкуруючі поняття – 

«соціальна держава» і «держава добробуту» – при поверхнево-синонімічному 

використанні асоціюються з різними акцентами та імпліцитними теоретичними 

висновками. Тут ми маємо справу з двома групами авторів: з тими, які мають 

схильність до зближення смислу двох конкуруючих предметних орієнтацій, та з 

тими, хто підкреслює їх розбіжність.  

Термінологічна ідентифікація має місце між поняттями «держава 

добробуту», «соціальна держава» та «інтервенціоністська держава» (Нарр, 

Оффе, 1975); «держава добробуту» і «соціальна держава» (Штрассер, 1979); 

«соціальна держава», «держава добробуту» і «соціальне ринкове господарство» 

(Бокль, Шарф, Відмайєр, 1976) [225].  

Ідентифікації цього різновиду мають своїм наслідком розгляд економіко-

політичних та соціодуховних феноменів з однієї й тієї ж позиції. Це 

відбувається, наприклад, тоді, коли в економічних дослідженнях «соціальна 

держава» розглядається як вираження «держави добробуту»; з іншого боку, 

глобальне проблемне відношення знаходять у понятті «капіталістичне 

суспільство». Останнє вживається не в радикально-марксистській, соціо-

критичній інтерпретації, а в ролі обслуговуючого «робочого» концепту без 

зайвих ідеологічних навантажень (Нарр, Оффе). 

Термінологічна ідентифікація пов’язана також з аналізом економічних 

систем, які розглядаються через призму концепції «держави добробуту». 

«Держава добробуту» протиставляється егалітарній радянській моделі 
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планового господарства з його арифметично-зрівняльною логікою розвитку, 

наслідком якої є тотальна люмпенізація населення і низький рівень 

споживання. У зв’язку з цим T. Гулдіманн визначає соціальну державу як 

«особливу соціокультурну реальність, що може існувати на основі суспільства з 

високим рівнем розвитку виробництва, де гарантія матеріального існування 

громадян є завданням держави» [217]. 

Термінологічні розбіжності не є заданими, але мають місце достатньо 

часто. Так, «держава добробуту» дуже часто протиставляється поліцейській 

державі освіченого абсолютизму, чи розглядається як категорія для трьох 

підпорядкованих їй понять: «економічна держава» (Wirtschaftstaat), культурна 

держава (Kulturstaat) та «соціальна держава» (Sozialstaat). І, навпаки, існують 

позиції, з яких соціальній державі надається розширене тлумачення і «держава 

добробуту» розглядається як підсистема соціальної безпеки (Каммлер, 1970).  

Методологічна несумісність двох понять випливає із спроби Хеннінга 

(1973) приписати державі добробуту функцію стабілізації для капіталістичного 

господарського ладу, а соціальній правовій державі у розумінні Германа 

Хеллера – реформаторський та соціореконструктивний зміст. Максималістське 

протиставлення знаходить своє місце у роботах Штандфеста (1976) під 

заголовком «Демократична соціальна держава чи авторитарна держава 

добробуту?», а також Г. Пілца та Ф. Міша з традиційним для них висловом 

«тоталітарна держава добробуту» [217]. У дискусії 70-х років сформувалося 

чотири концептуальних напрямки дослідження теми: 

1) концепція соціальної держави як комплексу державно-бюрократичного 

впливу на суспільство. Лише в небагатьох випадках інтерпретація поняття 

соціальної держави асоціюється з протиставленням класичної правової 

держави, обмеженої правоупорядковуючою законодавчою діяльністю, сучасній 

соціальній державі, яка регулює і управляє окремими соціальними процесами 

через перманентне створення законів-програм за допомогою зростаючої 

управлінської бюрократії. Поняття соціальної держави включається у 

поняттєвий кластер «усуспільнення держави» та «одержавлення суспільства». 
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Базову «топографічну структуру» сучасної соціальної правової держави 

можна, на думку Ф. Міша, сформулювати таким чином: «Гарантування 

загальних умов виробництва, пом’якшення негативних зовнішних наслідків 

капіталізму, інфраструктурна політика, наприклад у сфері обміну та освіти і, 

нарешті, державне регулювання змішаного господарства через процедурну та 

упорядковуючу політику» [217]. 

У багатьох інших юридичних дефініціях втрачається предметна 

специфіка поняття соціальної правової держави. С. Герцог веде мову про 

«авторитарну соціальну державу», Р. Булл – про «бюрократичну інтервенційну 

державу» [175]. Навряд чи можна спростувати те, що вище зазначені форми 

прояву всеохоплюючої регулятивної діяльності мають місце паралельно з 

розвитком соціальної державності, але коли припущення щодо генетичних, 

структурних та функціональних взаємозв’язків блокує з’ясування понятійних 

передумов диференції, то соціальна правова держава зливається, в кінцевому 

рахунку, з назвою сучасної держави взагалі. Концепції соціальної правової 

держави опускаються до рівня «домашніх теорій держави».  

Здебільшого йдеться про те, що подібні визначення відтворюють лише 

інтервенціоністський аспект, який навряд чи достатній для розуміння 

культурно-правових засад соціальної правової держави, а замість цього робить 

її ідентичною з формами прояву держави в цілому. Цю помилку ілюструють 

передусім позиції, згідно з якими соціальна правова держава характеризується 

на фоні авторитарної бюрократії, або як «адміністративна держава» 

(Verwaltungsstaat).  

Вольфганг Мюллер і Христіан Нойсюз винесли найбільш жорсткий 

вердикт соціальній державі, протиставивши уявленню про державу як 

суверенного дистриб’ютора соціального продукту тезу про «вимушений та 

ситуативний контроль держави над природно-сформованою формою процесу 

виробництва, яка є необхідною для збереження виробництва додаткової 

вартості» [217]. Внаслідок цього уявлення про соціально-правову державу, яка 

гарантує справедливість, було б ілюзією; 
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2) концепція соціальної держави як стану соціального добробуту. Поняття 

соціальної держави досить часто вживається як синонім держави добробуту і 

суспільства добробуту одночасно; тим самим воно має означати 

загальносоціальний стан добробуту, що охоплює державу і суспільство. Тоді 

виникає логічне запитання про те, що ж слід розуміти під критеріями 

добробуту. На думку Т. Шиллера, це стосується, як правило, трьох елементів: 

а) оцінки задовільного життєвого рівня індивіда; б) оцінки матеріального рівня 

(добробуту) спільноти в цілому; в) оцінки системи соціального перерозподілу 

матеріальних благ, необхідних для створення індивідуальних життєвих умов. 

Слід зазначити, що в контексті сучасних етичних концепцій соціальної правової 

держави ключовим критерієм оцінки є справедливість, яка означає «усунення 

екзистенціальної нужди та гарантію мінімуму існування» [214, с. 82];  

3) концепція соціальної держави як соціальної політики та системи 

соціальної безпеки. У певній кількості позицій поняття соціальної держави 

асоціюється зі сферою державної діяльності, а саме, з соціальною політикою та 

системою соціальної безпеки. В той час, як ніхто не спростовує, що поняття 

соціальної правової держави має охоплювати ці сфери, з цієї дефініції, 

очевидно, випливає обмеження проблемного поля. Відповідне ускладнення 

виникає в руслі подібних дефініцій через те, що вводиться поняття «суспільної 

політики» (Gesellschaftpolitik), або як кваліфікація соціальної політики 

(Sozialpolitik), або має служити розширенню проблемного поля соціальної 

держави. Так, Пілц (1978) намагається визначити соціальну державу як суму 

«соціальної політики і ключову сферу суспільної політики» і розуміє під 

суспільною політикою «соціальну інфраструктуру і соціальну 

партиципацію» [217]; 

4) концепція соціальної правової держави як функції соціального ладу. У 

багатьох дослідженнях з питань права піднімається теоретична проблема 

визначення функцій соціальної держави. Такі гіпотези щодо функцій стають 

центральним елементом визначення і змістом поняття. У змістовному 

відношенні вони є дуже відмінними і розподіляються на дві великі групи. 
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По-перше, концепції, які приписують соціальній державі стабілізаційні 

функції; по-друге, концепції, які виходять з прогресистських та соціально-

реформаторських функцій. У колі гіпотез функції стабілізації представлені різні 

варіанти, які мають діаметрально протилежне аффірмативне або соціокритичне 

значення. 

Перший варіант представлений консервативними позиціями (Г. Крюгер, 

Е. Бекенфорд, Е. Форстхофф), які приписують соціальній державі функцію 

вирівнювання соціального простору, необхідну для самостабілізації держави. 

Група неомарксистських теоретиків (В. Ленхардт, Р. Гулдіман, М. Нарр, 

Г. Оффе) вбачають у соціальній правовій державі форму інтервенціоністської 

інтеграції капіталістичного суспільства [217; 218]. 

Друга група, орієнтована на прогресистські та соціально-реформаторські 

функції, вбачає у соціальній державі інструмент демократизації соціуму і 

приписує їй соціотворчі характеристики, необхідні для сучасних умов 

модифікації держави (Л. Хартвіч, М. Ріддер, В. Абендрот) [195; 217]. 

Більшість російських дослідників розуміє соціальну державу як якийсь 

інститут, який «самозобов’язується допомагати тим, хто не є здатним до праці, 

а також тим, хто з огляду на різні обставини не в змозі забезпечити себе 

прожитковим (задовільним, гідним) мінімумом» [2, с. 21]. За допомогою 

соціальної функції здійснюється «зняття або пом’якшення соціальних протиріч 

шляхом використання цивілізованих засобів їх вирішення, забезпечення людині 

належних умов життя за допомогою гарантування визначеного обсягу благ за 

рахунок держави» [6, с. 22]. 

Але, оскільки кількість реципієнтів соціальної функції має тенденції до 

зростання, а фінансові можливості будь-якої держави не є безмежними, 

необхідно виявити закономірності та основні детермінанти розвитку соціальної 

функції сучасної держави. Причому, економічна складова цієї функції є вкрай 

важливою для забезпечення реальних соціальних гарантій: «Значна чисельність 

держав характеризує себе як соціальні, маючи на увазі під цим завдання дбати 

про своє населення. Однак дійсна соціальність держави ґрунтується на стані її 
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економіки, залежить від економічного благополуччя країни. І тому доводиться 

вести мову про вкрай повільний, такий, що відстає від реальних потреб 

громадян, розвиток соціальної функції в російській державі» [177, с. 43]. 

Незважаючи на свою значимість, економічна детермінанта не є єдиним 

визначальним фактором для соціальної функції сучасної держави. Не менш 

важливі й інші складові – право і політика. Тому, як справедливо зазначає Т. 

Заславська, зважаючи на свою багатоаспектність, заявлена тема передбачає 

аналіз відразу трьох аспектів соціального життя: права, економіки та політики в 

контексті соціальної функції держави. Ці три базові, системоутворюючі 

макроінстітуції суспільства – право, економіка і політика – є найбільш 

проблемними сферами життєдіяльності сучасного російського суспільства, 

«вони зазнали перетворень не однаковою мірою, не одночасно і з різним 

успіхом. Причому в самому обтяжуючому становищі опинилося право» [177, 

с. 54]. 

І хоча сьогодні в пострадянському просторі вже сформувалися 

принципово нові економічні та політичні відносини, які кардинально змінили 

суспільство, однак «... новий інституційний простір, як і раніше, базується на 

праві сильного при беззахисності слабкого» [177, с. 44]. Зняти соціальну 

напруженість, солідаризувати різнорідні за інтересами соціальні групи 

покликана соціальна функція держави, яка є, по суті, вираженням соціального 

компромісу. 

Проблема соціальної функції держави досліджується через призму 

взаємних прав та обов’язків громадянина і держави. Ми вважаємо, що вивчення 

соціальної функції держави слід розпочати з попереднього аналізу таких 

базових понять як «функція», «функція держави», «соціальна функція», 

«соціальна діяльність», «соціальна політика», «соціальна держава», «соціальна 

правова держава» і т.д. Саме з цього розпочинають автори, які досліджують 

структурно-функційну анатомію державної влади, ще починаючи з часів 

соціалістичної загальнонародної держави [18; 72]. 
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Найбільш помітним дослідженням соціальної функції держави у 

міждисциплінарних дослідженнях стала робота С. Калашникова 

«Функціональна теорія соціальної держави» [70, с. 85], в якій автор з позицій 

політології та економіки розглядає різні аспекти зазначеної теми. Особливо 

важливим моментом можна вважати аналіз взаємозв’язку і взаємозалежності 

економічної і соціальної функції, в результаті якого він доходить висновку про 

те, що: «… соціальні функції, які з’являються в процесі розвитку держави, 

мають економічну природу, є вторинними по відношенню до економічних 

функцій і безпосередньо з ними пов’язані» [70, с. 86-87]. 

Такого роду економічний детермінізм, на наш погляд, істотно спрощує 

ситуацію. Крім економічної детермінанти, існують і інші, не менш важливі 

чинники. І масив недослідженого матеріалу в такому явищі, як соціальна 

функція держави, залишається досить значним. Зокрема, немає однозначного 

розуміння співвідношення соціальної функції держави і соціальної держави, 

немає цілісної концепції її розвитку, відсутні критерії класифікації сучасної 

соціальної функції, не досліджені її основні детермінанти і цілий ряд інших, 

настільки ж значущих науково-теоретичних проблем заявленої теми. 

Ми, звісно, не ставимо перед собою всеосяжного завдання створити 

універсальну теорію соціальної функції сучасної держави, хоча слід зазначити, 

що це дослідження носить переважно концептуальний характер. Основним 

завданням дисертаційного дослідження є визначення основ теорії соціальної 

функції держави в контексті таких категорій, як правова держава, соціальна 

держава, типологія соціальних держав, патерналізм, демократія, солідарність, 

громадянське суспільство, форми оподаткування, глобалізація і т.д., і т.ін. 

Розглядаючи соціальну функцію як основного «провідника» ідеї 

соціальної держави, необхідно зупинитися на виявленні її співвідношення із 

соціальною політикою, проаналізувати її структуру і механізм її реалізації. Для 

вирішення поставленого завдання слід насамперед з’ясувати обсяг понять, які 

охоплюються термінами «функція держави» і «соціальна функція». 
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При всій спірності цього положення варто зауважити, що існує певна 

відмінність між виконанням соціальної функції соціальною державою та 

корпоративною державою, що виступає її протилежністю. Якщо припустити, 

що кожне поняття має свою протилежність, то таким протилежним поняттям 

щодо соціальної держави має бути несоціальна (корпоративно-класова) 

держава. 

Її існування в історії людства підтверджується класиками марксистської 

теорії держави і права. Основоположники цієї теорії К. Маркс, Ф. Енгельс і 

В. Ленін [20, с. 71-75] виходили з передумови, що в основі усіх форм 

суспільних відносин, у тому числі і політичних відносинах, що насамперед 

організують державу, лежать соціальні інтереси. Інтереси – це реальні життєві 

прагнення індивідів, прошарків, груп, класів та інших спільнот, якими вони 

усвідомлено чи не усвідомлено керуються у своїх діях і якими визначається 

їхнє об’єктивне становище в системі суспільного виробництва. Основу 

соціальних інтересів складає та чи інша форма власності. Вольове, авторитарне 

вираження інтересу суб’єкта власності, що виявляється в організації 

соціального управління, є соціальна влада. Основні функції державної влади в 

класово-корпоративному розумінні – це здійснення інтересів суб’єкта власності 

за допомогою організації управління. Засобами здійснення влади виступають 

різні соціальні інститути, що функціонують з метою реалізації владної волі. 

Суспільний розподіл праці порушив цілісність суспільного інтересу, 

сприяв розподілу щодо самостійних інтересів і соціальних груп, відбувся 

процес класоутворення. У своїй основі процес класоутворення є процесом 

відчуження основних засобів виробництва від безпосередніх виробників, у 

результаті чого докорінно змінюється відношення однієї групи людей до іншої, 

а також відбуваються процеси відокремлення цих груп. Суб’єкт власності 

конституюється як клас, що протистоїть безпосереднім виробникам, 

відчуженим від засобів виробництва. Інтереси цих двох класів непримиренні, 

розпалюється класова боротьба. Щоб ці протиріччя і протилежні класи не 
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пожирали одне одного в марній боротьбі, виникає сила, що стоїть, очевидно, 

над суспільством, – держава [85, с. 30-35]. 

Таким чином, внаслідок відчуження власності у процесі класоутворення 

соціальна влада також відчужується від суспільства і знаходить спосіб своєї 

реалізації в державі як формі відчуженої влади. У класовому суспільстві, згідно 

з марксистською логікою державотворення, влада в її структурно-

функціональному вимірі виражає політичні відносини, в інституціональному 

плані – влада є державою як публічно-владною формою організації класового 

суспільства, себто, виступає як корпоративно-класова держава. 

Відмінності між корпоративно-класовою та соціальною державою в 

аспекті виконання ними соціальної функції полягають в тому, що в 

корпоративно-класовій державі соціальна функція реалізується як 

цілеспрямована діяльність щодо вирівнювання соціальної структури 

суспільства в аспекті розподілу різних ресурсів між великими соціальними 

групами – соціальна політика. Соціальна політика спрямована передусім на 

гуманізацію суспільства («олюднене», людське ставлення до представників 

соціальних груп, які до виникнення соціальної держави з точки зору 

феодального суспільства вважались «недолюдами»). 

У той же час корпоративно-класова держава, якщо і виконує соціальну 

функцію, то робить це побічно, у зв’язку із виконанням нею інших функцій 

щодо суспільства (напр., податкової, функції оборони території від військових 

навал, організації іригаційних споруд, уніфікації одиниць грошового обігу 

тощо). Адже всі регуляторні функції держави (навіть класової і корпоративної) 

їй, навіть всупереч інтересам панівного класу, часто доводиться виконувати в 

інтересах всього суспільства. Відмінності між соціальною державою та 

корпоративно-класовою державою в аспекті виконання ними соціальної 

функції полягають в тому, що корпоративно-класова держава виконує 

соціальну функцію як складову інших функцій (податкової, оборонної, 

фінансово-регуляторної), а соціальна держава виконує соціальну функцію як 

відносно автономний напрямок діяльності – соціальну політику. 
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Для того щоб розкрити всі особливості цього феномена, необхідно 

розглянути соціальну функцію і соціальну політику з точки зору 

інструментальних характеристик як засобів реалізації конституційного 

положення про соціальну державу. Крім того, потребує пояснення положення 

щодо основних засобів забезпечення соціальної функції. Вона припускає, що, 

поряд з ними, є і неосновні, допоміжні. Отже, доцільно прояснити питання про 

те, які із засобів (інструментів і технологій) для держави є основними, а які – 

допоміжними, які з них безпосередньо призначені для реалізації ідеї соціальної 

держави, а які опосередковано сприяють цьому, але безпосередньо беруть 

участь у підтримці інших параметрів держави. 

Іншою проблемою, з якою доводиться стикатися у процесі аналізу 

соціальної функції держави, є багатозначність самого терміна «соціальний». 

Ним позначаються тісно взаємопов’язані, але водночас достатньо різні явища: 

соціальна політика, соціальна діяльність, соціальна функція, соціальні 

відносини та ін. Більше того, і держава за своєю природою є явищем 

соціальним та одним з основних соціальних інститутів. Така багатозначність 

терміна і множинність явищ, за допомогою якого вони визначаються, створює 

серйозні методологічні труднощі. Подолати їх можливо тільки за умови 

з’ясування обсягу понять, охоплюваних терміном «соціальний», які додаються 

до того чи іншого явища і перш за все до соціальної сфери. 

Соціальна функція держави як наукова категорія у вітчизняній науці була 

виділена в роботах ряду вчених у 1970–1980-ті рр. ХХ ст. [44]. Багато в чому це 

було обумовлено прийняттям Конституції СРСР 1977 р. і підвищенням 

значення соціальної діяльності держави. Одна, соціальна функція, на відміну 

від функції регулювання міри праці і міри споживання, не стала предметом 

широких наукових дискусій. У той же час багато дослідників більш пізнього 

періоду 90-х р. ХХ ст. пропонували розглядати діяльність держави щодо 

соціального забезпечення в якості її самостійної функції, називаючи її 

«функцією забезпечення добробуту народу», «соціальною функцією» або 

«функцією соціальних послуг» [221, с. 53]. У сучасній теорії держави і права 
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вже міцно утвердилася думка про те, що «головною функцією держави в 

цивілізованому суспільстві може і повинна стати охорона інтересів людини, 

захист її прав». Ця функція  тією чи іншою мірою  характерна для будь-якої 

держави. 

Широке тлумачення терміна «соціальний» означає «суспільний, тобто, 

той, який стосується  життя людей і їх відносин у суспільстві» [199, с. 71]. 

У цьому розумінні будь-яка держава за своєю природою є соціальною, виступає 

територіальною формою організації суспільства, макрорегулятивним 

інститутом, який є похідним від соціальної організації суспільства для 

впорядкування спільних справ. Поряд з цим, існує і більш вузьке розуміння 

терміна «соціальний»: той, що має відношення до сфери міжособистісних 

стосунків, пов’язаний із задоволенням певних потреб, з відносинами, що 

складаються з приводу задоволення будь-яких потреб. Вирішуючи питання про 

співвідношення соціальної функції та соціальної політики, доводиться 

стикатися з певною методологічною важкістю, пов’язаною насамперед із тим, 

що і соціальна функція, і соціальна політика конструюються через поняття 

діяльності. 

Практично у всіх інтерпретаціях поняття «функція держави»  присутній 

термін «діяльність» [74, с. 22]. Так, аналіз визначень і парадигм в означеній 

проблематиці у російськомовних та україномовних джерелах юридичної науки 

дозволяє виділити основні, якісно однорідні за своєю природою, методологічні 

підходи до розуміння функцій держави. До них належать діяльнісний, 

предметно-політичний, соціально-телеологічний та інтегративний підходи. 

Через поняття діяльності розкривається і зміст поняття «політика». Згідно зі 

словниковим тлумаченням цього терміна, під політикою розуміється 

«діяльність держави у сфері внутрішнього життя країни та міжнародних 

відносин, а також діяльність громадських угрупувань, партій, що визначається 

їхніми інтересами та цілями». 

У рамках діяльнісного підходу функції держави визначаються як основні 

напрямки (сторони, різновиди) діяльності держави. Прихильники цього підходу 
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(його можна визнати на сьогодні найбільш поширеним) вважають, що функції 

держави – це, перш за все, її діяльність, робота, управління суспільством, 

державно-правовий вплив і інші, близькі за змістом, прояви динаміки і 

соціально-активної ролі держави. Даної точки зору серед науковців, зокрема, 

дотримуються М. Черноголовкін, В. Чиркін та ін. [207; 208]. 

Щодо розуміння соціальної функції держави цей підхід є евристично-

плідним, зважаючи на розуміння активно реконструюючої діяльності держави 

щодо відносно статичних і рутинізованих соціальних відносин, які, при набутті 

ними правової форми, стають соціально-раціональними. З іншого боку, тут 

йдеться про державну владу як дистрибутора в соціально-економічних та 

соціокультурних відносинах, який набуває функцій глобального управління 

процесами розподілу та перерозподілу ресурсів у відповідності до цілей 

свободи, рівності та соціальної солідарності. Ця теза є доволі спірною. Значна 

кількість функцій перерозподілу здійснюється в сучасних умовах і 

недержавними суб’єктами, у зв’язку з чим їх діяльність в рамках діяльнісного 

підходу потребувала б смислового уточнення. 

У рамках предметно-політичного та політологічного підходу функції 

держави розглядаються з точки зору предмета і механізмів її діяльності, а також 

технологій і методів її впливу на суспільство та різні соціальні групи 

(О. Венгеров, О. Денисов, М. Морозов, B. Петров та ін.) [102; 103, с. 122]. 

Щодо розуміння соціальної функції держави, цей підхід є евристично-

плідним з огляду на його зв’язок із різноплановими політтехнологіями, які 

держава може використовувати задля досягнення стратегічних або поточних 

соціальних цілей (напр., популістські технології, що передбачають 

використання соціальних гасел під час виборчих кампаній). Водночас держава 

може лавіювати між різними соціальними групами задля досягнення 

консенсусу щодо різноманітних соціальних питань та проєктів, реалізуючи 

стратегії соціального бонапартизму (при цьому в суспільстві поширюється 

ідеологія надкласовості держави). 
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     Функції держави, згідно з соціально-телеологічним підходом, 

означають реалізацію її соціального призначення, яке полягає в управлінні 

спільними справами задля подолання соціального корпоративізму (О. Глєбов, 

Л. Каск, І. Самощенко та ін.) [46; 71; 72; 169]. 

Контраргументом щодо цього підходу могла б бути наявність численних 

фактів зловживань груповими інтересам задля досягнення корпоративних цілей 

державними чиновниками. Водночас сильною стороною зазначеного підходу є 

констатування неминучості еволюції держави в напрямку переходу від 

соціального корпоративізму до соціального універсалізму в сфері соціальної 

політики. 

 Функції держави – це основні напрямки її діяльності, а також цілі, 

методи, форми та засоби її здійснення (В. Бабаєв, С. Бабаєв, В. Корельський, 

В. Оксамитний, В. Сірих та ін.). Інтегративний підхід є різновидом діяльнісного 

підходу в його конкретизації формальних та інструментально-цільових вимірів 

соціодержавної активності [9]. 

Після того, як вище було проаналізовано засадничі підходи до розуміння 

сутності соціальної держави, слід звернути увагу і на соціальну функцію 

держави як окремий предметний аспект нашого дослідження. З цього приводу в 

науковій літературі представлено ряд точок зору, в яких фігурують як 

позитивні, так і негативні оцінки самого концепту. 

Так, С. Алексєєв у своїй праці «Право: азбука-теорія-філософія: досвід 

комплексного дослідження» [2], досить ґрунтовно осмисливши проблему 

соціальної держави, висловлює по відношенню до останньої своє негативне 

ставлення. Зокрема, він пише: «Саме виникнення і сенс ідеї соціальної держави 

пов’язується в літературі (і це цілком логічно) саме з концепцією прав людини 

«другого покоління», з обов’язком держави вживати заходів, що сприяють 

забезпеченню «нового покоління» прав людини (право на працю, право на 

відпочинок, право на освіту і т.iн.). З цієї точки зору викликає настороженість 

вже та обставина, що по суті термін «соціальна держава» є сором’язливим 

аналогом терміна «соціалістична держава» [2, с. 683–684]. 
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Із зазначеного вище слідує, що автор ототожнює «соціальну державу» і 

«соціалістичну державу». Якщо виходити з того, що як соціальна, так і 

соціалістична держава виконують соціальну функцію, а соціальна держава є 

сором’язливим аналогом соціалістичної держави, то соціалістична держава, за 

такою логікою, мала б виконувати соціальну функцію в розширеному вигляді у 

порівнянні з соціальною державою (вочевидь автор має на увазі менш 

виражений етатизм соціальної держави у порівнянні із соціалістичною 

державою). На нашу думку, в цій точці зору представлено скоріше ідеологічні 

уподобання, ніж наукові підстави. Адже з таким же резоном можна вважати 

соціалістичну державу сором’язливим аналогом, наприклад, загальнонародної 

держави і т.ін., себто, за таких міркувань матиме місце скочування на рівень 

ідеологічної дискусії про «кращість» того чи іншого поняття. І мова вже не 

йтиме про більшу-меншу концептуальну обґрунтованість, а скоріш про 

ідеологічну прийнятність/неприйнятність тих чи інших понять. 

Несхвально ставляться до ідеї соціальної держави російські автори, які 

аналізують сучасну правову систему ФРН. З посиланням на праці тих чи інших 

авторів, що займаються питаннями соціальної держави, А. Жалінський і 

А. Реріхт у зв’язку з цим, зокрема, відзначають: «Характеристика держави як 

соціальної є результатом переходу від поняття ліберальної держави на позиції 

захисту слабких, забезпечення мінімуму матеріальної рівності. При визначенні 

держави як соціальної мається на увазі визначення мети держави, спрямованої 

на встановлення соціальної безпеки та соціальної справедливості. Ця засада, на 

думку юристів ФРН, може бути навіть і більшою мірою, ніж інші, 

формоутворюючою для функцій і завдань держави. Питання соціального 

характеру є на практиці вкрай спірними і складними» [207, с. 149]. 

Ми вважаємо, що є більші підстави вести мову про соціальну функцію 

соціальної держави, ніж про соціальну державу і соціальну функцію, які є 

відносно відокремленими як поняттєво, так і у фактичному вимірі. Далі ми 

повернемось до того самого виміру соціальної функції, яку виконувала, до речі, 

і несоціальна (корпоративна) держава. 
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Корпоративну державу можна визначити в суто марксівському розумінні 

як такий тип державної влади, яка виражає інтереси окремої соціальної групи 

(статус цієї групи як домінантної визначається протилежністю її інтересів 

інтересам переважної чисельності представників суспільства, спільноти чи 

іншого територіально-політичного утворення) та організовано підтримує їх 

через апарат публічної влади.   

Тому є достатні підстави вести мову про соціальну функцію 

корпоративної (класової) держави (при реалізації інтересів суспільства, при 

виконанні нею інших функцій, напр., податкової, оборонної) та соціальну 

функцію соціальної держави (остання пов’язана із спрямованою діяльністю 

щодо втручання держави в економічні процеси та перерозподіл різних ресурсів 

в інтересах гарантування соціальної справедливості, свободи та безпеки 

недомінантних соціальних груп, тобто, із соціальною політикою). 

Соціальна функція корпоративної держави пов’язана із виконанням нею 

будь-яких функцій нормативного регулювання соціальної поведінки, які прямо 

не стосуються гарантування тим чи іншим соціальним групам режиму 

соціальної справедливості і соціальної безпеки. Врешті-решт будь-яка функція 

держави має соціальний вимір, а тому може стосуватися суспільства в цілому. 

Корпоративна держава також виконує специфічні соціальні функції в рамках 

виконання інших функцій, наприклад, функції упорядкування інфраструктури 

руху і торгівлі (хоча в корпоративній державі держава здійснює ці функції для 

себе і під себе), функції організації іригаційних споруд (відзначимо, що 

робиться це не в інтересах групи, яка обслуговує ці споруди, а в інтересах 

держави, яка стягує натуральні податки з селянської громади). 

Соціальна функція соціальної держави, згідно зі своїм конституційним 

призначенням, має виражати волю переважної більшості населення країни. При 

виконанні соціальною державою соціальної функції можна вести мову вже не 

просто про соціальну функцію, а про соціальну функцію як складову соціальної 

політики (остання є практично виключеною в умовах корпоративної держави). 
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Справа ще в тому, що концепт «соціальна держава» слід характеризувати 

за суттю, типом, формою і т.д. Якщо ж спробувати аналізувати соціальну 

державу за сутнісно-змістовними параметрами, то ми скоріше за все будемо 

користуватися, як і С. Алексєєв, концептом соціалістичної держави, аніж 

будемо обґрунтовувати самостійність соціальної держави як типу. У будь-

якому випадку довести істотну самостійність одного з двох дуже схожих 

(соціалістичного і соціального) типів держав і тим більше відносити їх до двох 

самостійних типів держави навряд чи кому вдасться. 

Та й до того ж стосовно України, в Конституції (ст. 1) вже зазначено тип 

держави. Тут закріплено положення про те, що Україна є «суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава» [78]. 

Хотілося б звернути увагу і на те, що в Рішенні Конституційного Суду 

України № 3-рп/2012 від 25 січня 2012 року у справі за конституційним 

поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення 

положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої 

статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої 

статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного 

кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного 

судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями 

Конституції України визначено, що: «Україна як соціальна держава визнає 

людину найвищою соціальною цінністю, розподіляє суспільне багатство згідно 

з принципом соціальної справедливості та піклується про зміцнення 

громадянської злагоди у суспільстві» [35]. 

Основними завданнями соціальної держави є створення умов для 

реалізації соціальних, культурних та економічних прав людини, сприяння 

самостійності і відповідальності кожної особи за свої дії, надання соціальної 

допомоги тим громадянам, які з незалежних від них обставин не можуть 

забезпечити достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї. 

Згідно з Конституцією України, держава забезпечує соціальну 

спрямованість економіки (ч. 4 ст. 13), що є основою для реалізації соціальних 
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прав громадян, зокрема – на соціальний захист та достатній життєвий рівень. 

Відповідно до Основного Закону України «кожен має право на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, 

житло» (ст. 48), «пенсії, інші види соціальних виплат та допомог, що є 

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий 

від прожиткового мінімуму, встановленого законом» (ч. 3 ст. 46). Положення 

цих статей Основного Закону України конкретизують конституційне 

визначення України як соціальної держави, що передбачає участь суспільства в 

утриманні тих осіб, які через непрацездатність або з інших незалежних від них 

причин не мають достатніх засобів для існування [78]. 

На нашу думку, такий коментар є свідченням особливостей розуміння 

українським законодавцем соціальної функції соціальної держави – Україна, як 

переважної орієнтованості її на соціальні групи, які з огляду на ті чи інші 

життєві обставини потребують соціальної допомоги. Українська держава 

виконує соціальну функцію, спираючись на перерозподіл національного 

багатства в інтересах саме вказаних груп населення. З іншого боку, в 

Конституції України не представлено аспекта виконання державою соціальної 

функції у вимірі соціальної безпеки (йдеться про інституційні гарантії захисту 

представників усіх соціальних груп в отриманні ними соціальних ресурсів, 

необхідних не лише з точки зору забезпечення первинних вітальних потреб 

(одяг, житло та харчування), але і соціокультурних потреб (доступу до 

продуктів освіти, культури, інформаційних та соціалізаційних ресурсів, які є не 

менш необхідними для повноцінного життя і здоров’я людини порівняно із 

вітальними ресурсами). 

Деякі автори, зокрема О. Перевалов, замість соціальної функції держави 

пишуть про функції «соціального захисту громадян, які потребують адресної 

державної допомоги» [191, с. 62]. По суті, «соціальна функція держави» та 

«функція держави щодо соціального захисту громадян», на нашу думку, 

співвідносяться одна з одною як родове поняття і видове. Але, оскільки в науці 

теорії держави прийнято спеціально розглядати функції держави, то слід було б 
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дотримуватися єдиної термінології і назвати цю функцію держави 

«соціальною». 

До того ж соціальна функція держави не обмежується лише соціальним 

захистом громадян, які потребують адресної державної допомоги. Вона 

торкається й питань безробіття, мінімальної заробітної плати в країні у цілому 

та деяких інших питань, які не охоплюються визначенням «соціальний захист 

громадян, які потребують адресної державної допомоги». 

У наукових дослідженнях можна зустріти одночасно і трактування 

питань, що стосуються соціальної держави та соціальної функції держави. Так, 

В. Лазарєв у своєму підручнику, серед функцій держави виділяє соціальну 

функцію, але, розкриваючи її, він тут же без жодних вступних пояснень 

переходить до характеристики діяльності соціальної держави. Зокрема, під 

соціальною функцією держави цей автор має на увазі «діяльність держави з 

надання різноманітних соціальних послуг всім членам суспільства (охорона 

здоров’я, будівництво житла тощо), а також підвищення добробуту 

малозабезпечених верств населення, надання їм матеріальної та іншої 

допомоги. Є навіть теорія «соціальної держави». Під соціальною мається на 

увазі держава, яка дбає про благополуччя громадян» [193]. Водночас автори 

посилаються на Конституцію Республіки Білорусь, де в ст. 1 відзначено, що 

«Республіка Білорусь – унітарна демократична соціальна правова держава». 

Однак автори підручника не звертають ніякої уваги на можливість і 

необхідність одночасного вживання понять «соціальна функція держави» і 

«соціальна держава». 

Окремі автори, зокрема через ігнорування співвідношення понять 

«соціальна функція держави» і «соціальна держава»,  стверджують, що 

соціальна держава є самостійним типом держави, і вона може виступати в 

якості однієї з моделей правової держави [80, с. 132]. 

У цілому, аналізуючи наявні в науковій літературі міркування про 

співвідношення понять «соціальна держава» і «соціальна функція держави», ми 

приходимо до висновку про те, що потрібно говорити про соціальну функцію 
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держави, яка має бути присутня у будь-якому різновиді типів держави – як 

корпоративної, так і соціальної. Соціальна функція держави охоплює всю 

діяльність держави, спрямовану на надання різних соціальних послуг 

громадянам цієї держави, а соціальний аспект є присутнім у будь-якій функції 

держави. Соціальні функції стосуються охорони здоров’я всіх громадян, 

надання спеціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, 

встановлення мінімальної заробітної плати, пенсій і т.ін. 

На нашу думку, соціальна функція держави – це діяльність держави, 

спрямована на мінімізацію відмінностей у доступі членів держави до 

суспільних благ з метою забезпечення стабільності (самозбереження) соціуму 

шляхом коригування соціальної структури (стратифікації) суспільства. Отже, 

йдеться про недопущення такого рівня поляризованості в суспільстві, коли б 

економічні та соціокультурні ресурси ставали б важкодоступними для 

переважної більшості населення. 

На сучасному етапі соціальна функція держави зазнає значних змін. 

Нещодавно основною метою соціальної держави було забезпечення публічно-

владними структурами права на гідне існування для кожного громадянина, а 

міра свободи, яку може забезпечити держава за допомогою виплати допомоги 

по безробіттю, пенсій, дотацій тощо була основним критерієм соціальної 

держави, критерієм ступеня її «соціальності» [44; 217, с. 126–140]. 

Саме цей критерій визначав парадигму соціальної функції 

патерналістської соціальної держави. Сьогодні відбувається зміна основного 

критерію: замість міри свободи, забезпеченої через патронат органів публічної 

влади критерієм соціальності держави виступає швидкість і ступінь 

«включення» громадянина у трудову діяльність (мова йде виключно про 

повністю або частково працездатних громадян). Саме цей критерій визначає 

ступінь «соціальності» сучасної соціальної держави. 

Значущими є і зміни в суб’єктному складі соціальної функції, тому що 

відбувається активна приватизація соціальної функції. Принцип активізації 

включення працездатних реципієнтів у трудову сферу є основоположним 
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принципом модифікації соціальної функції і визначає зміну вектора розвитку 

соціальної функції сучасної держави, що дозволяє позиціонувати її нову 

концепцію. 

Сьогодні чітко вимальовується контур нової неопатерналістської 

соціальної держави, що здійснює соціальну функцію на принципово інших 

засадах. Сучасна соціальна держава є своєрідним політико-правовим ідеалом, 

до якого прагне державно-організоване суспільство, це етап розвитку 

соціальної держави, наступний за патерналістською соціальною державою. У 

свою чергу, патерналістська соціальна держава виступає тим етапом розвитку 

соціальної держави, на якому відмінною її характеристикою є саме надання 

різнопланових видів соціальної допомоги (при цьому йдеться про різного роду 

варіанти субсидування соціально незахищених верств населення). 

З іншого боку, неопатерналістська концепція соціальної держави дає 

можливість зрозуміти зміщення пріоритетів соціальної політики від надання 

допомоги в готовому вигляді до надання доступу широким верствам населення 

до інтелектуальних знарядь самодопомоги й адаптації до нових умов ринку 

зайнятості. 

 Залежно від того чи іншого культурно-історичного контексту в різних 

країнах склалися різні моделі  (типи) соціальної держави. На сьогоднішній день 

вченими розроблено велику кількість класифікацій соціальної держави [233; 60, 

с. 144–146; 217, с. 126–140; 218, с. 7–28; 201; 195]. Критерії класифікацій є 

різними і не завжди конгруентні один одному, що не дозволяє порівняти їх за 

всіма параметрами. Але, незважаючи на різноманіття специфічних 

особливостей кожної соціальної держави, під час порівняльного аналізу можна 

виділити деякі загальні закономірності динаміки соціальної функції і загальний 

напрямок її розвитку на сучасному етапі. 

На нашу думку, соціальна держава – це не стільки етап розвитку правової 

держави, скільки етап розвитку системи загальнодержавного регулювання в 

цілому. І ми не можемо погодитися з думкою ряду авторів, які вважають, що 

соціальна і правова держава як «атрибути держави набувають якісного сенсу 
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тільки в альтернативному (виділено автором – С.К.), а не кумулятивному 

режимі виживання», і ведуть мову про «фундаментальні протиріччя між 

правовою і соціальною складовою її функціонування» [201, с. 618–623]. Такий 

атрибут держави, як соціальна функція, є іманентним атрибутом будь-якого 

типу держави, що розвивається в рамках індустріального або 

постіндустріального суспільства. 

Не тільки держава (публічна влада та її структура) зобов’язані 

здійснювати соціальну функцію, це обов’язок всього сучасного державно-

організованого суспільства. Причому основним суб’єктом здійснення 

соціальної функції у сучасній державі  залежно від безлічі факторів може бути 

або публічна влада, або елементи громадянського суспільства. Можливий і 

такий варіант – обидва ці суб’єкти реалізують соціальну функцію на 

субсидіарних засадах. 

Отже, можливими є три стратегії формування соціальної держави: як 

соціальної правової держави, як держави добробуту і як субсидіарної 

соціальної держави. Відмінності між цими трьома типами соціальної держави 

полягають в тому, що до участі у виконанні соціальної функції в різних країнах 

світу можуть залучатися інші (недержавні) суб’єкти, зокрема – громадські 

організації та благодійні фонди. З іншого боку, відмінності стосуються також 

спрямованості соціальної функції держави на розширення доступу до 

матеріально-фінансових та соціокультурних ресурсів. 

Соціальна правова держава представлена переважно в центрі та на 

півночі Європи (Франція, Німеччина, Швеція, Норвегія, Нідерланди). 

Виконання нею соціальної функції передбачає досягнення правової рівності, 

справедливості і свободи не лише в доступності до соціально-економічних, але 

і соціокультурних ресурсів (вищої освіти, інформаційних технологій, 

культурно-орієнтованих форм відпочинку, туризму тощо). Така держава 

реалізує перехід від корпоративно-орієнтованих правових норм до 

універсально-нормативної правової регуляції. 
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Держава добробуту представлена переважно в США та Великобританії. 

Виконання нею соціальної функції передбачає розширення доступу 

неадаптованих верств населення (бомжів, безробітних, інвалідів) до товарів 

широкого вжитку та засобів задоволення первинних вітальних потреб (одяг, 

житло). Держава добробуту досягає цього переважно за рахунок розвитку 

інформаційних технологій і здешевлення товарів та послуг масового вжитку, 

що саме по собі є соціально-прогресивним явищем. Однак держава добробуту 

не має на меті подолання соціокультурної нерівності, і тому виконання нею 

соціальної функції доволі обмежено поширюється на надання додаткової 

освіти, забезпечення соціокультурного дозвілля, туризму та соціальної 

інтегрованості незахищених верств населення. 

Субсидіарна соціальна держава є комбінованим і компромісним типом 

соціальної держави, в якій поєднуються особливості соціальної правової 

держави та держави добробуту. Цей варіант представлений у Канаді, Австралії, 

Новій Зеландії. Субсидіарна соціальна держава – це такий тип держави, в якому 

держава, паралельно із виконанням соціальної функції, здійснює розширення її 

обсягу паралельно із виконанням інших функцій (ідеологічної, виховної тощо). 

Така держава реалізує стратегію співучасті різних суб’єктів громадянського 

суспільства (передусім бізнесу) у здійсненні соціальних проєктів 

Сучасна неопатерналістська соціальна держава – це модернізована форма 

соціальної держави, що відповідає вимогам часу. Але слід зазначити, що 

видозмінена роль органів публічної влади у реалізації соціальної функції тягне 

за собою набуття суспільними відносинами іншого формату [194, c. 5–6]. 

Соціальна функція в рамках неопатерналістської соціальної держави 

спонукає людей з обмеженими можливостями, жінок з малолітніми дітьми та 

безробітних вести активне трудове життя. І, якщо стосовно безробітних, така 

політика може бути виправданою, і державно-організоване суспільство тільки 

виграє від неї, то стосовно таких соціальних груп, як жінки з малолітніми 

дітьми та особи з обмеженими можливостями (інваліди, пенсіонери по 

старості), ситуація є доволі проблематичною. Щодо інвалідів постає питання 
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про гуманність такого роду кроків, а щодо матерів малолітніх дітей ситуація 

стає ще більш складною і гострою. 

Діти, які залишилися без необхідного нагляду, та бездоглядні діти – це 

проблема й обтяження майбутніх поколінь, і доволі часто втрачена можливість 

належної соціалізації підростаючого покоління. І поки що ніхто не підрахував, 

що може бути корисніше для державно-організованого суспільства – 

сьогоднішня робота цієї матері на виробництві чи у сфері послуг або завтрашні 

проблеми та витрати на утримання в пенітенціарних установах її дітей, які 

подорослішали без належного нагляду. Гонитва за миттєвою вигодою може 

обернутися величезними соціальними збитками. 

Соціальна функція, орієнтована виключно на індивідуальну 

відповідальність громадянина за власне благополуччя, втрачає своє об’єднуюче 

начало, нейтралізує принципи солідарності та гуманізму. Необхідним є 

компромісний варіант. Ідея нової історичної форми соціальної держави 

повинна консолідувати весь накопичений досвід соціальної діяльності: до неї 

включаються і обов’язки держави щодо соціального захисту (в дещо іншому 

варіанті порівняно з часом патерналістської соціальної держави), і обов’язки 

громадянина активно і продуктивно працювати [60, с. 144–146]. 

Реакція суспільства на тенденцію приватизації соціальної функції 

повинна бути креативною, заходи щодо скорочення державного фінансування 

соціальної діяльності сприймалися б і реципієнтами, і спонсорами як 

новаторські і водночас як необхідні і справедливі. Треба відзначити, що і 

приватизація соціальної функції не може бути повною та всеохоплюючою. 

Потреби тих груп населення, які з якихось причин не можуть працювати, 

повинні задовольнятися в обов’язковому порядку або органами публічної 

влади, або під їх обов’язковим та постійним контролем і з їх субсидіарним 

фінансуванням. 

Соціальна функція сучасних держав у змістовному, інституційному та 

методологічному аспекті не може виявлятися одноманітно внаслідок 

відмінностей в географічному положенні, етнокультурному та економічному 
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розвитку і т.ін., що, в свою чергу,  зумовлює існування різних типів соціальних 

держав у теперішній час. 

Ідея модифікації соціальної функції не є виключною прерогативою 

сучасної України, це загальносвітова тенденція, зумовлена об’єктивними 

обставинами. Останнім часом практично у всіх сучасних державах досить 

істотно виявляється тенденція до скорочення бюджетних витрат на соціальні 

потреби, що вимагає свого наукового осмислення. Усі без винятку соціальні 

держави підійшли до подібного роду модифікації ще в 80–90-х рр. XX ст. 

У зв’язку з цим виникає потреба не лише у вузькоюридичному, але і в 

міждисциплінарному розгляді соціальної функції як складової діяльності 

соціальної держави. Якщо розглянути зв’язок між типом соціальної держави та 

особливостями виконання нею соціальної функції, можна відзначити таке; 

– у соціальній правовій державі соціальна функція виконується через 

реалізацію програм соціокультурної підтримки різних соціальних груп, 

включаючи і тих, яких не можна вважати «соціально незахищеними» у 

звичному розумінні слова. Йдеться не просто про виплату різних форм 

соціальної допомоги, але і про ресоціалізацію соціально незахищених верств 

населення шляхом організації освіти, структурування дозвілля для осіб 

похилого віку, волонтерську та релігійно-просвітницьку роботу в 

пенітенціарних установах, організацію лепрозоріїв, системи соціальної 

психіатрії як інструменту боротьби із правопорушеннями і т.ін. 

Ключовим моментом у виконанні соціальної функції цим типом 

соціальної держави є перерозподіл національного доходу з метою 

вирівнювання між собою представників середньої та вищої соціальної групи 

при опорі на середній клас; 

– у державі добробуту соціальна функція реалізується передусім як 

організація соціальної допомоги соціально незахищеним та тим, хто з тих чи 

інших причин зазнав тих чи інших втрат капіталу, робочого місця, місця 

проживання і т.ін. 
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Ключовим моментом у виконанні соціальної функції цим типом 

соціальної держави є підтримка представників нижчого класу з метою 

недопущення його люмпенізації та запобігання соціально-політичним 

конфліктам в суспільстві, які можуть виникнути у зв’язку з цим (це і є 

переважно функція гарантування соціальної безпеки для середнього прошарку 

населення та еліти); 

– субсидіарна соціальна держава реалізує соціальну функцію, 

передусім, як функцію субсидування, себто, надання адресної допомоги тим, 

хто її потребує, за наявності запиту на таку допомогу.  

Ключовим моментом у виконанні соціальної функції цим типом 

соціальної держави є недопущення мовчазної дискримінації соціально 

незахищених верств населення у зв’язку із відсутністю можливостей бути 

почутими компетентними органами соціальної допомоги та суб’єктами 

громадянського суспільства, які мають відповідні ресурси для підтримки 

соціально незахищених громадян. 

Отже, як уже було відзначено вище, соціальна функція держави є 

напрямком діяльності держави, пов’язаним із мінімізацією відмінностей у 

доступі громадян та інших категорій осіб до суспільних благ (у вигляді різних 

видів капіталу – матеріально-речового, фінансового, соціокультурного, 

рекреаційного, освітнього та ін.). Соціальна функція реалізується з метою 

забезпечення стабільності (самозбереження) соціуму шляхом коригування 

соціальної структури (стратифікації) суспільства. 

Коригування соціальної структури державою здійснюється у трьох 

напрямках, які пов’язані із трьома засадничими типами соціальної держави 

сучасного періоду: 

а) у напрямку перерозподілу національного багатства не лише у вигляді 

економічних, але і соціокультурних та рекреаційних здобутків, охоплення 

соціальним протекціонізмом усіх верств населення, включаючи тих, які можна 

віднести до середніх та вищих; 
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б) у напрямку покращення становища нижчих соціальних груп, які 

належать до категорії соціально незахищених з метою подолання їх 

маргіналізованості та включення у соціально активне життя, включаючи 

різноманітні види нефінансової допомоги, пов’язані із покращенням соціальної 

адаптивності вказаних категорій населення (психотерапевтична допомога 

безробітним, медична допомога особам із різними формами хворобливої 

залежності, організація дозвілля самотніх пенсіонерів та інвалідів війни тощо); 

в) у напрямку залучення до соціальної діяльності суб’єктів 

громадянського суспільства – недержавних організацій, які реалізують 

соціальну допомогу від імені громад, релігійних і волонтерських організацій, 

споживчих кооперативів, щодо яких соціальна держава виступає 

координатором та нормотворчою інституцією. 

Соціальна функція може реалізовуватися не лише для задоволення 

соціально-економічних та соціально-культурних потреб суспільства, але і для 

неприпущення такого рівня поляризованості у суспільстві, коли б економічні та 

соціокультурні ресурси ставали б важкодоступними для переважної більшості 

населення. Це означає, що соціальна функція у сучасних умовах пов’язана із 

правовим гарантуванням соціальної безпеки як такого стану суспільства, в 

якому кожен, хто перебуває на території держави, може розраховувати на 

допомогу та підтримку у зв’язку із частковою або повною дезадаптацією. 

 

1.2. Соціальна функція – еволюція поглядів 

 

Суспільні гарантії виживання, підтримка незаможних і соціально 

незахищених верств населення представлені у державному законодавстві зі 

стародавніх часів. Усі цивілізації дають нам такі приклади. Однак, як уже було 

відзначено, власне соціальні функції держави з’являються на досить пізніх 

етапах розвитку суспільства. Розглядаючи розвиток функціональної структури 

держави та проаналізувавши ряд наукових джерел із окресленої проблематики, 
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ми вважаємо, що в розвитку соціальних функцій держави можна виділити три 

періоди: 

1) виконання державою первинних соціальних функцій у вигляді 

реалізації загальних соціальних цілей і завдань; 

2) виконання державою регуляторно-економічних (виробничих, 

обмінно-регуляторних, дистрибутивних) функцій; 

3) виконання державою соціальних функцій захисту представників 

нижчих соціальних груп та функцій соціальної реконструкції для коригування 

проблем існуючої соціальної структурації. 

Ми повністю погоджуємося з думкою Л. Ерхарда, що «ці періоди 

розвитку соціальних функцій слабко кореспондують з уявленнями про 

споконвічну соціальну природу держави. Відсутність виражених специфічних 

соціальних функцій у ранніх форм держави зменшує роль соціальної складової 

у визначенні її природи» [59, с. 21–22]. 

Водночас можна заперечити авторові в тому, що такий висновок був би 

правомірним, якби ми розглядали державу як споконвічно сформовану, 

застиглу у своїх атрибутах, функціях і механізмах структуру. Але якщо ми 

звернемося до історичних прикладів, які ілюструють динаміку функціонального 

розвитку держави, то побачимо, що в основі генезису державності покладено 

вектор розвитку її соціальних функцій. 

Соціальні завдання, що лежать в основі виникнення держави і спрямовані 

на задоволення основних потреб людей у безпеці, гарантіях виживання і 

сприятливих економічних умовах, а також досягнення цілей окремих 

соціальних груп, які володіють владою, реалізуються різними способами, що 

ускладнюються в процесі цивілізаційного розвитку. 

 Раніше вже відзначалося, що розвиток функціональної системи держави 

йде через ускладнення функцій і формування функціональних систем, 

утворених з функцій, що належать до різних вихідних цілей. Водночас було 

показано, що в процесі еволюції правові, владні й економічні функції 

стабілізуються і при подальшому розвитку принципово не змінюються. 
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Іншим є процес розвитку соціальних функцій. Вони не тільки присутні у 

тій або іншій формі на всіх етапах функціонального розвитку, але з кожним 

етапом зростає як їхній вплив у функціональних системах держави, так і 

кількісний склад. До того ж  сучасних умовах соціальні функції держави стають 

засадничими і домінуючими. Без них не можна уявити собі цивілізований 

конституційний лад сучасності.  

Усе це дозволяє зробити висновок, що еволюція держави є еволюцією її 

соціальних функцій. Розглядаючи еволюцію держав з точки зору рівня 

розвиненості її соціальних функцій, можна побудувати умовну періодизацію їх 

генезису. Виділення періодів державного розвитку з позицій особливостей 

соціальних функцій кожного етапу дозволяє глибше зрозуміти не тільки логіку 

прояву соціальної сутності держави і механізми її реалізації, але і природу 

співвідношення найважливіших державних властивостей – економічної і 

соціальної, влади і права, суспільства і окремих соціальних груп, права і 

духовно-моральних цінностей, особистості і суспільства. 

Вивчаючи соціальну сутність держави, дослідники стикаються з 

необхідністю поділу державних соціальних функцій і проявів соціальної 

активності суспільства та інших її інституцій (церкви, співтовариств, станів, 

цехів, гільдій і т.ін.). Такий поділ є важливим як для розуміння природи 

соціальності, так і для визначення специфіки та механізмів соціальної 

діяльності держави. 

Розглядаючи додержавні форми соціальної діяльності, ми бачимо два 

різних джерела їх виникнення: раціональне, продиктоване життєвою 

необхідністю, та ірраціональне, тобто, таке, що не залежить від об’єктивної 

реальності. 

Відомий дослідник Б. Поршнєв у зв’язку з цим відзначає: «Суспільне 

існування людини ще на стадії первісної комуни починає формувати 

визначений принцип взаємодії і захисту родового простору. Ці принципи 

самоорганізації пов’язані з вітальними функціями, з виживанням роду в умовах 

зіткнення із сусідами, завойовниками, природою. Етнічна культура, яка 
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формувалася, ставала захисним механізмом, що мав бінарну спрямованість – 

поза родовим простором і на родовий простір. І якщо зовнішня функція захисту 

пов’язана з її розширенням, то внутрішня – із захистом і підтримкою її членів» 

[121, с. 16]. 

Ми не можемо не погодитися із Б. Поршнєвим у контексті розвитку 

соціальної функції як функції захисту родового простору. Водночас це 

положення є доволі спірним у контексті спрямованості діяльності держави саме 

на родовий простір, а не на ту частину життєвого простору, яка була пов’язана 

із перебуванням панівної верхівки феодального та рабовласницького 

суспільства.  

Другим джерелом соціальної діяльності є соціально-психологічні 

механізми моральності, почуттів співпереживання і милосердя. 

Ці джерела проявів архаїчної соціальної діяльності можуть бути 

різноспрямованими в окремі культурно-історичні періоди. Наприклад, 

общинно-родові форми підтримки і захисту престарілих, дітей та вдів, 

обумовлені сакральними уявленнями і милосердям, можуть співіснувати з 

інфатицидом (узаконеним вбивством дитини) і вбивством старих. «Інфатицид є 

досить характерним явищем на ранніх етапах розвитку суспільних відносин 

(відомий як у західній, так у вітчизняній історії), існував не тільки щодо дітей, 

але і щодо старих» [32, с. 39]. 

Наведені в тому ж самому джерелі І. Велецької відповідні ритуали також 

погано узгоджуються з милосердям до «старих і хворих». Старих узимку 

вивозили на санях і, прив’язавши до візка, спускали на ньому в глибокий яр; 

саджали на сани і вивозили на мороз у поле або степ; спускали у порожню яму; 

саджали на піч у порожній хаті; саджали на візок, везли куди-небудь і добивали 

довбнею; відвозили в дрімучий ліс і там залишали під деревом; топили в річці. 

Дитячий інфатицид зберігається аж до ХVII ст. [32, с. 39–40]. 

У випадках інфатициду ми стикаємося з крайніми проявами раціоналізму, 

що, однак, у більшості випадків виявляється у вигляді взаємопідтримки членів 

громади, перерозподілі благ і допомоги одноплемінникам. Із виникненням 
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державності раціональні мотиви соціальної діяльності трансформуються в 

соціальні функції держави і проходять тривалий шлях розвитку. На відміну від 

раціональних, ірраціональні мотиви з виникненням держави не зазнають змін і 

протягом тривалого періоду становлення саме соціальних функцій держави є 

головним джерелом соціальної активності в суспільстві. Важливо відзначити, 

що соціальна активність, викликана цими мотивами, безпосередньо не 

пов’язана з державою і не відноситься до її функцій. 

Простором для реалізації ірраціональних мотивів соціальної активності 

стає морально-етична сфера і насамперед будь-яка релігія. Імперативна вимога 

відповідності правової поведінки ідеалам добра присутня у всіх віруваннях – 

від примітивного шаманізму до розгорнутих теологічних систем. Особливо 

яскраво цей поведінковий імператив представлений у сучасних світових 

релігіях. Філософія діяльної любові до ближнього: «люби ближнього твого, як 

самого себе» – у християнстві, принцип «закяту» – у мусульманстві, «сансари» 

– в індуїзмі і буддизмі. Усі вони є детермінантами регулювання правової 

поведінки індивіда поза державною системою [32, с. 77–81]. 

Ми, однак, можемо контраргументувати думку дослідника у вимірі 

теократичних (клерикальних) держав, які виконують свою соціальну функцію 

лише в рамках домінантної релігії. І в цьому немає нічого дивного, оскільки 

регуляторний потенціал багатьох східних релігій (зокрема, конфуціанства й 

ісламу) в релігійно-традиційних правових системах є доволі значним, що 

означає на практиці пряму дію норм релігійної етики в повсякденному житті 

людей. 

Для об’єктивного уявлення про сутність соціальної активності необхідно 

розглянути так само інститут клієнтели – патронно-клієнтських зв’язків у 

середньовічному суспільстві. Система соціальної підтримки сеньйором своїх 

прихильників (клієнтів) в основі мала раціональне обґрунтування, була 

механізмом реалізації владно-упорядкувальної функції і формувала на основі 

залежності владну структуру. Вона заклала фундамент для так званих 

часткових соціальних функцій. 
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С. Айзенштадт і Л. Ронігер наводять типологію патрон-клієнтcьких 

відносин у різних регіонах та країнах, визначають соціальні умови, в яких 

генеруються патрон-клієнтські відносини, розглядають їх символічні та 

організаційні аспекти [119]. 

Для систематизованого аналізу різних форм часткових соціальних 

функцій у рамках патрон-клієнтських відносин автори пропонують такі 

підстави:  

1) конкретна організація зв’язків і їх виходів у більш широкому 

інституційному середовищі;  

2) ступінь відкритості доступу до патрон-клієнтських ролей, наявність 

або відсутність при цьому нормативних бар’єрів; 

3) закріплення ролей за акторами (неформальне, за взаємною згодою чи 

санкціоноване церемоніалом і (або) договором));  

4) зміст обмінів: які ресурси обмінюються, акцентується при цьому 

влада чи солідарність, якою є міра обов’язковості виконання часткової функції 

підтримки, на скільки важливими є взаємні моральні обмеження;  

5) стабільність патрон-клієнтських зв’язків.  

Крім типів організації, автори вбачають відмінності у реалізації 

часткових соціальних функцій у тому, яке місце патрон-клієнтські відносини 

займають в інституційних контекстах (чи є вони підпорядкованими 

інституційному порядку або є вирішальним елементом цього порядку і 

головним каналом ресурсної підтримки). 

Отже, патрон-клієнтські відносини можуть відігравати у реалізації 

часткових соціальних функцій першорядну або другорядну роль. Це 

положення, звичайно ж, є вірним, але занадто загальним. Створена на його 

основі класифікація звелася у авторів до такого: з одного боку, держави з 

міцною інституційною організацією – чи-то родова або кастова структура, 

аристократична чи бюрократична ієрархія, плюралістична демократія чи 

тоталітарний режим, а з іншого – держави, в яких теж є в наявності та чи інша 
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інституційна організація, але при цьому особливу роль відіграють патрон-

клієнтські відносини.  

На нашу думку, таку класифікацію навряд чи можна визнати вичерпною. 

Подібний схематизм часом призводить авторів до вельми сумнівних 

узагальнень і висновків. Так, феодальна ієрархія, поряд з родовою і кастовою, 

віднесена до несприятливих для часткових соціальних функцій типів 

організації, а радянський соціалізм об’єднано в один клас з американським та 

японським соціумами на тій підставі, що і в першому, і в другому, і в третьому 

існують сучасні інститути соціальної підтримки, безпеки та допомоги, яким 

підпорядковані патрон-клієнтські відносини. 

Розширене відтворення приватних зв’язків захисту, солідарність та обмін 

діяльністю в епохи інституційних криз і переходів є цілком закономірним 

явищем, достатньо описаним в історичній, антропологічній, соціологічній та 

політологічній літературі.  

За цими описами можна зрозуміти, з чим ми цілком погоджуємося, що у 

відомих умовах такі зв’язки можуть підміняти інститути державності, 

класичним прикладом чого виступають сеньйоріальні і васальні відносини в 

епоху європейського феодалізму. В інституціональному контексті держав, які 

переживають процес модернізації, соціальні функції розглядаються як суто 

неформальні, нерідко навіть як «тіньові».  

Як й інші соціальні відносини, виконання соціальної функції зазнає 

впливу відчуження, що зростає. Комерціалізація і послаблення ідеологічних 

цінностей роблять виконання часткових соціальних функцій все більш 

необов’язковим, рухливим, нестійким. Під натиском товарно-грошових 

відносин особистий обмін діяльністю значною мірою трансформується в 

купівлю-продаж соціальних послуг. Так, колись сакральне дарування 

перетворюється на хабар, ритуальна «почесть» – на тривіальний підкуп. 

Неофіційні приватні зв’язки переростають у корупцію державних установ. 

До владних, а не до соціальних функцій, як можна було б теоретично 

уявити, у більшості випадків належить і патерналізм. 
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Ми повністю погоджуємося з думкою В. Теренса, який наголошує на 

тому, що «різні форми патерналізму як способу досягнення і збереження влади 

існують у всіх функціях з часів Вавилону і Єгипту. Однак, на наш погляд, існує 

принципове розходження між досягненням згуртованості суспільства шляхом 

роздачі хліба й організацією видовищ, як це мало місце в останні століття 

Римської імперії, і згуртованістю громадянського суспільства через взаємну 

солідарність соціальних ризиків, що сформувалася у XX ст.; між популізмом 

вищої соціальної групи заради відволікання нижчих соціальних груп від 

нагальних проблем і солідарністю соціального страхування [41]. 

Проте можна заперечити автору в тому сенсі, що елементи популізму у 

реалізації соціальної політики сучасних держав є повністю виключеними. 

Йдеться не лише про еволюцію функції соціальної держави, але і про еволюцію 

різних форм популізму (соціалістичного і комуністичного), який у деяких 

країнах виступав інструментом утвердження диктатур, що на свій лад 

намагалися вирішувати проблеми незадоволеності соціально-економічних та 

соціокультурних потреб засобами морально-ідеологічного стимулювання і 

заохочення населення. 

Таким чином, розглядаючи соціальну діяльність у суспільстві, ми можемо 

констатувати, що за умови відсутності власне соціальних функцій у держави 

соціальні потреби суспільства задовольняються спеціалізованими суспільними 

інститутами церкви і моралі. 

Період, про який йдеться, веде свій відлік з моменту формування 

сімейно-родових громад і триває до кінця середньовіччя. Його особливістю є 

переважання в якості рушійного мотиву соціальної активності етичного 

милосердя, а найбільш розвинуті форми соціальної діяльності представлені у 

цей період переважно практикою монастирського і церковного піклування про 

представників незахищених соціальних груп. Цей період може бути визначений 

як період індивідуального (спонтанного) благодійництва. 

Для першого етапу характерна також множинність суб’єктів реалізації 

суспільних соціальних функцій: індивідуальна милостиня; заклади прийняття 
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подорожувальників, лікарні при монастирях; братчина, «допомоги», «інститут 

старців», допомога вдовам у громадах і т.ін. Головним для них є те, що вони є 

факультативними і являють собою індивідуалізовану форму добродійності, яка 

не пов’язана із будь-якими соціальними функціями. 

Другий етап розвитку соціальної діяльності характеризується 

виникненням двох полюсів, що мають порівняно антагоністичний характер. На 

одному полюсі відбувається подальший розвиток суспільної добродійності, її 

структурування, розширення сфер соціального протегування та створення 

спеціалізованих інститутів соціального захисту, а на іншому – держава починає 

розглядати убогість і соціальну неповноцінність як ваду і боротися з ними  

адміністративно-репресивними методами. 

Німецький соціолог В. Зомбарт, коментуючи основні етапи еволюції 

соціальної функції держави в стародавньому світі, відзначав: «Варто 

наголосити, що в основу політики держави з часів рабовласництва та 

феодалізму було покладено раціональне уявлення про злидні як джерело 

соціальної нестабільності і визнання державою пріоритету суспільних 

цінностей соціального добробуту над індивідуальними. Вже у кодексах 

Феодосія (438 р.) і Юстиніана (529 р.) можна знайти норми-заборони на 

злидарювання для здорових людей» [66, с. 21–22].  

У контексті висловленого Зомбартом раціонального ставлення до бідності 

варто акцентувати на тому, що цей раціоналізм насправді виражав феодально-

репресивне ставлення до представників усіх соціальних груп, крім панівної 

верстви. Тому погодитись з автором можна лише в тому відношенні, що 

феодальна держава намагалася врегулювати проблему бідності, спираючись на 

морально-етичні приписи християнства. 

Із XVI ст. у Європі з’являються закони проти окремих соціальних груп, 

що бідують, – бурлаків, жебраків, сиріт і хворих – і створюються спеціалізовані 

пенітенціарні установи: гамівні і прядильні будинки, працівні будинки, 

карантини, в яких представники вказаних соціальних груп перебувають на 

засадах адміністративного та кримінального примусу. 
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Так, в Англії з 1531 р. дозволяється просити милостиню тільки калікам і 

старим, а починаючи з 1536 р. за злидарювання загрожує судова 

відповідальність. Аналогічні закони приймають у Франції і Німеччині. 

Показовим є те, що в цей період соціальна діяльність держав здійснюється 

міністерствами внутрішніх справ і поліції. Тобто соціальна функція держави 

виконується на засадах адміністративної репресії [66, с. 23]. 

Поряд із посиленням негативного ставлення до злиднів працездатного 

населення, що розглядається з позиції державного законодавства як злочин, 

відбувається подальша гуманізація традиційних форм державної соціальної 

підтримки недієздатних соціальних груп. Розширюється перелік клієнтел 

держави (наприклад, інститут викупу в’язнів, інститут роздавання земель на 

прожиття вдовам і дітям загиблих на державній службі і т.ін.). 

Підвищення рівня гуманізації держави виявляється і в її активності, 

спрямованій на підтримку традиційних і розвиток нових форм соціального 

захисту суспільства. У той же час важливо відзначити, що держава в цей період 

не бере на себе соціальних функцій, але всіляко сприяє їхньому розвитку у 

суспільстві. Насамперед це виявляється в ініціюванні створення будинків 

престарілих, лікарень, лепрозоріїв, інвалідних будинків. В Україні з огляду на 

специфічні відносини держави і православ’я ці інститути споконвічно 

функціонували в рамках церкви. 

Істотним тут є те, що держава не брала на себе фінансових зобов’язань, і 

ці структури функціонували за рахунок пожертвувань, «милості боголюбців», 

тобто людей та малих соціальних груп із високим рівнем моральної 

розвиненості. Ряд епізодичних дій держави у цей період мають самостійну 

соціальну спрямованість (наприклад, регулювання цін на хліб у період 

масового голоду або указ про відстрочку боргів погорільців протягом п’яти 

років (1560 р.). З іншого боку, ці приклади є поодинокими і можуть 

розглядатися переважно з позицій економічної доцільності, а не соціальної 

політики. 
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Підвищення соціальної активності держав, особливо у XVIII ст., деякі 

автори пов’язують із виникненням у держави соціальних функцій. З цим 

неможливо погодитися тільки з тієї причини, що на цьому етапі держава 

розглядає соціальний захист лише з позицій милосердя, а основою її політики є 

ставлення до соціальних хвороб як до неминучого зла. Тому другий період 

розвитку державних соціальних функцій можна позначити як етап боротьби 

проти бідності, що знаменується розбіжністю емоційного ставлення до окремих 

бідних з позиції емоційної прихильності та розуміння і раціональним 

неприйняттям бідності в державній політиці. 

Боротьба держави проти бідності і соціальних аутсайдерів 

(люмпенізованих та маргіналізованих верств населення) відбувається 

паралельно зі зростанням соціальних інститутів, основаних на приватній 

добродійності, і соціальних ідеологій боротьби із бідністю, зокрема  соціалізму 

і комунізму. 

Зростання соціальних інститутів у XVII ст. і першій половині XVIII ст. 

ґрунтується вже не тільки на теологічних і моральних мотивах, але і на новому 

світогляді, сформованому філософією Нового часу. У XVII ст. починають 

формуватися ідеї природного права, суспільного договору, солідарності і 

справедливості. 

У 1678 р. Лейбніц розглядає різні форми справедливості, продовжуючи 

відому суперечку Платона і Аристотеля, і, зокрема, протиставляє принцип 

розподільної (дистрибутивної) справедливості, яка, відповідно до уявлень 

Аристотеля, означає розподіл спільних благ по достоїнству, пропорційно 

внеску кожного члена суспільства, принципові комутативної (або ж 

зрівняльної, егалітарної (за Платоном) справедливості, що ґрунтується на 

рівності і зрівняльному перерозподілі. У цій же праці Лейбніц висуває ідею 

соціального страхування як інструменту досягнення справедливості [90, с. 108–

109]. 

У цей період у суспільстві набуває розвитку ідея права на гідне людське 

існування. Уявлення про права вільного індивіда, закладені гуманізмом 
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Відродження, німецькі філософи та правознавці Пуфендорф, Томазій та Вольф 

визначили як природні права людини на гідне життя. Енциклопедисти, зокрема 

Руссо, забезпечили широке розповсюдження ідеї природних соціальних прав у 

суспільстві. Усі ці ідеї формували суспільну свідомість і структуру цінностей 

суспільства, стимулювали прояви добродійності, закладали ідеологічні основи 

солідаризму в майбутньому, але до 70-х років XVIII cт. у жодній державі вони 

не трансформувалися в спеціалізовані соціальні функції держави. 

Третій етап розвитку соціальних функцій держави в Європі 

продовжувався з другої половини XVIII ст. до 70-х рр. XIX ст. Характерною 

рисою цього етапу є прийняття на себе державою зростаючої відповідальності 

за задоволення соціальних потреб усіх суспільних груп і початок виникнення у 

держави власне соціальних функцій. 

З кінця XVIII ст. у Європі, Україні та Росії складається державно- 

адміністративна система суспільного піклування. Для цієї системи  характерне 

становлення інституціональної системи допомоги, формування правової бази, 

адміністративне управління, що включає територіальні структури, часткове 

фінансування державою соціальної допомоги. Особливістю цього етапу є те, що 

держава, беручи на себе відповідальність за соціальну політику, не прагне до 

прямого виконання соціальних функцій, а тільки сприяє в цьому іншим 

інститутам – особистої і суспільної добродійності, благодійним товариствам, 

корпоративному соціальному страхуванню, місцевій владі, церкві. 

Необхідно відзначити, що на даному етапі протиставлення милосердя і 

добродійності поліцейському державному підходу до убогості деякою мірою 

знімається. Держава вже не здійснює кримінального та адміністративного 

переслідування за злидні і соціальну незахищеність, але ще і не ставить перед 

собою мети її усунення. 

Двома основними характеристиками цього етапу є поява в держави 

власне соціальних функцій і формування спрямованості соціальної політики на 

всіх членів суспільства – взаємозалежне й основане на необхідності 

забезпечення консолідації суспільства, що визначає прогресуюче 
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антагоністичне протиріччя в умовах раннього капіталізму. Принцип 

солідарності, відповідно до якого суспільство має зобов’язання перед своїми 

членами, що прямо слідує із теорії суспільного договору або соціального 

контракту, вже не може бути більше реалізованим через індивідуальну 

добродійність. 

Соціальна функція держави пройшла у своїй еволюції декілька етапів. На 

нашу думку, перший її етап пов’язаний із загальноупорядковуючим впливом 

держави на соціальні відносини та соціальний простір у цілому. Цей етап 

змістовно прирівнюється до формального визначення соціальної функції (адже 

кожна держава існує в суспільстві і тому не може, будучи за своєю сутністю 

однією із базових інституцій суспільства, не виконувати певних загальних 

функцій соціального управління). У цьому сенсі упорядкування транспортних 

комунікацій, фінансового обігу, податків, охорона правопорядку і т.ін. функції 

є в певному вимірі соціальними. З іншого боку, власне соціальні функції 

держава починає виконувати там, де складається морально-релігійний та 

ідеологічний фундамент, що легітимізує захист соціально незахищених верств 

населення і узручнює доступність для цих верств різних економічних та 

соціокультурних благ. За підтримки держави на рабовласницькому та 

феодально-кріпосницькому (доіндустріальному) щаблях її розвитку функції 

соціального характеру виконували окремі приватні особи (у вигляді приватного 

благодійництва) та недержавні соціальні інституції (переважно релігійні 

організації). До таких індивідуально-орієнтованих способів стихійного 

благодійництва належать милостині та пожертвування, організації постоялих 

дворів для подорожувальників, домів сиріт та лепрозоріїв тощо. 

На індустріальній фазі розвитку із появою промислового пролетаріату, 

який створює інтегровану спільноту, а з іншого боку – із появою прав людини і 

громадянина в правових системах європейських країн, соціальна функція 

починає виконуватися державою вже не в інтересах і заради придушення 

соціальних вибухів та революційних процесів, а заради формального 

дотримання законодавства у соціальній сфері (до цього всі соціальні проблеми 
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вирішувалися переважно силовими методами стосовно різних спроб нижчих 

соціальних груп при допущенні ними протестної поведінки щодо соціальної 

несвободи, несправедливості). За цих обставин на фазі пізнього індустріалізму 

(кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) держава здійснює значний крок у напрямку 

удосконалення соціальної функції – у вигляді реструктурування системи 

перерозподілу валового національного продукту через податкові механізми. 

Глобальною подією, що привела до еволюції соціальної функції держави, стала 

світова економічна криза. Вона змусила уряди європейських країн прийняти 

засадничі нормативні акти щодо регулювання ринку праці, безробіття та 

бідності. По тому, на зміну ідеям лібералізму, було розроблено вчення 

Дж.-М. Кейнса, який стверджував про необхідність широкомасштабного 

втручання держави в економіку, оскільки ринковий механізм, неспроможний 

подолати кризу, безробіття та інші глибинні вади, і навіть існування 

суспільства неможливе без виконання державою різноманітних соціальних 

функцій, зокрема  регулятивно-виробничої та дистрибутивно-податкової.  

Першопочатково соціальні функції здійснюються за умови утримання в 

державній соціальній діяльності двох векторів: моралістично-гуманістичного та 

карально-репресивного. Моралістично-гуманістичний вектор пов’язаний із 

виявленням підтримуючої політики щодо нижчих соціальних груп та 

незахищених верств населення у вигляді створення різноманітних пільг та 

пом’якшення норм законодавства. Такої думки дотримувались, зокрема, 

представники старої та нової історичної школи, яка виникла у Німеччині як 

напрямок політичної думки в середині XIX ст. Найвідомішими представниками 

цієї школи були економісти В. Рошер (1817–1894), Б. Гільдебранд (1812–1878), 

К. Кніс (1821–1898), В. Зомбарт (1863–1941), М. Вебер (1864–1920) та інші, які 

вважають, що політична економія мусить досліджувати не ставлення людей до 

речей, а відносини між людьми. Вони впевнені, що ринок неспроможний 

забезпечити стійкої рівноваги економічної системи і тому втручання держави в 

економіку є єдиною умовою ефективного її функціонування та можливості 

доступу населення до базових потреб життя. 
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Карально-репресивний вектор пов’язаний із різними негативними 

санкціями щодо соціально незахищених груп населення із використанням 

норм-заборон адміністративного та кримінального законодавства. Буржуазна 

держава, з одного боку, виявляє зростаючу активність щодо встановлення 

контролю над бідністю, з іншого – вживає репресивних заходів щодо бідних, 

безробітних, бездомних. У той же час в регіональному вимірі можна 

простежити подібну залежність цих векторів від загального рівня 

християнізованості країни, а з іншого боку – від переважання в ній рис англо-

саксонської чи континентально-європейської правової системи. Загалом за 

рівнем жорсткості репресій щодо соціально неблагополучних груп перші місця 

займають США і Великобританія, далі йдуть країни центру та півночі Європи, 

Російська імперія.  

Світова практика свідчить, що на сьогодні дієвими є два способи 

забезпечення соціальної захищеності громадян: перший – держава сама 

здійснює перерозподіл національного багатства шляхом фінансування 

соціальних програм; другий – держава надає громадянам можливість 

забезпечити себе пенсією, коштами на випадок хвороби тощо, а також надає 

право вибору тієї чи іншої соціальної послуги на ринку. 

 

1.3. Основні етапи розвитку соціальної функції держави  

в ХІХ–ХХ ст.ст. 

 

Розвиток системи соціального захисту населення на європейському 

континенті має тривалу передісторію. Так, у Великобританії перші укази, що 

стосуються соціальних проблем, з’явилися ще в ХVІ ст. за часів правління 

Генріха VIII (1531). Згідно з цими актами було впроваджено реєстрацію осіб, 

які живуть милостинею, а місцева влада, включаючи церковних діячів, 

зобов’язувалася робити відрахування до фондів для бідних, на які було 

організовано нічліжні будинки, регулярне харчування. Для Європи це можна 

вважати першим прецедентом переходу від церковної неконтрольованої 
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благодійності до централізованого здійснення соціальної функції у вигляді 

соціального захисту.  

Уже тоді вчені та державна влада дійшли висновку щодо доцільності 

перерозподілу ресурсів суспільства на користь тих чи інших осіб як 

інструменту усунення або мінімізації соціальних проблем. У 1607 р. королевою 

Єлізаветою було здійснено інкорпорацію всіх законів та указів в один 

нормативний акт – «Закон про бідних», який проіснував доволі тривалий час, 

часто переглядався і піддавався численним змінам, які надавали соціальній 

допомозі все більш гуманного характеру [25].  

Так, у середині ХІХ ст. в Англії вже було впроваджено адресні програми 

допомоги конкретним соціальним групам, при цьому коло осіб, які мали право 

на соціальну допомогу, постійно розширювалося. Однак з індустріальною 

революцією постали нові проблеми, які вимагали радикальної реформи 

англійського соціального законодавства. Велику роль в цьому напрямку 

відіграли С. Веббс і Б. Веббс, які виклали у своїй доповіді на парламентській 

комісії у справах бідних нові принципи соціальної допомоги. Цими 

принципами було визнано загальність, обов’язковість та орієнтованість на 

усунення соціальних проблем [25, с. 44]. 

З 1909 р. у Великобританії було прийнято багато нових законів, які 

відображали зміни, що відбулися в масовій свідомості і в соціальній політиці. У 

1911 р. було прийнято Закон про національне страхування, яким впроваджено 

обов’язкове страхування на випадок хвороби та безробіття. У 1925 р. було 

розроблено і впроваджено закони про пенсії по старості та про допомогу 

вдовам і сиротам.  

Відповідно до Закону про місцеві адміністрації, прийнятому у 1929 р., 

було створено комітети соціальної допомоги, які були підпорядкованими 

місцевій адміністрації (радам графств) і здійснювали соціальну роботу на 

місцях. У 1934 р. вийшов Закон про безробітних, яким було затверджено ради 

по безробітних у загальнонаціональному масштабі і відповідно з яким 
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надавалася допомога особам, що не мають страхування, виплачувалася 

додаткова фінансова допомога пенсіонерам та вдовам [25, с. 73-81].  

Таким чином, у 30-ті роки у Великобританії централізовану допомогу 

отримували безробітні, вдови, сироти та інваліди війни. Інші категорії 

населення отримували соціальну допомогу від місцевих адміністрацій (рад 

графств). 

В інших європейських країнах централізоване здійснення соціальної 

функції та становлення пов’язаної з нею системи соціального захисту 

населення не має такої тривалої передісторії. У Німеччині, Швеції, Данії, 

Фінляндії соціальний захист як система законодавчих, економічних і 

соціальних гарантій для всіх груп населення почала складатися приблизно в той 

же час – до кінця ХІХ ст. Наприклад, у Німеччині Бісмарком було прийнято 

низку соціальних законів: Закон про страхування на випадок хвороби (1884), 

Закон про страхування від нещасних випадків (1885), Закон про страхування у 

зв’язку із досягненням похилого віку та інвалідністю (1891) [39, с. 60].  

Система соціального захисту, створена наприкінці ХІХ ст. у Німеччині, 

була пов’язана в основному з працею на промислових підприємствах. У Швеції 

розвиток системи соціального страхування було розпочато в той самий період, 

що і в Німеччині, тобто, у 80-ті роки XIX ст.. Головна увага уряду спочатку 

приділялася соціальній допомозі за місцем роботи. З 1913 р. з урядової 

ініціативи було розпочато здійснення першої національної програми 

соціального забезпечення (системи народних пенсій). Наступний, третій, етап 

розвитку соціального страхування у Швеції був пов’язаний з прийняттям 

Закону про соціальні послуги в 1982 р., який охоплював усі сфери соціальної 

діяльності держави [45, с. 21]. 

У США, за справедливим зауваженням Ш. Бечке, «федеральний уряд 

тривалий час не відчував за собою ніякої відповідальності за благодійність. 

Звичайно, він створював лікарні, агенції, але в цілому не визначав соціальної 

політики. Автор вважає, що остання обставина була пов’язана з особливостями 

виникнення США як держави [5, с. 185].  
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Далі автор зазначає, що «в Сполучених Штатах тривалий час панувало 

переконання, згідно з яким кожна людина є ковалем свого щастя і держава не 

повинна втручатися в її життя, оскільки її успіх або поразка є зумовленою 

«Провидінням». Турботу про бідних брали на себе, як відзначалося вище, 

благодійні організації. Важливою ознакою американського суспільства, 

побудованого за принципом «допоможи собі сам», була готовність людей 

допомогати один одному [25, с. 172].  

Допомога надавалася сусідами всередині етнічних груп і була спрямована 

на подолання труднощів, пов’язаних з переселенням. Вона сприяла 

формуванню почуття відповідальності кожного за спільний добробут. 

Нужденність і бідність розглядалися найчастіше як результат особистих 

помилок. Тому від людини очікувалося, що вона знайде в собі сили і зможе 

відмовитися від допомоги на благо іншим.  

У період стрімкої індустріалізації США стало зрозумілим те, що бідність 

не є наслідком помилок людини. Перші кроки в цьому напрямку зробила влада 

штатів у 20-ті роки минулого сторіччя. Було створено спеціальні фонди коштів 

та офіційні організації, які відали перерозподілом допомоги. Таким чином, 

відбувалася еволюція державної підтримки системи соціального захисту, 

забезпечення та підтримки соціально незахищених верств населення [25, 

с. 183].  

Варто відзначити, що в цей період були інституціалізовані профспілки, 

які піддавали критиці діяльність чиновників, розробляли свої методи 

соціального захисту населення. Тоді ж в обіг було впроваджено терміни 

«соціальне забезпечення» та «соціальна робота», які були легітимізовані на 

рівні державних законів на початку ХХ ст. Поступово поняття «система 

соціального забезпечення» стало означати відповідні державні програми та 

інститути, а термін «соціальна робота» пов’язувався із діяльністю цих 

інституцій 
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В американському соціальному законодавстві пізніше з’явився термін 

«соціальна служба», який означає «тип агенції соціального захисту і виконувані 

нею функції» [25, с. 192]. 

У 1935 р. президентом Рузвельтом було прийнято Закон про соціальне 

страхування, який включав страхування по старості і виплату допомоги з 

безробіття. Дослідники вважають, що видання цього Закону є початком 

сучасної системи соціального забезпечення у США. З 1935 р. соціальна функція 

розвивається в Північній Америці у контексті активного втручання держави в 

соціальну сферу. До 30-х рр. у соціальній політиці США панував принцип 

«твердого індивідуалізму», а державне втручання у перерозподіл соціально-

економічних та соціокультурних ресурсів оголошувалося не американським 

підходом [52, с. 123].  

Тому американську модель соціального забезпечення деякі автори 

називають американським індивідуалізмом, у той час як європейську модель – 

«європейським традиціоналізмом», який є протиставленим американській 

моделі соціальної політики. Проте цей поділ є доволі умовним, оскільки мова 

йде не стільки про американську чи європейську модель, а про різні форми 

реалізації концепції соціального добробуту, захищеності, безпеки. 

В історичному розвитку соціальної функції на новітньому етапі розвитку 

європейських держав можна виділити вісім основних періодів. 

1. Період формування інституцій соціального партнерства (1919–1950). 

Вони формувалися, головним чином, двома шляхами: перший – конфліктний 

шлях у вигляді боротьби за владу; другий шлях – у вигляді консенсусного 

пошуку компромісів та соціальної злагоди. Досвід соціального партнерства 

формувався поступово протягом розвитку ринкових відносин. Суспільний 

договір розглядався як певний стан соціуму, до якого входили люди, які 

об’єднувалися на добровільній основі в його державно-правову форму, що 

обґрунтовувала легітимність державної влади. 

З часом суспільний поділ праці, утворення нових соціальних верств 

населення спричинив таке новоутворення, як соціальний договір. Дослідники 
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справедливо вважають, що в практичній діяльності соціальне партнерство як 

принцип регуляції соціально-трудових відносин ґрунтується на досвіді 

корпоративного (станового) суспільства. Наприкінці ХІХ початку ХХ ст. у 

різних країнах, де були сформовані професійні організації робітників та 

об’єднання підприємців й існував політичний плюралізм, закладалися умови 

для становлення соціального партнерства.  

Таким чином, тред-юніоністський варіант соціального партнерства 

(трипартизм) характеризується взаємодією роботодавців, найманих працівників 

в особі профспілок, які захищають їхні права, та органів державної 

влади/місцевого самоврядування з метою вироблення і прийняття рішень з 

соціально-трудових питань, недопущення конфліктів і забезпечення суспільної 

злагоди.  

Поряд з цим виникали нові форми взаємовідносин роботодавців з 

найманими працівниками, за допомогою яких було зроблено спроби не тільки 

узгодження їхніх інтересів, але і нормативно-правового забезпечення державою 

системи взаємодопомоги. До таких форм належать організації споживчих 

товариств, каси взаємодопомоги, фабричні комітети, третейські суди, органи 

арбітражу тощо. Водночас їх діяльність, основана на біпартизмі, дозволяє 

розглядати їх як прообраз практичної реалізації соціального партнерства [69]. 

Інституціоналізація функції соціального захисту, партнерства та безпеки 

відбувалася не лише на рівні національних урядів, але і на міжнародному рівні. 

Так, у 1919 р., незадовго до відкриття Паризької мирної конференції, почалася 

підготовка Статуту Міжнародної Організації Праці (МОП). До лютого 1919 р. 

було вже підготовлено проєкт Статуту МОП, який створювався чиновниками 

англійських міністерств праці і внутрішніх справ. 

На пленарному засіданні 25 січня 1919 р. Паризька мирна конференція, за 

пропозицією делегатів Англії, прийняла рішення «призначити комісію, що 

складається з двох представників від кожної з великих держав і п’яти 

представників, обраних іншими країнами, що беруть участь у Мирній 

конференції, з метою дослідження з міжнародної точки зору умов праці і 
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розгляду заходів міжнародного характеру, необхідних для забезпечення 

спільних дій у питаннях, що стосуються умов праці трудящих, та з метою 

підготовки пропозицій про форму постійної організації, яка повинна 

продовжувати зазначене дослідження і розгляд у співробітництві з Лігою націй 

і під її керівництвом» [69]. 

Створення організації було продиктовано історичними обставинами, в 

яких виявилася слабкість ринкової моделі laissez-faire (принципу невтручання) 

в аспекті регулювання соціально-трудових правовідносин між приватними 

власниками, профспілками та окремими представниками класу найманих 

працівників. Водночас йшлося і про загальне посилення позицій 

ліворадикальних та реформістських політичних партій в урядах європейських 

країн після завершення Першої світової війни.  

2. Період неолібералізму або м’якого ігнорування (1952–1972). Розвиток 

соціальної політики в європейських країнах зазначеного періоду отримав у 

науці назву «м’якого ігнорування». З кінця 1950-х рр. поширеним було 

уявлення про отримання вигоди від зростання конкуренції в рамках створених 

європейських співтовариств. Водночас вигода від конкуренції мала 

поширюватися і на всі географічні і соціальні сектори. Зокрема, на погляди 

засновників Європейського Економічного Співтовариства вплинули висновки 

Комітету МОП 1956 р. У цих висновках чітко визначалася відсутність 

необхідності гармонізації соціальної політики на європейському рівні. Від 

відкриття єдиного ринку уряди очікували співпадіння вигоди монополій з 

вигодами середніх та дрібних підприємців і споживачів, що мало б гарантувати 

також економічний та соціальний прогрес для всіх учасників, без необхідності 

соціального втручання держави у ринкову економіку. 

У той же час в цей період все ж таки було зроблено деякі важливі 

досягнення у соціальній сфері. Доказом цього є розділ «Соціальна політика» у 

Римському договорі про заснування Європейського економічного 

співтовариства 1957 р. Крім того, ст. 123 ЄЕС було створено Європейський 

соціальний фонд як механізм структурної допомоги для покращення 
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можливостей у сфері зайнятості. Проте через обмежене фінансування фонд 

було спеціалізовано на питаннях зайнятості та перепідготовки працівників.  

Важливим досягненням для розвитку соціальної сфери стало також 

закріплення у зазначеному договорі свободи переміщення працівників, що 

вимагало впровадження однакових соціальних і податкових правил для 

громадян та працівників-мігрантів, рівності у соціальному забезпеченні. Для 

реалізації цього права у 1968 р. було прийнято Регламент 1612/68 про вільне 

пересування працівників. Гострим питанням, пов’язаним зі свободою вільного 

пересування працівників, було закріплення можливості для працівників-

мігрантів залишатися після завершення трудової діяльності у відповідній 

державі.  

Вирішенню цієї проблеми сприяло прийняття у 1970 р. Регламенту 

1251/70/ЄЕС про право працівника залишатися на території держави-члена 

після закінчення трудової діяльності у відповідній державі. Ще одним 

важливим документом стало прийняття Регламенту 1408/71/ЄЕС щодо 

застосування схем соціального забезпечення до найманих працівників, до 

підприємців та членів їхніх сімей, які змінюють місце постійного мешкання у 

межах Співтовариства. Ці три регламенти упродовж тривалого часу були 

одними з основних елементів вторинного законодавства ЄС у сфері трудового 

та соціального права [216, с. 58–60]. 

4. Період розвитку політики соціальної солідарності (1972–1980). 

Каталізатором цього періоду розвитку соціальної політики в європейських 

країнах став Паризький саміт 1972 р. На ньому обговорювалася необхідність 

координації економічної інтеграції спільно з соціальною гармонізацією та було 

проголошено початок розвитку нового «людського іміджу» ЄС.  

Нова ініціатива стосовно соціальної діяльності з’явилася у період 

зростаючої нестабільності в економічній сфері, яка передувала кризі 1973 р. та 

була початком економічного спаду у країнах Європи. Така нестабільність 

підривала довіру до неоліберального курсу та звільняла місце для нових 

соціальних рухів.  
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Соціал-демократичні уряди у найвпливовіших державах перейшли до 

моделей соціальної єдності та шукали можливі шляхи збереження їх високого 

рівня соціального захисту, незалежно від вільного переміщення працівників, 

завдяки поширенню їхніх стандартів. Тому національні економічні й політичні 

групи побачили можливості отримання вигоди від спільних дій та координації у 

соціальній політиці на європейському рівні. 

У січні 1974 р. Рада Європи прийняла Резолюцію щодо програми 

соціальних дій для ЄЕС (перша соціальна програма дій). Програму було 

спрямовано на чотири основні сфери діяльності з трудового права: 

– рівне ставлення до жінок та чоловіків на роботі; 

– перспективи гармонізації трудового права; 

– загальні стандарти умов праці; 

– наднаціональна зайнятість і регіональна політика [216, с. 58–60]. 

Незважаючи на те, що трудове право було стрижнем цієї першої 

програми, певну увагу все ж таки було зосереджено і на проведенні 

консультацій між державами щодо соціального захисту та співробітництва 

інститутів ЄС з національними системами держав-членів у боротьбі з бідністю. 

Означені умови сприяли подальшому розвитку соціального законодавства ЄС. 

Зокрема, було прийнято основні директиви у сфері гендерної рівності щодо 

оплати праці, рівного ставлення та соціального забезпечення (Директиви 

75/117/ЄЕС, 76/207/ЄЕС, 79/7ЄЕС), у сфері захисту прав працівників при 

реструктуризації компаній (Директиви 75/129/ЄЕС, 77/187/ЄЕС, 80/987/ЄЕС), у 

1975 р. було також створено новий фонд – Європейський регіональний фонд 

розвитку [215, с. 132]. 

Наприкінці 1970-х рр. діяльність ЄС у соціальній сфері увійшла у фазу 

стагнації. Необхідність одностайності для прийняття соціальних заходів була 

однією з причин такої ситуації. Відповідно більшість пропозицій Комісії не 

було розглянуто через відсутністю консенсусу у Раді. 

5. Період неолібералізму (1980–1985). Наприкінці 1970-х – початку 

1980-х рр. практику відсутності регулювання та контролю у сфері соціального 
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та трудового права було сприйнято деякими державами Європи (зокрема, 

Великою Британією) та США як основний засіб боротьби з підвищенням тиску 

глобальної конкуренції. Така позиція знову відображала неоліберальну 

прихильність гнучкості ринку праці – філософії захисту підприємців від 

обтяжливого соціального регулювання. Цю позицію активно підтримували 

політики ультранаціоналістичних поглядів в урядах держав, які взагалі не 

погоджувалися з втручанням ЄС у будь-яку сферу, в тому числі і соціальну, 

розглядаючи це як заходи зі збереження державності та суверенітету [215, 

с. 111]. 

6. Період формування європейського соціального простору (1986–1992). 

На початку 1980-х рр. французький соціалістичний уряд Ф. Міттерана розпочав 

реанімацію ідеї «людського іміджу Європи». До Ради було надіслано 

меморандум з пропозицією створити Європейський соціальний простір, 

головним завданням якого було вирішення проблем зайнятості в ЄС. Однак 

лише у 1984 році з призначенням нового складу Комісії під керівництвом 

Ж. Делора ці ідеї отримали шанс бути реалізованими.  

Ж. Делор постійно наголошував на необхідності соціального розвитку в 

рамках ЄС. На одній з офіційних промов у 1986 р. як Голова Комісії він заявив, 

що створення великого економічного простору, основаного на вільному ринку 

та діловій співпраці, не може бути ні поясненим, ні досягнутим без гармонізації 

у соціальному законодавстві. А остаточною метою європейської інтеграції, на 

його думку, має бути створення Європейського соціального простору. 

Важливе значення для розвитку соціальної політики ЄС мало прийняття у 

1986 р. Єдиного європейського акта, яким було запроваджено нову законодавчу 

основу у прийнятті рішень, згідно з якою з’явилася можливість прийняття 

рішень кваліфікованою більшістю. Вперше було додано статтю, яка 

запровадила правову основу для прийняття положень щодо поліпшення 

здорового та безпечного робочого середовища. Ще одним доробком Єдиного 

європейського акта було положення його преамбули про повагу до прав та 

свобод громадян, які визначені Європейською конвенцією про захист прав 
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людини та основних свобод і Європейською соціальною хартією. У той же час 

включення до правової системи принципів свободи, рівності, соціальної 

справедливості не закріплювало жодних конкретних прав [215, с. 119]. 

У 1989 р. було прийнято Європейську хартію основних соціальних прав 

працівників, яку підписали всі держави-члени, крім Великої Британії. Хартію 

було присвячено захисту прав працівників, особливо захисту працівників-

мігрантів, які скористалися свободою вільного переміщення. Було закріплено 

право на справедливу винагороду, на покращення умов праці.  

Також особливу увагу було приділено соціальному захисту окремих 

вразливих груп населення, зокрема, захисту інвалідів, безробітних, осіб 

похилого віку, молоді. У цілому Хартія відображала три основні ідеї 

соціального розвитку 1980-х рр.:  

– зближення національних систем соціального права;  

– закріплення і визнання державами-членами мінімальних соціальних 

стандартів, подолання різних форм соціального демпінгу та ринкового 

дисбалансу;  

– визнання фундаментальних соціальних прав.  

Проте Європейська хартія основних соціальних прав працівників не 

набула юридично обов’язкової чинності. 

7. Період політики соціального партнерства після Маастрихтських угод 

(1992–2000). Важливою стадією розвитку європейської соціальної політики 

стало прийняття у 1992 р. Договору про заснування Європейського Союзу та 

Договору про Європейське співтовариство, які набули чинності у 1993 р.  

У преамбулі Маастрихтського договору було закріплено необхідність 

сприяння економічному та соціальному прогресу, що в самому тексті договору 

віднесено до цілей ЄС. Договором встановлено також новий принцип 

соціальної політики – принцип соціального партнерства. Означеним актом було 

передбачено право профспілок та організацій роботодавців брати участь у 

розробці соціальної політики ЄС за допомогою колективних переговорів. 
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Передбачено було і впровадження консультацій соціальних партнерів при 

розробці європейської соціальної політики. 

Однак на Маастрихтському саміті не вдалося переконати уряд 

Великобританії змінити свої ставлення та політику у сфері соціального захисту. 

Представники уряду висловлювалися категорично проти надання органам ЄС 

компетенції у сфері соціальної політики, намагаючись залишити її виключно у 

національній площині. Внаслідок цього жодна пропозиція про внесення змін до 

договору, яка б стосувалася соціальних питань, не могла бути реалізована [215, 

с. 134]. 

Єдиним виходом із ситуації, яка склалася на той період, було 

відокремлення у Маастрихтському договорі важливих на той час інституційних 

реформ від соціальних питань. Результатом такого підходу стало прийняття 

Угоди про соціальну політику між державами-членами та Співтовариством, за 

виключенням участі Великої Британії, як додаткового протоколу до 

Маастрихтського договору.  

Угода передбачала значне розширення компетенції Співтовариства у 

соціальній сфері, у деяких питаннях принцип одностайності у прийнятті рішень 

було замінено на принцип кваліфікованої більшості, було впроваджено правову 

інституціоналізацію соціального діалогу у формі обов’язкових консультацій. 

Зі зміною влади у Великій Британії у 1997 р., коли уряд було сформовано 

Лейбористською партією, всі основні положення Угоди про соціальну політику 

було інкорпоровано в Амстердамський договір 1997 р., а сама Угода втратила 

чинність [215, с. 137]. 

Основною соціальною проблемою цього періоду в країнах Європи було 

безробіття. На саміті у 1994 р. було проголошено план дій щодо боротьби з 

безробіттям. У 1995 р. прийнято Білу книгу з соціальної політики, згідно з якою 

програма соціальної діяльності присвячувалася чотирьом основним темам: 

– створенню нових робочих місць (пропозиції щодо боротьби з 

безробіттям, внесення змін до системи пенсійного забезпечення тощо); 

– рівним можливостям; 
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– соціальному захисту; 

– аналізу та дослідженню проблем соціальної політики.  

Амстердамським договором 1997 р. було розширено компетенцію ЄС, 

якому за згодою урядів держав вісімки було надано можливості прийняття 

директив з питань покращення умов праці та життя, забезпечення гідного 

соціального захисту, розвитку людських ресурсів в умовах високого рівня 

безробіття, у сфері боротьби з соціальним виключенням людей з ринку праці. 

Були також визначені сфери, в яких дозволялося приймати рішення 

кваліфікованою більшістю: зокрема, у сфері покращення умов праці, 

інформації та консультації з працівниками, рівності жінок та чоловіків у сфері 

зайнятості, сприяння рівним можливостям та рівному ставленню до жінок та 

чоловіків.  

У той же час Директиви ЄС щодо мінімальних вимог мали тільки 

доповнювати політику держав-членів. Крім того, з багатьох питань соціальної 

сфери залишався принцип одностайності при прийнятті рішень. Договір також 

розширив поняття рівної оплати праці за рівну роботу, включивши до його 

змісту оплату за рівноцінну роботу. 

Таким чином, напередодні XXI ст. соціальне та трудове право країн 

Європи як основа реалізації соціальної функції держав зазнало серйозного 

концептуального розвитку, а нормативно-правову базу реалізації соціальної 

функції можна було вважати сформованою. Проте залишалися невирішеними 

чотири основні проблеми соціальної політики: проблема захисту прав 

працівників, проблема індустріальної демократії, гарантування соціальної 

рівності на робочому місці, створення умов для здоров’я та безпеки [62; 63; 64]. 

8. Період Лісабонського процесу (2000–2009). Цей період розвитку 

соціальної політики характеризується успіхом введення євро – єдиної валюти 

ЄС, прийняттям Хартії ЄС про основні права, Лісабонським самітом, Ніццьким 

договором, провалом прийняття Конституції ЄС, а також численними 

документами законодавства ЄС, що були прийняті у сфері соціального права. 
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Однак одним із найважливіших досягнень цього періоду можна вважати 

розробку та прийняття Хартії ЄС про основні права. Хартія стала першим 

каталогом прав людини в ЄС, який об’єднав положення всіх трьох поколінь 

прав людини, закріплюючи права на життя, соціальні гарантії та навіть захист 

довкілля. Окремий розділ Хартії під назвою «Солідарність» спрямовано на 

досягнення соціальної справедливості у суспільстві, закріплення основних прав 

працівників, права соціального забезпечення, охорону здоров’я, захисту від 

незаконного звільнення, заборону дитячої праці та на встановлення інших 

соціальних гарантій [62]. 

Сьомого грудня 2000 р. Хартію було проголошено як спільний акт трьох 

інститутів ЄС (Європарламенту, Комісії та Ради). Вона стала важливим 

документом, який відображував нові тенденції в розвитку соціальної функції 

урядів та соціальної політики у ЄС в цілому. Проте Хартія, як і прийнята у 

1989 р. Хартія основних соціальних прав працівників, не отримала юридично 

обов’язкової сили. Це було пов’язано з тим, що держави-члени й досі вважали 

політично ускладненою втрату своїх повноважень у сфері соціальної 

політики [62]. 

У лютому 2000 р. на Лісабонському саміті було прийнято Програму дій 

ЄС у сфері економіки, зайнятості та соціальної політики на 2000–2005 рр., а 

головним завданням Союзу на початку нового тисячоліття було визнано 

необхідність зробити економіку ЄС найбільш конкурентоспроможною і такою, 

яка ґрунтувалася б, зокрема, на збільшенні чисельності робочих місць та 

зростанні рівня соціальної єдності [55]. 

Прийнятий у 2001 р. Ніццький договір, хоча й мав інше завдання, однак 

також розширив коло питань, які належать до компетенції ЄС, включаючи 

боротьбу зі злиднями, модернізацію систем соціального захисту тощо. Також 

було передбачено створення нового органу ЄС – Комітету соціального захисту 

з консультативним статусом. 
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9. Новітній етап розвитку соціального і трудового права ЄС (з 2009 р.). 

З набуттям чинності 1 грудня 2009 р. Лісабонським договором розпочався 

новий етап розвитку соціального права [54]. 

Лісабонський договір інкорпорував у сфері трудового та соціального 

права всі основні положення попередніх договорів та не прийнятої Конституції, 

визначивши у ст. 3  основні цілі соціальної політики ЄС. Було деталізовано 

компетенцію ЄС у сфері соціального та трудового права у розділі XI 

«Зайнятість» та розділі X «Соціальна політика». Однак Договір практично не 

містив нових положень. Нововведенням вважається ст. 152, яка встановлює 

роль соціальних партнерів та значення тристороннього соціального 

саміту [215]. 

Суттєвим досягненням Лісабонського договору у соціальній сфері стало 

надання Хартії ЄС про основні права обов’язкової юридичної сили. У ст. 6 ДЄС 

зазначається, що Союз визнає права, свободи та принципи, які закріплені у 

Хартії від 7 грудня 2000 р. та адаптованій 12 грудня 2007 р., що має таку саму 

юридичну чинність, як і Договори. Проте, незважаючи на перегляд положень 

Хартії перед підписанням Лісабонського договору, всі основні соціально-

економічні права залишилися незмінними. А закріплення на загальному рівні 

ЄС соціальних прав людини, визнаних Хартією, має сприяти реалізації 

головних завдань соціальної політики взагалі. 

У цілому, розвиток соціального та трудового права не завершився 

прийняттям Лісабонської угоди, нові напрями та тенденції вимагають 

прийняття нових договорів. 

Метою єдиної соціальної політики Європейського Союзу є не тільки 

поліпшення добробуту населення кожної з держав-членів, але і сталий 

економічний і соціальний розвиток ЄС у цілому. Незважаючи на певні 

труднощі в ході проведених в останні роки соціальних реформ, відбувається 

перетворення колишньої моделі держави добробуту (класичної соціальної 

держави англо-американського зразка) в напрямку так званої «північної 

моделі» (Швеція, Данія, Норвегія, Ісландія), в якій основний наголос робиться 
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не на збільшенні витрат на соціальні потреби і скороченні чисельності 

безробітних, а на оптимізацію співвідношення між рівнем соціальної 

забезпеченості та динамікою ринку праці в умовах глобалізації. 

Для країн Європи в цілому цікавим є досвід розвитку соціальної функції 

держави в Німеччині та країнах Північної Європи (Швеція, Данія, Норвегія). 

Цей досвід заслуговує на увагу не тільки через високий рівень соціального 

забезпечення населення вказаних країн, але і через те, що соціальні держави 

Німеччини, Швеції, Данії, починаючи з часів Бісмарка, були яскравими 

взірцями патерналізму.  

Суперечливість і неспроможність традиційного підходу до вирішення 

соціальних проблем стала очевидною ще до кінця минулого сторіччя і була 

викликана політичними, демографічними та економічними факторами. 

Головною позитивною рисою німецького та скандинавського досвіду є 

виняткова здатність цих країн адаптуватися до змін, швидко відновлювати 

рівень економіки і добробуту суспільства після сильних соціально-економічних 

спадів за рахунок ефективних реформ, які проводяться в соціально-політичній 

сфері. 

До кінця ХХ ст. Європейський Союз являв собою об’єднання відносно 

розвинутих країн, тому по мірі його розширення виникла проблема соціальної 

адаптації нових членів ЄС з менш розвинутою економікою. Механізм 

соціального захисту, який забезпечує уніфікацію якості життя, вже став 

розроблятися і фінансуватися на наднаціональному рівні із 

загальноєвропейського бюджету ЄС, а також із спеціалізованих організацій і 

фондів [54]. 

Країнам Євросоюзу належить ще вдосконалювати механізми взаємодії 

національних політичних і соціальних інститутів із загальноєвропейськими 

інститутами влади, встановлювати чіткі функції інститутів і планувати єдину 

стратегію в соціальній сфері, змінювати і доповнювати методи формування та 

реалізації державної соціальної політики, розробляти основні акти, що 
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забезпечують правову базу для просування соціальних реформ та соціальної 

стратегії. 

Досягнення консенсусу між національними моделями соціальної політики 

та європейськими стандартами і вдосконалення координації взаємодії 

інститутів влади, уповноважених вирішувати проблеми соціальної сфери є 

одним із першочергових завдань. Вивчення сучасних механізмів і процедур 

прийняття рішень, що стосуються соціальної політики в країнах Європи, 

дозволяє розглянути необхідні політичні аспекти інституційних реформ при 

введенні єдиних стандартів соціальної політики. 

Формування соціальної політики в Німеччині, Франції, Швеції, Данії 

Норвегії має сприяти поліпшенню добробуту і підвищенню рівня економічного 

розвитку в цілому, а також подальшій інтеграції за рахунок ряду економічних і 

соціально-політичних факторів, зокрема, таких, як стимулювання і збільшення 

економічного зростання (особливо менш розвинутих в економічному 

відношенні країн), розширенню ринків збуту, збільшенню кількості робочих 

місць, отримання недорогої робочої сили, скорочення рівня міграції з 

економічно менш розвинутих країн, вирішення низки внутрішньоекономічних, 

демографічних та політичних проблем (наприклад, реформування системи 

пенсійного та соціального страхування), зниження впливу лобістських груп, 

спілок роботодавців і профспілок на політичні партії, а також зниження 

зарегульованості економіки з боку держави [11, с. 130–131]. 

У Євросоюзі висловлюються різні думки щодо формування єдиної 

соціальної політики, але, незважаючи на побоювання окремих країн, наприклад 

Великобританії, США, Австралії, в процесі становлення інституційно-правової 

бази Євросоюз рухається в напрямку до федеративної моделі, і європейські 

політики прагнуть до економічної і соціально-політичної рівності країн-

учасниць.  

Нині єдиної стратегії соціальної політики ще не існує, оскільки не 

відбулося прийняття Європейської конституції, яка, як очікувалося, визначила 

б дану стратегію. З іншого боку, аналіз формування та розвитку 
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інституціонально-правової бази у сфері соціальної політики дозволяє говорити 

про важливі кроки у напрямку створення єдиної європейської соціальної 

політики.  

Соціальна хартія 1961 р. і основоположні договори ЄС (включаючи вже 

чинний Лісабонський договір) стали важливими складовими формування 

єдиної соціальної стратегії [62]. У розробці єдиної соціальної політики беруть 

участь ряд інститутів Євросоюзу, проте, найбільш важлива роль належить 

Європейській Комісії, соціальним фондам і Соціально-Економічному Комітету, 

який підтримує контакти з державами-учасницями ЄС, але не залежить від 

вищих європейських інститутів або внутрішньодержавних інтересів. 

Скандинавські країни, Німеччина, Франція, які є важливими учасниками 

на міжнародній арені, протягом усього періоду формування інститутів і 

нормативно-правового оформлення соціальної політики змогли 

дистанціюватися від Великобританії та США, уряди яких певним чином 

опиралися стандартизації у соціальній сфері, обґрунтовуючи свої побоювання 

демпінгом робочої сили [23, с. 27].  

Виступаючи за федеральну модель, представники урядових кіл 

Німеччини, Франції, Швеції, Данії Норвегії розуміли, що така модель дає 

набагато більші можливостей порівняно з іншими і що її становлення набагато 

швидше і безболісніше відбуватиметься при вирівнюванні європейських вимог 

до рівня соціальних гарантій. 

Проаналізувавши соціальну політику зазначених вище країн, можна 

виділити ряд рис, які можна брати до уваги, використовуючи їх досвід при 

формуванні соціальної політики в Україні. Основними з них є: 

а) диференційована система фінансування соціального захисту, яка 

ґрунтується на принципах субсидіарності та солідарності, пріоритетності 

самоврядування при прийнятті рішень; 

б) надання соціальної допомоги тільки незахищеним верствам, при 

забезпеченні прожиткового мінімуму за рахунок виплат з бюджетів громад; 
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в) боротьба з безробіттям і реформування ринку праці шляхом активної 

політики, яка стимулює розвиток «людського капіталу» [167]. 

Пасивна соціальна політика на ринку праці, що здійснюється через 

систему соціального страхування шляхом надання фінансових субсидій і 

виплат допомоги з безробіття, не може гарантувати підтримання відповідного 

рівня життя (особливо в умовах економічного спаду або ризику тривалого 

безробіття), а, головне, не мотивує населення до самостійного забезпечення 

власного добробуту і не може бути рушієм економічного і соціально-

політичного прогресу. 

Зміна місця держави в системі соціального ринкового господарства, 

спрямована на зниження ступеня державного регулювання у соціальній сфері, 

безсумнівно, має поліпшити ситуацію на ринку праці. Перетворення в існуючій 

моделі соціальної держави має будуватися на принципах, які не припускають 

фінансування безробітних за рахунок податків. Нові правила відносин між 

роботодавцями та найманими працівниками, перегляд механізмів тарифної 

автономії, участі працівників в управлінні на підприємствах, зниження 

регулюючої ролі держави для створення необхідних умов підвищення гнучкості 

ринку праці можуть стати ефективними інструментами в боротьбі з 

безробіттям. 

Роль держави повинна полягати у забезпеченні соціальної рівноваги, яка 

підтримується такими методами: у соціальній сфері – забезпеченням рівних 

соціальних прав, політикою соціальної стабільності та вирівнювання рівня 

життя і доходів соціальних груп, загальнонаціональними та локальними 

механізмами соціального захисту від потрясінь і збоїв ринкової економіки, а в 

політичній сфері – за рахунок розвитку широкої масової демократії, системи 

інституційних механізмів забезпечення соціальних прав громадян. 

У Російській імперії, складовою частиною правової системи якої в кінці 

XIX на початку XX ст. була і Україна, традиційна система споріднено-

общинної підтримки та система громадського піклування не дають можливості 

впоратися з бідністю і численними соціальними проблемами. З розвитком 
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капіталізму загострюється соціальний конфлікт між працею і капіталом. 

Виникають маси людей, яким потрібні нові форми підтримки при нещасному 

випадку на виробництві, в разі хвороби, по старості. До початку Першої 

світової війни в Росії були зроблені перші кроки зі створення бази соціального 

страхування, прийнято три основних законодавчих акти: Закон 1886 р., що 

зобов’язував усі підприємства забезпечувати безкоштовним медичним 

обслуговуванням своїх робітників; Закон 1903 р. про винагороду робітникам, 

які потерпіли від нещасних випадків, і Закон 1912 р. про страхування 

робітників на випадок хвороби та від нещасних випадків на виробництві.  

Після Жовтневої революції соціальна допомога та соціальний захист 

населення стають виключно державною справою. У 1912 р. на Шостій 

Всеросійській конференції РСДРП В. Ленін оприлюднить програму створення 

державної системи страхування робітників, так звану страхову робочу 

програму, у якій були сформульовані основні принципи соціальної політики 

соціалістичної держави. В якості найкращої форми соціального захисту було 

запропоновано систему державного страхування робітників, побудовану на 

таких принципах [27]:  

– охоплення всіх осіб найманої праці та їх сімей; забезпечення 

робітників у всіх випадках втрати ними працездатності або в разі втрати 

заробітку через безробіття;  

– винагороду всім застрахованим за принципом відшкодування повного 

заробітку, причому всі витрати зі страхування повинні були бути покладені на 

підприємства та державу; 

– передання керівництва всіма видами страхування єдиним страховим 

організаціям, побудованим за територіальним принципом і на засадах повного 

самоврядування системи страхування.  

Після жовтня 1917 р. на базі цієї програми було створено радянську 

систему державного страхування робітників і службовців, значно пізніше 

доповнену соціальним страхуванням колгоспників, і розгалужену систему 

соціального забезпечення та обслуговування за рахунок прямих асигнувань 
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державного бюджету, різних фондів, творчих спілок. Уже 13 листопада 1917 р. 

було оприлюднено урядове повідомлення, яким було оголошено про 

впровадження радикально нової політики соціального страхування, в якій 

повторюються п’ять ленінських принципів 1912 р.  

Слідом за цим було передбачено введення системи страхування від 

безробіття, а потім програми допомоги у разі хвороби, пологів і смерті, а також 

безкоштовної медичної допомоги. Однак необхідно зазначити, що практично не 

існувало механізму проведення цих законів у реальне життя. У результаті 

ефективними виявлялися лише ті акти, які узаконювали зміни, що відбувалися 

стихійно, наприклад розширення робітничого контролю і націоналізація. Розвал 

економіки і падіння виробничої дисципліни робили швидке впровадження 

нової системи соціального страхування виключно важкою справою, тому в 

період «воєнного комунізму» багато законів і декрети про соціальну допомогу 

залишалися невиконаними [7, с. 43].  

В основу забезпечення соціального захисту трудящих у період «воєнного 

комунізму» було покладено такі принципи:  

– введення загальної трудової повинності, жорстка боротьба з 

дармоїдством, що носила класовий характер і, зокрема, що вдарила по 

інтелігенції, представниках інтелектуальної, творчої праці, відправленим на 

«трудове перевиховання»;  

– введення всебічного соціального забезпечення тільки трудящих, 

надання допомоги тільки непрацездатним та особам, які не мають інших 

джерел існування. Всі працездатні особи і такі, що мають засоби для існування, 

були виключені з будинків інвалідів;  

– обов’язкова державна допомога непрацездатним та інвалідам війни за 

рахунок держави із центрального державного бюджету;  

– особливе значення натуральної форми забезпечення при ліквідації 

всієї приватної торгівлі, знецінення грошей, відчуження державою у селян усіх 

надлишків  сільськогосподарських продуктів.  
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На початковому етапі існування радянської держави створення державної 

системи соціального забезпечення обґрунтовувалося не стільки необхідністю 

пролетарської держави дбати про благо своїх громадян, скільки власне 

потребами класової боротьби. «За умови відсутності соціальних, тобто, 

громадських, закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення, єдиним 

виходом буде приватне накопичення коштів для існування. А це неминуче 

призведе до утворення приватного капіталу, тобто, до неминучого утворення 

буржуазії. Таким чином, вся боротьба, вся робота пролетаріату з будівництва 

піде нанівець», – пише в 1919 р. Н. Мілютін у своїй роботі «На шляху до 

світлих далей комунізму» [7, с. 342–345].  

У цей період основним принципом соціального забезпечення вважалося, 

що здорова, працездатна особа може потребувати соціальної допомоги тільки в 

разі якогось нещастя в сім’ї, а також при будь-яких надзвичайних лихах 

(пожежа, падіж худоби тощо). При втраті постійної або тимчасової 

працездатності (інвалідність, старість, хвороба, каліцтво, вагітність, пологи) 

визначаються розміри забезпечення, які є необхідними для підтримки 

існування.  

Водночас сума пенсій і доходів кожної особи не повинна перевищувати її 

звичайного заробітку. Для працездатних планувалося застосування 

диференційованого підходу. Оскільки безробіття розглядалося як пережиток 

старих буржуазних форм життя, то і акцент робився насамперед на пошуку 

роботи і тільки якщо вона не може бути надана, необхідно дати безробітному 

кошти для існування, для чого повинні бути встановлені особливі допомоги 

безробітним у розмірі прожиткового мінімуму (заробітку чорнороба) [7,  

с. 342–345].  

Варто наголосити на тому, що безробіття на той час зовсім не було 

ліквідованим, і в умовах націоналізованої промисловості реалізація соціальної 

функції ставала можливою лише на засадах приватної власності та політики 

НЕПу. Водночас автори цитованих вище і нижче джерел обходять увагою ту 

обставину, що значна частина безробітних була мігруючими з села до міста 
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селянами, і проблему їх безробіття також доводилося вирішувати 

адміністративними засобами. 

Що стосується забезпечення сім’ї, то тут виділяється два питання: 

забезпечення людей похилого віку та неповнолітніх членів сім’ї. При введенні 

соціального забезпечення непрацездатних і безробітних питання про 

забезпечення людей похилого віку членів сім’ї відпадає, оскільки вони самі 

підлягають забезпеченню, незалежно від дітей, тобто, турбота про утримання 

батьків знімалася з усіх трудящих.  

Також і щодо дітей турботою суспільства повинно було стати скоріше не 

забезпечення, а соціальне виховання дітей, куди повинно було увійти і все їхнє 

утримання, оскільки «в соціалістичному суспільстві про виховання і утримання 

дітей повинні дбати не окремі їх батьки, а все суспільство в цілому. Тому 

основною і головною турботою в цій частині справи повинно бути 

впровадження інституту державного виховання дітей». «Важливо для оцінки 

соціальної функції соціалістичної держави, що в перші роки існування 

радянської влади сама сім’я розглядалася лише як пережиток, і в якості 

головного завдання ставилося «не забезпечення сім’ї, а її безболісне і можливе 

швидке руйнування» [53, с. 18].  

У період НЕПу в умовах необхідності виконання завдань із відновлення 

господарства не могло бути й мови про повне задоволення всіх осіб, які 

потребували соціальної допомоги. Звідси відмова радянської держави від 

принципу всезагальності соціального захисту. Для перехідного періоду було 

намічено диференційовані форми соціального забезпечення.  

Поза системою державної допомоги виявилися селяни, забезпечення 

соціально слабких елементів села було покладено на саме селянство. Соціальну 

допомогу повинні були надавати Комітети взаємодопомоги. Виняток складали 

лише інваліди – учасники Громадянської війни. Соціальне забезпечення 

державою надавалося залежно від соціального стану різних груп населення. В 

умовах тоталітарної держави соціальні функції держави значною мірою 
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виявляються спрямованими на посилення державного контролю над 

суспільством [53, с. 19–20].  

Проголошення про остаточну ліквідацію безробіття, що спричинило 

скасування допомоги з безробіття, введення в обов’язковому порядку трудових 

книжок, покликаних фіксувати місце роботи, переходи з однієї роботи на іншу, 

причини таких переходів, встановлення судової відповідальності за прогули з 

неповажної причини, надання допомоги з тимчасової непрацездатності  

залежно від наявності у працівника трудового стажу з поступовим посиленням 

умов їх одержання, пряма дискримінація робітників і службовців, які не були 

членами профспілки, поширення аналогічних принципів на призначення пенсій 

та допомог по інвалідності, старості, на випадок материнства, у разі втрати 

годувальника та ін., виключення з системи державного соціального 

страхування та пенсійного забезпечення колгоспників – все це свідчило про 

прагнення встановлення жорсткого контролю за поведінкою окремого 

громадянина, використання соціальної політики як інструменту економічного, 

та ідеологічного тиску [7, с. 56].  

Багато принципів соціальної політики, введених у 30-ті роки, залишалися 

в силі аж до смерті Й. Сталіна. Після XX з’їзду КПРС у 1956 р. почався якісно 

новий етап у розвитку соціальної політики радянської держави. З цієї точки 

зору особливо важливого значення набувають закони про державні пенсії 

1956 р. і про пенсії та допомогу членам колгоспів 1964 р. [7, с. 66].  

Програма КПРС, прийнята XXII з’їздом, передбачала подальше 

посилення соціальної ролі держави. Досить сказати, що, поряд із підвищенням 

індивідуальної оплати за кількістю і якістю праці в поєднанні зі зниженням 

роздрібних цін і скасуванням податків з населення, планувалося розширення 

суспільних фондів споживання, призначених для задоволення потреб членів 

суспільства незалежно від кількості та якості їхньої праці.  

Ставилося завдання, щоб у підсумку двадцятиріччя вони в своїй сумі 

склали приблизно половину всієї суми реальних доходів населення, що мало 

означати значне просування «по шляху практичного здійснення 
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комуністичного принципу розподілу за потребами». Це дозволило деякою 

мірою забезпечити широкий доступ до освіти, охорони здоров’я, культури тим 

групам, які раніше були його позбавлені (жінки, представники різних 

народностей та ін.).  

Означені трансформації були пов’язані, на нашу думку, із загальним 

послабленням тоталітарного режиму в СРСР і політикою тимчасового відступу 

та пом’якшення репресій щодо різних верств населення. Тому можна не 

погодитись із авторами «Антології» в тому сенсі, що після 1964 р. розпочався 

«якісно новий етап». Він був не стільки «якісно новим», скільки відображав 

загальну тенденцію розвитку радянського суспільства в напрямку поверхневої 

лібералізації адміністративно-командної системи. 

Державна соціальна підтримка була поширена на великі групи населення. 

Соціальне забезпечення в 60–90-ті роки в СРСР було найбільш реформованим 

державним інститутом: постійно розширювалося коло осіб, які отримують 

соціальну допомогу; форми останньої ставали все більш різноманітними. 

Створюється розгалужена система державних пільг і гарантій, доповнювана 

соціальними програмами підприємств.  

Однак державний патронат соціальної сфери мав і негативні наслідки. 

Загальними недоліками системи управління соціальними послугами 

залишалися бюрократичний і безособовий характер державних соціальних 

служб, державний патерналізм, який провокує суспільне утриманство. Крім 

того, в СРСР утриманські настрої поглиблювалися низькою якістю 

стандартного набору послуг і загальним рівнем добробуту. 

За умов соціалізму централізована виконавча влада забезпечувала 

дотримання соціальних стандартів за рахунок безпосереднього управління 

соціальною сферою. Гарантуючи низький рівень заробітної плати при загальній 

зайнятості, вона компенсувала витрати на відтворення і життєві ризики (втрата 

працездатності, екологічні катастрофи) через систему диференційованих 

соціальних допомог, пенсій, стипендій з громадських фондів споживання. 
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У цілому ж радянській системі соціального забезпечення була 

притаманна чітка диференціація і певна орієнтація на різні групи населення. 

Одні її різновиди – безкоштовне медичне обслуговування, допомога одиноким 

та багатодітним матерям, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства – 

охоплювали переважну більшість населення, інші – допомога по вагітності та 

пологах, по тимчасовій непрацездатності – встановлювалися відповідно до 

якості праці робітників, службовців і колгоспників.  

Особливістю другої групи різновидів соціального забезпечення було те, 

що тут диференціація повністю випливала з диференціації заробітної плати. 

Виплата заробітної плати короткочасно припинялася у зв’язку з хворобою або 

пологами, і на цей період зберігався той же рівень доходів, який отримував 

трудящий у формі заробітку [7, с. 67]. 

Нарешті, існувала третя група різновидів соціального забезпечення – 

пенсійне забезпечення, яке постійно або тривалий час охоплювало 

непрацездатних осіб. Типовим в умовах реального соціалізму був прогрес у 

соціальних гарантіях, який породив регрес у межах особистої свободи – значна 

її частина була обміняна на соціальну захищеність.  

Гарантія права на працю була отримана замість можливості займатися 

підприємницькою діяльністю і свободою обирати рід діяльності, гарантія права 

на житло мала зворотним боком інститут прописки та обмеження свободи 

вибору місця проживання і пересування, гарантія мінімального харчування та 

одягу визначала зрівняльний принцип в оплаті праці.  

«При такій ролі держави, її надмірній опіці людини, звуженому розумінні 

соціальної політики остання не могла повноцінно розвиватися: були відсутні 

механізми саморозвитку і конкуренції, системи професійної солідарності та 

соціального страхування, до мінімуму була зведена відповідальність самої 

людини за власне забезпечення та економічний самозахист» [167, с. 32]. 

До середини 80-х рр. загострюється конфлікт між очікуваннями 

добробуту, обіцяного протягом усього періоду існування радянської держави, і 

реальним рівнем економічного і соціального добробуту, якого досягла країна. 
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Невипадково, що в період «перебудови» стає очевидною необхідність 

радикальної соціальної реформи, генеральним напрямом якої, на думку 

демократично орієнтованих соціологів та економістів, мала стати «відмова від 

принципу «примусової благодійності», а з ним – і від універсальних та 

всеохоплюючих соціальних програм витрат і перехід до вибіркових, адресних 

програм, розрахованих на допомогу тільки нужденним, з наданням широких 

можливостей для самодопомоги – підвищення рівня своїх доходів, заощаджень 

і накопичень – всім іншим» [167, с. 33]. 

З кінця 80-х рр. вперше починає відкрито ставитися питання про 

необхідність «переосмислення меж державного добробуту – так званих 

безкоштовних громадських фондів споживання та соціального забезпечення». 

Чи повинна держава в соціальній сфері скоротити свої повноваження і свою 

участь, оскільки її послуги занадто вартісні, при цьому низької якості і, як 

показала тривала практика, не відповідають принципу соціальної 

справедливості?  

Перетворення в країні, як повсюдно у всіх країнах колишнього 

«соціалістичного табору», супроводжувалися зниженням рівня реальних 

доходів населення при їх надзвичайно швидкій диференціації. Цей процес 

поглиблювався дезорганізацією сформованих систем охорони здоров’я, освіти, 

соціального забезпечення і відсутністю системи соціального забезпечення 

ринкового типу (так званої «мережі соціальної безпеки»).  

Через очевидні помилки у соціальній діяльності держави в період 

проведення політичних і економічних реформ, погіршення рівня життя 

більшості населення в останні роки дискусія про соціальні функції держави 

набула особливо актуального характеру. Фактично сформувався дисбаланс між 

цілями макроекономічної та соціальної політики; держава не контролювала 

співвідношення між майновою диференціацією та соціальною консолідацією 

суспільства, що зробило політичну стабільність неможливою.  

Простий демонтаж командних методів управління економікою та 

покладання соціальної функції держави на господарюючих суб’єктів призвів до 
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ряду негативних наслідків. Держава майже втратила контроль за дотриманням 

соціальних гарантій і в бізнесі (перш за все за умовами праці), і в бюджетній 

сфері (насамперед з оплати праці). «Сьогодні можна констатувати глибоку 

кризу і цілей, і способів діяльності виконавчої влади в соціальній сфері та 

контролю держави за дотриманням соціальних прав. Величезний тягар 

соціальних зобов’язань держави є незрівнянним з рівнем економічного 

розвитку країни» [7, с. 68]. 

Несвоєчасна виплата заробітної плати, пенсій та допомог набула 

застійного характеру. У рамках боротьби з інфляцією з 1992 р. проводилася 

політика заморожування доходів, рівень життя залишався низьким. У зв’язку з 

тим, що зазначені процеси набули загальноєвропейського масштабу для країн 

колишнього соцтабору, корисним буде розгляд проблеми постсоціалістичного 

реформування в країнах Східної Європи.  

При проведенні в цілому жорсткої бюджетної і грошово-фінансової 

політики урядам Чехії, Угорщини та Польщі вдалося реалізувати широкий 

комплекс заходів щодо соціального захисту населення, включаючи 

встановлення механізму зв’язку соціальних доходів із зростанням вартості 

життя. Це дозволило в принципі реалізувати варіативну модель, в якій 

державний перерозподіл був спрямований на пом’якшення різких відмінностей 

в доходах, що призводять до дезінтеграції суспільства і посилення соціальної 

напруженості, що могло б порушити досягнутий соціальний консенсус у 

суспільстві і, тим самим, загальмувати проведення економічних реформ [178, 

с. 24].  

З 1996 р. у Чеській Республіці в повному обсязі набрав чинності Закон 

«Про державну соціальну підтримку», який передбачав перехід до більш 

адресної системи надання допомоги із соціального забезпечення, в основі якої 

лежить прожитковий мінімум. Правова база системи соціального захисту Чехії 

спирається на Закон «Про прожитковий мінімум» (1991 р.), яким прожитковий 

мінімум визначений як суспільно визнана межа доходів громадянина або сім’ї і 
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гарантується право кожної особи на допомогу з боку держави для забезпечення 

першочергових потреб [177, с. 24].  

Оцінка матеріального становища громадянина для визначення рівня його 

бідності, а отже, надання соціальних допомог, спирається на Закон «Про 

соціально нужденних» (1991 р.). У Законі «Про прожитковий мінімум» 

встановлюються суми, необхідні для забезпечення харчування та інших 

первинних потреб, диференційовані залежно від віку та стану здоров’я; суми, 

необхідні для забезпечення першочергових витрат на сім’ю, диференційовані  

залежно від кількості осіб у родині, і види доходів, які є вирішальними для 

оцінки рівня бідності [177, с. 27]. 

Позиція чеського уряду полягала в тому, що використання прожиткового 

мінімуму з метою соціального захисту населення не повинно було обмежувати 

диференціацію доходів, підривати стимули, ініціативу до підвищення 

продуктивності праці. Тому при підвищенні рівня прожиткового мінімуму уряд 

виходив з необхідності підтримки забезпечення певних співвідношень між 

прожитковим мінімумом, з одного боку, та середньою заробітною платою і 

середнім грошовим доходом населення – з іншого. Прожитковий мінімум став 

не тільки критерієм для розрахунку розміру соціальних допомог відповідно до 

закону про соціально-нужденних, а й основою для встановлення інших видів 

соціальної допомоги, похідних від прожиткового мінімуму, зокрема, 

соціальних пенсій, які є єдиним джерелом доходу, мінімальної заробітної плати 

та т.ін. 

Система соціального забезпечення функціонує на основі Закону «Про 

страхові внески на соціальне забезпечення та відрахування на державну 

політику зайнятості» (1992 р). У пенсійній системі Чехії залишається 

домінуючою «трудова» пенсія по старості і обов’язкове пенсійне страхування. 

Пенсія тісно пов’язана з трудовим стажем, особистим доходом і починає 

виплачуватися по настанні пенсійного віку [11, с. 75]. 

Результатом пенсійних реформ стала так звана трирівнева пенсійна 

система. Перший рівень – базова пенсія, яка визначається на основі суб’єктного 



93 

 

права, фінансована за рахунок сплачуваного кожним працівником податку в 

розмірі частки прожиткового мінімуму, другий рівень – обов’язковий 

пенсійний страховий тариф. Ці два рівні забезпечують приблизно 60% 

нинішнього пенсійного забезпечення.  

Залишається частина, яка доповнює третій рівень, – добровільний 

пенсійний страховий внесок. Платниками страхових внесків є роботодавці, 

працівники та особи, які самостійно займаються підприємницькою діяльністю. 

Страхові внески на соціальне забезпечення та відрахування на державну 

політику зайнятості є доходом державного бюджету Чеської Республіки [177, 

с. 28].  

Внески, що відшкодовуються з державного бюджету, використовуються 

для впорядкування соціальних пенсій, які є єдиним джерелом доходів, 

встановлених на рівні прожиткового мінімуму, для індексації пенсій, для 

виплати пенсії особам, які проживають за кордоном. Поряд з пенсійним та 

медичним страхуванням і системою допомоги державного соціального 

забезпечення, необхідним є функціонування третьої гілки соціального захисту – 

системи державної соціальної підтримки (допомоги).  

Закон «Про державну соціальну підтримку» (1995 р.) звів більше ніж 

70 видів різних допомог із соціального захисту до дев’яти і значно звузив коло 

їх отримувачів. Усі різновиди соціальної допомоги в системі державної 

соціальної підтримки є чисто державними і надаються з державного бюджету. 

Адресне, цільове використання припускає ліквідацію всіх нецільових видів 

допомоги, наприклад, дотацій до цін і послуг. Критерієм визначення розміру 

допомог державної соціальної підтримки та рівня доходів сім’ї, що дають право 

на адресні допомоги, на сучасному етапі є прожитковий мінімум, від нього є 

похідною вся конструкція системи державної допомоги.  

Рівень доходів конкретної сім’ї, що претендує на державну допомогу, 

оцінюється індивідуально по відношенню до прожиткового мінімуму цієї сім’ї. 

Таким чином забезпечується зрівнянність рівня життя сімей різної структури. 

Дохід сім’ї по відношенню до прожиткового мінімуму детермінує рівень 
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підтримки держави, і по мірі зростання доходів сім’ї, масштаб і рівень 

підтримки знижуються [178, с. 20]. 

Розмір окремих допомог залежить від рівня прожиткового мінімуму і від 

обраних коефіцієнтів (прожитковий мінімум всієї родини, помножений на 

встановлений коефіцієнт, визначає максимальний прибуток, нижче якого буде 

сплачуватися допомога), що будуть використовуватися як для визначення 

кількості майбутніх одержувачів допомог, так і для визначення розміру 

допомоги. Коефіцієнти строго не закріплені законом, для того, щоб уряд міг 

оперативно регулювати їх рівень при формуванні державного бюджету.  

Відповідно до Закону величина прожиткового мінімуму переглядається 

при підвищенні роздрібних цін на 5%. При перегляді сум прожиткового 

мінімуму автоматично підвищуються і розміри допомоги з державної 

соціальної підтримки. У перспективі передбачається, що виплата допомоги з 

соціальної підтримки буде фінансуватися тільки з державного бюджету і 

гарантуватися законом [176, с. 31].  

В основу системи соціальної підтримки покладено принцип 

перерозподілу коштів між бездітними родинами та сім’ями з дітьми, а також 

між високоприбутковими і низькоприбутковими групами населення. Цьому 

перерозподілу відповідають два основних різновиди допомоги. У першому 

випадку мова йде про універсальне право на отримання допомоги, яке є 

перерозподілом від бездітних сімей до сімей з дітьми. Сюди належать допомога 

на дітей, сімейна допомога, одноразова допомога при народженні дитини, 

допомога родині громадянина, який виконує обов’язкову військову повинність, 

опікунська допомога, ритуальна допомога [176, с. 35].  

Другим різновидом є допомоги, встановлені на підставі тестування 

загальної фактичної грошової ситуації сім’ї. Це рішення називають 

вертикальним. По мірі зростання доходів сім’ї розмір допомоги знижується. До 

цієї групи належать: допомога на дітей, соціальна допомога, житлові субсидії, 

дотація на транспортні витрати. Цей тип допомоги орієнтований в основному 

на сім’ї, які за рівнем своїх доходів перебувають вище межі прожиткового 
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мінімуму. При цьому не досліджується майновий стан сімей, а також 

можливості підвищення їх доходів. У той же час соціальне становище сімей є 

диференційованим і жорстко визначеним. 

Значними плюсами універсального способу надання дитячої допомоги є: 

низькі витрати на адміністративний апарат; скорочення відмінностей у рівні 

життя бездітних сімей та сімей з дітьми; економія часу на оформлення 

необхідної документації; одержувачами допомог є всі сім’ї з дітьми. Таким 

чином, усі громадяни, а не тільки отримувачі адресних допомог, відчувають 

турботу держави.  

Система соціальної підтримки покликана вирішувати проблеми бідності в 

тих випадках, коли громадянин не в змозі вирішити її власними силами, є 

соціально не затребуваним і не підпадає під умови державного соціального 

забезпечення. Людина вважається соціально нужденною в тому випадку, якщо 

її прибуток не досягає встановленого законом прожиткового мінімуму, і вона 

не може поліпшити своє становище з об’єктивних причин за рахунок власних 

зусиль, під якими закон розуміє роботу, реалізацію аліментних прав, продаж, 

оренду або інше використання власного майна. Критерієм надання соціальної 

підтримки (допомоги) є дохід за останній календарний квартал перед подачею 

прохання, у виняткових випадках на день подачі. Контроль за доходами та 

виконанням умов, що дають право на соціальну допомогу, проводиться 

постійно, мінімум раз на рік. 

В Угорщині генеральним напрямом реформування соціальної сфери стало 

розподілення систем страхування і соціального забезпечення, посилення 

цільової, адресної спрямованості у використанні грошових та натуральних 

соціальних коштів. Акцент було перенесено на переважну допомогу особам та 

сім’ям з низьким рівнем доходів. У зв’язку з цим актуалізувалася проблема 

визначення межі бідності і вибору економічної категорії, що визначає 

мінімальну соціальну гарантію. 

У кінці 1994 р. Міністерством народного добробуту було розроблено 

концепцію впровадження соціального мінімуму, яка зводилася до такого: 
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основні види соціальної допомоги повинні визначатися на основі єдиного 

коефіцієнта соціальної допомоги, вираженого у відсотках до діючого 

соціального мінімуму (замість нині застосовуваного розміру грошового 

забезпечення, визначеного в абсолютній сумі). Необхідність перетворення 

діючої системи викликана тим, що соціальна допомога, яка фінансується за 

рахунок загальних податків (бюджету), все виразніше відділяється від 

складової соціального захисту, покривається з фондів соціального страхування. 

Принцип солідарності проявляється по-різному, об’єднуючи людей у групи 

через загальну систему цінностей, загальні інтереси. Саме принцип 

солідарності інституціоналізує сьогодні приватні добровільні організації як 

одного з основних акторів соціальної функції в контексті державно-

організованого суспільства, оскільки її фінансування в колишньому обсязі з 

бюджетних коштів (як у 70–80-х рр. XX ст.) стає доволі проблематичним.  

Солідарність проявляється через соціальну функцію держави, будучи 

одним з основних принципів соціальної держави. Єднання полягає в 

етнокультурній цілісності, що породжує соціальну діяльність у вигляді 

загальної соціальної підтримки, соціального захисту, яким, у свою чергу, 

кореспондує довіра громадян і почуття єднання з державою. Задоволення 

державою соціальних прав громадян детермінує необхідність взаємного 

задоволення кореспондуючих цим правам громадянських обов’язків, визначає 

необхідність та обов’язковість підтримки держави. 

Мова йде про таку ознаку, як еквівалентність, яка  характерна для будь-

яких правовідносин. Р. Шуламіт у своїх дослідженнях стверджує, що це не 

право громадянина – вимагати від держави соціальної допомоги [218, с. 12]. 

На нашу думку, проблема полягає в тому, що частина громадян сама 

порушує принцип еквівалентності, вимагаючи від державно-організованого 

суспільства здійснення права на гідне існування, і забуваючи про обов’язки по 

відношенню до цього суспільства, які кореспондують даному праву (мова йде 

про обов’язки працездатних громадян, наприклад, щодо сплати податків). 

Варто було б всіляко заохочувати громадян у напрямку усвідомлення взаємної 
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відповідальності громадянина і держави. Претензії на право можуть бути 

відповідними внеску, реалізованому через обов’язки.  

Соціальна допомога особам, які не досягли працездатного віку, надається 

державою, умовно кажучи, в кредит. Ці відносини також будуються на 

еквівалентній основі. Від них слід відрізняти соціальну допомогу пенсіонерам 

по інвалідності. Вона надається на безоплатній основі, і ніякого відношення до 

правовідносин не мала б, якщо б не мала відношення до правовідносин 

громадянства. Оскільки допомога такого роду завжди є явним обтяженням для 

держави, цю складову соціальної функції можна позначити як гуманітарну. 

Саме форма оподаткування визначає стійкість і максимальне збереження 

соціальної функції на достатньо високому рівні. За такої умови значущість 

фінансових можливостей держави ніби відходить на другий план, а на перший 

план виходить проблема перерозподілу коштів через соціальні програми та 

оподаткування.  

І коли ми розглядаємо оподаткування, необхідне для фінансування 

соціальної функції держави, можливості регресивного оподаткування в 

формуванні державного бюджету сьогодні все більше привертають увагу 

дослідників, як явище, що визначає напрямок розвитку соціальної функції в бік 

уніфікації. Регресивний податок, завдяки своїй однаковій ставці, яка 

визначається за єдиною базою оподаткування, найбільшою мірою відповідає 

фінансовим потребам будь-якого типу сучасної соціальної держави.  

Деякі зарубіжні вчені [21, с. 32; 40; 41] пов’язують прогресивність 

оподаткування та обсяг витрат на соціальне забезпечення з типом соціальної 

держави. І саме ці фактори є для них критеріями класифікації соціальної 

держави. Але російські автори, на противагу цьому, справедливо відзначають, 

що найбільш ефективним засобом поповнення державного бюджету не тільки в 

економічному, а й в політичному відношенні є регресивне оподаткування [7, 

с. 82].  
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У цілому, слід зазначити, що сучасні західні дослідники не досягли на 

сьогоднішній день єдності в питанні щодо критерію класифікації соціальної 

функції держави на підставі тієї чи іншої форми оподаткування.  

Формування соціальної функції держави як складової соціальної політики 

має вести до поліпшення добробуту населення і сприяти підвищенню рівня 

соціокультурного та економічного розвитку, а також сприяти подальшій 

інтеграції суспільства і держави за рахунок ряду економічних, соціально- 

політичних чинників, пов’язаних із поширенням регуляторного впливу держави 

та правової регламентації таких сфер, як: 

– стимулювання і збільшення економічного зростання; 

– розширення ринків збуту;  

– збільшення кількості робочих місць;  

– отримання дешевої робочої сили;  

– скорочення рівня міграції з економічно менш розвинутих країн;  

– вирішення низки внутрішньоекономічних, демографічних та 

політичних проблем (реформування системи пенсійного та соціального 

страхування, зниження впливу лобістських груп спілок роботодавців і 

профспілок на політичні партії, а також підвищення ролі недержавних 

громадських організацій і підтримання системи соціального захисту, 

соціального вирівнювання та соціальної безпеки). 

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день не існує єдиної правової 

моделі реалізації соціальної функції, аналіз формування та розвитку 

інституційно-правової бази у сфері соціальної політики дозволяє говорити про 

важливі кроки щодо напрямів створення єдиної європейської соціальної 

політики. Її нормативно-правові засади визначаються у соціальній Хартії 

1961 р. і в основоположних договорах ЄС (включаючи Лісабонську угоду), які 

стали важливими складовими формування єдиної соціальної стратегії. 

Еволюція соціальної функції доходить до фазису, на якому її змістом 

стають податкові, демографічні, соціально-трудові, культурно-освітні складові 

регуляторної політики. Водночас відбувається формування єдиного правового 
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простору та інституційного базису соціальної функції в європейських країнах, у 

якому беруть участь ряд інститутів Євросоюзу. Найбільш важлива роль серед 

цих інституцій належить Єврокомісії, соціальним фондам і соціально-

економічному комітету, який підтримує тісний зв’язок з державами-

учасницями ЄС, але не залежить від європейських інститутів або внутрішньо-

державних інтересів, що сприяє, з одного боку, формуванню єдиної стратегії 

Євросоюзу в соціальній сфері, з іншого – сприяє дотриманню і захисту 

національних інтересів держав-членів Європейського Союзу. 

У процесі формування соціальної функції як складової соціальної 

політики держава використовує різні правові форми, починаючи від 

підзаконних нормативних актів і закінчуючи програмами соціальної політики 

недержавних організацій (церков, профспілок, кооперативів). Проте найбільшу 

кількість можливостей,  порівняно з іншими, дає політика доповнення зусиль 

державної влади інституціями громадянського суспільства, які продовжують 

нормативно-правові гарантії державного законодавства у вигляді різноманітних 

соціальних проєктів на рівні окремих регіонів. 

Аналіз соціальної функції в її еволюціонуванні дає можливість виділити 

ряд рис, які є спільними тенденціями формування ефективної соціальної 

політики, а саме: 

1) взаємовідносини населення з державою мають складатися на основі 

диференційованої системи фінансування соціального захисту, яка будується на 

принципах субсидіарності та солідарності; 

2) пріоритетність особистої відповідальності і самостійності кожного 

суб’єкта щодо можливості акумулювання коштів із страхових внесків, які 

сплачуються роботодавцями та найманими працівниками з податкових 

надходжень; 

3) пріоритетність самоврядування як способу ефективної стратегії 

реалізації соціальної функції в умовах соціальної ринкової економіки, на 

відміну від централізованої державної регламентації;  
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4) поширення соціальної політики держави не лише на надання 

соціальної допомоги незахищеним верствам населення (у формі забезпечення 

прожиткового мінімуму, субсидій, субвенцій та ін. соціальних гарантій), але і у 

вигляді міграційної, демографічної, геронтологічної, медичної, освітньо-

культурної підтримки представників різних соціальних груп, соціальна безпека 

яких перебуває в зоні ризику (біженці, мігранти, люди похилого віку, особи із 

хворобливими залежностями, колишні ветерани війн та ін.); 

5) наявність розгалуженої системи соціального страхування, що 

будується на принципі перерозподілу, з урахуванням зростаючого 

навантаження на бюджет і зміни демографічної ситуації; 

6) формування диференційованої системи страхування з безробіття та 

реформування ринку праці в напрямку активної політики зайнятості; 

7) посилення впливовості з боку профспілок і залежність політичних 

партій, які активно ініціюють зміни системи соціального перерозподілу в 

різних сферах соціальної політики;   

8) зміна місця і ролі держави в країнах з соціальною ринковою 

економікою, пов’язана з відходом від патерналістської концепції соціальної 

держави. Основою цього підходу стає боротьба з безробіттям і реформування 

ринку праці шляхом активної політики, яка стимулює розвиток «людського 

капіталу», інструментарієм якої можуть стати соціальні програми;  

9) довгострокові пенсійні реформи, спрямовані на формування змішаної 

моделі страхування із збереженням базового рівня соціальної допомоги із 

акцентом на накопичувальній частині за рахунок особистих коштів населення; 

10) формування програм соціальної політики, яка ґрунтується на 

максимальному відході від прямого фінансування з боку держави, роль якого 

полягає в стимулюванні приватної ініціативи, підприємництва, а також у 

забезпеченні мінімальних гарантій для найбільш вразливих верств суспільства; 

11) координація соціальної та економічної політики в інтересах 

середнього класу. 
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Висновки до розділу 1 

 

У науковій літературі представлено різні групи визначення поняття 

соціальної функції держави. 

Перша, найбільш різноманітна група, походить від ототожнення 

соціальної функції та загальносоціальних функцій держави, тобто, соціальну 

функцію держави в рамках цієї групи понять можна розглядати як державну 

активність, спрямовану на вирішення проблем, які стосуються всього 

суспільства. Метою реалізації соціальної функції держави є, у контексті цих 

визначень, сприяння досягненню цілей суспільства. У рамках цієї групи 

визначень соціальна функція може реалізовуватись як соціальною, так і 

несоціальною (класово-корпоративною) державою. 

У другій групі визначень поняття соціальної функції враховуються 

насамперед стабілізаційні програми держави щодо соціально-трудових 

відносин праці та капіталу, які б виключали екстремістські або радикальні 

варіанти розв’язання протиріч. 

У третій групі визначень соціальна функція держави розглядається як 

різновид діяльності, який орієнтований на соціально-небезпечні верстви 

населення – непрацездатних, маргіналів, декласованих елементів. За таких 

обставин реалізація соціальної функції полягає в тому, щоб через систему 

державної допомоги та суспільної благодійності забезпечити цим верствам 

мінімально прийнятний рівень задоволення їхніх потреб, добробуту і, таким 

чином, захистити заможні верстви від зростання соціальної нестабільності та 

криміналізації у суспільстві. 

У четвертій групі визначень соціальна функція держави розглядається як 

інструмент, який пом’якшує негативні наслідки індивідуальної та соціальної 

нерівності через систему перерозподільчих заходів. Як правило, дії в рамках 

такого підходу мають на меті втримати диференціацію доходів різних верств 

населення в безпечних межах, а засобом нівелювання соціальних відмінностей 

виступає податкова політика. 
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У п’ятій групі визначень соціальної функції держави акцентовано увагу 

на принципах соціальної справедливості і соціального партнерства як базових 

цінностях сучасного громадянського суспільства та соціальної держави.  

Виходячи з огляду різноманіття наведених у науковій літературі 

визначень, ми доходимо висновку про те, що загальноприйнятого 

нормативного визначення соціальної функції держави у наукових джерелах не 

представлено. У різних країнах визначають це поняття по-різному, хоча значна 

частина цих трактувань є досить схожою та має спільні положення. У багатьох 

визначеннях соціальна функція держави пов’язується із низкою заходів уряду 

та інших організацій, спрямованих на підвищення добробуту і задоволення 

потреб як найменш захищених груп і індивідів, так і населення в цілому. 

Необхідність реалізації соціальної функції держави щодо суспільства 

зумовлюється існуванням соціальної нерівності та обмеженим обсягом 

ресурсів. Тому одним із найважливіших напрямків реалізації соціальної функції 

держави є функція перерозподілу матеріально-фінансових та соціокультурних 

ресурсів. При цьому варто уточнити, що в рамках патерналістської держави 

здійснюється перерозподіл матеріальних та фінансових ресурсів, у той час як 

соціальний неопатерналізм передбачає перерозподіл соціокультурних ресурсів 

(у вигляді знань, культури, ідеології тощо).  

Всеосяжності і різноспрямованості соціальна функція держави набуває 

лише в умовах соціальної держави, під якою ми розуміємо правову 

демократичну державу, що проголошує вищою цінністю соціальну 

справедливість, та в якій найповніше задовольняються загальносоціальні 

потреби. Це форма організації суспільства, що здатна забезпечити соціальний 

прогрес. Серед її головних пріоритетів – соціальний захист громадян, 

нейтралізація соціально-економічних конфліктів, дотримання соціальних 

стандартів і принципів гідного життя для всіх громадян за допомогою 

розподілу та перерозподілу ВВП.  

Передумовами становлення соціальної держави виступають: відкритий 

характер державної влади; гарантована рівність громадян перед законом і право 
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на участь у державному й громадському житті; ринкова економіка; 

громадянський мир і солідарність. У свою чергу, її характерними ознаками є: 

демократична організація державної влади; високий економічний потенціал, що 

дозволяє здійснювати заходи з перерозподілу доходів без ігнорування інтересів 

власників прибутків; соціально-орієнтована структура економіки, що 

виявляється в розробці дієвих соціальних програм і пріоритетності їхньої 

реалізації; існування розвиненого громадянського суспільства; дотримання 

моральних норм громадянами і, насамперед, посадовими особами.  

Серед основних принципів соціальної держави пріоритетним доцільно 

визнати принцип загального добробуту. Він спрямований на повне гарантоване 

забезпечення потреб громадян у необхідних матеріальних і духовних благах. 

Критерієм дотримання принципу загального добробуту є високий рівень життя 

населення, що визначається обсягом і структурою споживання, сукупністю 

поточних доходів і накопичень, забезпеченістю житловими умовами тощо. 

Принцип соціальної справедливості визначає міру забезпечення окремих 

громадян матеріальними та духовними благами відповідно до їх участі у 

суспільно-корисній діяльності та сплаті податків. Принцип солідарності 

означає взаємодопомогу та взаємопідтримку між різними верствами та 

віковими групами населення і виходить із засадничих моральних цінностей 

людського існування. В основу програми діяльності соціальної держави 

покладено соціальну відповідальність частини працюючого населення за 

непрацездатну частину.   

Важливим принципом виконання соціальної функції в соціальній державі 

є принцип субсидіарності, який має дві складові: перша – перерозподіл ресурсів 

від більш успішних до менш успішних за ринкових умов; друга –  законодавче 

врегулювання взаємодії у соціальному секторі державних і недержавних 

структур з наданням громадським та приватним ініціативам переваги у 

фінансуванні соціальних програм. Принцип соціальної безпеки у виконанні 

соціальної функції обумовлює та гарантує безпеку людини, суспільства та 

держави від внутрішніх і зовнішніх загроз шляхом скоординованої системи 
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національної безпеки та соціальної політики, розвитку системи соціального 

(державного та недержавного) страхування, інтеграції України в міжнародну 

систему соціального розвитку.  

Такому типу держави притаманні спеціальні функції, оскільки тільки 

соціальна держава є «державою для людини» і реально забезпечує 

матеріальними ресурсами право громадянина на життя. Відповідно соціальна 

держава в рамках реалізації соціальної функції реалізує такі субфункції: 

захисну; стимулюючу; інвестиційну; інтегративну. Захисна субфункція полягає 

у створенні механізму гарантування соціально-економічної безпеки людини 

через усунення і попередження ризиків та їх наслідків, у забезпеченні системи 

захисту від наявних та можливих порушень прав і свобод особистості, а також 

– у реалізації державних соціальних гарантій, стандартів і нормативів. 

Стимулююча субфункція полягає у створенні системи заохочень для 

представників різних соціальних груп до соціально-економічної активності, 

ініціативи та ефективного використання підприємницького потенціалу. 

Важливим стимулом у виконанні цієї субфункції виступає дотримання високих 

стандартів життя та умов для людського розвитку. Інтегративна субфункція 

полягає у забезпеченні суспільної злагоди, запобіганні екстремально високій 

маргіналізації та поляризації суспільства, його фрагментації на соціально-

ізольовані верстви та атомізовані групи. Інвестиційна субфункція полягає в 

розвитку соціальної інфраструктури, забезпеченні доступності охорони 

здоров’я, освіти, духовно-культурних здобутків. Саме ці напрямки соціальної 

політики є ключовими напрямками активності держави в комплексній 

реалізації нею соціальної функції. Субфункція соціального контролю полягає в 

наявності механізму, за допомогою якого суспільство і його елементи 

забезпечують дотримання певних правил (звичаїв, правових і моральних норм, 

законів, адміністративних рішень), порушення яких завдає шкоди 

функціонуванню всієї соціальної системи.  

Соціальний контроль виступає органічним елементом системи управління 

соціальним процесом, механізмом зворотного зв’язку між громадянами та 
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державою. На сучасному етапі становлення соціальної держави в Україні 

стратегічними пріоритетами в реалізації соціальної функції за сферами 

діяльності виступають: політика доходів населення; зайнятості населення; 

соціальної безпеки та соціального захисту населення; охорони здоров’я 

населення; демографічного розвитку; соціокультурного середовища; систем 

життєзабезпечення населення, захисту від природних і техногенних аварій та 

катастроф; соціального партнерства; зовнішньої політики.  

Отже, соціальна функція держави може бути визначена як діяльність  із 

реалізації соціальної політики в управлінні соціальною сферою суспільства, 

забезпеченні матеріальних і соціокультурних потреб його членів, регулюванні 

процесів соціальної диференціації суспільства, у тому числі доходів економічно 

активного населення і непрацездатних громадян, що дозволяє кожному членові 

суспільства реалізовувати його найважливіші соціально-економічні права, 

насамперед – право на рівень і якість життя, необхідні для нормального 

відтворення і розвитку особистості. 

Макроблоками соціальної функції та соціальної політики виступають 

соціальне вирівнювання (дистрибуція та редистрибуція) та соціальний захист. 

Важливим інструментом соціальної політики соціальної держави є соціальний 

захист, що включає: соціальне страхування громадян та їх сімей у випадку 

класичних ризиків і вимушеного стану (хвороба, безробіття, каліцтво тощо); 

соціальні допомоги (малозабезпеченим, багатодітним, жертвам стихійного 

лиха, біженцям тощо); заохочувальні та допоміжні заходи для осіб, що бажають 

самостійно вирішувати свої соціальні проблеми в галузі будівництва та 

придбання житла, одержання додаткової освіти, відпочинку тощо.   

Особливістю соціальної політики є необхідність доведення її кінцевих 

результатів до кожного громадянина. У зв’язку з цим місцевий рівень 

виявляється основною ланкою здійснення заходів соціальної політики. У 

соціальній державі безпосереднім суб’єктом вирішення вказаних завдань є 

місцеве самоврядування. Реалізація соціальної функції нерозривно пов’язана із 
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економічною політикою держави. Економічна політика є одним із базових 

механізмів функціонування соціальної держави. 

Принцип загального добробуту як основоположний для соціальної 

держави обумовлює в якості необхідної умови її існування високий рівень 

економічного розвитку, що дозволяє забезпечувати прожитковий мінімум для 

кожного громадянина. Тому ключовим моментом реалізації соціальної функції 

в соціальній державі є створення відповідної економічної бази. Згідно зі 

світовим досвідом найефективнішою економічною моделлю, що дозволяє 

найбільш повно реалізувати соціальну функцію держави, є соціально-

орієнтована ринкова економіка. При цьому ринкові механізми забезпечують 

економічну ефективність, а державна участь – соціальне спрямування 

використання результатів ринкової економіки за допомогою податково-

фіскальних механізмів, заходів грошово-кредитної та бюджетної політики.   

Економічна політика соціальної держави передбачає: поглиблення 

ринкової трансформації економіки; створення необхідних для цього 

нормативно-законодавчої бази та інфраструктури; сприяння розвитку і 

співіснуванню державного та приватного секторів економіки, які мають рівні 

права (без особливих пільг і виключних привілеїв); стимулювання розвитку 

соціально-благодійної діяльності. В економічній політиці соціальної держави 

потрібно поєднання заходів державного регулювання, конкуренції і розвитку 

особистої ініціативи громадян щодо забезпечення власного добробуту.  

Підсумовуючи наведене вище, можна зазначити, що соціальну функцію 

сучасної соціальної держави пропонується розглядати як системну єдність двох 

взаємозалежних і взаємодоповнюючих напрямів діяльності, а саме: соціального 

розвитку і соціального захисту. Теоретичну посилку концепції захисної функції 

соціальної політики доцільно будувати на засадах досягнення соціально-

прийнятного життєвого рівня та врегулювання його гарантій відповідно до 

соціальних стандартів і нормативів.  

У свою чергу, реалізація визначених положень сприятиме становленню 

України як високорозвинутої європейської соціальної держави, яка забезпечує 
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розвиток людського потенціалу, бере на себе відповідальність за соціальну 

справедливість, соціальну безпеку, соціальну рівність, добробут громадян та 

соціальну злагоду в суспільстві. Створення правової соціальної держави 

повинно стати загальнонаціональною ідеєю та програмою дій усіх громадян 

України. 

Елементи структури соціальної функції держави можна позначити як 

основні напрямки або об’єкти соціальної функції. Це освіта, охорона здоров’я, 

художня культура, пенсійне забезпечення тощо. На результати аналізу 

соціальної функції держави впливають такі моменти: який із суб’єктів її 

здійснення є основним, а який відіграє субсидіарну роль, а також яким є обсяг 

компетенції кожного суб’єкта в її реалізації. Надання соціальних послуг у сфері 

художньої культури, освітніх або медичних послуг здійснюється як приватними 

установами, так і органами місцевої, регіональної і центральної публічної 

влади. Що стосується пенсійних послуг, то тут мають місце і державна, і 

корпоративна складові. 

Соціальна діяльність державних органів перетинається і поєднується з 

соціальною діяльністю недержавних організацій. Процес передачі управління 

соціальною діяльністю з рук інститутів публічної влади в руки громадських 

інститутів тільки почався. На сьогоднішній день управління соціальною 

функцією держави здійснюють спільно інститути публічної влади та громадські 

недержавні інститути. Новацією в управлінні є маркетизація соціального 

обслуговування, що означає впровадження організаторських методів у 

приватний сектор і розвиток ринкових механізмів в межах соціального 

обслуговування. З іншого боку, публічно-владні інститути ніколи і не були 

єдиними суб’єктами реалізації соціальної функції. У XIX ст. громадські 

недержавні інститути були основними реалізаторами соціальної діяльності. І, як 

наслідок, деякі сучасні зарубіжні автори називають «антимодерністськими» 

тенденції руху до подібної розстановки ролей у сучасній соціальній державі. 

Зміни у суспільному житті, які відбулися останніми роками, зумовили 

принципові трансформації соціальної функції держави в напрямку переходу від 
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соціальної політики пасивного патерналізму до політики активного 

патерналізму у зв’язку із певними зрушеннями у сфері суспільної свідомості. 

Пасивний патерналізм (прямі виплати різних допомог) часто заохочує 

соціально-негативні типи поведінки – неробство, яке приводить до 

маргіналізації окремих груп населення, що викликає негативну реакцію 

суспільства. Саме тому відбувається перехід у здійсненні соціальної функції до 

активного патерналізму, зміст якого полягає не стільки в наданні громадянам 

готових ресурсів, скільки забезпечення доступу до інструментів отримання цих 

ресурсів. 

Органи публічної влади в майбутньому збережуть за собою виняткову 

роль основного суб’єкта реалізації соціальної функції в плані її законодавчого 

регулювання. Громадські недержавні структури можуть доповнювати соціальну 

діяльність структур публічної влади в організаційному аспекті. Органи 

публічної влади не є донорами соціальної функції в плані фінансування, вони є 

лише організаторами податкової діяльності та розпорядниками консолідованих 

у державному бюджеті коштів. Основними донорами соціальної функції є 

платники податків.  

Таким чином, у сучасній державі як органи публічної влади, так і 

платники податків є реалізаторами соціальної функції. Тенденція в бік 

приватизації соціальної функції, посилюючись, зумовлює перерозподіл ролей 

серед основних учасників її здійснення в бік громадських недержавних 

структур.  

Органи сучасної соціальної держави по можливості прагнуть 

розвантажити бюджет від обтяження зайвими витратами. Це приводить до 

трансформації механізму правового регулювання соціальної діяльності 

держави: змінюється політико-ідеологічна основа соціального законодавства, 

відповідно коригуються окремі нормативні акти реалізації соціального 

законодавства і, як наслідок, відбувається еволюція правосвідомості 

суспільства. Відбувається розширення соціальної функції при зміні методів її 

здійснення: замість прямого фінансування тих, хто потребує допомоги у 
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вигляді готових результатів (фінансових або ж матеріально-речових), держава в 

реалізації соціальної функції створює умови для якнайшвидшого включення 

працездатних реципієнтів у трудову діяльність, або ж надає інвестиції для 

розширення кола потенційного застосування своїх професійних здібностей. У 

свою чергу, для непрацездатних, соціально-дезадаптованих та незахищених 

верств населення соціальна функція продовжує реалізовуватись у вигляді 

класичної політики патерналізму і протекціонізму – різних формах 

гарантованих прямих виплат з боку публічних структур.  
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РОЗДІЛ 2  

ПРАВОВІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ: 

ТЕОРІЯ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 

 

 

2.1. Поняття правових форм здійснення функцій держави 

 

Державні функції реалізуються державними органами за допомогою 

певних форм. Як уже зазначалося у розд. 1, в юридичній науці прийнято 

розрізняти правові і неправові форми реалізації функцій держави. У правових 

формах відображаються зв’язок держави і права, обов’язок держави діяти на 

основі права і в рамках закону. Правові форми являють собою діяльність, 

пов’язану зі здійсненням юридично значущих дій у визначеному законом 

порядку. Крім того, ці форми відображають те, як державні органи та посадові 

особи працюють, які юридичні дії вони здійснюють.  

Оскільки державна влада відрізняється від інших різновидів публічної 

влади сукупністю владних повноважень, здійснюваних законодавчо від імені 

суспільства її публічними органами, а право виступає універсальною соціально-

нормативною системою, норми якої можуть бути матеріалізовані лише через 

апарат держави, то можна зробити висновок, що саме державі належить 

провідна роль у реалізації відповідних функцій через правові форми.  

Одна із правових форм, які може застосовувати держава, пов’язана із 

відомими в теорії держави і права зовнішніми формами права. Як відзначають 

О. Зайчук та Н. Оніщенко, до зовнішніх форм права належать [192]:  

а) правовий звичай – правило поведінки загального характеру, яке є 

санкціонованим державою як норма права;  

б) правовий прецедент – рішення адміністративного або судового органу 

держави по конкретній справі, якому надається значення правового еталона 

(зразка, взірця) при розв’язанні наступних аналогічних справ;  
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в) нормативно-правовий договір – сукупність структурованих правил 

поведінки загального характеру, які встановлені за взаємною домовленістю 

кількох (мінімум двох) суб’єктів (на засадах диспозитивності) і виконання яких 

забезпечується державою із застосуванням імперативних засобів впливу;  

г) нормативно-правовий акт – письмовий документ компетентного 

органу держави (законодавчого, виконавчого, судового), в якому закріплене 

формально обов’язкове правило поведінки загального (локального) характеру.  

Кожна із вказаних форм права може застосовуватися для вираження 

державою її волі у певний формалізований спосіб, у вигляді норм загального 

або ж локального масштабу дії. Родовою ознакою всіх перерахованих правових 

форм є здатність об’єктивовано виражати волю держави щодо виконання нею 

відповідних функцій та реалізації цілей у межах цих функцій.  

У зв’язку із зазначеним можна сформулювати таке робоче визначення 

правових форм реалізації функцій державної влади, яким ми будемо 

користуватися при подальшому аналізі предмета дослідження. 

Правова форма здійснення функцій державної влади – це встановлений 

(передбачений) законом або іншою формою права (підзаконним нормативним 

актом, прецедентом, правовим звичаєм тощо) спосіб вираження (доведення до 

суб’єктів виконання) та реалізації (забезпечення виконання) волі центральної 

влади держави, призначений для досягнення конкретно визначених державних 

функцій і відповідних їм завдань, встановленими законом способами.  

Зовнішнє вираження здійснення державної влади залежить від функції, 

що реалізується через конкретне волевиявлення держави, від джерела 

державного волевиявлення та державного органу, уповноваженого законом 

здійснювати певну державну функцію.  

Логічна конструкція представленого вихідного робочого визначення 

припускає, що форма здійснення державної влади як зовнішнє відображення її 

централізуючої владної волі залежить від конкретного її джерела і визначається 

його функціональним призначенням, компетенцією та регламентом реалізації 

функціональних повноважень.  
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Іншими словами, форми діяльності державної влади можна визначити як 

нормативно-типізовані прояви дій відповідних органів із реалізації функцій 

держави.  

У загальнотеоретичному тлумаченні категорія «форми» органічно 

пов’язана з іншою категорією такого ж плану – категорією «змісту». У цьому 

аспекті під формою розуміється те чи інше структуроване вираження змісту. 

Форма не просто виражає зміст, а виражає його структуровано, тобто, у вигляді 

систематизованих та ієрархізовано-субординованих правових норм. Стосовно 

державної влади така форма є вираженням її державно-правового змісту у 

вигляді централізуючої волі, яка виражає себе в нормативно-правових 

типізаціях. 

Зміст державної влади розкривається в її функціях, компетенції суб’єктів, 

методах реалізації. Діючи в рамках свого статусу та своєї компетенції, кожна 

гілка державної влади на своєму рівні користується при цьому різними 

методами (засобами), серед яких: економічні методи (із використанням 

матеріальної зацікавленості); організаційні методи (із використанням кадрової 

справи); моральні методи (із використанням моральних заходів заохочення); 

правові методи (нормативно-правові акти), технічні (організаційна техніка) і 

т.ін.  

В. Чиркін у зв’язку з цим справедливо зауважує, що методи управління 

переходять в правову форму і «співвідношення методів управління та 

відповідних форм полягає в тому, що якщо метод відображає зміст 

управлінської діяльності, то форма є способом вираження цього змісту» [209, 

с. 90].  

При визначенні поняття правових форм реалізації державних функцій у 

науковій літературі не представлено істотних відмінностей в теоретичних 

позиціях різних авторів. Всі розглядають їх як діяльність, пов’язану з виданням 

правових актів, що мають юридичні наслідки. 

З іншого боку, серед авторів при розгляді правових форм реалізації 

існують деякі нюанси, які треба брати до уваги при подальшому аналізі.  
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При визначенні поняття правових форм реалізації державних функцій 

акцент на різному ступені загальності/локальності правового регулювання 

роблять такі науковці, як В. Афанасьєв, А. Братко, В. Бутилін [9]. Вони 

пов’язують діяльність держави із виданням нормативних актів різного ступеня 

загальності.  

М. Баглай виділяє структурованість форми та вважає, що структуровані 

форми забезпечують виявлення волі держави у вигляді нормативних актів [14]. 

Акцент на особливостях діяльності різних гілок влади робить 

І. Самощенко, який виділяє нормотворчу, нормореалізаційну та 

нормозабезпечувальну діяльність органів державної влади, що відбувається у 

певних правових формах [169]. 

При визначенні форм реалізації права В. Чиркін акцентує увагу на 

реалізації державної активності та визначає їх як форми вираження права, які 

забезпечують реалізацію державної активності [209]. 

Як способи систематизації норм права, що обслуговують реалізацію 

різних напрямків державної діяльності, визначає правові форми А. Черданцев, 

наголошуючи на обслуговуючій ролі форм права щодо реалізації державної 

активності [206]. 

Підводячи підсумок проведеного аналізу, їхні визначення можна 

поділити на три групи: процесуальні, суб’єктні та інструментальні. 

У процесуальних визначеннях автори (В. Афанасьєв, А. Братко, 

В. Бутилін) акцентують увагу на моментах «форми реалізації», зфокусовуючи 

дослідження на діяльнісних вимірах реалізації форм права при виконанні 

державою її функцій [9]. 

У суб’єктних визначеннях (І. Самощенко) звертається увага на різних 

гілках державної влади, які застосовують конкретні форми реалізації норм 

права для досягнення цілей їхньої діяльності. 

В інструментальних визначеннях (В. Чиркін, А. Черданцев) береться до 

уваги, передусім, допоміжний характер форм права щодо реалізації функцій 

державної влади. 
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Водночас у джерелах автори виділяють: а) правотворчу діяльність; 

б) оперативно-виконавчу діяльність; в) правоохоронну діяльність. Деякі автори 

до цього переліку додають ще нагляд і контроль за виконанням права, однак, 

видається, що ці різновиди діяльності є різновидами правоохорони. Таким 

чином, значна кількість авторів сходиться на тому, що правові форми пов’язані 

зі створенням, реалізацією і охороною правових норм і включають 

правотворчу, правозастосовчу (правовиконавчу) і правоохоронну 

(правозабезпечувальну) діяльність [10, с. 54; 13, с. 54; 14, с. 40; 169, с. 23–24].  

Для ефективного впливу на різного роду суспільні відносини державою 

має бути встановлений певний механізм, чітко виражений у нормативно-

правових актах. Тому процес впливу держави на ці відносини, як правило, 

починається із видання правових актів, якими встановлюються відповідний 

порядок і процедура діяльності органів державної влади.  

Оскільки правотворча діяльність держави значною мірою спрямована на 

вирішення державних завдань, функцій та цілей, правотворчість стає однією з 

основних форм, за допомогою яких реалізуються державні функції. Однак, як 

уже зазначалося, цей вид діяльності, будучи засобом, способом, тобто, 

функцією-операцією для держави в цілому, у свою чергу, стає основною 

функцією для тих державних органів (насамперед законодавчих), які покликані 

здійснювати правотворчість [226, с. 73–75].  

Іншими словами, правотворчість є однією із форм здійснення державної 

влади. Таким чином, виходячи із запропонованої вище класифікації правових 

форм реалізації державних функцій, можна вивести таке визначення способів 

реалізації опосередкованої форми здійснення державної влади.  

Під формами здійснення державної влади розуміється діяльність 

державних органів, пов’язана зі створенням, реалізацією та охороною правових 

норм за допомогою правотворчості, правозастосування і правоохорони 

(правозабезпечення), що тягне за собою юридичні наслідки.  

Правотворчість як спосіб реалізації опосередкованої форми здійснення 

державної влади являє собою процес створення або санкціонування відповідних 
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нормативних актів, у тому числі з метою зміни або скасування чинних 

юридичних норм. Без цієї форми реалізація функцій держави є практично 

неможливою [206, с. 123].  

Особливе місце в правотворчості держави займає законодавча діяльність 

вищих органів державної влади. На основі виконання нормативних актів, які 

мають вищу юридичну силу – законів, складається як правотворча, так і 

правозастосовна діяльність всіх інших органів держави, а також уповноважених 

на здійснення даної діяльності інших організацій.  

Зміни, що відбуваються в Україні, не могли обійти стороною правотворчі 

процеси. Основне завдання правотворчості полягає у створенні, оновленні та 

вдосконаленні законодавства. У ході його вирішення приймаються нові норми, 

змінюються вже існуючі, скасовуються застарілі.  

Державна влада не тільки організовує і встановлює порядок регулювання 

суспільних відносин через правотворчу форму, вона також практично впливає 

на ці відносини, що відбувається найчастіше у правозастосовній формі 

реалізації державних функцій, на основі і відповідно до правових актів, які 

видаються державою.  

Правозастосовний (або правовиконавчий) спосіб реалізації 

опосередкованої форми здійснення державної влади являє собою діяльність 

державних органів щодо виконання законів і підзаконних нормативних актів 

шляхом видання правозастосовчих актів. У правозастосуванні здійснюється, 

насамперед, оперативна, владна, виконавчо-розпорядча робота державних 

органів, пов’язана з повсякденним вирішенням різнобічних питань управління 

шляхом видання актів застосування норм права, які є підставою виникнення, 

зміни або припинення правовідносин. За допомогою цієї діяльності 

реалізуються відносини між органами держави, громадськими організаціями і 

громадянами, їх взаємні права та обов’язки.  

Держава зобов’язана охороняти норми права від порушень, забезпечувати 

режим законності і правопорядку. У цьому знаходить прояв третій правовий 
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спосіб реалізації опосередкованої форми здійснення державної влади – 

правоохоронний, або правозабезпечувальний.  

У юридичній літературі частіше за все мова йде про правоохоронну 

діяльність. У її здійсненні так чи інакше беруть участь усі органи державної 

влади, адміністрація підприємств, установ і т.ін., а також і деякі недержавні 

організації. Кожен державний орган має певну компетенцію і не має права 

ухилятися від виконання своїх обов’язків або виходити за межі наданих йому 

повноважень. Для вирішення цих завдань органи державної влади наділяються 

державно-владними повноваженнями, обсяг яких визначається цілями і 

завданнями державного управління в тих чи інших сферах суспільного життя.  

Правоохорона як спосіб реалізації опосередкованої форми здійснення 

державної влади – це діяльність, здійснювана за допомогою владної 

оперативної роботи державних органів з охорони норм права від порушень, 

захисту прав і свобод громадян та їх об’єднань, забезпечення виконання 

покладених на них юридичних обов’язків, охорони законності і правопорядку. 

Вона включає прийняття заходів: із попередження правопорушень, 

розслідування всіх обставин справи і з’ясування істини в кожному випадку 

правопорушення; щодо вирішення в установленому законом порядку 

конкретних справ про порушення правових норм, а також можливих правових 

колізій та суперечок; із застосування правових санкцій до правопорушників та 

забезпечення реалізації їх юридичної відповідальності, а також відновлення 

порушеного права. Основну частину цієї діяльності здійснюють правоохоронні 

органи. Коло органів, які є правоохоронними, не є статичним і на певних етапах 

суспільного розвитку воно має тенденції до звуження або до розширення [205, 

с. 61].  

У правоохоронній діяльності органів державної влади виявляється 

державний примус, що застосовується до тих, хто добровільно не виконує 

приписи та вимоги права. У той же час всезростаючого значення в ній 

набувають профілактика правопорушень, виховання і переконання.  
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Мета правоохорони – контроль за відповідністю діяльності суб’єктів 

права юридичним розпорядженням, її правомірністю, а у разі виявлення 

правопорушення – прийняття відповідних заходів для відновлення порушеного 

правопорядку, застосування заходів державного примусу до правопорушників, 

забезпечення виконання заходів покарання (стягнення).  

Окремими правовими формами реалізації соціальної функції є установча, 

контрольно-наглядова, інтерпретаційно-правова та правосудна. 

В Україні установчу  функцію (створення, реорганізація державних 

органів) регламентовано Порядком здійснення заходів, пов’язаних із 

утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 жовтня 2011 р. № 1074 з подальшими змінами [126 ].  

У зазначеному нормативному акті (п.п. 2 п.1) наголошується на тому, що 

дія цього Порядку поширюється на центральні органи виконавчої влади із 

спеціальним статусом та їх територіальні органи, крім випадків, коли 

Конституцією та законами України визначені особливості порядку їх 

утворення, реорганізації або ліквідації.  

Органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються або ліквідуються 

Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.  

Пропозиція щодо утворення, реорганізації або ліквідації органу 

виконавчої влади вноситься Прем’єр-міністрові України членом Кабінету 

Міністрів України з урахуванням пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів 

України, необхідності забезпечення здійснення повноважень органів 

виконавчої влади і недопущення дублювання їх повноважень та містить:  

– у разі утворення органу виконавчої влади – обґрунтування щодо 

основних завдань та функцій такого органу, відповідні фінансово-економічні 

розрахунки з визначенням джерел покриття витрат, пов’язаних з його 

функціонуванням;  

– у разі реорганізації органу виконавчої влади – обґрунтування щодо 

неможливості або недоцільності виконання відповідних завдань та функцій 



118 

 

таким органом, визначення шляху реорганізації (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення), а також відповідні фінансово-економічні розрахунки;  

– у разі ліквідації органу виконавчої влади – обґрунтування щодо 

доцільності відмови держави від виконання завдань та функцій такого органу 

або передачі їх іншим органам виконавчої влади.   

Підсумовуючи наведене, можна зазначити, що орган виконавчої влади 

утворюється шляхом утворення нового органу або в результаті реорганізації, а 

припиняється шляхом реорганізації або ліквідації.  

Органами, що здійснюють політику в соціальній сфері в Україні, 

виступають Міністерство соціальної політики, до складу якого входять 

директорати, різні управління, відділи та департаменти, зокрема: керівництво 

Міністерства; Директорат стратегічного планування, координації політики та 

євроінтеграції, Директорат розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей, 

Директорат розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення, 

Головне управління пенсійного забезпечення, Директорат адресної соціальної 

підтримки населення та розвитку соціального інспектування, Управління з 

питань гуманітарної допомоги, підвідомчих підприємств та установ, 

Управління нагляду; Департамент фінансового забезпечення; Департамент 

документального забезпечення; Управління по роботі з персоналом; 

Юридичний департамент; Управління адміністративного забезпечення, 

Управління бухгалтерського забезпечення; Відділ моніторингу за дотриманням 

європейських стандартів рівності; Управління з питань комунікацій; 

Департамент технологічної модернізації соціальної сфери; відділ організаційної 

роботи міністерства; Відділ внутрішнього аудиту; Сектор з питань запобігання 

та виявлення корупції; Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна 

служба); Сектор мобілізаційної роботи; Сектор режимно-секретної роботи. 

Ланками державного управління центрального регуляторного органу 

соціальної політики на місцях виступають підрозділи місцевих державних 

адміністрацій, обласних, міських, районних, які діють згідно з Положеннями, 

затвердженим головами відповідних місцевих державних адміністрацій.  
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Згідно із положеннями, підрозділи соціального захисту є структурними 

одиницями місцевих державних адміністрацій і забезпечують виконання 

покладених на них завдань. 

У своїй діяльності вони керуються Конституцією та законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства соціальної політики (далі – Мінсоцполітики), розпорядженнями 

голови місцевої державної адміністрації, а також Положенням про підрозділ 

соціального захисту населення. 

Основним завданням підрозділів є забезпечення реалізації державної 

соціальної політики на певній території у сфері соціального захисту населення, 

що включає: 

1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального 

захисту населення, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сімей з дітьми, 

багатодітних, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав 

чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій 

сфері; 

2) призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової 

допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених 

законодавством, надання та виплата житлових субсидій, пільг на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива;  

3) організація виконання комплексних програм і заходів щодо 

поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо 

переміщених осіб, сімей і громадян, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за 

місцем проживання / перебування; 

4) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння 

створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів 

соціальної інфраструктури; 
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5) реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку 

дітей;  

6) реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з 

інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

ветеранів війни (в тому числі учасників АТО/ООС), осіб, на яких поширюється 

дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;  

7) нагляд за дотриманням вимог законодавства під час призначення 

(перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;  

8) організація виконання комплексних програм і заходів щодо 

забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі 

людьми, запобігання домашньому насильству;  

9) забезпечення реалізації державної політики у сфері професійної 

адаптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;  

10) забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, 

центрами надання адміністративних послуг щодо надання соціальної підтримки 

населенню. 

Підрозділ соціального захисту відповідно до визначених галузевих 

повноважень виконує такі функції: 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та 

здійснює контроль за їх реалізацією; 

2) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-

економічного розвитку;  

3) забезпечує виконання бюджетних програм;  
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4) в межах повноважень бере участь у виконанні завдань з цивільного 

захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці; 

5) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики 

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;  

6) здійснює нагляд за дотриманням вимог законодавства під час 

призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду 

України; проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу;  

7) бере участь в організації співпраці місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування із профспілками та їхніми об’єднаннями, 

організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;  

8) бере участь у реалізації програми зайнятості населення Харківської 

області, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на 

ринку праці;  

9) забезпечує організацію проходження громадянами України 

альтернативної (невійськової) служби на своїй території;  

10) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення: 

організовує роботу щодо надання субсидій населенню для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-

комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, 

інших пільг, передбачених законодавством; проводить призначення та виплату: 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю; державної соціальної допомоги на догляд (крім 

державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у п.п. 1-3 ч. 1 

ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю»); щомісячної компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, одинокими особами, які досягли 80-річного віку; 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку; державної допомоги сім’ям з дітьми; державної 
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соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; державної соціальної допомоги 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 

мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; 

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком 

лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, 

на догляд за нею; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; одноразової 

грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у 

масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року; одноразової грошової допомоги членам 

сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського 

протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 

2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за 

громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних 

засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському 

народові, виявлені під час Революції гідності; одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, 

внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула 

здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте 

(сімейне) життя і брати участь у суспільному житті; інших видів державної 

підтримки відповідно до законодавства; одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання «Мати-героїня»; організовує прийом документів для 

призначення усіх видів соціальної допомоги, надісланих поштою або в 

електронній формі (через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним 

інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого 
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самоврядування або єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі 

технічної можливості), та забезпечує розгляд заяв і прийняття рішень 

відповідно до затверджених стандартів надання послуг;  

11) взаємодіє з органами місцевого самоврядування базового рівня, 

центрами надання адміністративних послуг щодо приймання ними документів 

для надання державної соціальної підтримки, зокрема, із застосуванням 

програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна 

громада»» та формування електронної справи;  

12) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям 

населення: організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та 

надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства; проводить 

підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; організовує санаторно-курортне 

лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських 

переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, а також виплату грошової компенсації вартості санаторно-

курортного лікування деяким категоріям населення відповідно до 

законодавства; організовує в межах компетенції роботу з надання пільг 

пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким 

непрацездатним особам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги 

відповідно до законодавства; координує збір і подання документів для виплати:  

одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо 

переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що 

спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або 

повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості 

самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у 

суспільному житті; одноразової грошової допомоги особам, які отримали 

тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що 

відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року; веде облік 
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внутрішньо переміщених осіб; аналізує стан виконання комплексних програм 

та реалізації заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, 

надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним особам і 

подає голові районної державної адміністрації пропозиції з цих питань; видає 

посвідчення деяким категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно 

до законодавства; організовує проведення виплати одноразової матеріальної 

допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;  

13) у сферах надання соціальних послуг населенню, проведення 

соціальної роботи: узагальнює інформацію щодо визначення потреб населення 

Харківського району у соціальних послугах; узагальнює та подає щокварталу 

Департаменту звіт про надання соціальних послуг потенційним отримувачам 

соціальних послуг; проводить моніторинг надання соціальних послуг, 

контролює роботу комунальних закладів надавачів соціальних послуг щодо 

якості їх надання; проводить моніторинг та аналіз ефективності проведення в 

громаді соціальної роботи із сім’ями/особами, надання їм соціальних послуг, 

спрямованих на запобігання потраплянню в складні життєві обставини, та 

прогнозування їхніх потреб у соціальній підтримці; подає районній державній 

адміністрації та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо створення 

закладів, установ і служб, які надають психологічні, реабілітаційні та соціальні 

послуги особам і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, у 

тому числі особам похилого віку, дітям, випускникам дитячих будинків і шкіл-

інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

початковому етапі їхнього самостійного життя; сприяє впровадженню нових 

соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства; 

контролює доступність громадян до соціальних послуг, їхню якість і 

своєчасність надання відповідно до законодавства; інформує щодо можливості 

створення недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги 

особам похилого віку, особам з інвалідністю та потребують сторонньої 

допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього 

насильства; проводить моніторинг роботи з питань опіки та піклування над 
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повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких 

обмежена; сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським 

об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим 

громадянам в наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з 

інвалідністю, ветеранам війни та праці, особам похилого віку, а також іншим 

соціально незахищеним громадянам; в межах компетенції вживає заходів із 

соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;  

14) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю: веде облік осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; проводить роботу з 

оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями; координує 

роботу реабілітаційних установ місцевого рівня для осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого 

самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації 

реабілітаційних установ; забезпечує направлення осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо 

отримання інвалідності, до установ, які надають реабілітаційні послуги, 

відповідно до бюджетних програм; проводить призначення та виплату 

грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на транспортне обслуговування, вартості за самостійно придбані 

технічні та інші засоби реабілітації, інших грошових компенсацій, 

передбачених законодавством; визначає потреби в забезпеченні осіб з 

інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими 

засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у 

компенсаційних виплатах, передбачених законодавством подає органам 

місцевого самоврядування пропозиції щодо потреби в комунальних 

реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; 

інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними 
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професійної реабілітації в реабілітаційних установах, а також про послуги 

державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності 

та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації; бере участь у створенні 

безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;  

15) у напрямах поліпшення становища сімей (у тому числі сімей з 

дітьми, багатодітних), запобігання домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної 

рівності, протидії торгівлі людьми: реалізує заходи та програми, спрямовані на 

пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, 

соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції 

підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян та окремим 

громадянам методичну, практичну та консультативну допомогу з питань 

запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі; взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, органами 

місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, 

організаціями всіх форм власності, громадянами, об’єднаннями громадян, 

недержавними організаціями з питань забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок та чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, протидії торгівлі 

людьми, організації оздоровлення та відпочинку дітей;  

16) забезпечує ведення централізованого банку даних з проблем 

інвалідності (ЦБІ); Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо 

переміщених осіб; Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 

мають право на пільги; Єдиного державного реєстру отримувачів житлових 

субсидій; Реєстру посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 

сім’ї, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі 

інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної 

мережі;  

17) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, 

роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що 
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належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації та 

здійснює ряд інших функцій, що віднесені законом до їх повноважень [148]. 

Контрольно-наглядова функція. За визначенням В. Стасюка, система 

державного контролю – складне поняття, зміст якого охоплює такі елементи, 

які можна визначити як відповіді на питання: «Хто?», «Що?» та «Яким чином?» 

контролює. 

Відповідно до поділу державної влади на три гілки – виконавчу, 

законодавчу і судову, автор поділяє державний контроль на парламентський, 

урядовий (адміністративний) і судовий. Окремо автором виділено також 

президентський контроль та прокурорський нагляд. 

Президент України є найвищою посадовою особою держави та гарантом 

дотримання державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Крім того, 

Президент України щорічно видає велику кількість указів, розпоряджень і 

доручень, які є невід’ємною частиною правового поля держави та обов’язкові 

для виконання на території України. Відповідно найвищим проявом 

президентського контролю є контроль за дотриманням вимог Основного Закону 

України всіма суб’єктами суспільно-правових відносин: громадянами та їхніми 

об’єднаннями, недержавними установами, органами місцевого самоврядування 

й органами державної влади та управління.  

Президент свої контрольні повноваження здійснює безпосередньо або 

через Офіс Президента України, в складі якого реалізацією контрольної функції 

нині займається Департамент документального забезпечення. Опосередкований 

президентський контроль з урахуванням вертикального положення, яке 

займають окремі суб’єкти, здійснюється відповідними органами виконавчої 

влади згідно із вимогами чинного законодавства. 

Основними формами парламентського контролю є: проведення Днів 

Уряду України, проведення парламентських слухань, заслуховування чергових 

і позачергових звітів Кабінету Міністрів України про його роботу в цілому чи з 

окремих питань діяльності, реалізація народними депутатами України свого 
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права на депутатський запит та депутатське звернення, діяльність Рахункової 

палати, інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. А 

для забезпечення діяльності Верховної Ради України, народних депутатів 

України відділ контролю Апарату Верховної Ради України здійснює контроль 

за реагуванням на запити та звернення народних депутатів України, 

виконанням доручень Верховної Ради України та її керівництва, інші 

контрольні функції [100]. 

З метою забезпечення кращої реалізації законів та інших актів Верховної 

Ради України 18 вересня 2020 року було зареєстровано законопроєкт № 4131, 

спрямований на побудову ефективної системи парламентського контролю в 

Україні. Законопроєкт регламентує змістовну наповненість окремих звітів, що 

подаються до Верховної Ради України, дозволяє перетворити процес звітування 

з простого надання інформації парламенту на справжню контрольну процедуру. 

Так Верховна Рада бачить результати роботи за попередній рік, чіткі критерії 

ефективності роботи та оцінює за ними діяльність відповідних органів і 

посадових осіб [145]. 

У законопроєкті передбачено встановлення вимог до звіту про діяльність 

прокуратури, який Генеральний прокурор подає Верховній Раді України. 

Законопроєкт також передбачає, що програма діяльності Кабінету Міністрів 

України повинна містити програмні цілі, критерії досягнення програмних цілей 

та завдання, виконання яких є необхідним для їх досягнення. Крім того, 

законопроєктом пропонується включити до щорічної доповіді Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини питання виконання рекомендацій, що 

містились у щорічній доповіді за попередній рік [145]. 

Здійснення Верховною Радою України контрольних функцій гарантує 

більш результативну діяльність уряду, злагодженість у діях усіх підзвітних та 

підконтрольних державних органів, вищий рівень дотримання прав і свобод 

людини і громадянина. Крім того, парламентський контроль сприяє аналізу 

практики реалізації чинного законодавства, тобто допомагає Верховній Раді 
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України не лише ухвалювати рішення, але і стежити за їхніми практичними 

наслідками. 

У Висновку № 1-в/2001 від 14 березня 2001 року Конституційний Суд 

України також слушно зауважив: «Парламентський контроль є формою 

реалізації громадянами опосередковано їх конституційних прав, зокрема, на 

здійснення влади через органи державної влади (стаття 5), на участь в 

управлінні державними справами (стаття 38), на здійснення свого 

волевиявлення через вибори (стаття 69 Конституції України)». Отже, 

парламентський контроль – важлива складова демократії [35]. 

Відповідно до Закону Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу 

владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої 

влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні 

адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів [151]. 

Урядовий (адміністративний) контроль безпосередньо здійснюють Управління 

контролю Секретаріату Кабінету Міністрів України, а також підрозділи з 

контролю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а на 

місцевому рівні – підрозділи з контролю місцевих державних адміністрацій 

(обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. 

Києві та Севастополі), статус яких визначено відповідно постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2037 та постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2000 року № 1290 із змінами і доповненнями  

[137; 136]. 

Особливе місце в системі контролю за органами державного управління 

належить судовому контролю. Адже залишити без належного судового 

контролю сферу адміністративної діяльності державних органів не можна, 

оскільки вона торкається інтересів усього суспільства, держави і громадян, і ці 

інтереси повинні бути збалансовані чинним законодавством. Конституція 

України гарантує широку систему правового захисту від будь-яких дій чи 

бездіяльності органів державного управління. В Основний Закон як одне з 

основних прав громадян було включено всеохоплюючу гарантію права 
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звертатися до суду. На практиці ця конституційна норма реалізується через 

систему судів загальної юрисдикції, спеціалізовані суди, апеляційну та 

касаційну інстанції. 

З метою забезпечення контролю за виконанням судових рішень та їх 

примусового виконання органи державної виконавчої служби здійснюють 

виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових 

осіб відповідно до законів України. Завданням державної виконавчої служби є 

своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених 

Законом. Крім того, органами прокуратури здійснюється нагляд за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а 

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян [100]. 

Інтерпретаційно-правова функція та функція правосуддя. Окремою 

правовою формою діяльності держави є правосуддя. Органи правосуддя через 

прийняття рішень у вигляді ухвал, постанов, вироків, наказів викликають 

виникнення, зміну та припинення конкретних правовідносин. Специфіка цих 

правозастосовних актів полягає в тому, що вони слугують відновленню 

порушеного права, реалізації юридичної відповідальності особи, яка вчинила 

правопорушення, а, отже, у всіх випадках – захисту інтересів громадян і 

суспільства в цілому.  

Українська дослідниця Т. Дружиніна-Сендецька вважає, що все 

різноманіття думок науковців і практиків з приводу того, чи є інтерпретаційно-

правові акти судової влади джерелом права, можна систематизувати та 

об’єднати в три групи.  

Представники однієї групи дотримуються думки, що судова практика, 

незалежно від форм її вираження, джерелом права бути не може.  

Друга група вчених висловлює протилежну точку зору, вважаючи, що 

судова практика, вміщуючи результати діяльності підпорядкованих судів, у 

повному обсязі є джерелом права, а суд – творцем права. 
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Прибічники третьої точки зору намагаються знайти щось середнє між 

категоричними твердженнями перших двох груп авторів і висловлюють думку, 

що судова практика – джерело права, але тільки в тій частині, у якій вона 

відбивається в актах тлумачення Верховного Суду [58, с. 12]. 

Здійснений аналіз юридичної літератури, в якій так чи інакше 

розглядаються проблеми судової нормотворчості, виявив різноманіття підходів 

авторів до цієї проблеми. Існує точка зору, що всі рішення судів можна охопити 

поняттям «правові акти» в широкому смислі. Р. Лівшиць висловлюється із 

цього приводу досить обережно, побоюючись однозначно прирівнювати судову 

практику до норм права, доповнюючи свою точку зору рядом застережень та 

умов [93, с. 72]. 

Зокрема, на думку вченого, акти судових органів посідають «своєрідне 

місце в системі джерел права». Причому ця своєрідність виявляється в 

безперечно підпорядкованому характері судових актів, які містять норми права 

загального характеру стосовно конституції і законів. Інші науковці говорять 

про можливість їх віднесення до підзаконних нормативних актів. І, нарешті, 

останнім часом значно пожвавилася дискусія про те, що аналіз правової 

природи судової практики дає підставу зробити висновок про прецедентний 

характер рішень вищих судових інстанцій. У правовій літературі пропонуються 

різні класифікації судових прецедентів. Залежно від правового змісту можна 

класифікувати прецеденти на три види: прецедент тлумачення, прецедент 

роз’яснення і прецедент, що містить нову норму. Цей класифікаційний критерій 

висувається через необхідність розмежування інформаційної та нормативної 

новизни в судовому рішенні, що претендує на роль прецеденту [93, с. 89].  

На думку А. Венгерова, прецеденти тлумачення правової норми містяться 

в мотивувальній частині постанов та ухвал найвищих судових органів, 

винесених по принципових конкретних справах. Вони роз’яснюють вже 

існуючу норму права, тому, на відміну від судового прецеденту, в країнах 

англосаксонської правової сім’ї не ведуть до створення нової норми права, а 
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пов’язуються з «виробленням певного сталого положення про застосування 

норми права в аналогічних справах» Суду [34].  

Включення прецеденту тлумачення до процесу правового регулювання 

відбувається тому, що одного разу вироблене положення про тлумачення й 

застосування норми права стає загальновідомим, ураховується судами при 

вирішенні кримінальних справ, сприяє поліпшенню судової діяльності. Він 

особливо підкреслював, що прецедент тлумачення не зводиться до кожного 

випадку офіційного казуального тлумачення закону вищою судовою інстанцією 

країни, що загалом є явищем дуже поширеним. Можливість бути саме 

«прецедентом», прикладом, зразком і тому додатковим регулятором суспільних 

відносин йому надають певні ознаки: 1) відповідність смислу норми, що 

тлумачиться, основним принципам права; 2) сприйняття тлумачення судовою 

практикою, тобто неодноразове подальше використання розуміння закону, що 

одного разу відбулося, в аналогічних справах; 3) вироблення в акті тлумачення 

певного положення про пояснення смислу норми й подальше законне та 

обґрунтоване її застосування; 4) надання прецеденту тлумачення зовнішнього 

вираження у формі його видання Судом [162].  

Оскільки законодавець не завжди ясно й точно висловлює смисл норми 

права, що спричиняє неоднозначність розуміння, двозначність висновків, 

недомовленості та інші помилки логічної структури змісту норми, судове 

тлумачення здатне більш оперативно відреагувати на потреби правозастосовної 

практики, надавши ясності й точності її смисловому змісту.  

На підставі розглянутих вище точок зору в науковій літературі можна 

прийняти за основу авторського визначення правових форм здійснення функцій 

державної влади одну з груп визначень: процесуальні, суб’єктні та 

інструментальні. Ми вважаємо за доцільне запропонувати визначення, в якому 

б комплексно поєднувалися нюанси всіх трьох груп. Отже, під правовими 

формами реалізації функцій державної влади ми будемо розуміти засоби 

формалізованого вираження волі гілок, органів та посадових осіб апарату 

держави, які дозволяють здійснювати нормативне регулювання різних 
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напрямків активності держави (законодавчої, виконавчої, судової, контрольно-

наглядової) при реалізації державою певних цілей та завдань у різних сферах 

управління суспільством (економічній, ідеологічній, військовій, культурній 

тощо). 

Проголошення України соціальною державою вимагало не лише 

формального самовизначення її соціальної спрямованості, але і розробки 

стратегії соціальної політики держави як основного напряму діяльності такої 

держави. 

Діяльність соціальної держави базується на загальноправових та 

спеціально-законодавчих принципах. Перша група принципів – загально-

правові – визначають основу діяльності держави не лише в соціальній сфері, 

але і в інших напрямках діяльності. Друга група принципів – спеціально-

законодавчі – визначають засади формування нормативних актів соціального 

законодавства. 

До загальноправових принципів організації української держави як 

соціальної належать: 

– принцип законності, який передбачає, що держава, здійснюючи 

соціальну діяльність, діє точно і неухильно виконує вимоги закону, в чітко 

окреслених законодавством рамках; 

– принцип демократизму, який передбачає, що держава, здійснюючи 

свою діяльність, виконує волю переважної більшості населення; 

– принцип гуманізму, який передбачає, що держава будує свою 

діяльність на повазі людини, її прав та законних інтересів; 

– принцип прозорості, який спрямований на обізнаність населення з 

напрямами діяльності держави та результатами такої діяльності. 

До спеціально-законодавчих принципів організації української держави 

як соціальної належать: 

– принцип рівності, який передбачає, що право на соціальний захист 

повинно гарантуватися законом кожному громадянину, який його потребує; 
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– принцип необхідності – система соціального захисту повинна 

розповсюджуватися на всі випадки соціального ризику, а саме: хвороба, 

вагітність і пологи, інвалідність, старість, смерть, нещасні випадки на 

виробництві, професійні захворювання тощо, крім випадків, коли особа 

потребує соціального захисту з власної вини (наприклад, особа є безробітною, 

хоча декілька разів вже відмовилась від підходящої роботи); 

– принцип законодавчого визначення – розмір соціального захисту 

повинен бути законодавчо визначений; 

– принцип персоніфікації – розмір соціального захисту повинен бути не 

лише законодавчо закріплений, а й персоніфікований, а саме: треба враховувати 

при цьому наявність дітей, утриманців тощо; 

– принцип повноти – соціальний захист повинен надаватися різним 

категоріям громадян у повному обсязі, який визначений, виходячи із принципу 

законодавчого визначення та принципу персоніфікації. 

З огляду на реальну ситуацію, що склалася в нашій державі з соціальним 

захистом населення, доцільно виділити такі два принципи соціальної діяльності 

української держави, як принцип доступності, який передбачає спрощення 

законодавства для більш ефективного його використання широким колом осіб, 

та принцип забезпечення мінімальних доходів населення – забезпечення 

гарантованих державою мінімальних доходів громадян.  

Правові форми реалізації соціальної функції української держави 

пов’язані із прийняттям нормативних актів, що регулюють соціальні відносини 

з приводу забезпечення соціального захисту, соціального перерозподілу та 

соціальної безпеки в суспільстві. Нормативні акти, що регулюють соціальні 

відносини, можуть прийматися органами законодавчої та виконавчої влади, а 

також органами місцевого самоврядування.  

Оскільки в процесі правозастосування можуть виникати різночитання з 

приводу тлумачення тих чи інших норм соціального законодавства з боку 

різних зацікавлених суб’єктів, і це спричинятиме суперечки в інтерпретаціях, 
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то в процес виконання державою її соціальної функції можуть залучатися суди 

загальної і спеціальної юрисдикції та Конституційний Суд України. 

Отже, соціальна функція української держави може реалізовуватися у 

правотворчій, правовиконавчій (екзекутивній) та правоінтерпретаційній 

формах. При цьому правоінтерпретаційна форма реалізації передбачає деякі 

обставини порушення соціальних прав і свобод різних суб’єктів та необхідність 

їх звернення до судових органів із клопотаннями щодо роз’яснення змісту 

статей відповідних нормативних актів і надання їх офіційного тлумачення.  

 

2.2. Правотворча та правозастосовча форми здійснення соціальної 

функції держави 

 

Якщо функції держави – це основні напрямки її діяльності задля 

досягнення завдань, які стоять перед нею (політичних, економічних, 

екологічних, соціальних та інших), то призначення правотворчої форми 

здійснення функцій держави полягає в регламентації суспільних відносин, 

створенні необхідних правових основ для здійснення відповідного напряму 

діяльності.  

Правотворчість являє собою засіб (форму) організації соціального, 

насамперед державного, управління. У процесі правотворчості формується 

нормативна основа суспільного і державного життя, вводяться в правову 

систему суспільства певні способи, засоби, методи юридичного впливу, 

встановлюються та змінюються нормативно-правові режими регулювання 

суспільних відносин, загальнообов’язкові програми соціального (державного) 

управління в різних сферах життя громадянського суспільства.  

Правотворча діяльність розуміється як діяльність державних органів та 

посадових осіб з розробки нових, зміни та скасування старих правових норм, а 

також санкціонування соціальних норм в якості правових шляхом надання 

юридичної сили вже існуючим у суспільстві правилам поведінки. Подібне 

розуміння правотворчої діяльності цілком задовольняє потреби науки і 
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практики. У той же час в характеристиці цієї діяльності як однієї з форм 

здійснення функцій держави заслуговують на увагу перш за все два аспекти: 

по-перше, суб’єкт правотворчості, по-друге,  результат правотворчості.  

У першому аспекті принципове значення мають види правотворчості, 

питома вага і юридична значимість актів, прийнятих різними суб’єктами 

правотворчої діяльності. До основних різновидів правотворчості відносять такі: 

безпосередню правотворчість народу; правотворчість державних органів і 

посадових осіб держави (законотворчість, підзаконну нормотворчість); 

договірну нормотворчість.  

На перший погляд може здатися, що безпосередню правотворчість народу 

не можна розглядати в якості правотворчої форми здійснення функцій держави, 

оскільки в цьому випадку нормативний правовий акт приймається не державою 

(її органами), а самим народом. Однак треба мати на увазі, що і в разі 

прийняття рішення на референдумі державні органи не усуваються від участі в 

правотворчій діяльності: їм доручаються всі організаційні підготовчі 

процедури, а також підрахунок голосів.  

Водночас слід зауважити, що в Україні прийняття нормативно-правових 

актів на референдумі не отримало значного поширення насамперед з огляду на 

особливості цього виду юридичної діяльності. Центральне місце в реалізації 

правотворчої форми здійснення функцій держави займає правотворча 

діяльність державних органів. У рамках цього виду правотворчості необхідно 

чітко розрізняти законотворчість і підзаконну нормотворчість. В умовах 

побудови правової держави саме законотворчість виступає найважливішим 

напрямом у реалізації правотворчої форми здійснення функцій держави. Закон 

повинен стати основним і провідним джерелом права. Однак виникає питання, 

чи повинен він бути єдиним.  

Позитивна відповідь на це питання  можлива лише при абстрактному 

розгляді принципу поділу влади, закріпленого в Конституції України. В ідеалі 

законодавча влада повинна створювати закони, виконавча їх виконувати, а 

судова чинити правосуддя. У реальному житті ця модель є малоприйнятною і є 
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проявом юридичного ідеалізму. Не випадково відомий дореволюційний 

російський вчений-юрист В. Хвостов писав: «Закон все не може передбачити, 

та й не повинен брати на себе це завдання, щоб не утруднити вільного розвитку 

життя. Тому закон встановлює загальні рамки для життя держави, але в межах 

цих рамок повинна діяти адміністрація, і притому діяти не тільки свідомо і 

розумно, але часто і вільно, тобто на власний розсуд та згідно із власною 

ініціативою ... Тому було б неправильно зводити всю діяльність адміністрації 

до одного тільки виконання законів ... Навпаки, в галузі управління слід 

розрізняти виконання як просте здійснення приписів закону, та урядову 

діяльність у вузькому розумінні, як ініціативу і розпорядження в рамках 

закону» [200, с. 16].  

Реалії сьогоднішнього дня вказують на те, що виконавчі органи широко 

здійснюють підзаконне нормативне регулювання і уникнути цього практично 

неможливо. Отже, проблема полягає в іншому. Здійснюючи свої функції в 

правотворчій формі, держава повинна чітко уявляти, які суспільні відносини 

повинні бути врегульовані законами, а які – підзаконними нормативно- 

правовими актами.  

В Україні сьогодні все більш вагоме місце займають договори 

нормативного змісту. Це  – міжнародні, конституційні, управлінські договори 

та угоди. У контексті цього підрозділу звернемо увагу на два такі моменти.  

По-перше, суб’єктами договірної нормотворчості можуть бути не тільки 

органи держави, але і громадські організації та фізичні особи. у трудових 

правовідносинах однією зі сторін може виступати недержавне об’єднання 

людей (різні об’єднання профспілок).  Насамперед це стосується регулювання 

трудових відносин. Так, відповідно до Кодексу законів про працю України, з 

ініціативи трудового колективу підприємства, установи, організації може бути 

укладено колективний договір – правовий акт, який регулює трудові, 

соціально-економічні та професійні відносини між роботодавцем і 

працівниками на підприємстві, в установі, організації.  
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Він укладається між працівниками в особі однієї або декількох 

профспілок, інших уповноважених працівниками представницьких органів і 

роботодавцем безпосередньо або уповноваженими ним представниками. 

Колективний договір укладається на підприємствах, в їх структурних 

підрозділах, наділених правами юридичної особи, незалежно від форми 

власності, відомчої приналежності та чисельності працівників.  

Поряд із колективним договором, законом передбачається також 

укладення різного роду угод – правових актів, що містять зобов’язання щодо 

встановлення умов праці, зайнятості та соціальних гарантій для працівників 

певної професії, галузі, території.  

Залежно від сфери регульованих відносин укладаються різні угоди: 

генеральні, що встановлюють загальні принципи узгодженого проведення 

соціально-економічної політики; галузеві (тарифні), які визначають напрями 

соціально-економічного розвитку, умови праці та оплати праці, соціальні 

гарантії для працівників галузі (професійних груп), і, нарешті, спеціальні, що 

встановлюють умови вирішення певних соціально-економічних проблем, 

пов’язаних з територіальними особливостями. Таким чином, за допомогою 

договірної форми активно здійснюються соціальні функції держави [40, с. 113]. 

Ведучи мову про результати правотворчої діяльності у соціальній сфері, 

слід звернути увагу на те, що вона не зводиться лише до встановлення нових 

норм права, хоча основне завдання аналізованого виду діяльності саме в цьому 

і полягає. Динаміка суспільних відносин у кожному конкретному історичному 

періоді розвитку об’єктивно приводить до необхідності коригувати чинне 

соціальне законодавство, своєчасно вносити до нього зміни та доповнення, 

приймати рішення про скасування тих нормативних положень, які перестали 

відповідати реально існуючим на даний момент суспільним відносинам або 

вступили у протиріччя з актами, що володіють вищою юридичною силою. 

З цієї точки зору можна говорити про те, що правотворчий процес є 

безперервним. У суспільстві виникають нові потреби в законодавчому 

реагуванні на зміни обстановки, на появу нових видів поведінки, виявляється 
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недосконалість законів, з’являються пропозиції, здатні поліпшити їх. Очевидно, 

що така потреба виражена нерівномірно. Здійснення різноманітних функцій 

держави вимагає різної інтенсивності правотворчої діяльності. Так, 

законодавство про права людини меншою мірою схильне до змін, оскільки в 

його основу покладено загальновизнані принципи і норми міжнародного права. 

У той же час, здійснюючи економічну функцію або податкову, правотворчі 

органи в останні роки прийняли величезну кількість нормативно-правових актів 

і внесли вже до них чимало змін. 

Зрозуміло, що законодавець повинен прагнути до забезпечення 

стабільного нормативного регулювання суспільних відносин, проте, очевидним 

є інше. У складних умовах розвитку української державності це далеко не 

завжди вдається. За таких обставин треба мати на увазі, що нестабільність 

правового регулювання породжується як об’єктивними, так і суб’єктивними 

факторами, і якщо перші можуть лише враховуватися законодавцем, то другі 

повинні бути зведені до мінімуму. 

Варто зазначити, що завдання та цілі держави в соціальній сфері мають 

визначальне значення у відношенні до соціальних функцій, оскільки завдяки 

соціальним завданням та цілям держави формуються її соціальні функції, які, у 

свою чергу, є засобом реалізації і вирішення соціальних завдань та досягнення 

цілей. Із зміною завдань відповідно змінюються і функції держави. 

Більшість вчених усю систему основних напрямів діяльності держави у 

соціальній сфері називають об’єднуючим терміном «соціальна функція», що, на 

наш погляд, вносить певну плутанину в наукове оперування термінологією.  

Вважаємо, що тут доцільніше застосувати принцип поділу функцій на 

основні та неосновні, запропонований М. Байтіним [16, с. 207], де основна 

функція має об’єднуючий, узагальнюючий характер, а неосновні виступають як 

складові структурних чинників основної функції. Такий підхід відповідатиме 

принципам наукової теорії системної будови всіх соціальних явищ (державно-

правових зокрема) та їх співпідпорядкованості.  

«Важливо підкреслити, що основна функція не конгломерат, а певна, 
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проникнута внутрішньою єдністю і цілеспрямованістю, система численних 

напрямків діяльності держави. Така система відрізняється від її складових – 

неосновних функцій, кожна з яких, у свою чергу, характеризується досить 

складною структурою» [16, с. 207]. 

Виходячи з цього, всю систему соціальних функцій можна назвати 

об’єднуючим терміном «соціально-захисна функція» (основна), а її складові – 

(неосновні функції) називатимуться відповідно терміном «соціальні функції». 

Основним завданням функцій у соціальній сфері є забезпечення 

соціального захисту соціальних та економічних прав людини, створення 

належних цивілізованих умов забезпеченого існування її в сучасному світі. 

На жаль, прибічники жорсткої концепції розвитку ринкової економіки, 

незважаючи на глибоку соціальну кризу, фактично заперечують соціальні 

функції держави, зводячи їх до поверхневого розв’язання державою соціальних 

проблем. 

Держава не повинна уникати виконання соціальних функцій тому, що 

людина є головним надбанням суспільства, саме завдяки її праці створюються 

духовні та матеріальні багатства країни. У ст. 3 Конституції України 

проголошується, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» [78, ст. 3]. 

Виходячи з позицій взаємозалежності, взаємозумовленості всіх елементів 

соціальних систем, про що вже йшлося, прорахунки обмеження та упущення у 

соціальній сфері неминуче потягнуть за собою суттєві негаразди в економічній, 

політичній, культурній та інших сферах суспільного життя.  

Тому перед державою на перехідному етапі розвитку постає завдання 

розумного, виваженого науково обґрунтованого оптимального збалансування 

економічної та соціальної політики через прийняття відповідних законів. Хоча 

доречно зауважити, що між державою, в особі її правлячої еліти, і соціальною 

сферою існує певна суперечність. Адже державі виконання соціальних функцій 

в якійсь мірі невигідне: немає прямої віддачі, економічної вигоди. Затрати – є, а 
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прямого прибутку – немає. Тому держави перехідного періоду, а особливо з 

тоталітарними чи авторитарними режимами, економіка яких переживає певні, а 

то й суттєві труднощі, намагаються до певної міри ухилитися від виконання 

соціальних функцій. У зв’язку з цим першочерговим завданням громадянського 

суспільства, політичної опозиції та інших суспільних структур є спрямування 

діяльності держави з питань соціальної політики на здійснення соціальних 

функцій в інтересах як усього народу, так і кожної окремої людини. 

Суспільство ж, навпаки, зацікавлене в активній діяльності держави щодо 

реалізації соціальних функцій. Залежно від темпів та якості такої реалізації 

залежатиме неухильне поліпшення умов життя кожної людини, справжній, а не 

формальний захист її соціальних та економічних прав. Отже, від вирішення 

цього питання в кінцевому рахунку залежить прогрес суспільства у цілому. 

Водночас варто зауважити, що не тільки від бажання держави, як уже 

зазначалося, залежить дієвість соціального законодавства в суспільстві. Адже в 

умовах кризової економіки, від якої в основному залежить розмір асигнувань у 

соціальну сферу та поліпшення життєвого рівня народу, в умовах падіння 

виробництва, дефіциту бюджету, платіжної кризи, держава, як би вона того не 

прагнула, не в змозі хоча б у межах достатнього мінімуму забезпечити потреби 

соціальної сфери.  

Цей висновок наочно підтверджується станом соціально-економічної 

сфери сучасної української держави. Але навіть в умовах економічно-

фінансової кризи, не перекладаючи всіх соціальних проблем на плечі 

громадськості, держава зобов’язана брати на себе роз’яснювальну, 

організаційну роботу щодо вирішення завдань соціальної сфери за рахунок 

особистих та колективних пожертвувань; налагодження зв’язків з українською 

діаспорою та іншими соціальними структурами за кордоном для отримання 

гуманітарної допомоги; створювати підконтрольні державі та громадськості 

найбільш доцільні та ефективні механізми розподілу такої допомоги 

безпосередньо між конкретними особами та сім’ями з мінімальними 

матеріальними статками за адресним принципом.  
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Важливою ланкою законодавчої роботи держави в кризових умовах у 

здійсненні соціальних функцій є сприяння та безпосереднє створення 

громадських фондів соціальної допомоги найбільш знедоленим верствам 

населення та соціальним групам. Держава також зобов’язана з метою 

попередження зловживань організовувати ефективний державний та 

громадський контроль із залученням відповідних силових структур за 

діяльністю таких фондів та інших установ і організацій, робота яких пов’язана 

із розподільчими функціями в соціальній сфері.  

Світова практика підтверджує, що найменша увага соціальним проблемам 

приділяється в державах із низьким рівнем економічного і культурного 

розвитку, з відсталою економікою, яка перебуває з тих чи інших причин у 

кризовому стані. Залежність соціальної сфери від економічного стану країни в 

умовах обвального спаду виробництва, кризи неплатежів, гострого дефіциту 

бюджету, утвердження влади мафіозно-кланових структур, сваволі правлячої 

еліти, її бездіяльності в окремих сферах соціального буття призводить до 

часткового або повного відмирання окремих соціальних функцій.  

Так, у сучасній українській державі недостатньо реалізується актуальна 

для сьогодення функція боротьби з дитячою бездоглядністю та 

безпритульністю, потребує активізації функція матеріального забезпечення 

інвалідів дитинства, інвалідів з вадами зору, слуху, організація та створення 

робочих місць для них.  

Останнім часом великої значущості набуло питання соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб, серед яких значну кількість становлять діти. Ця 

проблема набула актуальності через окупацію територій Донецької, Луганської 

областей та Автономної Республіки Крим.  

На багатьох владних рівнях, на превеликий жаль, спостерігається 

порушення конституційних прав людини і громадянина, поглиблення 

соціальної та правової незахищеності населення, зростає вимушене безробіття і, 

як наслідок, падає життєвий рівень населення. 

Таким чином, щоб розв’язати проблеми соціальної сфери сучасної 
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України, забезпечити повноцінну реалізацію соціальних функцій держави, 

потрібно відроджувати національну економіку, якомога швидше переводити її 

на ринкові засади, а для цього необхідно створити рівні правові та організаційні 

умови для всіх форм власності, оживити та запустити на повну потужність 

напівжевріючі промислові підприємства, відновити роботу окремих галузей 

виробництва, забезпечити високий рівень продуктивності праці. Потрібно 

також активно вдосконалювати та розвивати кредитно-банківську систему 

держави, стимулювати розвиток фондового ринку та наукової сфери, залучати в 

економіку іноземні та внутрішні інвестиції, створювати додаткові робочі місця, 

що дозволить, у свою чергу, скоротити вимушене безробіття і підняти життєвий 

рівень народу. 

Вирішення таких глобальних завдань щодо відродження національної 

економіки під силу тільки державі. Адже лише держава має усі засоби та 

можливості для здійснення масштабних перетворень соціального життєустрою. 

«Держава, як відомо, є одним із найважливіших структуроутворюючих 

чинників суспільства, що надає їй у сучасному світі цілісності та завершеності» 

[99, с.169].  

Тому в перехідний період, в якому нині перебуває Україна, роль держави 

необхідно посилювати саме в руслі формування економіки соціальної 

орієнтації. Втручання держави в економічні процеси цього періоду стає 

нагальною потребою, адже для економіки перехідного періоду характерні 

нестабільність, певна хаотичність економічних зв’язків, недосконалість або 

часткова відсутність правової бази виробництва в нових умовах, розгубленість 

та дезорганізованість відповідних управлінських структур, непідготовленість 

кадрів до роботи в нових умовах, значний вплив інерційних процесів старої 

системи господарювання та інші недоліки, про які вже йшлося у цьому 

дослідженні. 

Проте таке втручання має бути виваженим, науково обґрунтованим, 

збалансованим і, що найголовніше, – соціально орієнтованим. Тому, 

незважаючи на економічну та фінансову неспроможність сучасної української 
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держави, потрібно всіляко сприяти впровадженню соціальних заходів, 

спрямованих на поліпшення життя людини. На державному рівні необхідно 

терміново продовжити розробку комплексних наукових соціальних програм 

щодо забезпечення потреб людини, передусім у галузі охорони здоров’я та 

гарантованого соціального захисту найбільш незахищених верств і соціальних 

груп населення шляхом перерозподілу бюджетних ресурсів, введення 

податкових та інших пільг, надання субсидій, справедливого цільового 

розподілу гуманітарних надходжень тощо.  

Виконання соціальної функції у законотворчій формі соціальною 

державою передбачає розробку таких соціальних програм, які відповідали б 

демократичним вимогам, ринковим реформам і були б спрямовані на 

подолання як зрівняйлівки, так і величезного розриву в доходах різних верств 

населення. Саме в цьому проявляється гуманістичний зміст сучасної концепції 

соціальної держави [26, с. 37–38]. Зволікання у вирішенні цих проблем може 

потягнути за собою повернення до тоталітарного суспільства.  

Зважаючи на системну будову державно-правових явищ (про що 

неодноразово йшлося у цій праці), їх взаємозалежність та взаємообумовленість, 

владним структурам варто враховувати, що негаразди в одній ланці системи 

(у даному випадку – в соціальній сфері) неминуче тягнуть за собою збої у 

системі в цілому, у нашому прикладі – в українській державі. Вказана 

закономірність давно доведена і науково обґрунтована в теорії соціальних 

систем [179, с. 159]. 

Вагома роль у висуванні та формулюванні завдань соціального 

спрямування, що постають перед державою, належить громадським 

організаціям (передусім профспілкам та об’єднанням, партіям, трудовим 

колективам, прогресивним опозиційним фракціям парламенту та іншим 

соціальним структурам). На підставі цих завдань можуть розширюватися, 

видозмінюватися, наповнюватися новим змістом існуючі соціальні функції 

держави, що слід враховувати при системному, комплексному вирішенні 

проблем соціальної сфери.  
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Пріоритетність соціальних завдань і цілей, а відповідно і соціальних 

функцій, що формуються на їх основі в певні історичні періоди розвитку тієї чи 

іншої держави, може змінюватися. Так, у сучасній українській державі на 

перший план висувається функція боротьби з дитячою безпритульністю та 

бездоглядністю, масовим бродяжництвом та жебрацтвом, що набули характеру 

епідемії. Адже, як підтверджує практика наукових, журналістських та інших 

досліджень, жебракування в багатьох випадках носить професійний характер, 

воно підконтрольне окремим злочинним угрупованням і здійснюється шляхом 

примусу дітей та інвалідів з явними ознаками інвалідності. 

Не менш актуальною в сучасній Україні є така соціальна функція, як 

подолання вимушеного безробіття, адже безробітні в усі часи були і є 

живильним джерелом злочинності, дестабілізуючим фактором суспільного 

життя. Тому держава повинна взяти на себе основні зобов’язання щодо надання 

матеріальної допомоги безробітним, забезпечення їх робочими місцями, їх 

перекваліфікації та професійної переорієнтації.  

Для своєчасного та якісного здійснення вказаних функцій потрібен 

комплексний, системний, науково обґрунтований підхід до вирішення завдань 

соціальної сфери, що формують ці функції. «У сучасних умовах великого 

значення набуває розробка концепції реалістичної соціальної політики, яка 

повинна базуватись на аналізі соціально-економічної ситуації в Україні, 

визначенні найбільш гострих проблем та напрямків їх вирішення», – слушно 

зауважує Т. Андрусяк [5, с. 9]. 

Така увага до цієї проблеми пояснюється передусім тим, що головною 

метою держави є забезпечення людині гідного існування, вільного розвитку 

особистості, її соціальної захищеності, повномасштабного захисту сім’ї та 

соціальної справедливості. 

У всій системі соціальних функцій та механізмі їх реалізації яскраво 

виявляється соціальна сутність держави, рівень її соціальної спрямованості, 

особливості та масштабність соціальної орієнтації національної економіки і, 

нарешті, глибина її зв’язків із суспільством. Якісне виконання соціальних 
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функцій державою забезпечує внутрішню стабільність відносин і зв’язків у 

країні, цілісність суспільства, його єднання навколо загальносуспільних потреб 

та інтересів. Воно сприяє також зростанню авторитету та довіри до владних 

структур з боку населення, що є важливим фактором стабілізації політичної 

ситуації в державі перехідного періоду. 

Правотворча форма реалізації соціальної функції українською державою 

передбачає прийняття макрорегуляторних нормативних актів, якими 

виступають соціальні закони (закони із соціальних питань). 

В ієрархії внутрішньодержавних джерел права соціального захисту закон 

має найвищу після Конституції юридичну силу. Це зумовлено принципом 

верховенства права, характерного для правової держави, що самообмежує себе 

існуючими в ній законами, які виражають волю народу і яким зобов’язані 

підпорядковувати свою діяльність усі без винятку державні органи, 

підприємства, установи й організації, їх посадові особи та громадяни країни. 

Закони є також інструментами гарантування демократичності 

політичного життєустрою в країні. Вони призначені для забезпечення 

ефективно діючих засобів і механізмів впровадження демократичних 

принципів, форм та інститутів. За допомогою законів створюється можливість 

забезпечення необхідного порядку реалізації демократичних інститутів і прав, 

введення для них найбільш доцільної з погляду інтересів суспільства 

процедури. 

Законам взагалі та законам як джерелам права соціального захисту 

присвячено достатньо велику кількість наукових праць. Найбільш вагомими і 

значущими з точки зору аналізу сфери соціального законодавства можна 

вважати праці М. Марченка,  П. Пилипенко, Д. Коновалова, ін. [96; 115; 77; 

114; 82]. 

Соціальні відносини як відносини у зв’язку зі створенням інституційних 

механізмів акумулювання та перерозподілу різних ресурсів засобами 

державного управління є важливою сферою громадянського суспільства, тому 
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їх законодавче врегулювання стає важливим напрямком нормотворчої та 

нормореалізаційної діяльності держави. 

Джерела права соціального забезпечення можна типологізувати за 

різними критеріями. При цьому кожен з типів джерел піддається поділу на 

окремі види, а останні – на підвиди, що мають властиві їм ознаки.  

Найзагальнішим можна вважати поділ джерел права соціального 

забезпечення на дві великі групи за критерієм методу регулювання відносин та 

суб’єктів відносин із соціального забезпечення. Йдеться про акти договірного 

характеру (нормативно-правові договори) та нормативно-правові акти.  

Перші відіграють дедалі важливішу роль у праві соціального захисту у 

зв’язку із поширенням диспозитивного методу регулювання правовідносин в 

сучасних умовах життя. Проте провідними джерелами права соціального 

захисту в Україні є нормативно-правові акти, в яких переважає владно-

встановлюючий (імперативний) метод регулювання правовідносин. Серед них 

виділяють Конституцію країни, закони із соціальних питань, підзаконні 

нормативні акти різного рівня загальності (постанови Кабінету Міністрів, 

Укази Президента, правові акти місцевих державних адміністрацій тощо). 

Закони соціального законодавства із зрозумілих причин є найважливішим 

різновидом нормативних актів найвищої регулятивної сили. 

Загальноправовий принцип верховенства закону поширюється і на 

соціальне законодавство. У сфері соціального законодавства верховенство 

закону означає насамперед, що кардинальні правовідносини у сферах 

соціального захисту країни регулюються не підзаконними нормативними 

актами, а саме законами, пріоритетність яких у суспільному житті зумовлена їх 

найвищою юридичною силою та регулятивним авторитетом в ієрархії 

нормативних актів. Через закони у сфері соціального законодавства 

забезпечуються реальність і непорушність соціальних прав і свобод людини, її 

стабільний соціально-правовий статус, соціальна захищеність в умовах 

демократії. 



148 

 

Серед законів України, якими врегульовані відносини соціального 

захисту, найвищу силу має Конституція України – Основний Закон нашої 

держави. Норми, що містяться в Конституції України, є головним джерелом 

усіх галузей права, в тому числі і права соціального захисту, права соціального 

перерозподілу та права соціальної безпеки. 

Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, проголосила 

Україну соціальною державою і серед інших прав закріпила основні права 

людини і громадянина в соціальній сфері, а саме ст. 46 закріплює право 

громадян на соціальний захист [78, ст. 46]. Це право базується на загальних 

засадах діяльності соціальної держави, в якій людина, її життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 

цінністю. 

Право на соціальний захист громадян включає  «право на забезпечення їх 

у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та 

інших випадках, передбачених законом». 

Важливим є проголошення в Конституції України положення, за яким 

«пенсії, інші види соціальних виплат та допомог, що є основним джерелом 

існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом». Ця норма закріплена і в міжнародно-

правових актах, в яких бере участь Україна. Цими міжнародно-правовими 

актами є конвенції Міжнародної організації праці (МОП). 

Звичайно, найбільш загальне значення має Конвенція № 117 про основні 

цілі та норми соціальної політики (1962 р.), яка проголосила, що повинні бути 

застосовані усі заходи на міжнародному, регіональному і національному рівнях 

для сприяння прогресу в таких галузях, як охорона здоров’я, житлове 

будівництво, забезпечення продовольством, освітою, турботою про добробут 

дітей, становище жінок, соціальне забезпечення тощо. Ця Конвенція встановила 

певний соціальний стандарт поняття «соціальна політика» та його зміст. Нині 
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соціальна політика визнана усіма державами як пріоритетний напрям у 

розвитку країни. 

Серед конвенцій МОП у сфері соціального забезпечення особливе місце 

належить Конвенції № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення 

(прийнята 4 червня 1952 р. та набула чинності 27 квітня 1955 р.), яка визначає 

види соціальної допомоги, умови і розміри соціальних виплат при настанні 

основних соціальних ризиків. Конвенція передбачає мінімальні стандарти щодо 

медичної допомоги, допомог у разі хвороби, безробіття, старості, трудового 

каліцтва або професійного захворювання, вагітності та пологів, у разі настання 

інвалідності, втрати годувальника, сімейних допомог; встановлює норми 

періодичних виплат допомог; проголошує принцип рівноправності осіб, що не є 

громадянами країни проживання, із громадянами даної країни. Для кожного 

виду соціального забезпечення встановлено певні нормативи охоплення такою 

допомогою відповідних категорій населення, чисельність яких не повинна бути 

нижче установленої межі. Зокрема, Конвенція передбачає поширення окремих 

видів соціального забезпечення на такі категорії населення, чисельність яких не 

може бути нижче установленої межі: не менше 50% працюючих за наймом, а 

також на їхніх дружин та дітей; на самозайняте населення, яке становить не 

менше 20% загальної кількості жителів, а також їхніх дружин та дітей; не 

менше 50% загальної кількості жителів; на жителів, кошти яких не 

перевищують певного рівня. 

Конвенція також передбачає, що допомога на медичне обслуговування 

надається для оплати витрат на такі види медичної допомоги: загальної 

лікарської допомоги, включаючи відвідування на дому; кваліфікованої 

допомоги спеціалістів у стаціонарних та амбулаторних умовах; одержання 

медикаментів за рецептом лікаря; госпіталізацію; спостереження і допомогу 

при вагітності та пологах. Строк виплати допомоги обмежується 26 тижнями 

при кожному випадку захворювання, а в країнах, які ратифікували Конвенцію з 

вилученнями, – 13 тижнями. 
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Крім наведеного, Конвенція № 102 передбачає норми при наданні 

допомоги в разі тимчасової непрацездатності (строк виплати не повинен 

перевищувати 26 тижнів), допомоги по безробіттю, сімейних допомог. 

Конвенція передбачає, що для права на допомогу по старості встановлений вік 

не повинен перевищувати 65 років, проте дозволяє й більш високу вікову межу 

з належним урахуванням демографічних, економічних та соціальних критеріїв, 

підтверджених статистикою, страховий або трудовий стаж не менше 30 років 

або період проживання в країні – не менше 20 років. Для самозайнятого 

населення висувається додаткова вимога щодо виплати страхових внесків. 

Конвенція № 102 також передбачає випадки призупинення соціальних 

виплат, зокрема перебування на державному утриманні, відмова від медичної 

допомоги, звільнення за власним бажанням (коли йдеться про допомогу по 

безробіттю) тощо. Законодавство України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування передбачає окремі обмеження щодо соціального захисту 

безробітного у випадку, якщо особа попередньо звільнилася за власним 

бажанням, а також регламентує підстави для призупинення і для припинення 

виплат за соціальним страхуванням. 

За даними МОП станом на 31 грудня 2001 року Конвенція № 102 має 40 

ратифікацій, причому кожна країна взяла на себе зобов’язання лише з частини 

статей (це Конвенцією № 102 дозволяється), а також деякі з них скористалися 

тимчасовими винятками, що передбачені у статтях 9 "d" і 48 "с" [187, с. 131]. 

Право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48), право 

на охорону здоров’я (ст. 49), право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 

(ст. 50), права дитини (ст. 52) закріплені в другому розділі Конституції України. 

Таким чином, у Конституції України передбачено широке коло прав у сфері 

соціального захисту, перелік яких не є вичерпним. 

Cоціальні права є невідчужуваними і непорушними, тобто, передбачені 

нормами Конституції права мають статус норм-аксіом і норм-принципів. Жодна 

людина не може бути позбавлена своїх прав ні державним актом, ні будь-чиєю 

волею, незалежно від того чи це воля однієї людини, чи групи людей, чи навіть 
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більшості народу. І сама людина також не може їх комусь передати чи 

скасувати своїм власним бажанням. Непорушність цих прав означає, що вони 

не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до 

чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і 

свобод (ст. 22 Конституції України). 

Реалізація прав людини і громадянина у сфері соціального захисту, 

закріплених в Конституції України, здійснюється на підставі законів, які 

врегульовують відповідно інститути права соціального захисту, та законів, що 

стосуються інших галузей права, але містять положення щодо соціального 

захисту. 

У юридичній літературі зустрічаються різні визначення закону як акта 

позитивного права. Так, П Рабінович вважає, що закон – «це нормативно-

правовий акт вищого представницького органу державної влади чи самого 

народу, що регулює найбільш важливі суспільні відносини, виражає волю й 

інтереси більшості населення і має вищу юридичну чинність відносно інших 

нормативно-правових актів» [158, с. 71]. 

Закони завжди містять приписи загального неперсоніфікованого 

характеру, розраховані на багаторазове використання протягом тривалого часу. 

Це дає змогу внести елементи стабільності, стійкості, гарантованості, 

захищеності в повсякденному бутті людей. Як слушно зазначається у сучасній 

науковій літературі, дослідження умов, факторів і способів досягнення 

стабільності законів є актуальним, зважаючи на наявну тенденцію збільшення 

кількості законів та підзаконних нормативно-правових актів з одночасним 

зниженням їхньої якості, неузгодженості, суперечливості та, як наслідок, – 

обмеженого часу дії, численних змін і доповнень, що призводять до 

неефективності закону, підривають принцип його верховенства. 

Оцінити ступінь стабільності закону можна за допомогою таких 

показників: ступінь відображення конституційних принципів; відповідність 

принципам і нормам міжнародного права; ступінь правової регламентації 

основних суспільних відносин; адекватність відображення цінностей, потреб та 
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інтересів; відповідність вирішуваним завданням економічного, соціального й 

політичного розвитку; рівень якості закону; відсутність суперечностей з 

іншими законами; наявність прямої дії закону; ефективність дії закону тощо 

[80, с. 66]. 

Безперечно, закони мають бути стабільними, щоб вони могли 

реалізовуватися. Водночас із розвитком та зміною суспільних відносин 

законодавство має оновлюватися, оскільки виникає потреба в усуненні 

суперечностей шляхом внесення змін і доповнень. 

Зокрема, в праві соціального захисту українська держава декларує свої 

намагання досягнути соціальних показників, які б відповідали мінімальному 

рівню соціальних стандартів розвинутих демократичних країн Європи та світу. 

Щоб уникнути суперечностей у чинному соціальному законодавстві, 

органічно й повно відбити всі істотні зв’язки соціальних суб’єктів у 

нормативних приписах, необхідно надавати першочергову увагу 

конструюванню вертикальних та горизонтальних зв’язків у законах на стадії їх 

проєктування. Послідовне узгодження проєктованих норм і соціальних 

відносин із системою чинних норм соціального законодавства має важливе 

значення для попередження всіх видів колізій норм соціального права із 

іншими галузями права (трудового, адміністративного) і слугує передумовою 

для створення несуперечливої системи соціального законодавства. 

Розмаїття соціальних законів та безперервний процес їх створення 

спонукають до постановки питання про їх типізацію. Ця проблема має велике 

теоретичне і практичне значення. У процесі типізації законів встановлюються й 

фіксуються класифікаторні зв’язки між різними групами (типами та видами) 

законів у межах одного й того ж їх роду, створюються сприятливі умови для їх 

подальшого удосконалення, а також усі необхідні передумови для більш 

чіткого з’ясування місця й ролі кожного виду соціальних законів як джерела 

права в системно-ієрархічній структурі інших джерел соціального права 

(зокрема, підзаконних нормативних актів та нормативно-правових договорів). 
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Закони в структурі права соціального захисту України за критерієм 

масштабу регулювання соціальних правовідносин та колом суб’єктів 

(глобальність – локальність регулювання, моносуб’єктність – полісуб’єктність) 

можна поділити на загальні і спеціальні соціальні.  

Загальні соціальні закони регламентують всі сфери суспільних відносин із 

соціального захисту і поширюються на всіх громадян, проникаючи в інші галузі 

права та переплітаючись з іншими різновидами публічних правовідносин 

(трудовими, адміністративними, військовими тощо). Такі закони можна 

визначити як макромасштабні та полісуб’єктні.  

Прикладами означених законів можуть бути закони України «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальний діалог в 

Україні», «Про соціальні послуги», «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та ін.  

Спеціальні соціальні закони регулюють соціальні правовідносини щодо 

представників окремих соціально-професійних груп (у тому числі пенсійне 

забезпечення) та окремих категорій правових суб’єктів. Спеціальні закони в 

галузі соціального законодавства поділяються на регуляторні та компенсаторні. 

Регуляторні спеціальні закони в галузі соціального законодавства 

призначені для регулювання правовідносин щодо осіб, які не зазнали моральної 

чи матеріальної шкоди внаслідок стихійних лих, обставин особистого 

характеру чи соціально-політичних подій, що мали місце в їх житті.  

До них належать, зокрема, закони України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України».  

Компенсаторні спеціальні закони в галузі соціального законодавства 

призначені для регулювання правовідносин щодо осіб, які, навпаки, зазнали 

моральної чи матеріальної шкоди внаслідок стихійних лих, обставин 
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особистого характеру чи соціально-політичних подій, що мали місце в їх житті, 

і потребують відповідних відшкодувань із державного бюджету, які 

покращують їх фінансово-майновий та соціальний статус і сприяють кращій 

соціальній адаптації.  

До них належать, зокрема, закони України «Про соціальний захист дітей 

війни», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», 

«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», 

«Про гуманітарну допомогу» та ін. 

Регуляторні соціальні закони застосовуються щодо державних 

службовців, працівників прокуратури, суддів, наукових працівників, народних 

депутатів, журналістів тощо.  

Компенсаторні соціальні закони застосовуються для забезпечення 

соціального захисту окремих категорій населення в Україні, які зазнали 

моральної чи матеріальної шкоди внаслідок стихійних лих, обставин 

особистого характеру чи соціально-політичних подій. Ними визначено, 

наприклад, додаткові гарантії громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інвалідам, ветеранам війни і праці, а також тим 

громадянам нашої держави, які стали жертвами політичних репресій. Це закони 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917–1991 років». Усі вони мають уніфіковану 

структуру, в якій визначається правовий статус цих осіб, умови надання 

відповідного соціального захисту, джерела фінансування, правовий статус та 

компетенцію органів, що здійснюють соціальний захист, контроль та 

відповідальність у цій сфері. 
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Закони у сфері права соціального захисту України також можна 

класифікувати за критерієм їх походження та зв’язку із Основним Законом 

держави на конституційні та звичайні. 

Конституційні закони у сфері права соціального захисту приймаються з 

регулювання питань соціальних правовідносин, безпосередньо врегульованих і 

визначених в Основному Законі і на виконання норм-принципів та норм-аксіом. 

Усі інші закони у сфері права соціального захисту називаються звичайними та 

мають об’єктом регулювання відносини соціального забезпечення, соціального 

відшкодування та соціальної безпеки, які не слідують безпосередньо із 

конституційних положень. 

Варто зауважити, що ця класифікація є умовною, оскільки насправді всі 

соціальні закони мають прийматися на виконання і у відповідності із нормами 

Конституції. Проте Конституція за своєю органічною будовою не може 

вміщувати всіх деталізуючих положень щодо соціальних відносин, у зв’язку з 

чим і виникає потреба в звичайних законах, питання про 

конституційність/неконституційність яких може вирішуватися у процесі 

виконання державою соціальної функції в її правоінтерпретаційній формі 

(зокрема, здійснення тлумачень норм Конституції, які стосуються соціально-

правового регулювання, Конституційним судом України).  

До конституційних законів у сфері соціального законодавства належать 

закони, ухвалені передусім на виконання положень ст. 46 Конституції України. 

Стаття 46 наголошує на тому, що громадяни мають право на соціальний захист, 

що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і 

організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; 

створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за 

непрацездатними. 
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Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 

джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом [78, ст. 46]. 

На виконання зазначеної статті прийнято і введено в дію закони «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Основи 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття». 

У розвиток ст. 50 Конституції України, яка проголошує, що «кожен має 

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

порушенням цього права шкоди», було прийнято Закон України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи». 

Звичайні закони можуть бути або повністю присвячені регулюванню 

відносин соціального забезпечення, як, наприклад, Закон України «Про 

формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для 

здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та 

соціального захисту населення», або ж вони можуть стосуватися іншої сфери, 

але містити окремі норми соціального забезпечення. Такими, зокрема, є закони 

«Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяльність» тощо 

Найважливішими законами, що безпосередньо стосуються соціального 

забезпечення, є акти, що регулюють відносини загальнообов’язкового 

державного соціального страхування.  

Базовим законом тут, безперечно, вважаються Основи законодавства 

України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14 січня 

1998 року. Це конституційний закон, прийнятий відповідно до положень ст. 46 

Конституції України, яка визначає соціальне страхування як одну з гарантій 

права громадян на соціальний захист.   
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Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає правові, 

організаційні та фінансові основи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати 

працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, у разі смерті, а також 

надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення 

застрахованим особам та членам їх сімей. Матеріальне забезпечення та 

соціальні послуги, що надаються за цим Законом, є окремим видом 

загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян, що 

здійснюється Фондом соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності. Він є первинним та загальним щодо інших законів, які 

стосуються соціального страхування й конкретизують його положення. Такими 

законами є закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» і т.ін. [ 219; 220; 221].  

У сфері права соціального захисту діє велика кількість законів. Однак для 

цієї галузі права характерним є відсутність єдиного кодифікованого джерела, 

яке б регулювало весь комплекс суспільних відносин, що належать до 

виконання державою її соціальної функції у законотворчій (законодавчій) 

формі. 

З часу отримання незалежності соціальне законодавство України має 

помітні здобутки, які значною мірою наблизили його до стандартів 

Європейського Союзу. Це, передусім, стосується забезпечення масштабної 

реформи соціального страхування, якою через низку законів було закладено  

фундамент для адаптації організаційно-фінансових основ системи соціального 

захисту населення до умов ринкової економіки та громадянського суспільства. 

Аналіз окремих розділів та статей законів соціальної сфери дає підстави 

стверджувати, що законодавство із соціальних питань містить значну кількість 
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неузгоджених між собою норм щодо соціального захисту окремих категорій 

громадян: ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій, чорнобильців, 

інвалідів та інших, а також норм окремих законів щодо сімей з дітьми, 

малозабезпечених сімей. 

Крім того, чіткої узгодженості із законами потребують численні 

підзаконні акти, що регулюють соціальні стандарти та надання соціальних 

послуг. Принциповим недоліком чинного соціального законодавства є те, що 

значний масив норм правового регулювання соціальних відносин і досі 

встановлюється підзаконними нормативними актами, а не законами України. 

При цьому існує велика кількість випадків суперечностей норм законодавчих та 

підзаконних актів, що суттєво порушує систему правового регулювання у сфері 

соціального захисту та конкретні права громадян. 

Тому цілком обґрунтовано виникає потреба у систематизації здобутків 

розвитку законодавчого поля України у сфері соціального захисту населення, з 

тим, щоб переорієнтувати чинні норми на виконання єдиної соціальної функції 

шляхом усунення суперечностей і неузгодженостей між ними. Безумовно, 

найбільш доцільним шляхом правотворчості у цьому напрямі є кодифікація 

соціального законодавства. 

Як уже зазначалося, законодавча база України щодо соціального захисту 

населення створена і досить широка. Можна сказати, занадто широка – 

наявність великого масиву нормативно-правових актів різної юридичної сили 

ускладнює, а іноді і просто унеможливлює користування нею. Тому 

нормативно-правові акти з питань соціального захисту населення потребують 

термінової систематизації. Таке упорядкування (систематизація) законодавчого 

масиву можливе у двох формах – кодифікація та інкорпорація. Цілком логічним 

результатом кодифікації могло б бути прийняття Соціального кодексу України, 

який би визначив основи соціального захисту в Україні. 

Проєкт Соціального кодексу, поданий на розгляд Верховної Ради України 

ще у 2013 році, реєстраційний номер 2311 від 15 лютого 2013 року, складається 

із 22 розділів, у яких 484 статті присвячено основному змісту. Проєктом 
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передбачено, що Кодекс (ст. 1) «регулює соціальні відносини з метою 

забезпечення соціального захисту людини у разі втрати нею здатності 

самостійно забезпечувати себе і свою сім’ю засобами для повноцінної життє-

діяльності і виникнення потреби у підтримці від суспільства і держави» [155].  

Проєкт Соціального кодексу визначає основні засади реалізації 

передбачених Конституцією України соціальних прав і гарантій людини, 

створення належних умов життя, забезпечення надійного захисту інтересів 

окремих соціально вразливих категорій населення. 

Кодекс регулює соціальні і пов’язані з ними відносини з питань: 

організації соціального захисту та його управління; забезпечення повної 

реалізації соціальних прав людини; використання ефективних видів та форм 

соціального захисту; особливостей застосування соціального захисту окремих 

категорій населення; державного нагляду і контролю за дотриманням 

соціального законодавства; забезпечення судового захисту соціальних прав 

людини. 

Стаття 2 Проєкту визначає відносини, що регулюються соціальним 

законодавством, встановлює доволі вузький обсяг регулювання соціальних 

відносин. У ній відзначено, що «соціальним законодавством регулюються 

відносини, що виникають між суб’єктами соціального права з приводу 

забезпечення соціального захисту». Таким чином, ця стаття не поширюється на 

виконання функцій соціальної безпеки та соціального перерозподілу, які є 

необхідними складовими виконання державою її соціальної функції. 

Загальними засадами соціального законодавства Проєкт соціального 

кодексу визнає: забезпечення реалізації соціальних прав людини на основі 

зміцнення і розвитку соціальної, демократичної, правової держави, соціальної 

спрямованості розвитку економіки; визнання найвищою соціальною цінністю в 

Україні людини, її  життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості і безпеки; 

утвердження і забезпечення соціальних прав і свобод людини як головного 

обов’язку держави; забезпечення рівня життя, не нижчого від прожиткового 

мінімуму, встановленого законом; забезпечення рівних прав на соціальний 
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захист;  недопущення звуження змісту та обсягу існуючих соціальних прав і 

свобод людини при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних 

законів; неприпустимість позбавлення соціальних прав, крім випадків, 

встановлених Конституцією України та цим Кодексом; судовий захист 

соціальних прав та інтересів. Зміст даної статті вступає, як відзначалося вище,  

у протиріччя з точки зору обсягів правового регулювання зі змістом ст.ст. 1–2, 

оскільки виконання державою її соціальної функції не зводиться до завдань 

соціального захисту громадян. Адже цей соціальний захист не є можливим поза 

гарантуванням соціальної безпеки та соціального перерозподілу. 

Проєктом Кодексу встановлено також систему актів соціального 

законодавства, яка включає в себе Конституцію України, зазначений 

Соціальний кодекс, інші закони України, які регулюють соціальні відносини і 

приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу (cт. 4 п. 1–2). 

У п. 3 ст. 4 Проєкту відзначено, що «якщо суб’єкт права законодавчої 

ініціативи подав до Верховної Ради України проєкт закону, який регулює 

соціальні відносини інакше, ніж містить цей Кодекс, він зобов’язаний 

одночасно подати проєкт закону про внесення змін до Соціального кодексу 

України. Поданий законопроєкт розглядається Верховною Радою України 

одночасно з відповідним проєктом закону про внесення змін до Соціального 

кодексу України.» 

При внесенні змін та доповнень до спеціальних законів із соціального 

захисту та інших законів, що регулюють окремі норми права соціального 

захисту, які потребують збільшення витрат на фінансування соціального 

захисту, у відповідному проєкті закону визначається конкретне джерело і 

порядок фінансування додаткових витрат, а також в обов’язковому порядку 

вносяться необхідні зміни і доповнення до бюджетного законодавства. 

У п. 5–7 ст. 4 Проєкту вказано, що соціальні відносини можуть 

регулюватися актами Президента України у випадках, встановлених 

Конституцією України; при цьому актами соціального законодавства 

визнаються також постанови Кабінету Міністрів України. Однак, якщо 



161 

 

постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу 

або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або 

іншого закону. Законодавець припускає, що інші органи державної влади 

України, органи влади Автономної Республіки Крим можуть видавати 

нормативно-правові акти, що регулюють соціальні відносини, лише у випадках 

і в межах, встановлених Конституцією України та законами України. 

З проведеного аналізу випливає вмотивований висновок щодо наявного в 

Україні у сфері соціального законодавства зміщення правоінтерпретаційних 

форм реалізації соціальної функції держави від судової влади до виконавчої. 

Йдеться про відповідну тенденцію підміни правореалізації прихованою 

інтерпретацією законів через відповідні підзаконні нормативні акти. Останнє  

пов’язане із архаїзмами соціалістичної системи права, де при формальному 

існуванні законодавчої влади мала місце її підміна виконавчою владою, а отже, 

має місце декларативність у відповідних соціальних законах. До того ж йдеться 

про те, що така декларативність пов’язана із ідеологічною невизначеністю 

української держави. Адже саме ідеологічна доктрина слугує ціннісним 

базисом для реалізації соціальної функції держави. 

Проаналізувавши праці деяких науковців, можна зробити висновок, що 

поняття «правотворчість» можна розуміти в широкому і вузькому контекстах. 

У вузькому розумінні правотворчість означає процес створення правових норм 

компетентними органами представницької влади, оскільки саме вони наділені 

прерогативами створювати (інституціалізувати) норми; у широкому розумінні 

процес охоплює всі процедури від моменту виникнення проєкту 

(нормопроєктування) і до закріплення юридичної норми у вигляді 

нормативного акта (підготовка, прийняття, опублікування і т.д.). Терміном 

«правотворчість» у юридичній науці визначається процес створення правових 

норм, або, інакше кажучи, правотворчість – це діяльність зі створення (заміни, 

відміни або доповнення) правових норм, викладених у нормативних актах.  

Відповідно до цього реалізація державою соціальної функції у 

правотворчій (законотворчій) формі полягає у прийнятті, зміні та скасуванні 
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нормативних актів макромасштабної дії, які регулюють широке коло 

суспільних відносин у зв’язку із необхідністю врегулювання процесів 

розподілу, перерозподілу, посилення рівня доступності до різноманітних 

матеріальних та соціокультурних благ. 

Але, як уже було відзначено, закони із соціальних питань у системі 

нормативних актів займають особливе місце.  

По-перше, закон із соціальних питань є верхівкою ієрархічної піраміди 

нормативного регулювання суспільних відносин у сфері розподілу, 

перерозподілу, посилення рівня доступності до різноманітних матеріальних та 

соціокультурних благ, адже всі інші нормативні акти повинні 

підпорядковуватися йому (не суперечити нормам, викладеним у законі, а 

відповідати та деталізувати їх). Органічним нормативним актом, що містить 

норми-аксіоми, норми-принципи та норми-презумпції, є Конституція держави, 

яка встановлює основоположні соціальні права і є тим джерелом права, до 

якого всі соціальні закони мають підлаштовуватися дедуктивно. 

По-друге, із закони з соціальних питань, особливо у кодифікованому 

вигляді (у вигляді соціального кодексу), виділяються серед інших нормативних 

актів через складність (порівняно з ними) процесу їх підготовки та прийняття 

(макроекономічна експертиза, бюджетні підрахунки, соціальні моніторинги 

тощо). Звідси випливає підвищення ролі та вимог до здійснення діяльності зі 

створення (заміни, відміни або доповнення) правових норм, викладених саме у 

законах із соціальних питань, як кодифікованих, так і некодифікованих. Така 

діяльність є складовою правотворчості, адже закони із соціальних питань є 

частиною всіх інших нормативних актів і передбачають діалог широкого кола 

зацікавлених суб’єктів. В Україні існує нормативний акт, що регулює 

соціальний діалог (Закон України «Про соціальний діалог в Україні»). 

Отже, законотворчість у соціальній сфері (яка включає соціальний 

перерозподіл і соціальний захист) є складовою правотворчості, вона стосується 

лише процесу створення правових норм, викладених саме у законах. Крім того, 

законодавча форма реалізації соціальної функції держави не охоплює поняття 
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законотворчої діяльності, є значно вужчою складовою законотворчості (і у 

свою чергу, правотворчості). Інакше кажучи, поняття правотворчості у 

соціальній сфері є включеним, як видове поняття, у родове поняття 

законотворчої діяльності, яке, в свою чергу, поглинає законодавчу діяльність та 

законодавчий процес [83, с. 11–16]. 

Підводячи підсумок проведеного дослідження, є підстави запропонувати 

таке визначення законодавчої форми реалізації соціальної функції держави. 

Законодавча форма реалізації соціальної функції держави – це діяльність 

насамперед держави, а також інших суб’єктів такої діяльності з виявлення 

потреби в нормативно-правовому регулюванні суспільних відносин у 

соціальній сфері та створення відповідно до виявлених потреб соціального 

перерозподілу і захисту нових правових норм, заміни та відміни діючих, що 

закріплюються у законах, а також діяльність із вивчення правової дії 

(застосування) прийнятих законів у соціальній сфері з метою їх подальшого 

удосконалення. Законотворчість у соціальній сфері – це процес створення 

законів із соціальних питань, який являє собою сукупність нормативно-

організованих процедур, починаючи від законотворчого замислу і до введення 

закону у дію. Останній може включати прогноз, розробку та удосконалення 

законів. 

Оскільки реалізація соціальної функції в державі у законодавчій формі 

передбачає постійну зорієнтованість держави на ті чи інші стратегії соціального 

патерналізму, а соціальний патерналізм, у свою чергу, передбачає відхід від 

усіх форм юридичного партикуляризму (спрямованості правових норм на 

вузькогрупові інтереси малих груп та олігархій різного роду), то повна 

реалізація соціальної функції в законодавчій формі стає можливою через 

соціальну політику соціальної правової держави. 

Реалізація соціальної функції в законодавчій формі соціальної правової 

держави є такою, що об’єднує два відносно суперечливих підходи, «вектори»: з 

одного боку, соціальну безпеку і матеріальну рівність (що властиве соціальній 

державі), а з іншого – вільне розпорядження власною особистістю і благами, 
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що нею створюються, а також обмеження державної влади (що притаманне 

правовій державі).  

 

2.3. Правореалізаційні виміри соціальної функції держави 

 

Створенням системи якісних, ефективно діючих норм права не 

завершується правове регулювання у сфері відносин соціального 

перерозподілу, соціального захисту та соціальної безпеки. Воно вступає у нову 

стадію – стадію реалізації цих нормативних актів соціального законодавства у 

правовідносинах. Соціальні та юридичні цілі, поставлені правотворчим органом 

при прийнятті відповідного нормативно-правового акта у соціальній сфері, не 

можуть бути реалізовані інакше, ніж як будучи втіленими у поведінці суб’єктів 

правовідносин з приводу соціального захисту, дистрибуції/редистрибуції та 

соціальної безпеки. Якщо механізм правотворчості складається з діяльності зі 

створення, зміни та скасування норм права у сфері соціального законодавства, 

то механізм їх реалізації охоплює собою поведінку людей та їх організацій із 

втілення норм права в життя.  

Правотворчість і правореалізація – це процеси, що взаємодіють, із 

прямим та зворотним зв’язком. Їх не можна уявити один без одного, оскільки 

правотворчість створює норми права для їх реалізації, і тільки в межах 

останньої вони знаходять сенс та дієвість. У юридичній літературі розглянуту 

форму здійснення функцій держави називають або правовиконавчою 

(оперативно-виконавчою чи управлінсько-виконавчою), або правозастосовчою. 

На думку С. Алексєєва, правовиконавча державна діяльність виражається 

у реалізації заходів із виконання норм права, тобто, вираження підзаконної волі 

відповідних суб’єктів, що означає використання регулятивного потенціалу 

норми (групи норм) щодо різноманітних соціальних фактів. Вона полягає 

головним чином у виданні владних індивідуальних актів, тобто, актів, 

розрахованих тільки на даний, індивідуальний випадок (наприклад, видання 
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разового планового акта щодо будівництва, призначення громадянина на 

посаду тощо) [4, c. 24-25]. 

Ми, звісно, погоджуємося з С. Алексєєвим у тому розумінні, що 

правозастосування (правореалізація) є суб’єктно- та об’єктноконкретизованою 

діяльністю. Проте можна посперечатися з автором у вимірі узагальненого 

розуміння правозастосування, яке в більшості випадків має мало чого спільного 

з «індивідуальними нормативними актами, розрахованими на конкретний 

випадок». Адже більша частина підзаконних нормативних актів доволі часто 

виступають такими, які встановлюють механізми застосування загальних норм 

законів або ж призначаються для інтерпретації (тлумачення) норм законів. 

Така форма може бути визначена як правозастосовча і виступати як 

діяльність державних органів щодо виконання законів та підзаконних актів 

шляхом видання актів застосування права, при цьому у складі правозастосовчої 

діяльності автором  виділено оперативно-виконавчу й охоронну підфункції  [4, 

c. 26, 27] . 

Подібне розуміння цієї форми здійснення функцій держави виявляється 

не цілком обґрунтованим як з дефінітивної, так і змістовної точок зору. Для 

того щоб у цьому переконатися, необхідно зробити невеликий відступ. Більше 

70 років у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі, а також в 

законодавстві багатьох країн використовувався термін «державне управління», 

водночас у структурі державного апарату виділялися органи державної влади, 

органи державного управління і контрольно-наглядові органи.    

У Конституції України 1996 року законодавець відмовився від терміна 

«державне управління». Замість нього в обіг впроваджено новий термін – 

«виконавча влада». Відповідно до ст. 2 Конституції України державна влада 

здійснюється на основі поділу її на законодавчу, виконавчу і судову. Якщо 

абстрагуватися від ідеологічних різночитань, то існує достатньо підстав для 

ототожнення органів державного управління та органів виконавчої влади. 
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Використання понять «правовиконавча форма здійснення функцій 

держави», як і поняття «правозастосовча влада», не може бути визнано 

обґрунтованим з трьох причин.  

По-перше, з точки зору суб’єктів виконання, очевидно, що виконанням 

норм права (в аспекті їх реалізації) займаються не тільки виконавчі органи 

державної влади, а і законодавчі, судові і контрольно-наглядові. Таким чином, 

із суб’єктного складу державних органів, які беруть участь у здійсненні 

функцій держави, необґрунтовано виключається ціла група органів.  

По-друге, з точки зору реалізації норм права, виконання норм права являє 

собою всього лише одну з її форм, водночас за рамками позитивного 

дослідження залишаються такі форми реалізації, як використання і дотримання. 

У літературі справедливо звернено увагу на те, що термін «виконання» не може 

відобразити всього розмаїття поведінки, бо ця поведінка здійснюється не тільки 

у формі виконання тих чи інших норм права, а й шляхом їх використання та 

дотримання, тому ототожнення правовиконавчої і правореалізаційної 

діяльності не є достатньо обґрунтованим. 

По-третє, вказівка на те, що основний зміст правовиконавчої форми 

здійснення функцій держави полягає у виданні індивідуальних актів, хоча і 

відображає дуже значущий аспект, проте, теж не є правильним. Діяльність 

органів держави (виконавчих, судових, контрольно-наглядових) полягає не 

тільки в здійсненні правозастосування, а також і в безпосередньому 

(позаправозастосовчому) виконанні, використанні і дотриманні відповідних 

норм права. 

Насамперед здійснення функцій держави у зазначеній формі передбачає 

дотримання різними державними органами і посадовими особами держави всіх 

існуючих правових заборон. Слід зауважити, що в чинному законодавстві існує 

чимало заборон, які адресовані виключно державі. Так, у ст. 9 абз. 3 Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

відзначено, що «затримка виплати державної соціальної допомоги з вини 

органу, що її призначає чи виплачує, не допускається». У ст. 15 Закону України 
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«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зазначено, що «за 

несвоєчасне та неповне нарахування і сплату страхових внесків, приховування 

(заниження) суми заробітної плати (доходу), на яку нараховуються страхові 

внески, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою 

звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків про чисельність працівників, 

річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної 

плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні 

захворювання, що сталися на підприємстві, про зміни технології робіт або виду 

діяльності підприємства, ухилення від подання заяви про взяття на облік або 

несвоєчасне подання заяви про взяття на облік у Фонді соціального 

страхування від нещасних випадків, за вчинення дій, що перешкоджають 

уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків у здійсненні перевірок, страхувальник притягується до 

відповідальності згідно із законом». 

Не менш значущою і поширеною позаправозастосовчою формою 

здійснення функцій держави у рамках розглянутої форми є виконання 

покладених на державу обов’язків. Так, у ст. 10-1 п. 14. Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» 

відзначено, що «військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової 

військової служби, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, як 

звільняються зі служби за віком, станом здоров’я, у зв’язку з безпосереднім 

підпорядкуванням близькій особі та у зв’язку із скороченням штатів або 

проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з 

розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право 

відповідно до пункту 1 цієї статті за кожний повний місяць служби в році 

звільнення.  

При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців 

становить більше як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до 

місця проведення відпустки і назад до місця служби, або до обраного місця 
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проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України» [153].  

Нарешті, діяльність держави в рамках розглянутої форми є немислимою 

без здійснення наданих державним органам і посадовим особам прав. Так, 

реалізуючи функцію оподаткування, посадові особи податкових органів мають 

право у встановленому законодавством порядку: перевіряти всі документи, 

пов’язані з обчисленням і сплатою податків, одержувати необхідні пояснення, 

довідки і відомості з питань, що виникають при перевірках; обстежувати будь-

які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств та житло 

громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб’єкта 

підприємницької діяльності, а також для отримання доходів (прибутку) чи 

пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування незалежно від місця їх 

знаходження виробничі, складські, торговельні та інші приміщення платників 

податків; вилучати у платників податків документи, що свідчать про 

приховування або заниження доходу (прибутку) або про приховування інших 

об’єктів від оподаткування, з одночасним проведенням огляду документів і 

фіксацією їх змісту; отримувати без оплати від всіх юридичних осіб дані, 

необхідні для обчислення податкових платежів платників  [118].  

У контексті проведеного дослідження інтерес викликає питання про 

співвідношення правозастосування з іншими формами реалізації норм права. У 

юридичній літературі, зокрема М. Шестаєвим, було висловлено думку, що при 

застосуванні права повноважні органи одночасно виконують юридичні 

обов’язки і здійснюють юридичні права, а застосування норм є складною 

формою реалізації права, об’єднує в собі риси інших її форм [214, с. 20–62]. 

Зокрема, це можуть бути дії щодо дотримання, виконання і використання 

права. Дещо по-іншому розуміє питання Г. Щедрова. З одного боку, вона 

зазначає, що застосування одних норм одночасно вимагає дотримання, 

виконання і використання інших, звідси правозастосування є комплексною 

правореалізаційною діяльністю. З іншого боку, авторка підкреслює, що 

застосування права від інших форм його реалізації відрізняє та обставина, що 
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воно виключає бездіяльність (пасивна поведінка як при дотриманні норм 

права), оскільки право на правозастосовчу діяльність зливається з обов’язком її 

здійснення. Правозастосування носить похідний характер, оскільки забезпечує 

реалізацію норм права третіми особами [219, с. 21–22]. 

Зважаючи на наведені точки зору, зауважимо, що при застосуванні певної 

норми права одночасно виконуються, дотримуються, використовуються 

матеріальні і процедурно-процесуальні норми, водночас норма, яка 

безпосередньо застосовується, може або виконуватися, або використовуватися. 

У цьому випадку важливо також підкреслити, що використання або виконання 

застосовуваної норми і реалізація суб’єктом правозастосування у зовні 

правозастосовних формах (виконання, використання і дотримання) 

матеріальних і процедурно-процесуальних норм підвищує правомірність 

правозастосування. Виходить, що, з одного боку, в силу вимог законності 

правозастосовувач має діяти в суворій відповідності з відповідною нормою, з 

іншого – з нормами, які ним виконуються і використовуються. Ще одна 

проблема, що становить інтерес при розгляді цієї форми здійснення функцій 

держави, стосується уточнення суб’єктного складу правозастосовчої діяльності 

[84, с. 17–20]. 

З огляду на державно-владну природу застосування норм права 

відрізняється визначеністю суб’єктів. До теперішнього часу домінуючою в 

юридичній літературі є точка зору, відповідно до якої правозастосовчі 

повноваження здійснюються передусім державними органами або 

уповноваженими на те громадськими організаціями. В умовах тотального 

одержавлення всього соціального життя в СРСР ця теза була правильною, 

однак, сьогодні ситуація змінилася кардинальним чином. З’явилися недержавні 

підприємства, установи та організації, які здійснюють прийом на роботу та 

звільнення, заохочують і накладають дисциплінарні стягнення і т. ін.  

Інакше кажучи, у всіх таких випадках здійснюється правозастосовча 

діяльність, проте, це просто владна, а не державно-владна діяльність, яка 

забезпечується не примусовою силою держави, а самими підприємствами, 
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установами та організаціями; при цьому владну діяльність зазначені суб’єкти 

здійснюють без будь-яких повноважень з боку держави. Природно, така 

правозастосовча діяльність не може бути віднесена до правореалізаційної 

форми здійснення функцій держави. 

Не можна обійти стороною і питання щодо того, чи є суб’єктами 

правозастосування громадяни. Розглядаючи застосування норм права як 

активного використання суб’єктивних прав у рамках правовідносин, 

С. Алексєєв вважає, що суб’єктами застосування права в принципі можуть бути 

всі визначені даною правовою системою суб’єкти права: як органи держави і 

посадові особи (представники влади), так і громадяни та громадські організації. 

У всіх випадках, коли вони, керуючись загальною нормою, що надає їм у 

конкретній ситуації певні суб’єктивні права і покладає на інших суб’єктів 

відповідні обов’язки по відношенню до них, є ініціаторами здійснення своїх 

суб’єктивних прав, вони застосовують норми права. Такий підхід не знайшов 

підтримки в юридичній літературі.  

«Які б сильні і зовні переконливі аргументи, – справедливо зауважує 

автор, – не наводилися на користь того, що громадяни і всі громадські 

організації застосовують право, вони не можуть похитнути головних 

аргументів, які відображають об’єктивний факт відокремленого застосування 

права» [4, c. 65]. 

Ще один момент вдало відзначений відомим дослідником М. Вопленком. 

Підкреслюючи владний характер застосування права, він слушно вказує, що 

«будь-яке теоретичне ототожнення діяльності державних організацій по 

владній реалізації права з дотриманням, виконанням та використанням 

правових приписів певними громадянами вільно чи мимоволі веде до 

недооцінки специфіки юридичного процесу, принижує роль юридичної 

процедури в державному управлінні і, отже, негативно позначається на 

розробці концепції режиму законності в правозастосовчій діяльності» [37, 

c. 76].  
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Таким чином, самі по собі громадяни та громадські організації не 

застосовують норм права, але вони беруть участь в правозастосовчій діяльності, 

оскільки: по-перше, без чітко вираженої ініціативи громадян застосування 

права нерідко взагалі не здійснюється (так, порушення кримінальної справи у 

справі приватного звинувачення, наказ про зарахування до ЗВО, про прийом на 

роботу, рішення про призначення людині пенсії тощо – це все державно-владні, 

індивідуальні правові акти, але будь-якому з цих актів передує волевиявлення 

громадян; якщо цього немає, не може з’явитися і відповідний правозастосовчий 

акт); по-друге, визначеними правовими можливостями в плані впливу на 

державно-владну правозастосовчу діяльність володіють не тільки громадяни, а 

й громадські організації (так, в окремих випадках розірвання трудового 

договору з ініціативи адміністрації підприємства, установи, організації не 

допускається без попередньої згоди профспілкового комітету підприємства, 

установи, організації).  

Говорячи про правозастосовчу форму здійснення функцій держави (в 

рамках правореалізаційної), слід погодитися з висновком про те, що, за 

загальним правилом, основною формою реалізації права посадовими особами 

держави вважається застосування правових норм, що містяться у законах і 

підзаконних нормативних актах. 

Правореалізаційна форма реалізації соціальної функції в Україні 

покладена на вертикаль органів виконавчої влади, ключову роль у якій відіграє 

її вищий орган – Кабінет Міністрів України. 

Відповідно до ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів України 

розробляє загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, 

соціального і культурного розвитку України (п. 4). Верховна Рада України 

затверджує розроблену Кабінетом Міністрів України загальнодержавну 

програму соціального розвитку (ст. 85 п. 6 Конституції). Здійснює розроблену 

Кабінетом Міністрів України та затверджену Верховною Радою України 

загальнодержавну програму соціального розвитку країни теж Кабінет Міністрів 

України (ст.116 п. 4 Конституції). 
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Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують 

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку 

(ст.119 п. 3 Конституції). 

Кабінет Міністрів у підзаконній формі, проте, на виконання законів та 

Конституції України, здійснює визначення державних соціальних стандартів та 

державних соціальних гарантій. 

Принципами формування державних соціальних стандартів і нормативів 

в Україні є: 

– забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав та 

державних соціальних гарантій достатнього життєвого рівня для кожного; 

– законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних 

стандартів і нормативів; 

– диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до 

визначення нормативів; 

– наукової обґрунтованості норм споживання та забезпечення; 

– гласності та громадського контролю при їх визначенні та 

застосуванні; 

– урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері 

соціального захисту та трудових відносин.  

Соціальні норми і нормативи – це усереднені і визначені науковим 

шляхом показники необхідного споживання продуктів харчування, 

непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, 

житлово-комунальними, соціально-культурними послугами. На їх основі кожна 

держава розробляє відповідні державні соціальні стандарти, які приймаються з 

урахуванням рівня соціально-економічного розвитку суспільства, його валового 

внутрішнього продукту, доходів на душу населення та інших 

макроекономічних показників рівня добробуту конкретно взятої країни. 

Державні соціальні стандарти – встановлені законами, іншими 

нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на 

базі яких визначаються величини основних державних соціальних гарантій.  
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Державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри 

оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, 

розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими 

нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від 

прожиткового мінімуму.  

Завданнями встановлення соціальних норм і нормативів, державних 

соціальних стандартів та державних соціальних гарантій є: визначення 

механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій 

громадян, визначених Конституцією України; визначення пріоритетів 

державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в 

матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації; 

визначення та обґрунтування розмірів видатків Державного бюджету України, 

бюджетів Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, соціальних 

фондів на соціальний захист і забезпечення населення та утримання соціальної 

сфери.  

На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних 

соціальних гарантій: мінімальних розмірів заробітної плати та пенсії за віком, 

інших видів соціальних виплат і допомог.  

Державні соціальні стандарти обов’язково враховуються при розробці 

програм економічного і соціального розвитку. Cоціальні стандарти та 

нормативи можуть бути класифіковані за такими критеріями:  

а) за характером задоволення соціальних потреб соціальні нормативи 

поділяються на: 

– нормативи споживання – розміри споживання в натуральному виразі 

за певний проміжок часу (за рік, за місяць, за день) продуктів харчування, 

непродовольчих товарів поточного споживання та деяких видів послуг; 

– нормативи забезпечення – визначена кількість наявних в особистому 

споживанні предметів довгострокового користування, а також забезпечення 

певної території мережею закладів охорони здоров’я, освіти, підприємств, 
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установ, організацій соціально-культурного, побутового, транспортного 

обслуговування та житлово-комунальних послуг; 

– нормативи доходу – розмір особистого доходу громадянина або сім’ї, 

який гарантує їм достатній рівень задоволення потреб, що обраховується на 

основі визначення вартісної величини набору нормативів споживання та 

забезпечення; 

б) за рівнем задоволення соціальних потреб соціальні нормативи 

поділяються на: 

– нормативи раціонального споживання – рівень, що гарантує 

оптимальне задоволення потреб; 

– нормативи мінімального споживання – соціально-прийнятний рівень 

споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг виходячи 

з мінімальних соціальних або фізіологічних потреб; 

– статистичні нормативи – нормативи, що визначаються на основі 

середньозважених показників фактичного споживання або забезпеченості для 

всього населення чи його окремих соціально-демографічних груп; 

в) за сферою застосування соціальні стандарти та нормативи поділяють 

на: 

– державні соціальні стандарти у сфері доходів населення, які 

встановлюються з метою визначення розмірів державних соціальних гарантій у 

сфері оплати праці, виплат за обов’язковим державним соціальним 

страхуванням, права на отримання інших видів соціальних виплат і державної 

соціальної допомоги та їх розмірів, а також визначення пріоритетності напрямів 

державної соціальної політики; 

– державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування, які 

встановлюються для визначення розмірів державних гарантій соціальної 

підтримки інвалідів, осіб похилого віку, дітей, які залишилися без піклування 

батьків, та інших осіб, які потребують соціальної підтримки; 
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– перелік послуг, які надаються закладами соціального обслуговування і 

фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів і соціальних 

фондів; 

– норми соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та дітей, які 

перебувають на утриманні держави; 

– норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами у 

державних і комунальних закладах соціального обслуговування; 

г) державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального 

обслуговування; 

– гранична норма оплати послуг з утримання житла, житлово-

комунальних послуг залежно від отримуваного доходу; 

– соціальна норма житла та нормативи користування житлово-

комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та 

встановлює субсидії малозабезпеченим громадянам; 

– показники якості надання житлово-комунальних послуг; 

д) державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування 

та зв’язку включають: 

– норми забезпечення транспортом загального користування; 

– показники якості транспортного обслуговування; 

– норми забезпеченості населення послугами зв’язку; 

ж) державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я включають:  

– перелік та обсяг гарантованого рівня медичної допомоги громадянам 

у державних і комунальних закладах охорони здоров’я; 

– нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг 

діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур; 

– показники якості надання медичної допомоги; 

– нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення 

лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;  

– нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;  
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– нормативи забезпечення медикаментами державних і комунальних 

закладів охорони здоров’я;  

– нормативи санаторно-курортного забезпечення;  

– нормативи забезпечення харчуванням у державних і комунальних 

закладах охорони здоров’я; 

з) державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними 

закладами включають: 

– перелік та обсяг послуг, що надаються державними і комунальними 

закладами дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої 

освіти; 

– нормативи граничного наповнювання класів, груп та співвідношення 

вихованців, учнів, студентів і педагогічних працівників у навчальних закладах; 

– норми матеріального забезпечення навчальних закладів та додаткових 

видів соціального матеріального забезпечення учнів; 

і) державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами 

культури включають: 

– перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню 

закладами, підприємствами, організаціями та установами культури; 

– показники якості надання населенню послуг закладами, 

підприємствами, організаціями та установами культури; 

– нормативи забезпечення населення закладами, підприємствами, 

організаціями та установами культури; 

к) державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами 

фізичної культури та спорту включають: 

– перелік та обсяг безоплатних послуг, які надаються населенню 

закладами фізичної культури, спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними 

школами; 

– нормативи забезпечення населення закладами фізичної культури та 

спорту; 
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л) державні соціальні нормативи у сфері побутового обслуговування, 

торгівлі та громадського харчування включають: 

– нормативи забезпечення населення побутовими послугами; 

– показники якості надання побутових послуг; 

– нормативи забезпечення торговельною площею та місцями у закладах 

громадського харчування; 

– показники якості та безпеки товарів і послуг підприємств 

громадського харчування [150]. 

Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою 

забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. 

До  основних державних соціальних гарантій включаються: мінімальний розмір 

заробітної плати; мінімальний розмір пенсії за віком; неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян; розміри державної соціальної допомоги та інших 

соціальних виплат. 

Основні державні соціальні гарантії, які є основним джерелом існування, 

не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму, встановленого законом. 

Вони визначаються виключно законом. Державні соціальні гарантії є 

обов’язковими для всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.  

Органи місцевого самоврядування при розробці та реалізації місцевих 

соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціальні 

гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

Законами України з метою надання соціальної підтримки населенню 

України в цілому та окремим категоріям громадян встановлюються державні 

гарантії щодо: рівня життя населення, що постраждало внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС; рівнів оплати праці працівників різної кваліфікації в 

установах та організаціях, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів; стипендій 

учням професійно-технічних та студентам державних закладів вищої освіти; 

індексації доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня 

громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання 
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цін; надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлово-

комунального, транспортного, побутового обслуговування та обслуговування у 

галузях освіти, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, торгівлі та 

громадського харчування; забезпечення пільгових умов задоволення потреб у 

товарах та послугах окремим категоріям громадян, які потребують соціальної 

підтримки. 

Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини, збереження її здоров’я набору 

продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та 

мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних 

і культурних потреб особистості.  

Прожитковий мінімум визначається на підставі формування набору 

продуктів харчування, набору непродовольчих товарів, набору послуг для 

чотирьох категорій громадян (для основних соціальних та демографічних груп 

населення), а саме: діти до 6 років; діти від 6 до 18 років; працездатні 

громадяни; громадяни, які втратили працездатність. 

Спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, 

Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України від 

17 травня 2000 року № 109/95/157 затверджено Методику визначення 

прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які належать до основних 

соціальних і демографічних груп населення [146]. 

Для розрахунку вартісних величин наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг використовуються середні споживчі 

ціни (тарифи) (далі – ціни) в країні (регіоні). Ціни (крім тарифів на житлово-

комунальні послуги, електроенергію, послуги зв’язку) розраховуються 

Держстатом, відповідна інформація щомісяця надається Мінсоцполітики. 

Інформація щодо середніх тарифів на житлово-комунальні послуги 

(централізоване постачання холодної (гарячої) води, водовідведення, 

централізоване опалення та користування житлом) надається до 

Мінсоцполітики Мінрегіоном щокварталу. 
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Щороку до 01 червня відповідного року (у разі зміни тарифів відповідна 

інформація додатково надається до Мінсоцполітики) до Мінсоцполітики 

надається інформація щодо: вартості електроенергії для населення – 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП); тарифів на послуги 

зв’язку – Національною комісією, що здійснює державне регулювання у галузі 

зв’язку та інформатизації. 

Інформація щодо середньозваженої вартості природного газу, послуг 

транспортування та розподілу природного газу надається НКРЕКП до 

Мінсоцполітики за запитом Мінсоцполітики. 

Для розрахунку регіонального прожиткового мінімуму Держстат за 

запитом надає відповідним структурним підрозділам місцевих органів 

виконавчої влади інформацію щодо рівня цін у регіоні [146]. 

Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку 

на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних 

соціальних і демографічних груп населення. Конкретний розмір прожиткового 

мінімуму щороку затверджується Верховною Радою.  

Прожитковий мінімум застосовується для: загальної оцінки рівня життя в 

Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення 

окремих державних соціальних програм; встановлення розмірів мінімальної 

заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної 

допомоги, допомоги сім’ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також 

стипендій та інших соціальних виплат, виходячи з вимог Конституції України 

та законів України; визначення права на призначення соціальної допомоги; 

визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та 

забезпечення у галузях охорони здоров’я, освіти, соціального обслуговування 

та інших; встановлення величини неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян [146].  

Комітетом міністрів Ради Європи 21 лютого 2018 року ухвалено План дій 

для України на 2018–2021 рр., який є стратегічним програмним документом, що 
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ставить за мету через співпрацю сприяти зусиллям країни, спрямованим на 

узгодження своїх законодавства, інституцій та практики з європейськими 

стандартами у сфері прав людини, верховенства права й демократії та відтак 

підтримувати країну у виконанні своїх зобов’язань як держави-члена Ради 

Європи. Пріоритети Плану дій визначено з огляду на відповідні рішення 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), постанови, рекомендації, підсумки 

звітів і висновки Комітету міністрів (КМ), Парламентської асамблеї Ради 

Європи (ПАРЄ), Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи 

(Конгрес), Комісара Ради Європи з прав людини (Комісар РЄ), Європейської 

комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія), Консультативної 

ради європейських суддів (КРЄС), Європейського комітету з соціальних прав 

(ЄКСП), Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (ЄКЕП), 

Консультативної ради європейських прокурорів (КРЄП), Європейського 

комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК), Європейської комісії 

проти расизму і нетерпимості (ЄКРН), Групи держав проти корупції (GRECO), 

Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню 

коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Комітету сторін Конвенції 

Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства (Лансаротський комітет), Групи експертів Ради Європи з дій проти 

насильства стосовно жінок і домашнього насильства (GREVIO), Групи 

експертів Ради Європи із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (GRETA). 

Ці пріоритети відображають першочергові завдання та потреби України в 

проведенні реформ, які визначила влада у відповідних національних 

стратегічних документах та зобов’язаннях, у тому числі в рамках процесу 

європейської інтеграції. 

Особливу увагу в зазначеному документі приділено захисту прав людини, 

сприянню правам людини та людській гідності, захисту прав та соціальній 

підтримці внутрішньо переміщених осіб, боротьбі з насильством щодо жінок і 
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домашнім насильством та розробці ефективного соціально-правового 

забезпечення для людей з обмеженими можливостями [117]. 

Кабінетом Міністрів та його робочими підрозділами прийнято та успішно 

реалізовуються ряд нормативно-правових актів, спрямованих на ефективне 

впровадження законодавства у сфері соціального захисту, зокрема: 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505 

«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам 

для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг» [122]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року 

№ 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» 

[123]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року 

№ 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та 

постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) 

таких осіб» [124]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 185 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим 

з військової строкової служби» [125]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року 

№ 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у 

бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей» [127]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 280 

«Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» [128]; 
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– Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551 

«Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» [129]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 

«Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг у грошовій формі» [130]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 206 

«Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь в 

Революції Гідності, а також членів їх сімей» [131]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року 

№ 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним 

сім’ям»[132]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року 

№ 309 

– «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» [133]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року 

№ 1122 «Деякі питання соціального і правового захисту осіб, позбавлених 

свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення» [134]; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2021 р. № 79 

«Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» [135] та ін. 

Зазначені нормативні акти мають вторинний правозастосовний характер 

щодо відповідних законів. Засадничими напрямками впливу підзаконних 

нормативних актів на розвиток соціальної сфери є: правове забезпечення 

соціального захисту населення, прийняття відповідних законодавчих та 

нормативних актів; прямі державні витрати із бюджетів різних рівнів на 

фінансування соціальної сфери (розвиток освіти, науки, медичного 

обслуговування, охорони навколишнього середовища тощо); соціальні 

трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій; впровадження 
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прогресивної системи оподаткування індивідуальних грошових доходів 

населення; прогнозування стану загальнонаціональних і регіональних ринків 

праці; створення мережі центрів служб зайнятості й бірж праці; встановлення 

соціальних і екологічних нормативів і стандартів; контроль за їх дотриманням; 

прийняття державних програм з вирішення конкретних соціальних проблем 

(боротьба з бідністю, освітні, медичні, екологічні та ін.); державний вплив на 

ціни та ціноутворення; обов’язкове соціальне страхування в різних формах; 

пенсійне забезпечення; розвиток державного сектору економіки та виробництво 

суспільних товарів і послуг; підготовка та перепідготовка кадрів; організація 

оплачуваних громадських робіт; соціальне партнерство.  

Володіючи на різних етапах розвитку суспільства специфічними рисами, 

застосування норм права виступає найважливішим каналом реалізації  владних 

відносин певного різновиду. Правозастосування є необхідною формою 

державно-владного індивідуально-правового регулювання. У застосуванні 

права найбільш глибоко і послідовно виражена взаємозумовленість 

функціонування як держави, так і права. Державно-владна природа 

правозастосування зумовлює положення, яке займає ця діяльність в механізмі 

реалізації норм права. Правозастосовувач спрямовує, організовує, стимулює 

поведінку інших суб’єктів, що реалізують норми права. Він юридично 

спрямовує їх дії. У літературі обґрунтовано підкреслюється, що 

правозастосування має спеціальну спрямованість на втілення права в життя, 

правозастосовчі органи надають спеціальну допомогу в реалізації прав та 

обов’язків іншими суб’єктами права.  

Так, у ст. 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» закріплено, що «розмір державної соціальної 

допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її 

середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, 

встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади у сфері праці та соціальної політики, але цей розмір не може бути 

більшим, ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї. До стабілізації 
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економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги 

визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень 

забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється, виходячи з реальних 

можливостей видаткової частини Державного бюджету України і 

затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет 

України на відповідний рік. Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка 

входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового 

мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини-інваліда, яка 

входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується 

матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька 

(матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень здійснюється в установленому 

порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє 

батьків є інвалідами I або II групи, – на 20 відсотків». 

Водночас слід мати на увазі, що правозастосування у соціальній сфері 

здійснюється не довільно, на суб’єктивний розсуд правозастосовувачів, а на 

підставі і відповідно до чинного законодавства. Це пояснюється тим, що, по-

перше, чинними нормами соціального законодавства визначаються 

правомочності правозастосовувачів на видання актів застосування права. 

Кожен державний орган чи посадова особа (Кабінет Міністрів, Міністр з питань 

соціального захисту, підрозділи соціального забезпечення 

райдержадміністрацій тощо) мають певну компетенцію, і тільки в рамках цієї 

компетенції вони можуть приймати правозастосовчі акти.  

По-друге, правозастосовча діяльність вказаних органів, які здійснюють 

функції соціального захисту населення, детально регулюється чинним 

законодавством.  

По-третє, конкретні соціальні права та обов’язки, які встановлюються 

правозастосовчим актом, ґрунтуються безпосередньо на Конституції та законах, 

підзаконних нормативно-правових актах. Потреба у правозастосуванні виникає 

тоді, коли для здійснення соціальної функції держави недостатньо простого 
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виконання, використання та дотримання норм права. Право реалізується у 

формі правозастосування в таких випадках: 

а) коли передбачені нормами права суб’єктивні права і юридичні 

обов’язки не можуть виникнути без державно-владної, індивідуально-

регулюючої діяльності (наприклад, виплата пенсій, допомоги із безробіття, 

рішення щодо визнання особи інвалідом, призначення конкретних осіб на 

державні посади, виділення фінансів, приміщень та інших матеріальних благ і 

т.ін.); 

б) коли виникає спір про право і необхідно захистити чиєсь суб’єктивне 

право (наприклад, при прийнятті незаконного рішення посадовою особою або 

державним органом, відмову в наданні будь-яких відомостей та ін.). У таких 

випадках держава виступає в ролі арбітра, судді, і в цивілізований спосіб 

дозволяє вирішувати конфлікти, що виникають у соціально-правовій сфері.  

Тут слід звернути увагу на те, що існує досить велике коло рішень, які 

приймаються державними органами і посадовими особами, що не володіють 

статусом актів застосування норм права. До них, зокрема, належать: рішення, 

прийняті державними органами та установами про реєстрацію статутів 

підприємств, організацій, установ, автомототранспорту, нерухомості, фірмових 

знаків; видаються громадянам та організаціям ліцензії на заняття тим чи іншим 

видом діяльності, сертифікати якості продукції; рішення і дії органів нотаріату 

за посвідченням фактів, що мають юридичне значення, оформлення та 

засвідчення угод і договорів.  

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що 

правореалізаційна форма здійснення соціальних функцій держави виражається 

у трьох видах позаправозастосовчої (виконання, використання, дотримання) і 

власне правозастосовчої діяльності. Водночас такі різновиди правозастосовчої 

діяльності, як контрольно-наглядова і правоохоронна, з огляду на їх особливу 

юридичну природу потребують самостійного розгляду в рамках 

правоохоронної форми здійснення функцій держави. 
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2.4. Інтерпретаційно-правова форма та правосуддя в здійсненні  

соціальної функції держави 

 

Інтерпретаційно-правова форма здійснення соціальної функції держави 

передбачає застосування певних пізнавальних (формально-логічних) прийомів 

тлумачення задля отримання на основі нормативних актів соціального та інших 

галузей законодавства відповідних норм-рекомендацій, що дають можливість 

прирощення обсягів правової регламентації відповідних правовідносин у 

соціальній сфері. 

Здійснення державою її соціальної функції в інтерпретаційно-правовій 

формі передбачає застосування правової герменевтики. 

«Герменевтика права (грец.), – відзначає німецький правознавець 

А. Кауфманн, – це мистецтво тлумачення, розуміння, від – «пояснюю, 

тлумачу») – одна з доктрин теорії природного права. У герменевтиці право 

тлумачиться як таке, що історично розвивається і є «справедливим для даного 

часу».  

На думку фундаторів правової герменевтики, природне право слідує з ідеї 

права або справедливості, яка передбачає формальну рівність індивідів, їх 

безпеку, відсутність щодо них сваволі тощо. Ідея права (сфера належного), 

тобто, основні правоположення і принципи, які є загальними, 

метапозитивними, істотними для даного часу, приводяться у відповідність із 

можливим фактичним (життєвим) порядком речей (сферою реального). Це 

досягається в процесі пошуку права, в межах якого і створюються позитивні 

правові норми (закони, звичаї, прецеденти). 

З іншого боку, у цьому ж процесі виникають і розвиваються реальні 

життєві явища. Результатом є правові рішення або ж право у матеріальному 

розумінні, тобто «конкретне, матеріально-позитивне, значуще для даної 

ситуації історичне право». З цього погляду право трактується як відповідність 

належного та реального. Категорія праворозуміння – першоджерельна у 

герменевтиці права. Це поняття означає не просто пізнання права, а процес, 
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завдяки якому на ґрунті «живої історичної мови» відбувається становлення 

конкретної історії права [217, с. 47].  

Герменевтика, що розглядає право як текст, нерозривно пов’язаний із 

суб’єктом та його свідомістю, створює найбільший спектр методологічних 

можливостей для оптимізації правотворчості та правозастосування. При цьому 

через герменевтику формується додатковий канал правореалізації, а саме – 

правоінтерпретація (правотлумачення, правотрактування). 

Будучи філософсько-логічною базою теорії інтерпретації правових 

текстів, герменевтика виступає системою загальних принципів інтерпретації 

текстів, в якій сформовано моделі вирішення юридичних справ (методологічні і 

пізнавальні прийоми); сформульовано поняття інтерпретації права як 

особливого різновиду пізнавальної діяльності, що супроводжує процеси 

життєдіяльності в правовій сфері людського буття [217, с. 121]. 

Інтерпретація текстів актів соціального законодавства, норм Конституції 

є необхідною складовою ефективного правового регулювання; ця діяльність 

опосередкована державною волею і здійснюється уповноваженими на те 

компетентними державними органами. Безпосереднім об’єктом інтерпретації 

текстів актів соціального законодавства виступають юридичні норми, а 

предметом – зв’язки юридичних норм актів соціального законодавства із 

реальними обставинами й умовами їх дії. При цьому від рівня правосвідомості 

суб’єктів інтерпретації залежить якість кінцевого результату цього процесу, 

тобто, ефективність і продуктивність правозастосування. 

Метою інтерпретації правових текстів актів соціального законодавства є 

зумовлене інтересами громадянського суспільства підвищення точності, 

визначеності й ефективності правового регулювання відносин соціального 

захисту, дистрибуції/редистрибуції та соціальної безпеки. 

У науковій літературі представлено ряд визначень інтерпретації правових 

текстів. Водночас у розумінні інтерпретації правових актів на підставі аналізу 

різних наукових джерел можна вирізнити чотири підходи: логіко-

методологічний, процедурно-процесуальний, типологічний та суб’єктний [172]. 
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Представники логіко-методологічного підходу С. Алексєєв, В. Нерсесянц, 

П. Рабінович вважають, що інтерпретація є логіко-аналітичною операцією, 

спрямованою на уточнення змісту, контекстів, значення термінології різних 

нормативних актів [4; 106; 158]. 

Прихильники процедурно-процесуального підходу А. Венгеров, 

М. Вопленко відзначають, що інтерпретація є нормативно-упорядкованою 

процедурою роз’яснення, яка необхідна для встановлення механізмів 

правореалізації [34; 87]. 

Представники типологічного підходу А. Колодій, В. Копєйчиков, 

В. Хропанюк наголошують на тому, що інтерпретація є правозастосовною 

діяльністю, яка визначає моделі правозастосування (інтерпретація за змістом) 

та контексти (ситуації) правозастосування (інтерпретація за обсягом) [75; 175].  

До суб’єктного підходу схиляються М. Козюбра, М. Цвік, В. Шаповал та 

вважають, що інтерпретація є легітимною функцією судової влади, яка 

пов’язана із спірними ситуаціями, супутніми участю в них певних суб’єктів 

(Конституційного Суду, Верховного Суду тощо)  [202; 213]. 

На підставі аналізу особливостей інтерпретації правових текстів в 

окреслених вище підходах сформулюємо робоче її визначення. 

Інтерпретація правових текстів – це інтелектуально-вольова діяльність 

суб’єктів права, яка є обов’язковим етапом реалізації права, має об’єктивний та 

суб’єктивний характер, спрямована на з’ясування та роз’яснення 

матеріалізованої у нормі права волі законодавця, результати якої фіксуються в 

інтерпретаційних актах. 

Інтерпретаційні акти, в яких містяться роз’яснення правових текстів, що 

мають юридично-обов’язковий характер, є зовнішньою формою офіційного 

тлумачення права, а відповідні результати цієї інтерпретації набувають 

правозастосовчого значення (адже кінцевим призначенням інтерпретації є 

якнайповніша правореалізація, тобто, отримання максимальної ефективності 

правової норми). 

Офіційні інтерпретаційні акти відіграють роль елементу логіко-
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методологічного механізму правового регулювання суспільних відносин. Їх 

юридична природа полягає в тому, що вони є методологічним інструментом 

забезпечення умов реалізації норм права, а їх призначення полягає в тому, що 

вони є засобом забезпечення точності, безперервності та всеохопності 

правового регулювання. Вони виступають як засіб формальної визначеності 

права, дієвим інструментом однакової, правильної та ефективної реалізації 

нормативних актів соціального законодавства. Інтерпретаційні акти спрямовані 

на оптимізацію правового регулювання, на виключення свавілля окремих 

посадових осіб та досягнення стану однозначного розуміння законодавчих 

приписів, стабільності, міцності правового статусу людини.  

Юридична природа актів офіційної інтерпретації зумовлена статусом та 

компетенцією тих державних органів, які законодавством наділені правом 

здійснювати тлумачення, а також метою, з якою вони приймаються.  

Офіційний інтерпретаційний акт є зовнішньою формою та результатом 

правотлумачної діяльності уповноважених державних органів або посадових 

осіб, здійснюваної з метою роз’яснення змісту правових приписів Конституції, 

законів, підзаконних нормативних актів, нормативно-правових договорів та 

актів міжнародного права у сфері соціального захисту, соціального 

перерозподілу та соціальної безпеки. 

Інтерпретаційні акти можна класифікувати за різними критеріями. 

Пропонується класифікувати інтерпретаційні акти на: інтерпретаційні акти 

узагальненої інтерпретації, метою яких є загальне (безвідносне до справи та 

кола осіб) офіційне роз’яснення змісту правових норм, та інтерпретаційні акти 

індивідуалізованої інтерпретації, що містять інтерпретацію, призначену для 

конкретних справ.  

Підставою для такого підходу є розмежування інтерпретаційних актів за 

цільовою установкою: акти, що містять індивідуалізовану інтерпретацію, 

необхідні для справедливого вирішення конкретної справи, тоді як 

інтерпретаційні акти генералізованої інтерпретації мають на меті офіційне 

роз’яснення змісту правових норм безвідносно до конкретної справи та кола 
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осіб. Ця класифікація доповнює існуючу в юридичній літературі класифікацію 

інтерпретаційних актів на інтерпретаційні акти правотворчості та 

інтерпретаційні акти правозастосування, і тому, поряд із нормативно-

практичним, має в тому числі і науково-доктринальне значення. 

Уся сукупність інтерпретаційних актів, що видаються компетентними 

органами, утворює систему, що характеризується певною єдністю і цілісністю. 

У той же час система інтерпретаційних актів є внутрішньо розчленованою, 

оскільки складається з цілого ряду самостійних взаємопов’язаних підсистем. 

Кожна з них є групою актів тлумачення, що мають спільні ознаки [180, с. 85].  

На підставі аналізу юридичної літератури [4, с. 9–22; 37, с. 109; 39; 87, 

с. 148–155; 180] можна виділити дві групи спеціальних ознак, які в системі 

юридичних актів властиві тільки актам офіційної інтерпретації: по-перше, це 

ознаки, що характеризують усю систему актів офіційного тлумачення в цілому 

як якісно однорідну групу в рамках загальної системи правових актів; по-друге, 

ознаки, що характеризують внутрішню структуру системи актів офіційного 

тлумачення. 

При розмежуванні інтерпретаційних актів на види варто виходити із 

найзагальніших їхніх ознак, маючи при цьому на увазі, що будь-яка 

класифікація є теоретичною абстракцією, умовним розподілом, хоча й 

базується на об’єктивних властивостях і закономірностях явищ, що 

класифікуються. 

У рамках досліджуваного питання особливий інтерес становить проблема 

уніфікації. Уніфікація у сфері інтерпретаційної діяльності – це нормотворча 

діяльність компетентних органів держави, результатом якої є вироблення 

однакових уніфікованих вимог до змістовної сторони та оформлення 

інтерпретаційних актів. Правовою формою уніфікації може бути прийняття 

офіційного акта, що містив би уніфіковані норми щодо змісту та оформлення 

інтерпретаційних актів.  

До таких вимог належать: вимоги, пов’язані з порядком ухвалення 

рішення; вимоги, що забезпечують обґрунтованість і повноту рішення; 
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атрибутивні вимоги до змісту рішення; вимоги, пов’язані з оголошенням 

рішення. Визначається, що дотримання цих вимог гарантує повноту, 

об’єктивність, чіткість, стабільність й обов’язковість актів офіційної 

інтерпретації [86, с. 26–29]. 

Еволюція ролі сучасного суду в умовах правової держави потребує як 

розширення судової практики, так і судової правотворчості. Відхід від 

нормативної концепції праворозуміння, яка визнає єдиним джерелом права 

нормативно-правовий акт, дає теоретичну можливість для визнання судової 

практики допоміжним джерелом права. Судова практика нижчих судів є 

матеріальним джерелом актів нормативного роз’яснення, які видаються 

вищими судовими інстанціями.  

Особливість правотворчого тлумачення полягає в тому, що воно є 

результатом здійснення вищими судовими інстанціями функції судового 

контролю за законністю правозастосовчої та правотворчої діяльності органів 

виконавчої й законодавчої влади. У процесі розгляду конкретної юридичної 

справи судова інстанція проводить своєрідну наукову експертизу сумнівних з 

огляду на законність норм права, використовуючи при цьому весь арсенал 

спеціальних способів і прийомів пізнання змісту права та його 

інтерпретації [91]. 

Отже, суб’єктами правотворчого тлумачення виступають вищі судові 

органи України: Конституційний Суд України, Верховний Суд України, суди 

загальної юрисдикції, які здійснюють каузальне тлумачення норм чинного 

законодавства. Таким чином, можна прийняти в якості робочого визначення 

інтерпретаційного акта правотворчості (акта правотворчого тлумачення) таке. 

Інтерпретаційний акт правотворчості – це правовий акт, прийнятий 

вищими судовими інстанціями на підставі принципу верховенства права, який 

скасовує норми права, що не відповідають Конституції, або усуває неповноту 

та неточності, долає колізії в чинному законодавстві.  

До правотворчих інтерпретаційних актів належать: акти Конституційного 

Суду України, які містять правові позиції; акти нормативного тлумачення 
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Пленуму Верховного Суду України.  

Загальна характеристика актів конституційного правосуддя в Україні 

дозволяє стверджувати, що з’явилося нове джерело права, яке впливає на 

зміцнення української державності, розвиток національного законодавства, 

забезпечує врешті верховенство Конституції та динаміку конституційних норм 

у правозастосуванні і нормотворчості.  

Рішення Конституційного Суду України – це правовий акт, прийнятий 

Конституційним Судом України, який містить інтерпретацію правових норм, 

здійснену ним у результаті конституційного провадження щодо 

конституційності законів та підзаконних актів України. Висновок 

Конституційного Суду України – це інтерпретаційний правовий акт, виданий 

Конституційним Судом України з питань офіційного тлумачення Конституції 

та законів України, а також відповідності Конституції України міжнародним 

договорам України. Рішення Конституційного Суду України є актами, що 

містять інтерпретацію, а висновки Конституційного Суду України є 

інтерпретаційними актами.  

Створення і утвердження судової влади, рівнозначної законодавчій і 

виконавчій владі системи авторитетних судових органів, можна справедливо 

вважати одним із найважливіших досягнень української державності [2]. 

Виробленню нового сучасного праворозуміння й особливо правильного 

правозастосування покликана сприяти реалізація повноважень судової влади, 

зокрема вищого органу в системі судів загальної юрисдикції – Верховного Суду 

України. Верховний Суд України наділений правом давати роз’яснення з 

питань застосування законодавства на підставі узагальнення судової практики 

та аналізу судової статистики і тим самим забезпечувати правильність і єдність 

правозастосування. 

У постановах Пленум Верховного Суду України досить часто звертає 

увагу нижчих судів на необхідність виконання своїх роз’яснень, вимагає вжити 

заходів щодо посилення контролю за їх виконанням. Нижчі інстанції повинні 

ставитися до роз’яснень як до формально-обов’язкових при розгляді 
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конкретних справ. Ігнорування роз’яснень нижчими судами нерідко призводить 

до скасування рішень цих судів.  

Основними способами забезпечення єдності судової практики судів 

загальної юрисдикції є: прийняття Пленумом Верховного Суду України 

постанов, що містять роз’яснення з питань застосування законодавства; 

вивчення практики розгляду судами України різних справ, підготовка й 

опублікування оглядів судової практики; використання результатів розгляду 

Верховним Судом України конкретних справ у першій інстанції, у касаційному 

порядку й у порядку нагляду. 

Тлумачення соціальних законів (соціального законодавства) – особливий 

різновид юридичної герменевтики, яка застосовується по відношенню до 

соціальних законів з огляду на їх різноджерельність. 

У проєкті Соціального кодексу (ст. 4) [155] зазначено, що «основу 

соціального законодавства України становить Конституція України, а також 

інші закони України, які регулюють соціальні відносини і приймаються 

відповідно до Конституції України та цього Кодексу, акти Президента України 

у випадках, встановлених Конституцією України, постанови Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правові акти інших органів державної влади України, 

органів влади Автономної Республіки Крим, що регулюють соціальні 

відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та 

законами України». 

У державах, правові системи яких не містять писаної конституції, 

відсутньою є і об’єктивна потреба в конституційній інтерпретації соціальних 

законів та соціального законодавства, механізм якої запускається, як правило, 

контролем або наглядом за конституційністю правових актів. Відсутність 

конституційних норм, зафіксованих у правовому акті, що має вищу юридичну 

силу, веде до відмови від інституту судового нагляду за відповідністю 

Конституції та соціального законодавства. 

Факт існування в країні писаної конституції – необхідна, але не достатня 

передумова для появи теорії і практики тлумачення соціального законодавства. 
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Запит на таке тлумачення формує активний вплив конституції на правову 

систему і суспільство в цілому, особливо якщо мова йде про динамічний 

перехідний період формування ринкової економіки. 

Підсумовуючи наведене, можна виділити такі обставини, що зумовлюють 

потребу у тлумаченні соціальних законів: 1) наявність писаної конституції, яка 

виконує функцію активного правового регулятора суспільних відносин і 

соціальних перетворень, та органічних законів, що розвивають та 

конкретизують норми конституції; 2) розбіжність між нормами конституції, 

органічними законами і соціальними законами та політико-правовими 

реаліями, що створює необхідність у пристосуванні положень соціальних 

законів до норм конституції та до змінюваних суспільних відносин; 

3) виникнення у суб’єктів права неадекватного розуміння норм соціальних 

законів, яке може призвести до юридичних конфліктів і порушення єдності 

законності; 4) прагнення забезпечити довготривале застосування нормативних 

актів у сфері соціального права, еволюційний характер її розвитку.. 

Закономірним є питання про те, в чому виявляються відмінності між 

юридичною герменевтикою в цілому та герменевтикою соціального 

законодавства, які визначають специфіку відповідного різновиду тлумачення? 

У цілому ці відмінності слідують із юридичних властивостей, 

притаманних соціальним законам (нормативним актам соціального 

законодавства) та Конституції, як Основному Закону країни. Місце Конституції 

в ієрархії джерел права визначальним чином впливає на природу тлумачення 

нормативних актів соціального законодавства. Такі властивості Конституції, як 

верховенство, найвища юридична сила у матеріальному і формальному сенсі, 

пряма дія і безпосереднє застосування судами, роль юридичного фундаменту 

правової системи – вимагають забезпечення конституційної законності і 

накладають відбиток на процес інтерпретаційної діяльності. Для ефективної 

реалізації норм соціального законодавства є необхідними не тільки розвинене 

конституційне законодавство і правосвідомість, але і нова концепція 

тлумачення Конституції та нормативних актів соціального законодавства, яка 
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базується на цінностях демократичної конституційної держави і цивілізованого 

громадянського суспільства [39, с. 18]. 

Офіційне нормативне тлумачення Конституції та нормативних актів 

соціального законодавства передбачає інтерпретацію нормативно-правових 

положень, коли у суб’єктів права виникло неоднакове їх розуміння і тому існує 

невизначеність у питаннях їх однозначного застосування. Діяльність 

Конституційного Суду із казуального тлумачення Конституції у зв’язку з 

реалізацією інших повноважень щодо вирішення конкретних справ має більш 

складний змістовний характер [188, с. 33–37]. 

Без інтерпретації конституційної норми неможливо реалізувати функцію 

конституційного нормоконтролю: перевірити чи відповідає Конституції 

оспорюваний акт соціального законодавства чи його окреме положення – це 

означає розкрити сенс і зміст чинної конституційної норми. Водночас 

положення правового акта також тлумачаться у контексті чинних 

конституційних норм і принципів. Отже, казуальне тлумачення конституційних 

норм робить необхідним інтерпретацію законів та інших нормативно-правових 

актів соціального законодавства, конституційність яких ставиться під сумнів. 

Результати тлумачення права як правової форми діяльності держави 

виражаються в офіційних юридичних актах, які іменуються правотлумачними 

(інтерпретаційними) актами. Ряд вітчизняних науковців звернули увагу на те, 

що, крім нормативно-правових та індивідуально-правових актів, у системі 

юридичних актів самостійне місце посідають акти тлумачення права, які є 

юридичними засобами одноманітного, узгодженого розуміння та ефективного 

застосування правових норм [86]. 

Проаналізувавши ряд джерел, ми дійшли висновку, що в теорії держави і 

права склалося чотири підходи до розуміння інтерпретаційних актів, які 

відповідають чотирьом наведеним вище підходам до розуміння 

інтерпретаційної діяльності: логіко-методологічний, процедурно-

процесуальний, типологічний та суб’єктний.  



196 

 

Різниця між ними полягатиме в тому, що інтерпретаційна діяльність 

розглядається переважно в процесуально-динамічному вимірі, як процес, що 

відбувається в часі, а інтерпретаційний акт, виступаючи продуктом цієї 

діяльності, розглядається дослідниками переважно в оформленому вигляді – як 

продукт і результат цієї діяльності [99; 115, с. 45–57; 182; 185, с. 71–75]. 

Інтерпретаційні акти є результатом цілеспрямованої інтелектуальної 

діяльності компетентного органу держави (наприклад, Верховного суду 

України чи Конституційного Суду України) чи міжнародної установи 

(наприклад, Європейського суду з прав людини, Комітету ООН з прав людини) 

щодо осмислення дійсного значення правових норм. 

Узагальнення точок зору та підходів зазначених вище авторів дозволяє 

сформулювати таке робоче визначення інтерпретаційного акта. 

Інтерпретаційний акт – це офіційний акт-документ уповноваженого 

державного органу чи посадової особи, а також міжнародної установи, чию 

юрисдикцію визнала Україна, головною метою ухвалення якого є тлумачення 

правових норм, що містить формально-обов’язкове роз’яснення їх змісту. 

У цілому погоджуючись із представленими точками зору, ми вважаємо за 

необхідне внести деякі смислові уточнення в розуміння сутності 

інтерпретаційних актів у сфері соціального законодавства: 

1) зазначені акти виникають як відповідь на прогалини з приводу 

розуміння обсягу і змісту засадничих норм Конституції, інших актів 

конституційного права, які є засадничими щодо актів соціального 

законодавства; 

2) виходячи зі змінності і плинності соціально-економічної ситуації та 

відповідних соціально-економічних показників (показники інфляції, безробіття, 

міграції населення тощо), у більшості країн сучасного світу прийняття 

відповідних інтерпретаційних актів має перманентний характер; 

3) інтерпретаційні акти розкривають дійсний зміст норм права, 

виражених у відповідному юридичному акті, та містять вказівки стосовно 

належного розуміння правових норм, що має вирішальне значення для їх 
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реалізації. Вони діють в єдності з тими нормативно-правовими актами чи 

іншими формами права, які містять правові норми, що підлягають тлумаченню, 

та мають допоміжний характер; 

4) інтерпретаційні акти не встановлюють нових норм права, не 

скасовують та не вносять зміни до чинних правових норм. Здійснюючи свої 

повноваження, суб’єкти офіційної інтерпретації не підміняють законодавця 

шляхом створення правових норм у процесі тлумачення, у тому числі через 

заповнення прогалин у законодавстві. З цього приводу Конституційний Суд 

України в Рішенні у справі про тлумачення Закону України від 25 березня 

1998 р. «Про вибори народних депутатів України» [163] прямо зазначив, що 

заповнення прогалин у законах не належить до повноважень Конституційного 

Суду України. Вирішення цих питань є прерогативою органу законодавчої 

влади – Верховної Ради України; 

5) інтерпретаційні акти мають офіційний, формально-обов’язковий 

характер, що зумовлено наявністю у суб’єкта їх прийняття державно-владних 

повноважень чи визнаної державою юрисдикції. Обов’язковість цих актів 

виявляється в тому, що вони містять офіційну, сформульовану чи визнану 

державою позицію щодо розуміння дійсного змісту правових норм і 

зобов’язують суб’єктів адекватно сприймати норми, що роз’яснюються. При 

цьому інтерпретаційні акти можуть адресуватися органам, що застосовують 

розтлумачені правові норми, а не суб’єктам, дії яких безпосередньо 

регулюються цими нормами; 

6) юридична сила правотлумачних актів пов’язана із чинністю актів, 

норми яких стали об’єктом тлумачення. Прийняття нового юридичного акта чи 

зміна його окремих положень, які були розтлумачені, ведуть до втрати 

юридичної сили інтерпретаційного акта, що свідчить про його нижчу юридичну 

силу від юридичної сили акта, що став предметом тлумачення. В ієрархії 

юридичних актів інтерпретаційні акти слідують за актом, положення якого 

розтлумачено. Їх місце в системі юридичних актів визначається компетенцією 

органу чи установи, які ухвалили інтерпретаційний акт; 
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7) сфера дії правотлумачних актів збігається зі сферою дії витлумачених 

норм та не може бути ширшою за неї. Дія інтерпретаційних актів у часі 

визначається чинністю норм права, що підлягають тлумаченню. 

Інтерпретаційні акти діють поряд із розтлумаченими нормами, починаючи з 

моменту набуття ними чинності.  

Оскільки тлумачення не виходить за межі правових норм, а лише 

розкриває їх дійсне значення, то інтерпретаційні акти мають зворотну силу, 

межі якої визначаються моментом набрання чинності юридичним актом, що 

підлягає тлумаченню. Ця особливість відрізняє акти тлумачення права від 

нормативно-правових актів, які не можуть мати зворотної дії, крім випадків, 

коли це прямо передбачено законом та відповідає правовим принципам 

(наприклад, у разі, якщо новий закон пом’якшує покарання за певний злочин 

або декриміналізує діяння) [202]. 

В інтерпретаційному акті може прямо вказуватися на необхідність 

перегляду раніше ухвалених рішень, які не відповідають викладеному у ньому 

тлумаченню норм права. Так, виходячи з наданого ним тлумачення, 

Конституційний Суд України в Рішенні у справі за зверненням жителів міста 

Жовті Води від 25 грудня 1997 року [164] зазначив, що ухвали судів про 

відмову в прийнятті позовних заяв жителів міста Жовті Води до Кабінету 

Міністрів України про виконання зобов’язань, які виникли у зв’язку з 

придбанням облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 р., та 

відшкодування моральної шкоди підлягають перегляду в порядку, 

встановленому ЦПК України. 

Інтерпретаційний акт припиняє свою дію у разі його скасування або 

заміни іншим інтерпретаційним актом, а також у разі припинення дії 

юридичних актів, положення яких виступали предметом тлумачення. 

Названі особливості вирізняють інтерпретаційні акти серед інших 

юридичних актів, що включають деякі правотлумачні положення. Тлумачення 

норм права відбувається переважно в процесі судової та іншої правозастосовної 

діяльності при вирішенні конкретних справ. Відповідно інтерпретаційні 
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положення можуть міститися в різних видах юридичних актів (наприклад, 

судових рішеннях, відомчих актах тощо).  

Правотлумачними актами є тільки ті акти, основною метою прийняття 

яких є роз’яснення змісту відповідних юридичних норм. В усіх інших актах, які 

містять інтерпретаційні положення, тлумачення виступає лише одним із засобів 

досягнення мети їх прийняття, якою можуть бути правозастосування, 

здійснення контролю тощо. Ця мета зумовлює віднесення їх до актів 

відповідного виду (правозастосовних актів, актів контролю та ін.). 

Правозастосовні акти містять як саме юридичне рішення у конкретній 

справі, так і роз'яснення змісту відповідних норм права, що були покладені в 

його основу. Своє розуміння дійсного значення правових норм 

правозастосовний орган у цьому разі формулює в мотивувальній частині акта 

застосування права. Наприклад, суд апеляційної чи касаційної інстанції 

включає роз’яснення змісту норми права, що підлягає застосуванню, до 

мотивувальної частини свого рішення чи ухвали. Таке тлумачення набуває 

обов’язкової значущості для конкретної справи та осіб, яких вона стосується. 

При цьому воно має певний вплив і на правозастосувачів під час розгляду та 

прийняття рішень з усіх аналогічних юридичних справ. З огляду на це в Україні 

було створено єдиний реєстр судових рішень, який буде доступний кожному 

для ознайомлення [161]. 

Конституційний Суд та Верховний Суд України також здійснюють 

інтерпретаційну діяльність не тільки у межах спеціальної процедури щодо 

надання офіційного тлумачення, а й під час ухвалення рішень щодо 

конституційності законів України, законності прийнятих судових рішень та 

інших визначених законом правових актів, а також прийняття інших актів 

контролю. У мотивувальній частині цих актів можуть міститися правотлумачні 

положення, так звані правові позиції, в яких розкривається зміст відповідних 

норм Конституції України та юридичних актів, конституційність і законність 

яких перевірялася. 
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Наприклад, у мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду у 

справі про приватизацію державного житлового фонду від 28 вересня 2016 р. 

[165] зазначається, що за змістом ст. 24 Конституції України, де йдеться про 

вільний вибір «місця проживання», під цим словосполученням мається на увазі 

місце проживання громадян за територіальною ознакою (село, селище, місто чи 

інша адміністративно-територіальна одиниця), а не конкретне житлове 

приміщення (будинок, квартира, службова квартира). 

Наразі в Україні застосовують декілька підходів до використання судами 

практики Європейського суду з прав людини: застосування Конвенції та 

практики її тлумачення у нерозривній єдності, використання практики Суду як 

додаткового аргумента та як тлумачення, що має нерозривний характер. З 

огляду на практику самого Конституційного Суду України можна зробити 

висновок, що він неодноразово посилався як на рішення стосовно України, так і 

на рішення стосовно  інших держав. У деяких випадках Конституційний Суд 

України застосовує декілька рішень Європейського суду з прав людини з 

одного питання, наприклад у Рішенні про поширення відомостей від 

10.04.2003 р. використовувалися рішення у справах «Нікула проти Фінляндії» 

та «Яновський проти Польщі»; у рішенні щодо предмета та змісту закону про 

Державний бюджет України від 13.01.2009 р. – рішення у справах «Сорінг 

проти Сполученого Королівства» та «Ріс проти Сполученого Королівства». На 

деякі рішення Конституційного Суду України у своїй практиці посилався 

неодноразово: «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» – у справі 

щодо заощадження громадян від 10.10.2001 р. та у справі щодо переважного 

права наймача на придбання військового майна від 10.12.2009 р.; «Осман проти 

Сполученого Королівства» – у справі щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень Закону «Про Вищу раду юстиції 

України» від 11.03.2011 р. та у справі щодо кредиторів підприємств 

комунальної форми власності від 20.06.2007 р. 

Час від часу Конституційний Суд України посилається на практику 

Європейського Суду з прав людини узагальнено, на принципи, якими керується 
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міжнародна судова установа, як, наприклад, у Рішенні по справі про 

незалежність суддів як складової їхнього статусу від 01.12.2004 р., де 

застосовувався принцип незалежності судів або в рішеннях щодо соціальних 

гарантій громадян від 09.07.2007 р. і щодо страхових виплат від 08.10.2008 р., 

де були застосовані принципи соціальної держави та соціального захисту 

громадян, що особливо важливо в умовах численних позовів громадян України 

саме з питань соціальної незахищеності і соціальної несправедливості. Також 

Конституційний Суд України посилається на загальноправові положення, 

наприклад, недопустимість обмеження прав і свобод людини та громадянина, 

принцип юридичної визначеності, гарантування прав людини, принцип 

ретроспективності більш м’якого закону, право звернення до третейського 

суду, баланс між державою та людиною [95]. 

У зв’язку із предметом нашого дослідження розглянемо, яким чином 

судові органи здійснюють соціальну функцію, використовуючи 

правоінтерпретаційну форму та правосуддя. 

У довідці «Про результати вивчення та узагальнення судової практики 

застосування статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні», прийнятій на виконання плану роботи Вищого 

адміністративного суду України на перше півріччя 2007 року, Управлінням 

законодавства та узагальнення судової практики та Судовою палатою з 

розгляду справ за зверненнями юридичних осіб здійснено вивчення та 

узагальнення практики застосування адміністративними судами ст.ст. 19, 20 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».  

Статтею 43 Конституції України задекларовано право кожного на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 

або на яку вільно погоджується. Виконання та реалізація зазначеної 

конституційної норми забезпечується законами України, підзаконними актами 

та актами ненормативного характеру, які встановлюють механізм реалізації 

права на працю. 
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Згідно із ч. 8 ст. 69 Господарського кодексу України, підприємство з 

правом найму робочої сили забезпечує визначену відповідно до закону 

кількість робочих місць для працевлаштування, зокрема інвалідів. 

Відповідальність підприємства за невиконання цієї вимоги встановлюється 

законом. 

Спеціальним законом, який визначає основи соціальної захищеності осіб 

з інваліднісю в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами 

можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя 

суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести 

повноцінний спосіб життя згідно із індивідуальними здібностями та інтересами, 

є Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII (далі – Закон) [152]. 

Одним із аспектів соціальної захищеності осіб з інвалідністю відповідно 

до ч. 1 ст. 17 цього Закону є право працювати на підприємствах, в установах, 

організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою 

діяльністю, яка не заборонена законом. 

Основні правила визначення нормативу робочих місць для забезпечення 

працевлаштування інвалідів та застосування штрафних санкцій за невиконання 

цього нормативу встановлено ст.ст. 19, 20 Закону. З часу прийняття цього 

Закону з метою найбільш ефективного врегулювання відносин, пов’язаних із 

працевлаштуванням інвалідів, до зазначених норм неодноразово вносилися 

зміни та доповнення. Суттєвих змін зазнали ці норми у 2015–2016 рр. з 

набранням чинності Законами України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2015 рік» та деяких інших законодавчих 

актів України» від 28 грудня 2014 р., «Про внесення змін до Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 31.05.2015 р., «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і 

трудової реабілітації інвалідів» від 06.10.2016 р., «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість» від 
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23.02.2016 р. (нормативно-правові акти, видані на виконання Закону, також 

були приведені у відповідність до його положень) [152]. 

Вищий адміністративний суд України у вказаній довідці також відзначив, 

що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2016 р. 

№ 1836 (1836-2016-п) «Про реалізацію статті 18-1 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»» потреба у створенні  для 

інваліда, зареєстрованого в державній службі зайнятості як безробітний, 

спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги до них 

встановлюються індивідуальною програмою реабілітації [152]. 

Таким чином, здійснення судом соціальної функції держави в 

правоінтерпретаційній формі передбачає, по-перше, врахування конституційно-

правових норм-принципів в якості базисних щодо оцінки конкретної правової 

ситуації; за умови наявності нормативного акта, пов’язаного з тим чи іншим 

предметом регулювання в соціальній сфері, судовий орган здійснює 

дискреційне тлумачення, спираючись на понятійний аналіз як норм, які 

безпосередньо регулюють ті чи інші правовідносини, так і на суміжні норми, 

пов’язані з ними; за відсутності нормативного акта, пов’язаного з тим чи іншим 

предметом регулювання в соціальній сфері, судовий орган у здійсненні 

тлумачення або прийнятті рішення в конкретній справі спирається на відповідні 

підзаконні нормативні акти загальної або локальної дії.  

Соціальні права та свободи громадян, а також відповідні права й 

обов’язки посадових осіб та органів у сфері соціального захисту населення 

піддаються тлумаченню на основі врахування логіки розширеного і 

паралельного тлумачення (презумпція наявності соціального права навіть за 

умови відсутності тих чи інших конкретизуючих нормативних актів) та 

звуженого тлумачення (презумпція відсутності права за умови відсутності 

конкретизуючого нормативного акта).  

Для аналізу розширеного і паралельного тлумачення як техніки, яка була 

застосована судом для реалізації права на отримання соціальної допомоги 

громадянина України, розглянемо інший приклад. 
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Постановою апеляційного суду Харківської області від 07.11.2015 р. було 

скасовано постанову Дзержинського районного суду м. Харкова від 

14.09.2015 р. про задоволення позову та прийнято нову постанову про відмову 

у задоволенні позовних вимог у справі за позовом гр. М. до Дзержинського 

районного відділу праці та соціального захисту населення Дзержинської 

районної ради м. Харкова про визнання неправомірними дій щодо невиплати 

щорічної разової грошової допомоги у належному розмірі. Скасовуючи 

рішення суду першої інстанції та постановляючи нове рішення про відмову в 

позові, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про безпідставність вимог 

позивачки щодо визнання дій відповідача, пов’язаних із обмеженням розміру 

належної їй до сплати грошової допомоги, неправомірними, та зобов’язання 

виплатити цю допомогу в повному обсязі. При цьому у своєму рішенні 

апеляційний суд посилається на відсутність визначеного нормативними актами 

порядку реалізації положень ст. 6 Закону України «Про жертви нацистських 

переслідувань» та неврегульованість порядку фінансування витрат, пов’язаних 

із забезпеченням соціального захисту осіб, які мають статус жертв нацистських 

переслідувань, Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 

[144].  

Із такою позицією апеляційного суду не погодився Вищий 

адміністративний суд України з наведених нижче підстав. Судами встановлено, 

що гр. М. як особа, що в роки Другої світової війни була насильно вивезена на 

примусові роботи до Німеччини, має статус учасника війни і користується 

пільгами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту». Відділом праці та соціального захисту населення у 

2015 році гр. М. була виплачена допомога до 5 травня у розмірі 200 гривень.  

Законом України «Про жертв нацистських переслідувань» передбачено, 

що особи, які мають статус жертви нацистських переслідувань, мають право і 

на отримання щорічної разової грошової допомоги в розмірі, встановленому 

цим Законом (1584-14). Відповідно до ст. 6 Закону України «Про жертви 

нацистських переслідувань» фінансування витрат, пов’язаних з наданням пільг 
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жертвам нацистських переслідувань, здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів. У зв’язку з набранням 01.01.2014 р. чинності 

Законом України «Про жертви нацистських переслідувань», який визначає 

правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо жертв 

нацистських переслідувань і спрямований на їх соціальний захист, гр. М. має 

право на пільги, передбачені ст. 6-3 цього Закону, в тому числі й на отримання 

щорічної разової грошової допомоги в розмірі трьох мінімальних пенсій за 

віком. При цьому відсутність конкретного механізму фінансування витрат, 

пов’язаних із забезпеченням даного виду соціального захисту осіб, не може 

бути підставою для позбавлення позивача права на отримання зазначеної 

щорічної допомоги, реалізація якої є обов’язком держави.  

Виходячи із наведеного, ухвалою від 03.06.2017 р. Вищий 

адміністративний суд України скасував рішення апеляційного суду Харківської 

області від 07.11.2015 р. та залишив у силі постанову Дзержинського районного 

суду м. Харкова від 14.09.2015 р. про задоволення позовних вимог [15]. 

Із наведеного прикладу стає очевидним, що розширене і паралельне 

тлумачення дозволяють судовим органам здійснювати відповідні дії, 

спрямовані на застосування відповідних загальноправових презумпцій, зокрема 

– презумпції дискреційності соціального права на отримання соціальної 

допомоги з боку громадянина (громадянин за певних обставин може 

відмовитися від отримання соціальної допомоги від держави) та презумпції 

імперативності реалізації соціального права з боку держави (держава 

зобов’язана сприяти громадянам у дотриманні їх соціальних прав, навіть якщо 

на момент пред’явлення відповідної вимоги до суду відсутній механізм 

реалізації відповідного соціального права). 

Судові органи можуть створювати нормативно-методичні акти, які 

дозволяють здійснювати тлумачення тих чи інших законів та підзаконних 

нормативних актів у сфері соціального права, спираючись на так звані 

законодавчі імплікації. 
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Законодавчі імплікації охоплюють коло законів, які є багатопредметними 

і мають складну структуру, що потребує спеціалізованого тлумачення їх 

Конституційним Судом України. Щодо такого тлумачення функція правосуддя 

судів загальної юрисдикції щодо реалізації соціальних прав стає вторинною 

(первинним тут є відповідне інтерпретативне рішення КСУ з приводу того, які 

закони можуть бути залучені до оцінки тих чи інших правовідносин в аспекті 

реалізації конкретного соціального права). 

Варіанти тлумачення при цьому подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Способи тлумачення норм соціального права судами України у випадку 

виникнення колізій (таблиця авт.)  

 Види актів Порядок застосування інтерпретації 
Однопред-
метні 
нормативні 
акти 

а) якщо наступний 
нормативний акт розширює 
обсяг вже наявних соціальних 
прав або встановлює нові 
соціальні права, то при розгляді 
справи судом застосовуються 
норми цього акта;  
б) якщо наступний 
нормативний акт звужує обсяг 
вже наявних соціальних прав 
або скасовує наявні соціальні 
права, то при розгляді справи 
судом застосовуються норми 
паралельних однопредметних 
 актів або ж багатопредметного 
акта, в якому вставновлено 
ширший обсяг соціального 
права 

а) у колізії однопредметного 
нормативного акта із 
багатопредметним норми 
однопредметного акта 
застосовуються судом тоді, 
коли однопредметний акт 
містить ширший обсяг 
соціальних прав та гарантій 
або дозволяє здійснювати 
розширене тлумачення; в усіх 
інших випадках 
застосовуються норми 
багатопредметного 
нормативного акта 

Багато-
предметні 
нормативні 
акти 

в) за наявності 
багатопредметного акта в 
колізії з нормами 
однопредметного акта суд 
застосовує норми 
багатопредметного акта 

б) у колізії двох 
багатопредметних актів суд 
при винесенні рішення або 
здійсненні тлумачення 
застосовує норми того акта, 
який містить ширше коло 
соціальних гарантій та прав 

 



207 

 

Отже, в світлі предмета дисертаційного дослідження реалізація соціальної 

функції держави через правосуддя за наявності колізій однопредметних та 

багатопредметних нормативних актів може охоплювати щонайменше чотири 

варіанти: а) колізія двох однопредметних нормативних актів; б) колізія 

однопредметного та багатопредметного  нормативних актів; в) колізія 

багатопредметного та однопредметного нормативних актів; г) колізія двох 

багатопредметних нормативних актів.  

За наявності декількох законів, норми яких по-різному регулюють 

конкретну сферу суспільних відносин, під час вирішення спорів у цих 

відносинах суди повинні застосовувати положення закону з урахуванням дії 

закону в часі за принципом пріоритету тієї норми, яка прийнята пізніше. 

Така позиція підтверджується судовою практикою. Так, у зв’язку з 

порушеннями норм матеріального права ухвалою Вищого адміністративного 

суду від 25.11.2008 р. у справі за позовом гр. К. до управління праці та 

соціального захисту населення Артемівської районної у м. Луганську ради, 

Головного управління праці та соціального захисту населення Луганської 

обласної державної адміністрації про утримання недоплаченої одноразової 

щорічної грошової допомоги інваліду війни було скасовано постанову 

Артемівського району суду м. Луганська від 22.12.2006 р. та ухвалу 

Апеляційного суду Луганської області від 29.05.2007 р., якою задоволено 

вимоги про стягнення грошової допомоги за 2006 рік. 

Постановляючи таку ухвалу, Вищий адміністративний суд України 

виходив із вказаного нижче. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» інвалідам війни ІІ групи 

виплачується щорічна одноразова допомога до 5 травня в розмірі 8 мінімальних 

пенсій за віком. Законом України «Про Державний бюджет України на 

2006 рік» інвалідам війни ІІ групи, до яких належить і позивач, була 

передбачена виплата щорічної разової допомоги у 2006 році в розмірі 330 

гривень.  
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Зазначені закони України в період із 5 травня по 30 вересня відповідного 

року, протягом якого позивач міг отримати грошову допомогу (ч. 4 ст. 171 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), 

не визнані неконституційними. Тобто на період виникнення спірних 

правовідносин, які є предметом спору в цій справі, були наявні нормативно-

правові акти, які мають однакову юридичну силу, але по-різному 

встановлювали розмір щорічної допомоги до 5 травня.  

Ураховуючи те, що ст. 30 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2006 рік» фактично змінила положення Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який діяв у часі раніше, 

пріоритетними в цьому випадку є положення ст. 30 Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2006 рік». 

Ухвалюючи рішення, суди неправильно застосували норми матеріального 

права, а саме помилково надали перевагу приписам Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».  

З огляду на викладене справу було направлено на новий розгляд до суду 

першої інстанції. Положеннями ст.ст. 61–64 Закону України «Про жертви 

нацистських переслідувань» передбачено виплату разової грошової допомоги 

до 5 травня жертвам нацистських переслідувань у таких розмірах: 

– колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, 

інших місць примусового тримання – п’ять мінімальних пенсій за віком; 

– колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, 

інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами І групи, – десять 

мінімальних пенсій за віком, ІІ групи – вісім мінімальних пенсій за віком, ІІІ 

групи – сім мінімальних пенсій за віком; 

– колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць 

примусового тримання, які нагороджені орденами і медалями колишнього 

Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки 

Другої світової війни, – чотири мінімальні пенсії за віком; 

– іншим особам, зазначеним у ст. 63, – три мінімальні пенсії за віком; 
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– дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, зазначених у ст. 62 цього 

Закону, які не одружилися вдруге, – п’ять мінімальних пенсій за віком; 

– дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських 

переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, 

трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – три 

мінімальні пенсії за віком. 

Розміри виплат допомоги жертвам нацистських переслідувань у 2006 році 

не змінювалися, у зв’язку з чим особи, на яких поширюється дія цього Закону, 

мають право на виплату разової грошової допомоги до 5 травня у 2006 році у 

розмірах, визначених зазначеним Законом [157]. 

Якщо ж норми наступного Закону про державний бюджет звужують 

обсяг наявних соціальних гарантій, то суд застосовує відповідні норми 

Бюджетного кодексу України, або ж здійснює тлумачення чи прийняття 

відповідного рішення, спираючись на відповідні норми Конституції України, 

оскільки останні щодо будь-яких прав громадян, в т.ч. соціальних, мають 

статус норм прямої дії. 

У зазначеному прикладі, згідно зі ст. 87 Бюджетного кодексу України, до 

видатків, що здійснюються із Державного бюджету України, належать видатки 

на соціальний захист та соціальне забезпечення: а) виплату пенсій 

військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу 

строкової служби та членам їхніх сімей, пенсій військовослужбовцям та особам 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, 

визначеним законом; сплату до Пенсійного фонду України страхових внесків за 

окремі категорії осіб, передбачені законом; виплату доплат, надбавок, 

підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги перед 

Україною, встановлених законом; б) державні програми соціальної допомоги 

(грошова допомога біженцям; компенсації на медикаменти; програма 

протезування; програми і заходи із соціального захисту інвалідів, у тому числі 

програми і заходи Фонду соціального захисту інвалідів; відшкодування збитків, 

заподіяних громадянам; заходи, пов’язані з поверненням в Україну 
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кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно 

депортовані з України, та розміщенням іноземців і осіб без громадянства, які 

незаконно перебувають на території України; щорічна разова грошова 

допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань; довічні 

державні стипендії; кошти, що передаються до фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; програми соціального захисту громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, державна соціальна 

допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, інші види 

цільової грошової допомоги, встановлені законом); в) державну підтримку 

громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають статус всеукраїнських; 

г) державні програми і заходи стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї; д) державну 

підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій на виконання 

загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї згідно 

з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; є) державні програми 

підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян; 

ж) забезпечення функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних 

центрів професійної реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України; з) інші програми в галузі соціального захисту та соціального 

забезпечення, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, згідно з 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністром України [30]. 

Відповідні консультативні функції у реалізації соціальних прав громадян 

при виникненні різних правових конфліктів з приводу норм соціального права 

та зверненні осіб до суду можуть здійснювати також громадські організації. 

Реалізацію через них відповідних функцій соціального захисту та соціальної 

підтримки можна вважати особливою правовою формою реалізації соціальної 

функції держави на підставі делегованих повноважень. 

У виступі на засіданні Комітету ВРУ з питань соціальної політики 

зайнятості та пенсійного забезпечення «Щодо практики застосування Закону 

України» відзначено, що «відповідно статті 20 Закону України «Про організації 
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роботодавців» [149], їх об’єднання беруть участь у соціальному діалозі, роботі 

органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених законодавством, 

угодами на національному, галузевому і територіальному рівнях. У 

практичному аспекті потрібно зазначити, що Національна тристороння 

соціально-економічна рада є і працює в площині соціального діалогу. 

Виходячи зі ст. 22 щодо участі організацій роботодавців, їх об’єднань у 

формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення, потрібно 

зазначити, що: організації роботодавців, їх об’єднання в порядку, 

встановленому законодавством, беруть участь у формуванні та реалізації 

державної політики зайнятості населення; організації роботодавців, їх 

об’єднання під час розроблення державних та регіональних програм зайнятості 

разом із профспілками, їх об’єднаннями, іншими установами і організаціями, 

беруть участь у спільних консультаціях з цих питань, що проводяться 

відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування; організації роботодавців, їх об’єднання, які підтвердили свою 

репрезентативність на відповідному рівні, на паритетних засадах з професій-

ними спілками, їх об’єднаннями, які підтвердили свою репрезентативність на 

відповідному рівні, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування беруть участь у створенні та діяльності координаційних 

комітетів сприяння зайнятості населення на відповідному рівні [149].  

Відповідно до ст. 23  цього Закону організації роботодавців, їх об’єднань, 

на паритетних засадах беруть участь в управлінні фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та нагляді за їх 

діяльністю. Потрібно зазначити, що в практичній площині організації 

роботодавців, їх об’єднання беруть активну участь у вирішенні колективних 

трудових спорів (конфліктів). Організації роботодавців, їх об’єднання у 

випадках та в порядку, визначених законом, виступають стороною 

колективного трудового спору (конфлікту). Представники організацій 

роботодавців, їх об’єднань включаються до складу та беруть участь у роботі 
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примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають 

колективні трудові спори (конфлікти). 

На сьогодні актуальним є питання щодо прав організацій роботодавців, їх 

об’єднань у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на 

виробництві, де в установленому порядку вони беруть участь: у розробленні 

державного стандарту професійно-технічної освіти, державного стандарту 

вищої освіти; розробленні та погодженні державних стандартів з конкретних 

професій, галузевих стандартів вищої освіти, стандартів вищої освіти закладів 

вищої освіти, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів; у 

тематичному, вихідному контролі знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх 

кваліфікаційній атестації; у формуванні системи підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації працівників; в організації та проведенні досліджень 

щодо поточних та перспективних потреб ринку праці в кваліфікаціях; у 

формуванні та розміщенні державного замовлення на підготовку фахівців, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації, 

підготовку та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних 

потреб. 

Організації роботодавців, їх об’єднання для вирішення актуальних 

проблем підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

мають право: створювати галузеві та міжгалузеві ради, навчальні заклади, 

науково-дослідні установи, центри незалежних експертиз; брати участь у роботі 

спеціально уповноваженого органу у сфері регулювання кваліфікацій, органів 

стандартизованого оцінювання та підтвердження професійних кваліфікацій;  

вносити в установленому порядку пропозиції щодо змін до Національного 

класифікатора України «Класифікатор професій» і Переліку напрямів та 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах вищої 

освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; розробляти та 

направляти до центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки 

критерії ефективності системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців з вищою освітою та робітничих кадрів; брати участь у 
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визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень навчальних закладів, 

наукових проєктах і програмах; розширювати форми організації навчання 

праці. 

Стосовно практичного застосування ст. 26 Закону, то потрібно зазначити, 

що наукові, навчальні заклади державної форми власності створюються та 

ліквідуються відповідними постановами Кабінету Міністрів України. Якщо 

мова йде виключно про приватні заклади, то, напевно, потрібно було б 

деталізувати це питання у змісті самої статті Закону [149].  

У той же час варто відзначити, що особливістю українського соціального 

законодавства ми вважаємо доволі сильний екзекутивний ухил, пов’язаний із 

підвищеною ініціативою виконавчої влади щодо судової влади та відповідних 

громадських організацій. Остання обставина сприяє прирівнюванню функції 

правосуддя до правореалізаційної функції і мінімізує соціальний діалог із 

громадськими організаціями, який у країнах Західної Європи виступає 

засадничим у розв’язанні конфліктних ситуацій між роботодавцями і 

найманими працівниками. 

Так, Кабінет Міністрів України своїми постановами визначає перелік 

закладів та заходів у галузях освіти, охорони здоров’я та інших, що 

забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які 

здійснюються з державного бюджету. Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 серпня 2002 р. № 1133 затверджено перелік позашкільних навчальних 

закладів та заходів із позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів 

у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, 

видатки на які здійснюються з державного бюджету відповідно до підпунктів 

"ґ" і "д" п. 7 ч. 1 ст. 87 Кодексу; постановою Кабінету Міністрів України від 

15 березня 2002 р. № 342 затверджено перелік закладів охорони здоров'я та 

програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання 

загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного 

бюджету відповідно до підпунктів "а", "б", "в" і "г" п. 8 ст. 87 Кодексу; 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1557 
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затверджено перелік закладів мистецтва та перелік заходів у сфері культури і 

мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету відповідно до 

підпункту "б" п. 10 ч. 1 ст. 87 Кодексу; постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 квітня 2002 р. № 527 затверджено перелік центральних спортивних шкіл 

вищої спортивної майстерності, видатки на утримання яких здійснюються з 

державного бюджету відповідно до підпунктів "а", "б" п. 12 ч. 1 ст. 87 Кодексу 

[30]. 

Правотлумачні положення, що містяться в актах контролю, виконують 

допоміжну функцію, дозволяючи вирішити питання щодо конституційності 

(неконституційності) чи законовідповідності/закононевідповідності того чи 

іншого нормативного акта соціального законодавства, проте, їх обов'язковість 

не обмежується конкретною справою. 

Спираючись на види тлумачення права, розрізняють відповідні види 

інтерпретаційних актів. Залежно від обсягу і характеру правотворчих 

повноважень органу виділяють акти автентичного тлумачення (видані 

«автором» юридичного акта, що тлумачиться, зокрема – акти Верховної Ради 

України, що містять роз’яснення деяких законодавчих положень) і легальні, або 

так звані акти делегованого тлумачення (акти, видані суб’єктом, який має 

передбачене законодавством спеціальне повноваження на надання офіційного 

тлумачення правових норм, що видані іншими органами). Такі акти мають 

самостійне значення, їх зміст повністю присвячений роз’ясненню правових 

норм (зокрема, акти Конституційного Суду України щодо офіційного 

тлумачення Конституції та законів України).  

Залежно від наявності нормативних властивостей та характеру 

обов’язковості інтерпретаційних актів виділяють акти нормативного 

тлумачення та акти казуального тлумачення.  

Юридична чинність актів нормативного та казуального тлумачення і 

сфера їх дії різні. Акти нормативного тлумачення мають абстрактний, 

загальнообов’язковий характер та володіють всіма ознаками нормативності. Ці 
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акти містять норми-роз’яснення, які логічно випливають з правових норм, що 

інтерпретуються. 

Провідне місце серед актів нормативного тлумачення посідають рішення 

Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та 

законів України. Зміст цих актів становлять правотлумачні положення, які є 

загальнообов’язковими, що підтверджується положеннями ст. 150 Конституції 

України та ст. 69 Закону України «Про Конституційний Суд України».  

Нерідко ці акти містять легальні дефініції термінів, що вживаються у 

законодавстві України, які набувають завдяки їм своєї юридичної визначеності 

(«член сім’ї», «право на правову допомогу», «законодавство» та ін.). 

До актів нормативного тлумачення можна віднести й постанови Пленуму 

Верховного Суду України, а також роз’яснення пленумів вищих 

спеціалізованих судів України. Повноваження Верховного Суду України 

надавати роз’яснення з питань застосування законодавства на підставі 

узагальнення судової практики та аналізу судової статистики передбачено 

ст.ст. 47 і 55 Закону України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій та статус 

суддів». 

Роз’яснення Верховного Суду України мають вищу юридичну силу, ніж 

відповідні роз’яснення пленумів вищих спеціалізованих судів, які у разі 

необхідності можуть бути визнані нечинними Пленумом Верховного Суду 

України. Отже, правотлумачні повноваження вищих судових інстанцій України 

мають легальний, нормативний характер. 

Акти казуального тлумачення слід відрізняти від актів інших видів, які 

містять казуальне тлумачення (наприклад, судових рішень, інших 

правозастосовчих актів). Акти казуального тлумачення ухвалюються з метою 

надання роз’яснень щодо змісту норми права у контексті конкретної справи. Ці 

акти мають обов’язкове значення лише в межах окремої справи та 

поширюються на осіб, яких вона стосується. Такі акти можуть ухвалюватися 

уповноваженими органами, до яких звертаються особи за роз’ясненням тих чи 

інших положень законодавства, що підлягають застосуванню у конкретному 
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випадку (наприклад, будь-які відповіді контролюючого органу на запити 

зацікавлених осіб з питань оподаткування, тобто, податкові роз'яснення). 

Слід зазначити, що акти казуального тлумачення мають певний вплив на 

правозастосувачів під час розгляду та прийняття рішень у всіх аналогічних 

юридичних справах. Можливість надання тлумачення правової норми, яке 

відповідає тільки одному випадку, взагалі вбачається досить проблематичною, 

оскільки норма завжди розрахована на низку однорідних випадків. Як 

підтвердження цього, Податковим Кодексом передбачено, що платник податків 

має право безоплатно одержати будь-яке податкове роз'яснення, у тому числі 

надане іншому платнику податків з питання, що розглядається. Отже, податкові 

роз’яснення, надані з конкретних питань тим чи іншим особам, можуть 

використовуватися іншими платниками податків для розв’язання аналогічних 

ситуацій. Як підтвердження цього названим Законом також передбачається, що 

визнання судом податкового роз’яснення податкового органу недійсними є 

підставою для використання зазначеного рішення всіма платниками податків з 

моменту його прийняття. 

Інтерпретаційні акти класифікують і за іншими підставами: за формою 

вираження (усні та письмові); за суб’єктами тлумачення (акти різних 

державних органів та посадових осіб – акти законодавчих, виконавчих чи 

судових органів, акти органів прокуратури, а також акти міжнародних установ, 

юрисдикція яких визнана державою); за назвою та внутрішньою побудовою 

(структурою) документа (постанови, рішення, ухвали, роз’яснення, висновки 

тощо); за галузями права (соціально-правові, конституційно-правові, 

кримінально-правові, цивільно-правові та ін.) [172; 87; 188]. 

Тлумачення потребують не тільки нормативні, а й індивідуальні 

юридичні акти, особливо ті, які розраховані на тривалу дію, мають юридично 

складний характер, спрямовані на індивідуальну регламентацію суспільних 

відносин, примусове здійснення прав і обов’язків (індивідуальні 

адміністративні акти, рішення юрисдикційних органів, правочини та ін.).  
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Цивільний кодекс України містить окрему ст. 213, присвячену 

тлумаченню змісту правочину. У цій статті вказується на особливості способів 

тлумачення, що застосовуються при з’ясуванні змісту правочину його 

сторонами чи судом, а також обставини, з яких необхідно при цьому виходити 

(зокрема, мета правочину, зміст попередніх переговорів, усталена практика 

відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін, 

текст типового договору тощо). Таке рішення є індивідуальним 

інтерпретаційним актом, який має казуальний характер та обов’язкове значення 

для сторін договору [203]. 

Основною метою правозастосовчого тлумачення норм соціального 

законодавства є обслуговування процесів правореалізації в соціальній сфері. 

Слід звернути увагу на те, що офіційне тлумачення є формою вияву 

правозастосовчого тлумачення, тому основним суб’єктом такого тлумачення є 

компетентні державні органи та посадові особи, які від імені держави 

приймають відповідні рішення. 

Ознаками правозастосовчого тлумачення можна назвати: правозастосовче 

походження; цільове призначення; зміст; особливості форми; розмаїтість 

юридичних наслідків, що слідують з його результатів; компетентність суб’єкта. 

Особливості правозастосовчої діяльності полягають у: спеціальній 

процесуальній формі; меті, якою є обслуговування процесів правореалізації; 

суб’єкті, адже інтерпретатор і правозастосовець нормативних актів соціального 

законодавства – одна особа, хоча слід розрізняти два результати її роботи: 

реалізацію соціальних прав та уточнення меж застосування правової норми 

шляхом збільшення/зменшення кількості соціальних відносин, які врегульовані 

тією чи іншою нормою акта в соціальній сфері. 

Отже, правозастосовче тлумачення є інтерпретацією змісту правових 

норм актів чинного законодавства (в тому числі соціального), що здійснюється 

компетентними державними органами (Верховною Радою, Президентом 

України, Кабінетом Міністрів, Конституційним Судом, Вищим 

Адміністративним судом та ін.) або посадовими особами безпосередньо в 
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процесі правозастосування по конкретній справі з метою її правильного 

вирішення. Безпосередня чи наступна правореалізація надає інтерпретації, яка її 

супроводжує, риси саме правозастосовчого тлумачення.  

Значення офіційного тлумачення нормативних актів соціального 

законодавства для діяльності правозастосовчих органів визначається тим, що 

воно є обов’язковою стадією здійснення правозастосовчої діяльності 

соціальних служб та інших підрозділів виконавчої влади. Акти офіційної 

інтерпретації права сприяють з’ясуванню правозастосовцем (відділами 

соцзабезпечення, управліннями та іншими відомчими підрозділами) змісту 

нормативно-правового акта соціального законодавства; офіційне тлумачення 

цього акта виступає як гарантія правильного тлумачення правозастосувачем 

окремих правових норм, які створюють соціальні права та породжують 

соціальні обов’язки як окремих громадян, так і правозастосовних органів, які 

забезпечують правозастосування.  

У цій діяльності правозастосувач спирається не тільки на нормативно-

правові акти, але й на правотворчі та правозастосовчі інтерпретаційні акти. Акт 

офіційного тлумачення гарантує, що при сумлінному ставленні до роботи 

правозастосовець не припуститься помилки у застосуванні норми, роз’ясненої в 

акті офіційного тлумачення. 

Правозастосовче тлумачення може породжувати особливі правові 

наслідки, пов’язані не тільки зі з’ясуванням і роз’ясненням змісту чинних норм, 

але й оцінкою правових норм як таких, що відповідають чи не відповідають 

законодавству. Воно сприяє формуванню нових уявлень про шляхи і засоби 

тлумачення та застосування права на основі перевірки відповідності 

нормативних актів чинному законодавству.  

Формою вираження актів правозастосовчого тлумачення є: постанови, 

розпорядження, вказівки, інструкції та офіційні роз'яснення компетентних 

державних органів. 

Окремою правовою формою реалізації соціальної функції держави є 

правосуддя. Його форма аналогічна формі інших правових актів, але вони 
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мають і свої особливості: внутрішня форма актів тлумачення містить зв’язки 

між пізнаним змістом правових норм і способами викладення та аргументації 

висновків у юридичній справі. Внутрішньою формою актів правозастосовчого 

тлумачення є об’єднання і розташування аргументів правозастосовця 

(і одночасно інтерпретатора) у певній послідовності, обумовленій цілями та 

завданнями, що стоять перед ним.  

Конституційний Суд України відіграє важливу роль у забезпеченні 

соціальних прав людини, зважаючи, зокрема, на безсистемність, 

суперечливість, дублювання, прогалини, які є типовими недоліками правового 

регулювання відносин у сфері соціального забезпечення. Рішення КСУ 

стосовно цих прав спрямовані на врівноважене, справедливе врегулювання 

суспільних відносин, вони зобов’язують державу гарантувати 

малозабезпеченим особам гідне існування і не спрямовані на усунення будь-

якої нерівності у соціальних відносинах, на «зрівнялівку» в усіх випадках. 

Активна позиція Конституційного Суду України  виявилася у захисті 

соціальних прав, зокрема, тих громадян України, які: постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; відповідно до Конституції України потребують 

додаткових гарантій держави у соціальному захисті як посадові (службові) 

особи; отримують державну допомогу, пенсію і заробітну плату, розмір яких є 

нижчим від встановленого законом прожиткового мінімуму; належать до 

ветеранів органів внутрішніх справ і членів їхніх сімей; працюють у наукових 

установах або за контрактом; здобувають освіту; потребують медичної 

допомоги; отримують допомогу по безробіттю як звільнені за угодою сторін. 

У загальній теорії прав людини виокремлюють зазвичай такі варіанти 

вирішення питання про можливості правообмеження: 

1) принципова допустимість звуження змісту та обсягу таких прав і 

свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів; 

2) неприпустимість звуження змісту та обсягу існуючих (у тому числі 

соціальних) прав і свобод людини та громадянина при прийнятті нових законів 

або внесенні змін до чинних законів; 
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3) виключна – строкова (тимчасова) – допустимість звуження змісту та 

обсягу таких прав і свобод. 

Так, за 2011–2012 рр. Конституційним Судом було розглянуто чотири 

справи з питань тлумачення норм соціального законодавства. Для розуміння 

правоінтерпретаційних схем розглянемо резолютивну частину двох справ.  

Наприклад, справа № 1-11/2012 за конституційним поданням правління 

Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, 

частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 

статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції 

України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, 

пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства 

України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України.  

При цьому КСУ вирішив таке. В аспекті конституційного подання 

положення статті 1, частин першої, третьої статті 95 Конституції України у 

системному зв’язку з положеннями статті 3, частини першої статті 17, частини 

третьої статті 22, статей 46, 48 Основного Закону України треба розуміти так, 

що однією із ознак України як соціальної держави є забезпечення 

загальносуспільних потреб у сфері соціального захисту за рахунок коштів 

Державного бюджету України, виходячи з фінансових можливостей держави, 

яка зобов’язана справедливо і неупереджено розподіляти суспільне багатство 

між громадянами і територіальними громадами та прагнути до збалансованості 

бюджету України. При цьому рівень державних гарантій права на соціальний 

захист має відповідати Конституції України, а мета і засоби зміни механізму 

нарахування соціальних виплат та допомоги – принципам пропорційності і 

справедливості. В аспекті конституційного подання положення частини другої 

статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116 Конституції України треба розуміти так, що 

повноваження Кабінету Міністрів України щодо розробки проєкту закону про 

Державний бюджет України та забезпечення виконання відповідного закону 

пов’язані з його функціями, в тому числі щодо реалізації політики у сфері 

соціального захисту та в інших сферах. Кабінет Міністрів України регулює 
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порядок та розміри соціальних виплат та допомоги, які фінансуються за 

рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Конституції та 

законів України. 

Справа № 1-33/2011 стосувалася конституційного подання Верховного 

Суду України щодо офіційного тлумачення поняття «щомісячне довічне 

грошове утримання», що міститься у підпункті «е» підпункту 165.1.1 пункту 

165.1 статті 165 Податкового кодексу України. При цьому КСУ вирішив таке. В 

аспекті конституційного подання поняття «щомісячне довічне грошове 

утримання», що міститься у підпункті „е“ підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 

165 Податкового кодексу України, в системному зв’язку з положеннями Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. № 2453-VI з 

наступними змінами означає неоподатковану грошову виплату як судді, який, 

маючи право на відставку, продовжує працювати на посаді судді та одержує її з 

Державного бюджету України у вигляді щомісячного грошового утримання, що 

є складовою правового статусу судді і однією з гарантій його незалежності, так 

і суддя у відставці, який одержує таку виплату з Пенсійного фонду України за 

рахунок коштів Державного бюджету України. 

Конституційний Суд України в Рішенні від 20 червня 2001 р. 

№ 10-рп/2001 у справі про виплату і доставку пенсій та грошової допомоги 

вказав, що Основний Закон України закріплює основоположні засади права на 

державну соціальну допомогу громадянам і відносить до законодавчого 

регулювання механізм його реалізації. 

Так, в одних законах безпосередньо встановлено розміри соціальних 

виплат, а в інших їх визначення віднесено до повноважень Кабінету Міністрів 

України. Зокрема, у ч. 1 ст. 5 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» передбачено, що розмір державної 

соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для 

сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за 

методикою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, але цей розмір не може 
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бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї. Відповідно до 

положень законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист 

дітей війни» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» визначення порядку та розмірів соціальних 

виплат віднесено до відання Кабінету Міністрів України. Таким чином, 

Верховна Рада України, доповнивши п. 4 розділ VII «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», визначила 

Кабінет Міністрів України державним органом, який має забезпечувати 

реалізацію встановлених законами України соціальних прав громадян, тобто 

надала право Кабінету Міністрів України визначати порядок та розміри 

соціальних виплат, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету 

Пенсійного фонду України, що узгоджується з функціями Уряду України, 

визначеними в п.п. 2, 3 ст. 116 Конституції України. Отже, п. 4 розділу VII 

«Прикінцеві положення» Закону не суперечить п. 6 ч. 1 ст. 92, ст.ст. 116, 117 

Конституції України. 

Таким чином, реалізація соціальної функції держави може відбуватися 

через судову інтерпретацію, продуктом якої можуть виступати методичні 

вказівки щодо способів розуміння та застосування норм соціального права.  

У контексті співставлення наявних в українському законодавстві способів 

реалізації соціальної функції судовими органами із відповідним досвідом 

європейської практики авторка може припустити, що наявною є певна 

дефіцитарність участі громадських організацій в розгляді відповідних 

конфліктів з приводу норм соціального права. Остання обставина, однак, 

стосується не лише специфіки соціального законодавства, але і особливостей 

інституціалізації громадських організацій як інститутів громадянського 

суспільства в Україні.   

 

 



223 

 

Висновки до розділу 2 

 

Отже, реалізація соціальної функції державою може здійснюватися у 

трьох правових формах: правовстановлювальній (законодавчій), 

правовиконавчій та правоінтерпретаційній. Усі правові форми відображають 

логіку та структурно-функційні особливості тієї гілки державної влади, яка 

відповідно: а) здійснює прийняття нормативних рішень у вигляді нормативних 

актів наскрізної дії, що мають всеохоплюючий масштаб дії щодо широких сфер 

соціальної життєдіяльності (законів із соціальних питань) – законодавча влада; 

б) реалізує нормативні рішення шляхом створення механізмів впровадження 

норм законів у соціальній сфері – виконавча влада; в) здійснює вирішення 

спорів, що виникають у зв’язку із застосуванням та розумінням норм 

соціального законодавства різними зацікавленими суб’єктами – судова влада. 

На наш погляд, усі напрямки правотворчої форми соціальної функції 

можуть бути зведені до таких трьох основних видів: а) встановлення нових 

правових норм щодо соціальних відносин, які потребують врегулювання у 

соціальному законодавстві; б) скасування правових норм соціального 

законодавства, що втратили своє регулятивне значення з тих чи інших причин; 

в) заміна раніше прийнятих норм соціального законодавства новими, що 

впроваджують нові нормативно-правові взірці замість старих. Сюди належить 

найбільша кількість правових актів: починаючи від прийняття нових 

конституцій та кодексів і закінчуючи заміною окремих норм кодексів та актів 

поточного законодавства новими нормами. Отже, правотворчість у сфері 

соціального законодавства здійснюється переважно в трьох напрямках: 

а) оновлення нормативного матеріалу, під яким маються на увазі продукування 

нормативних приписів для поточної правотворчості; б) усунення прогалин 

соціального законодавства у зв'язку із допущеними помилками, неповнотою 

регулювання та ін.; в) упорядкування актів соціального законодавства шляхом 

зовнішнього композиціонування (інкорпорації) або ж внутрішньоструктурної 

переробки (кодифікації). 
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Встановлення механізмів реалізації прийнятих законодавчою владою 

нормативних рішень шляхом видання вторинних (третинних) підзаконних 

нормативних актів, які дозволяють здійснювати реалізацію і впровадження у 

соціальну дію законів із соціальних питань, здійснює виконавча влада. 

Застосування норм права має місце там, де адресати правових норм не можуть 

реалізувати свої, передбачені законом, соціальні права і обов’язки без 

посередництва компетентних органів держави – соціальних відділів 

адміністрацій, управлінь міністерств і відомств з соціальних питань і т.ін. 

Можна сказати, що на певному етапі правозастосування підключається до 

способів безпосередньої реалізації – додержання, виконання, використання. За 

загальним правилом (особливо в країнах, що належать до романо-германського 

типу правових систем, у т.ч в Україні) основною формою реалізації права 

держави можна вважати застосування правових норм, що містяться в законах і 

підзаконних нормативних актах із соціальних питань. 

Давати офіційне автентичне або ж вторинне тлумачення змісту в цілому 

або ж окремих норм Конституції, законів та підзаконних нормативних актів з 

соціальних питань має судова влада (у вигляді судів загальної чи спеціальної 

юрисдикції, включаючи Конституційний Суд України). Така діяльність може 

бути визначена як тлумачення соціального законодавства. Це є різновид 

юридичної діяльності, пов’язаний із реалізацією правових розпоряджень 

(обов’язковий етап реалізації права в цілому і його застосування зокрема). Без 

тлумачення соціального законодавства неможлива усвідомлена реалізація норм 

права, оскільки тлумачення виступає необхідним способом застосування 

формальної логіки та виявлення правової раціональності у сфері соціального 

законодавства. Зрозуміло, що в ході тлумачення відбуваються певні розумові 

операції, зокрема – визначення, логічна екстраполяція, реінтерпретація. Однак 

пізнання норм права в ході їхнього тлумачення не є єдиною метою. 

Інтерпретатор, як правило, проникає у суть правових розпоряджень винятково з 

метою їхнього практичного застосування зараз чи у майбутньому ним самим чи 

іншою особою. Тому тлумачення норм соціального законодавства є не просто 
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пізнавальною діяльністю, а саме діяльністю, що становить необхідний етап 

реалізації права.  

Як вид юридичної діяльності, тлумачення завжди має два аспекти – і 

з’ясування, і роз’яснення норми права. З’ясування включає логічні процедури 

первинного визначення понять (напр., «безкоштовні соціальні послуги», 

«достатній заробіток», «соціальна захищеність» тощо), що має на меті 

уточнення, опрозорення термінологічної семантики. При цьому суб’єкт 

інтерпретаційної діяльності здійснює логічні операції обмеження (логічна 

операція з поняттями, завдяки якій відбувається перехід від поняття з ширшим 

обсягом (родового) до поняття з вужчим обсягом (видового) через додавання до 

змісту вихідного поняття ознак, які стосуються лише частини предметів його 

обсягу) та узагальнення (логічна операція, в результаті якої відбувається 

перехід від поняття з вужчим обсягом (видового) до поняття з ширшим обсягом 

(родового) шляхом збіднення його змісту, тобто вилучення специфічних для 

вихідного поняття видових ознак). Межею обмеження як логічної операції, яку 

здійснює суб’єкт правотлумачення (в Україні ними виступають суди загальної 

юрисдикції та Конституційний Суд України) є отримання одиничного поняття, 

розуміння якого є достатнім з точки зору правильного застосування тієї чи 

іншої норми соціального законодавства. Розрізняють такі види визначень норм 

соціального законодавства, якими може послуговуватись суб’єкт 

правотлумачення: атрибутивно-реляційні (в них визначається відповідний 

термін на основі встановленні родо-видових співвідношень понять, напр.: 

«малозабезпечена сім’я – сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин 

має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для 

сім’ї); генетичні визначення (вказують на походження первинного визначення 

того чи іншого поняття залежно від джерела права, в якому вперше 

концептуалізовано відповідне поняття соціального законодавства, і мають 

відсильний характер (напр., див. визначення поняття «зони радіаційного 

забруднення» згідно зі ст. 2 Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» [154]); та 
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операційні визначення, в яких дається посилання на операцію, з допомогою 

якої можна розкрити зміст відповідного поняття соціального законодавства, а в 

результаті – розпізнати предмети, які мисляться в цьому понятті, відрізнити їх 

від усіх інших.  

Найчастіше вживаними у практиці правоінтерпретаційних суб’єктів є 

звичайні контекстуальні і аксіоматичні визначення. Контекстуальне визначення 

– визначення, в якому контекстом виступає звичайний уривок будь-якого 

тексту нормативного акта (закону з соціальних питань, урядової постанови, 

указу, нормативно-правового договору тощо). При цьому в тлумаченні одних 

норм джерела права правоінтерпретаційний суб’єкт посилається на інші норми 

того ж нормативного акта або інших нормативних актів (так, у тлумаченні ст. 

20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» компенсації та пільги громадянам, 

віднесеним до категорії 1 (особам, віднесеним до категорії 1 (п. 1 ст. 14), 

надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: позачергове 

безоплатне надання санаторно-курортних путівок або одержання компенсації 

вартості самостійного санаторно-курортного лікування. При цьому порядок 

надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України (в 

статті міститься посилання на Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 

(v010p710-08) від 22.05.2008 р., згідно з яким зміну визнано 

неконституційною)). Аксіоматичне визначення – визначення, в якому 

контекстом виступає сукупність положень якої-небудь теорії, які не 

потребують обґрунтування, оскільки достовірність їх вважається і так 

зрозумілою і прийнятною. У практиці тлумачення роль таких положень 

виконують положення Конституції, оскільки вони як норми прямої дії не 

потребують обґрунтування, а достовірність їх вважається і так зрозумілою та 

прийнятною. 

Отже, існуюча в Україні система реалізації державою соціальної функції 

залишається в цілому недостатньо ефективною, вона поєднує як правові 
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інститути, що дісталися у спадок від радянської доби, так і нові інститути, що 

сформувалися у період незалежності України. Загалом йдеться про відсутність 

в Україні комплексної стратегічної програми соціальної політики, в якій би 

було визначено відповідні соціально-ідеологічні пріоритети. Останні могли б 

бути регулятивною першоосновою для державних соціальних стандартів. 

Соціальна політика, як відомо, є комплексом соціально-економічних заходів 

держави та місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від 

безробіття, зростання цін, знецінення трудових заощаджень і т.ін. У той же час 

є підстави констатувати, що переважна більшість нормативних актів, через які 

українська держава реалізує свою соціальну функцію, свідчать про деяку 

односпрямованість у її виконанні. Конкретизуючи це положення, відзначимо, 

що переважна більшість законів у сфері соціального захисту стосується 

«наслідкової» частини порушення соціальної безпеки та вторинного 

соціального захисту в суспільстві. Держава встановлює гарантії для категорій 

населення, які обмежені в своїх адаптаційних можливостях (інваліди, 

чорнобильці, безпритульні діти, самотні матері, учасники війни, багатодітні 

сім’ї та ін..), реалізує соціальну стандартизацію (контроль за виконанням норм) 

у галузі освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг. З іншого боку, доволі 

слабко представлена в соціальному законодавстві: функція підготовки 

працездатного населення до виконання трудових функцій; функція соціальних 

гарантій у сфері профорієнтації та забезпечення різних категорій населення 

робочими місцями; функція щодо забезпечення гарантій реалізації здібностей у 

процесі трудової діяльності; функція гарантування безпечних умов перебування 

в різних соціальних середовищах. 

В Україні відсутні спеціальні соціальні закони, які б забезпечували право 

людини на гідність, свободу і соціальну справедливість (а ці гуманітарні права 

мають фундаментальний соціальний характер), через що зв’язок між 

Конституцією України та законодавством соціального захисту виявляється 

неповним. До того ж у системі чинного соціального законодавства відсутні 

закони, які б надавали вільний вибір тих чи інших видів трудової діяльності 
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(тим самим відсутньою є законодавча конкретизація ч.ч. 1–2 ст. 43 Конституції 

України, згідно з якою кожен має право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується; держава створює умови для повного здійснення громадянами 

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової 

діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб). Отже, йдеться про 

недостатню деталізованість і конкретизованість одного з фундаментальних 

соціальних прав громадян України. 

Неконкретизованими і недеталізованими в нормативних актах 

соціального законодавства залишаються соціальні права, передбачені 

ст.ст. 47, 48 Конституції (Кожен має право на житло. Держава створює умови, 

за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у 

власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, 

житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно 

або за доступну для них плату відповідно до закону. Ніхто не може бути 

примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду. 

Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що 

включає достатнє харчування, одяг, житло). Зрозуміло, що відсутність 

розгалужених тлумачень Консттуційного Суду залишає істотні прогалини в 

розумінні змісту понять «достатній життєвий рівень», «достатнє харчування 

(одяг, житло)».  

Відомо, що міра нерівності у доходах є меншою в країнах, де держава 

ширше використовує перерозподіл національного доходу на користь 

найбідніших верств через систему оподаткування та державні видатки. У 

державних бюджетах цих країн передбачаються більші видатки на скорочення 

реальної нерівності, яка формується ринком. При цьому в концепціях 

соціальної політики встановлюється узгодженість із податковою політикою 

держави. В Україні засадничий нормативний акт, що регулює податкові 

правовідносини, – Податковий кодекс – неінтегрований із Соціальним кодексом 
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та іншими звичайними законами у сфері соціального захисту. Це породжує 

розбіжності між правовими формами реалізації соціальної політики 

(нормативними актами соціального законодавства) та фіскально-податковими 

пріоритетами. У досвіді країн Європи нормативні акти податкового 

законодавства виступають складовими частинами відповідних соціальних 

програм урядів та забезпечувальних правових форм (постанов уряду, указів 

Президента). В Україні знаковою подією стало передування ухвалення 

Податкового кодексу Соціальному. 

У розвинутих державах також використовуються неринкові способи 

соціального регулювання, такі як готівкові та безготівкові трансфертні виплати, 

різні види допомоги малозабезпеченим, які, проте, мають індивідуально-

диференційований характер. В Україні більшість різновидів соціальної 

допомоги має когортний (груповий) характер при доволі слабкій інформаційній 

базі щодо соціально-проблемних верств населення, яка є необхідною для 

використання подібних інструментів соціального захисту. Саме тому закони з 

питань соціального захисту в Україні встановлюють незмінні в часі нормативи 

соціального захисту (напр., фіксовані розміри допомог та субсидій), у той час 

як в Європі і США для цього використовуються гнучкі щодо встановлення 

державних соціальних стандартів підзаконні нормативні акти. Такому 

динамічному способу юридичної формалізації соціальних правовідносин 

відповідає опора на прогнозні показники макроекономічного розвитку. Треба 

враховувати і ту обставину, що в більшості розвинутих країн питома вага 

коштів, що надходять до бідних верств населення, у загальному обсязі 

соціальних виплат становить приблизно 19 % при низькій кількості такого 

населення (до 10–12 %). На підставі перевірки потреб населення державні 

програми підтримки доходів набувають форми додаткових виплат, які 

гарантують мінімальний дохід, що наближається до межі бідності. Державна 

допомога доповнюється також комунальними трансфертами, тобто, місцевими 

системами допомоги, які реалізуються в межах нормативно-правових актів 

місцевих органів влади та самоврядування, що регулюють соціальні відносини, 



230 

 

(лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законами 

України).   

У той же час в Україні близько 70 % населення проживає за межею 

бідності [166], що, з одного боку лягає величезним тягарем на бюджет, а з 

іншого – при незбалансованій політиці щодо підтримки національного бізнесу 

та низькому рівні надходжень до бюджету спричиняє розузгодженість 

пріоритетів соціальної та економічної політики. Адже в умовах стагфляції та 

застійного безробіття при скороченні кількості робочих місць важко 

забезпечити бюджетні надходження, які є достатніми для виконання державою 

її соціальної функції. Саме тому значна кількість напрямків соціально-

протекційної діяльності української держави у різних правових формах поки 

що залишається суто декларативною.  

Предметом спеціального піклування в Україні є соціальні групи, які 

найменшою мірою спроможні до самозабезпечення. Це стосується осіб літнього 

віку, дітей, інвалідів, осіб, постраждалих внаслідок політичних репресій та 

екологічних лих. Проте допомога найбільш незахищеним верствам населення 

повинна супроводжуватися допомогою цілком благополучним членам 

суспільства в нарощуванні їхніх соціоекономічних та соціокультурних 

можливостей, оскільки саме за рахунок таких людей зростає сукупний дохід 

суспільства, а отже, збільшується ресурсна база для необхідного соціального 

перерозподілу в інтересах найменш захищених верств. З цієї точки зору 

реалізацію соціальної політики української держави у визначених правових 

формах також можна охарактеризувати як дещо розбалансовану. Не прийнято 

закони про соціальний захист у зв’язку із змінами економічної кон’юнктури, 

практично не представлено у правовому полі закони щодо соціального захисту 

у зв’язку із потребою перекваліфікації та набуття нових професій різними 

групами населення. 

З одного боку, для вирішення проблеми недоспоживання мають 

використовуватися підзаконні нормативні акти (програми, постанови та інші 

правові форми) щодо додаткового харчування, відповідно до яких 
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продовольство виділяється безпосередньо саме тим групам, для яких ризик 

шкоди здоров'ю є найбільшим, наприклад: вагітним жінкам, дітям та особам 

літнього віку. Таке нормотворення вторинного характеру (прийняття програм, 

постанов, указів) має тісно координуватися із наданням конституційних 

гарантій щодо послуг первинної охорони здоров'я, оскільки недоїдання 

відображає не тільки нестачу продовольства, але й наявність захворювань. З 

іншого боку, визначальна лінія нормотворення і нормореалізації у сфері 

соціального забезпечення періоду реформування полягає в створенні системи 

допомоги не лише для осіб літнього віку і нездатних заявити про себе на ринку 

праці, для широких верств населення із низькими доходами, але і для осіб, за 

рахунок яких держава розраховує отримувати додаткові бюджетні 

надходження, зокрема середнього і малого бізнесу, в секторі яких створюються 

додаткові робочі місця, а отже, зростає кількість податкових надходжень та 

відповідні можливості для фінансування соціальних проєктів. Саме тому на 

черзі мала б стояти низка нормативних актів, які б забезпечували соціальну 

безпеку для середнього і малого бізнесу, через який і вдалося б отримати 

необхідні фінансові ресурси для підтримки малозабезпечених і соціально-

незахищених верств населення. Законодавець у Проєкті Соціального кодексу 

пішов шляхом надання локальних гарантій для окремих соціальних груп, у той 

час як прогалиною залишилися загальногромадянські соціальні гарантії та 

права. 

Досвід демонструє, що політика соціального захисту малозабезпеченого, 

але працездатного населення, що реалізується через підзаконні нормативні 

акти, має тимчасовий характер. Різні види часткового субсидування, зусилля, 

спрямовані на скорочення безробіття, (вони реалізуються через держбюджет, 

який має статус фінансового закону) є, з одного боку, наслідками, а з іншого  – 

необхідністю перехідної економіки. Від тимчасових заходів, 

інституціоналізованих через правові форми підзаконних нормативних актів, 

потрібно поступово відмовлятися у міру того, як набирають силу і швидкість 
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ринкові механізми, оскільки дія цих заходів пов’язана із втручанням держави в 

процес ціноутворення і в ринок праці. 

Вважається, що обмежене коло цілей при визначенні завдань соціальної 

політики забезпечує більшу гарантію їх досягнення, а якщо кількість цілей 

перевищує кількість засобів, то виникають цільові конфлікти. Прикладами 

суперечності цілей у нормативних актах соціального законодавства України є 

прагнення одночасно забезпечити високі соціальні гарантії і підвищити 

ефективність виробництва або збільшити державні трансферти і скоротити 

дефіцит бюджету тощо. Надмірна кількість цілей пояснюється нагромадженням 

невирішених проблем структурної перебудови економіки; тривалим спадом 

виробництва; безробіттям та масовою злиденністю населення; виникненням 

специфічних ситуацій, спричинених залишками адміністративно-командної 

системи. Недостатність засобів соціальної політики обумовлена слабко 

розвинутою ринковою інфраструктурою, відсутністю традицій регулювання 

ринкової економіки, недовірою населення до державних інституцій. Сучасна 

система засобів соціального захисту населення в перехідний період повинна 

включати два типи впливу через систему нормативних актів соціального 

законодавства: адаптаційний для працездатного та працюючого населення і 

соціально-захисний для непрацездатного та соціально слабкого населення. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, сутність якого полягає в наявності пізнавального 

і нормативно-практичного протиріччя між великою кількістю концепцій 

соціальної функції держави та відносною незаповненістю тієї пізнавальної 

прогалини, яка стосується особливостей правових форм реалізації соціальної 

функції української держави. У висновках містяться результати проведеного 

дослідження, сформульовані в пропозиціях і рекомендаціях. 

1. Особливістю соціальної функції сучасних держав при її реалізації 

в різних правових формах є тенденція до скорочення обсягів публічно-владного 

втручання у соціальну сферу при зміщенні акцентів на громадсько-державні та 

державно-корпоративні способи правореалізації. Соціальна функція держави 

проходить в історії розвитку державно-правового ладу чотири засадничі стадії: 

1) стадія невирізненої соціальної функції (виконання державою соціальної 

функції як складника всіх інших функцій – економічної, податкової, військово-

оборонної – у зазначений період в смисловому відношенні прирівнюється до 

виконання нею соціальної функції); 2) стадія заохочення соціального 

благодійництва з боку релігійних організацій (приватних осіб, церков, 

монастирів тощо); 3) стадія макрорегулювання економіки задля нейтралізації 

соціальних конфліктів та субсидування нижчих соціальних груп. На цій фазі 

еволюції соціальної функції держава вже не стільки надає готову фінансову 

допомогу представникам соціально-незахищених верств населення, скільки 

розгортає активність в напрямі підвищення адаптаційного потенціалу різних 

соціальних груп до умов постіндустріального суспільства. Метою реалізації 

соціальної функції на цій стадії є вже не упередження деградації представників 

нижчих соціальних груп, а гарантування гідного рівня життя при забезпеченні 

доступу для всіх соціальних груп не лише майнових благ, але 

й соціокультурного капіталу (здобутків науки, освіти, мистецтва тощо), що 

передбачає інтегрування звичної фінансової підтримки держави із соціальною 
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реабілітацією, соціальною терапією, просвітництвом та навчанням у сфері 

здобуття нових професій в межах інформаційної економіки тощо.  

2. У науковій літературі представлені різні визначення соціальної функції 

держави, які можуть бути об’єднані в 5 груп. Перша група визначень походить 

від ототожнення соціального та суспільного, тобто, соціальну функцію в межах 

цієї групи визначень можна розглядати як макрорегуляторні ініціативи 

державної влади, кардинальні напрями її активності в соціальному просторі 

будь-якого рівня загальності з вирішення проблем, які стосуються всього 

суспільства. Метою реалізації соціальної функції в межах цієї групи визначень 

є сприяння державою досягненню цілей суспільства. Друга група дефініцій 

соціальної функції держави  враховує насамперед соціально-трудові відносини 

та орієнтована на їхню стабілізацію, правове регламентування відносин праці та 

капіталу, зараховуючи екстремістські або радикальні варіанти розв’язання 

протиріч. Ця група визначень найкращим чином відображена у відповідних 

нормативних документах Міжнародної організації праці (МОП) і випливає із 

принципу трипартизму (тристоронності), згідно з яким у відносинах між 

працею та капіталом держава має брати участь як третя сторона, що займає 

неупереджену в ідеологічному відношенні позицію і може сприяти 

встановленню відносин соціальної гармонії та миру, сприяючи розв’язанню 

конфліктів, що виникають на ґрунті соціально-трудових відносин. Третя група 

дефініцій соціальної функції держави закцентовує увагу на соціальній функції 

як різновиді соціально-регуляторної діяльності держави, яка орієнтована на 

потенційно соціально-небезпечні верстви, таким чином, соціальна функція 

держави змістовно пов’язана із функцією підтримання соціальної безпеки, 

переважно із захистом заможних верств населення від «можливої 

неконтрольованої люті» соціально-неблагополучних груп населення. 

У четвертій групі дефініцій соціальна функція держави розглядається як 

частина соціальної політики, як інструмент, який передбачає пом’якшення 

негативних наслідків індивідуальної і соціальної нерівності через систему 

перерозподільних заходів податкового та бюджетного характеру. Як правило, 
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дії за такого підходу мають на меті втримати диференціацію доходів різних 

верств населення в безпечних межах, а засобом такого втримання процесів 

соціально-майнового розшарування під контролем виступає податкова політика 

держави. П’ята група дефініцій соціальної функції закцентовує увагу на 

юридичному гарантуванні (передусім – через Конституцію як базовий 

органічний закон держави) принципу соціальної справедливості та соціального 

партнерства як базових цінностей сучасного громадянського суспільства та 

соціальної держави.  

Незважаючи на велику кількість визначень соціальної функції і варіантів 

її розуміння, за межами дослідницького інтересу, на нашу думку, залишилися 

деякі питання, зокрема – питання про співвідношення повноважень різних 

суб’єктів у здійсненні соціальної функції держави. Певна кількість авторів 

обмежується констатацією того, що держава є домінантним суб’єктом 

реалізації соціальної функції, хоча в сучасних умовах соціальну функцію 

можуть реалізовувати й недержавні (громадські) суб’єкти, послуговуючись 

делегованими повноваженнями від держави. 

3. Модель універсальної соціальної функції держави має такі ознаки: 

а) забезпечення з боку публічно-владних структур гарантій оптимуму «гідного 

життя» відповідно до стандартів рівня життя в конкретній державі; 

б) активізація соціальної функції на різних етапах становлення особистості; 

в) нормативне (законодавче) управління соціальною діяльністю і контроль за 

нею, здійснюваний як публічно-владними структурами, так і громадськими 

об'єднаннями громадян; г) субсидіарність фінансування соціальної діяльності: 

насамперед її здійснюють органи держави, але разом із ними й недержавні 

корпорації і приватні особи. В еволюції державної влади відбувається перехід 

від локального і фрагментарного виконання соціальної функції до глобальної 

й всеохоплювальної соціальної політики як самостійного блоку державно-

правової активності, спрямованої на вирівнювання соціоекономічних та 

соціокультурних умов щодо доступності різних благ та ресурсів для 

представників соціальних груп, що мають утруднення з точки зору адаптації до 
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ринкової економіки. Водночас доведено, що соціальна функція держави стає 

наскрізною в добу постіндустріального розвитку, тому практично всі функції 

держави стають соціальними (тобто для держави зникають специфічно 

економічні, військові та інші функції, оскільки тоталітарна держава зливається 

із соціальним організмом, здійснюючи тотальну правову регламентацію всіх 

сфер соціальної життєдіяльності).  

Для визначення спрямованості сучасної соціальної держави оптимальним 

критерієм є міра інтегрованості особистості не лише в матеріально-

фінансовому, але й у соціокультурному вимірах. Необхідно при цьому 

додатково враховувати також етнонаціональний і культурний аспекти. 

4. Соціальна функція може виконуватись державою переважно в трьох 

правових формах: правовстановлювальній (законотворчій), правореалізаційній 

(правовиконавчій) та правоінтерпретаційній. Правовстановлювальна форма 

передбачає закріплення на рівні Конституції та органічних законів держави 

базових соціальних прав із установленням імперативних механізмів їх 

упровадження в соціальних відносинах. Правовстановлювальна форма 

реалізації соціальної функції є тісно пов’язаною як із діяльністю 

представницьких органів держави (парламентів), так і з діяльністю 

міжнародних організацій (зокрема МОП та ЕКОСОС), спеціалізованих на 

прийнятті міжнародно-правових актів, що мають як імперативний, так 

і рекомендаційно-диспозитивний характер. Правовиконавча форма реалізації 

державою її соціальної функції має вторинний (секундарний) щодо 

правовстановлювальної форми вимір і передбачає впровадження імперативних 

вимог законів як нормативних актів соціального законодавства в конкретні 

адресні рішення щодо реалізації відповідних способів соціального захисту, 

соціального перерозподілу та соціальної безпеки.  

5. Серед перерахованих правових форм в Україні переважає законодавча 

(правовстановлювальна) форма реалізації соціальної функції держави. 

Основоположним нормативним актом, який установлює норми аксіоматичного 

характеру та норми принципи у сфері соціальних прав є Конституція України. 
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Установлені Конституцією соціальні права підлягають подальшій нормативно-

правовій деталізації і конкретизації в законах соціальної сфери. Водночас 

більшість прийнятих нормативних актів соціального законодавства мають 

компенсаційно-відновлювальну спрямованість, охоплюють окремі групи 

населення, які мають певні утруднення соціальної адаптації, у зв’язку з чим 

українська держава надає їм різні види соціальної допомоги у вигляді 

забезпечення зайнятості й соціального захисту громадян на випадок безробіття; 

державного загальнообов’язкового і добровільного страхування; соціальної 

підтримки сім’ї та молоді; соціальної допомоги; соціального захисту інвалідів; 

соціального захисту ветеранів війни та праці; соціального захисту у разі 

профзахворювань і нещасних випадків на виробництві; соціального захисту при 

надзвичайних ситуаціях; пенсійного забезпечення. Задля встановлення 

нормативно-правових механізмів приймають також деталізуючі підзаконні 

нормативні акти, проте при реалізації соціальної функції 

у правовстановлювальній формі має місце деяка прогалина, що пов’язана 

з незаповненістю значної чисельності соціальних відносин певними правовими 

нормами. Соціальні стандарти розвинених країн світу охоплюють різноманітні 

соціокультурні блага та ресурси, доступ до яких мають отримувати громадяни 

при реалізації соціальної функції держави в різних правових формах. 

Правоінтерпретаційна форма реалізації соціальної функції української держави 

пов’язана з діяльністю Конституційного Суду України, що здійснює автентичне 

тлумачення відповідних статей Конституції України, які встановлюють норми-

принципи та норми аксіоми щодо соціальних прав громадян України, осіб без 

громадянства, біженців та інших категорій осіб. Створена законодавча база для 

реалізації соціального напряму діяльності держави припускає існування в галузі 

соціального забезпечення великої кількості нормативно-правових актів різної 

сили та неузгодженість норм цих законодавчих актів. Остання обставина 

ускладнює навіть просте розуміння законодавчої бази цієї галузі, не говорячи 

вже про ефективне її використання. Тому нагальною потребою упорядкування 

актів соціального законодавства стає його систематизація, здійснювана як 
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у формі механічного поєднання законів із питань соціального захисту у вигляді 

збірників за різними ознаками – алфавітною, хронологічною, суб’єктною, 

предметною, так і у вигляді смислової переробки та переопрацьовування 

наявних законів із соціальних питань та підзаконних нормативних актів задля 

створення інтегрованого нормативного акта – соціального кодексу. На сьогодні 

Верховною Радою України розроблено і подано на розгляд проєкт Соціального 

кодексу України, (первинний варіант проєкту було подано на розгляд 

Верховній Раді України ще в 1998 р). Однак кодифікацію нормативних актів 

соціального законодавства й досі можна вважати незавершеною. 

В Україні у сфері соціального законодавства спостерігається зміщення 

правоінтерпретаційних форм реалізації соціальної функції держави від судової 

влади до виконавчої. Йдеться про відповідну тенденцію підміни правореалізації 

прихованою інтерпретацією законів через відповідні підзаконні нормативні 

акти. Останнє є пов’язаним з архаїзмами соціалістичної системи права, де при 

формальному існуванні законодавчої влади мала місце її підміна виконавчою 

владою, а отже, має місце декларативізм у відповідних соціальних законах.  
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