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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Соціальна політика має вагоме значення для 

повноцінного функціонування суспільства, розвитку політичного, економічного 

й гуманітарного складників держави. Тому вироблення ефективної соціальної 

політики, як зазначено в Указі Президента України «Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року», сприяє забезпеченню розвитку 

громадянського суспільства й держави, досягненню зростання рівня та якості 

життя населення, додержанню конституційних прав і свобод людини й 

громадянина. Соціальна політика держави значною мірою впливає на 

перспективи розвитку України як соціальної, правової та демократичної 

держави, на формування довіри суспільства до влади, стабільність у суспільстві 

та підтримку конституційного ладу, задоволення найважливіших потреб і 

цінностей громадян, досягнення добробуту й соціальної справедливості. 

Україна як соціальна та правова держава, у якій найвищою соціальною 

цінністю визнається людина, узяла на себе обов’язок забезпечувати соціальні 

стандарти та рівень життя громадян, що мають відповідати міжнародним. Тому 

відповідальність за добробут громадян є найважливішим напрямом діяльності 

держави. 

Сучасна соціально-економічна ситуація в державі, реформи в економічний 

сфері, реформування адміністративно-територіального устрою та процеси 

децентралізації, зміни в демографічній структурі населення та зумовлені цим 

наслідки в соціальній сфері потребують наукового і практичного 

переосмислення. За цих умов особливої актуальності набувають питання 

пом’якшення наслідків трансформаційних процесів у державі для населення, 

удосконалення механізмів регулювання соціальних проблем, оптимізації 

системи соціального захисту й соціального забезпечення, узгодження інтересів 

людей. Вагомого значення в цьому контексті набувають питання забезпечення 

належної організації органів публічної адміністрації, вироблення раціональної й 

обґрунтованої організаційної структури публічної адміністрації стосовно 

формування та впровадження в життя державної соціальної політики, пошуку 

оптимального балансу повноважень. 

Тому ефективна соціальна політика стає однією з найважливіших 

передумов не лише політичного та економічного розвитку держави, а й 

стабільного її існування. Дослідження державної соціальної політики та 

механізмів її реалізації дає змогу визначити оптимальні шляхи розвитку й 

модернізації соціальної сфери, переосмислити роль держави та її соціальні 

обов’язки в забезпеченні соціальних прав громадян, окреслити шляхи розподілу 

соціальної відповідальності між органами державної влади й місцевого 

самоврядування, а також забезпечити формування ефективної системи 

виконавчої влади на центральному та місцевому рівнях, перерозподілити 

соціальні ролі між різними соціальними інститутами. 

Водночас європейська та євроатлантична інтеграція України передбачає 

впровадження європейських соціальних стандартів, моделей пенсійного 

забезпечення й соціального захисту, європейської системи публічного 
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управління в соціальній сфері, підходів до фінансування соціальної сфери 

тощо. Усе це зумовлює потребу у виваженому підході до визначення не тільки 

шляхів модернізації державної соціальної політики відповідно до європейських 

стандартів, а й наслідків упровадження європейських стандартів і публічного 

управління в соціальній сфері з урахуванням перспективи розвитку соціально-

економічної системи України. 

Водночас необхідність дослідження адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики в Україні не обмежується  

переліченими обставинами.  

Функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування 

привертало увагу багатьох учених, дослідження яких стали значним підґрунтям 

для розуміння призначення цих органів у державі, вивчення їхніх функцій, 

адміністративно-правового статусу, розподілу повноважень. У цьому аспекті 

необхідно згадати відомих науковців у галузях теорії права, конституційного та 

адміністративного права, напрацювання яких заклали фундамент дослідження. 

З-поміж них можна назвати, зокрема, таких правників, як В.Б. Авер’янов, 

О.М. Баймуратов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, М.Ю. Віхляєв, В.М. Гаращук, 

Є.А. Гетьман, І.П. Голосніченко, Н.Л. Губерська, П.В. Діхтієвський, 

О.Ю. Дрозд, Т.О. Карабін, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, 

А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, Я.В. Лазур, Ю.О. Легеза, Д.М. Лук’янець, 

Д.В. Лученко, П.С. Лютіков, П.В. Макушев, Т.П. Мінка, М.П. Орзіх, 

В.Ф. Погорілко, Д.В. Приймаченко, А.А. Пухтецька, В.М. Селіванов, 

С.Г. Стеценко, О.Ф. Фрицький, Ю.С. Шемшученко, О.Н. Ярмиш та інші.      

Проблематика державної соціальної політики, соціального захисту й 

соціального забезпечення залишається предметом наукових пошуків багатьох 

вітчизняних дослідників у різних галузях. Зокрема, цими питаннями займалися 

І.С. Басова, О.Б. Березовська-Чміль, О.Д. Доронін, В.С. Дорошенко, 

Є.В. Жадан, О.Б. Жук, М.М. Коломойцев, О.В. Кришень, В.В. Лаврухін, 

Н.С. Мякушко, Л.О. Павлова, С.А. Піддубний, А.Г. Реут, Є.Ю. Рибчинський, 

Н.В. Савченко, Г.І. Слозанська, Л.В. Ярова та інші автори. Під час розгляду 

державної соціальної політики зазначені та інші вчені звертали увагу на окремі 

її аспекти залежно від фахової спрямованості дослідження.  

Окремі питання напрямів адміністративно-правового регулювання 

державної соціальної політики за останні роки привертали увагу багатьох 

учених. Так, І.В. Чеховська в монографічному дослідженні «Адміністративно-

правове забезпечення державної сімейної політики» (2014 р.) виявила тенденції 

становлення, розвитку й реалізації адміністративно-правового забезпечення 

державної сімейної політики. Своєю чергою Т.Б. Аріфходжаєва в роботі 

«Публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні» 

(2016 р.) та І.С. Ярошенко у праці «Організаційно-правові форми соціального 

захисту людини і громадянина в Україні» (2006 р.) приділили увагу проблемам 

удосконалення адміністративно-правового регулювання соціального захисту в 

Україні. О.І. Капітан у дослідженні «Адміністративно-правове регулювання 

діяльності суб’єктів формування та реалізації соціальної політики України в 

умовах євроінтеграційних процесів» (2020 р.) вивчила діяльність органів 
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виконавчої влади у сфері формування та реалізації соціальної політики держави 

в умовах євроінтеграційних процесів. 

Незважаючи на наукову цінність досліджень, які присвячені різним 

аспектам державної соціальної політики, варто вказати на їх фрагментарність і 

неповний аналіз системності й цілісності щодо розуміння ролі та функцій 

адміністративно-правового регулювання діяльності публічної адміністрації з 

вироблення й забезпечення впровадження в життя державної соціальної 

політики як комплексного багатоаспектного явища. Державна соціальна 

політика на сторінках наукових розвідок розглядалася за окремими напрямами 

або щодо окремих складників соціальної сфери. Комплексного наукового 

дослідження сучасної доктрини державної соціальної політики та ролі й 

функцій публічної адміністрації у формуванні та впровадженні в життя її 

заходів, сучасних форм і методів діяльності, розподілу повноважень тощо не 

проводилося. 

З огляду на викладені обставини стає очевидною актуальність дослідження 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в 

Україні. 

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

Дисертацію виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової 

науки на 2016–2020 рр., затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р., та Планів 

наукових досліджень Запорізького національного університету  

на 2015–2019 рр. 

Проблематика дисертації постає з положень Указу Президента України 

«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 

2019 р. № 722, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної економічної стратегії на період до 2030 року» від 3 березня 

2021 р. № 179 та «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021–2027 рр.» від 5 серпня 2020 р. № 695, а також Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 1 квітня 

2014 р. № 333-р. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 

щоб на основі аналізу теоретико-методологічних засад, законодавства та 

практики формування й реалізації органами публічної адміністрації державної 

соціальної політики теоретично обґрунтувати та розробити практичні 

рекомендації щодо подальшого вдосконалення їхньої діяльності, а також 

сформулювати пропозиції з підвищення ефективності адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики в Україні. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно було 

вирішити такі основні задачі: 

 визначити категоріально-змістові передумови дослідження 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в 

Україні; 
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 висвітлити в короткостроковому історичному періоді процеси 

становлення й розвитку адміністративно-правового регулювання державної 

соціальної політики в Україні; 

 охарактеризувати стан наукових досліджень адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики в Україні; 

 описати адміністративно-правову характеристику державної соціальної 

політики в Україні; 

 розкрити зміст сучасної доктрини державної соціальної політики в 

Україні; 

 охарактеризувати стратегічні напрями та пріоритети сучасної державної 

соціальної політики в Україні; 

 розкрити адміністративно-правові засади формування й реалізації 

сучасної доктрини державної соціальної політики в Україні; 

 сформулювати поняття механізму адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики в Україні та надати його 

характеристику; 

 охарактеризувати повноваження публічних органів із питань 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики; 

 висвітлити інструменти адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики; 

 розкрити зміст методів адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики в Україні; 

 здійснити науковий аналіз адміністративно-правового статусу 

Міністерства соціальної політики України як суб’єкта забезпечення реалізації 

державної соціальної політики та визначити шляхи його вдосконалення; 

 з’ясувати особливості адміністративно-правового статусу центральних 

органів влади як суб’єктів реалізації державної соціальної політики, визначити 

шляхи вдосконалення їхнього статусу; 

 визначити шляхи вдосконалення адміністративно-правового статусу 

регіональних (місцевих) суб’єктів реалізації державної соціальної політики; 

 сформувати пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

державної соціальної політики. 

Предмет дослідження становить адміністративно-правове забезпечення 

державної соціальної політики в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становили 

наукові методи, використання яких забезпечило досягнення мети й вирішення 

завдань дослідження, достовірність та обґрунтованість отриманих висновків, а 

також дало можливість запропонувати пропозиції та рекомендації з 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення державної соціальної 

політики в Україні. Основою методологічного дослідження став метод 

діалектичного матеріалізму, використання якого дало змогу скласти цілісну 

систему знань та уявлень про сучасний стан і тенденції розвитку суспільних 

відносин у соціальній сфері, про перспективи трансформацій державної 
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соціальної політики. З використанням історико-правового методу здійснено 

ретроспективний аналіз актів законодавства стосовно становлення й розвитку 

державної соціальної політики України від часу здобуття незалежності нашою 

державою (підрозділ 1.3). За допомогою системно-структурного та системно-

функціонального методів висвітлено комплексний механізм системи публічної 

влади в соціальній сфері, повноваження відповідних органів, їхні структурні й 

функціональні зв’язки, взаємовплив та взаємопов’язаність (розділи 3, 4, 

підрозділ 2.4). Логіко-семантичний метод дав змогу побудувати, поглибити та 

конкретизувати понятійний апарат у межах предмета дослідження 

(підрозділ 1.2, розділи 2–4). Використання методу моделювання дало 

можливість сформулювати пропозиції та рекомендації стосовно вдосконалення 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики 

(підрозділи 2.2, 2.3, розділи 3, 4). Метод порівняльного правознавства та метод 

аналізу дали змогу здійснити комплексний аналіз національного й зарубіжного 

законодавства, яке регламентує діяльність органів публічної адміністрації щодо 

забезпечення соціальної політики (розділи 3, 4). За допомогою методів 

емпіричного дослідження отримано достовірну інформацію щодо сучасного 

стану суспільних відносин у соціальній сфері та оцінки результативності 

сучасної державної соціальної політики (підрозділи 1.1, 1.2, розділи 2–4). 

Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, закони 

та підзаконні правові акти, які регулюють суспільні відносини в соціальній 

сфері, законодавство, що регулює адміністративно-правовий статус органів 

публічної адміністрації, недержавних суб’єктів із питань формування й 

забезпечення реалізації державної соціальної політики, а також законодавчі 

акти окремих зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження становлять різноманітні джерела (наукові, 

інформаційні, статистичні та аналітичні), зокрема наукові дослідження 

проблем, що стосуються соціальної сфери й державної соціальної політики; 

результати узагальнення публікацій у засобах масової інформації; статистичні 

та аналітичні матеріали щодо діяльності публічної адміністрації з питань 

формування й реалізації державної соціальної політики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за своїм 

характером і змістом дисертація є одним із перших комплексних досліджень, у 

яких із використанням сучасних методів наукового пізнання та з огляду на 

новітні досягнення науки адміністративного права визначено сутність та 

розкрито зміст адміністративно-правового забезпечення державної соціальної 

політики в Україні, а також запропоновано шляхи вдосконалення діяльності 

публічної адміністрації в цій сфері. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано нові наукові положення та висновки, які мають вагоме 

теоретичне і практичне значення та містять наукову новизну, зокрема: 

уперше: 

 розроблено й узагальнено модель державної соціальної політики від її 

формування до реалізації, у якій описуються стратегія державної соціальної 

політики, принципи, напрями й пріоритети, а також механізми формування та 

здійснення державної соціальної політики, інструменти й методи її 
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впровадження, роль публічної адміністрації в цих процесах та шляхи 

вдосконалення їх мети, завдань, функцій і повноважень; 

 проаналізовано зміст та особливості втілення різних форм розподілу 

повноважень між суб’єктами адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики. З’ясовано, що основними формами розподілу 

повноважень між суб’єктами адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики є наділення повноваженнями та делегування 

повноважень, що використовуються залежно від рівня органу публічної 

адміністрації. Наділення повноваженнями реалізується центральними органами 

виконавчої влади щодо органів місцевої влади й місцевого самоврядування на 

підставі нормативно-правового акта та не передбачає добровільність і, власне, 

делегування. Делегування повноважень у соціальній сфері відбувається на 

підставі публічно-правової угоди (договору) між місцевими адміністраціями та 

органами місцевого самоврядування, між органами місцевого самоврядування 

між собою та недержавними суб’єктами; 

 з’ясовано особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів 

реалізації державної соціальної політики центрального та місцевого 

(регіонального) рівнів, висвітлено їхні завдання, функції і повноваження, 

окреслено проблеми правового регулювання розподілу між ними повноважень 

та координації їхньої діяльності, запропоновано шляхи їх вирішення; 

 висвітлено суспільну роль і призначення Міністерства соціальної 

політики України у процесах децентралізації влади в соціальній сфері, зміст та 

особливості його завдань і функцій як управлінського, координаційного, 

функціонально-відповідального суб’єкта щодо формування й забезпечення 

реалізації державної соціальної політики; 

 запропоновано розуміти під адміністративно-правовим забезпеченням 

державної соціальної політики здійснюване державою за допомогою 

адміністративно-правового інструментарію (методів, способів, засобів, 

процедур тощо) юридичне закріплення, охорону й захист суспільних відносин у 

соціальній сфері, діяльність органів публічної адміністрації, спрямовану на 

регламентацію, створення умов, фактичне втілення в життя концепції 

соціальної держави та гарантування реалізації громадянами їхніх соціальних 

прав; 

удосконалено: 

 понятійно-категорійний апарат щодо змістового визначення таких понять, 

як «соціальна сфера», «соціальна політика», «адміністративно-правове 

забезпечення державної соціальної політики», «інструменти адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики», «методи 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики», 

«адміністративно-правовий статус Міністерства соціальної політики України», 

«адміністративно-правовий статус суб’єктів реалізації державної соціальної 

політики», «делегування повноважень», та надано авторське їх тлумачення; 

 підходи до класифікації суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики, яку здійснено за такими 
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критеріями: за предметом відання, за походженням, за характером компетенції, 

за ступенем приналежності до держави; 

 теоретичне уявлення про поняття «державна соціальна політика», ознаки 

та принципи цієї політики. Запропоновано критерії, за якими можна 

виокремити види державної соціальної політики, зокрема: за територіальною 

ознакою (загальнодержавна, регіональна, місцева); за часовою ознакою 

(короткострокова, середньострокова, довгострокова); за галузями соціальної 

сфери (охорона здоров’я, пенсійне забезпечення, соціальний захист, соціальне 

забезпечення, захист прав дітей та охорона дитинства, політика зайнятості 

населення, демографічна, міграційна, освітня політика); 

 підходи до розуміння змісту таких функцій суб’єктів реалізації державної 

соціальної політики на регіональному (місцевому) рівні, як планування, 

прогнозування, забезпечення, координація та взаємодія, організаційно-

управлінська, контрольна, інформаційна, навчально-методична функції. 

Звернено увагу на те, що недосконалість нормативно-правового регулювання та 

недостатність ресурсів ускладнюють реалізацію окремих функцій, а процеси 

децентралізації й демонополізації соціальної сфери потребують суттєвого 

вдосконалення таких функцій, як планування, прогнозування, координація та 

взаємодія; 

 періодизацію етапів становлення й розвитку державної соціальної 

політики України. Зазначено, що на всіх етапах становлення та розвитку 

державна соціальна політика України містила заходи, спрямовані на реалізацію 

таких напрямів, як цілеспрямована допомога незахищеним верствам населення, 

мінімізація наслідків безробіття, запобігання масовому зубожінню населення та 

його розшаруванню, припинення тенденцій погіршення демографічної ситуації; 

 аргументи на користь того, що для вирішення системних проблем у 

соціальній сфері необхідно розробляти взаємопов’язані державні, регіональні та 

місцеві програми соціального розвитку, а також упроваджувати єдині 

стандарти і процедури розроблення державних, регіональних та цільових 

програмних документів у соціальній сфері; 

набули подальшого розвитку: 

 положення про те, що механізм адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики складається з організаційно-управлінського, 

нормативно-правового, фінансово-економічного та інформаційно-аналітичного 

блоків, які в сукупності і взаємодії забезпечують ефективне формування й 

упровадження в життя заходів державної соціальної політики, а також 

виконання соціальних обов’язків публічною адміністрацією перед громадянами 

в соціальній сфері; 

 наукові підходи до систематизації інструментів адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики, серед яких 

виокремлено нормативні акти, індивідуальні акти, акти-дії, акти-плани, 

адміністративні договори, регуляторно-планувальні, організаційно-технічні та 

інформаційно-цифрові інструменти; 

 дослідження діяльності публічної адміністрації щодо застосування 

методів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної 
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політики, а саме організаційно-розпорядчих, правотворчих, економічних, 

інформаційних, ідеологічних; 

 положення про те, що суб’єкти реалізації державної соціальної політики 

являють собою систему органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, державних і приватних установ та організацій, інших осіб 

приватного права, які залежно від обсягів і змісту покладених на них завдань, 

функцій та повноважень здійснюють реалізацію державної соціальної політики. 

Ці суб’єкти утворюють органічне ціле, пов’язані між собою здебільшого 

функціональними зв’язками, здійснюють взаємодію з метою забезпечення 

впровадження в життя заходів державної соціальної політики; 

 пропозиції щодо прийняття Доктрини соціальної держави України, 

Стратегії державної соціальної політики до 2030 року, Соціального кодексу 

України, законів України «Про здійснення державного контролю за наданням 

соціальної підтримки та соціальних послуг» і «Про державне стратегічне 

планування». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані в таких напрямах: 

 законодавчій діяльності – з метою вдосконалення чинних законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актів, які визначають ключові засади 

формування й реалізації державної соціальної політики в Україні та діяльність 

публічної адміністрації в цій сфері; 

 науково-дослідній сфері – для проведення загальнотеоретичних і 

галузевих досліджень із питань удосконалення суспільних відносин у 

соціальній сфері, формування й упровадження державної соціальної політики в 

Україні, а також у процесі написання підручників, наукових і навчально-

практичних посібників, розроблення методичних рекомендацій; 

 правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності діяльності 

публічної адміністрації щодо забезпечення державної соціальної політики як 

підґрунтя розвитку й підвищення якості управлінських та адміністративних 

актів; 

 навчальному процесі – у підготовці навчально-методичних і лекційних 

матеріалів, під час викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право 

України», «Нормотворча діяльність», «Державне будівництво та місцеве 

самоврядування», «Методи прийняття управлінських рішень», а також у 

процесі підготовки навчальних посібників із відповідних навчальних курсів. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації були оприлюднені на 7 всеукраїнських і 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Пріоритети розвитку 

юридичних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 2019 р.); «Стан та перспективи 

розвитку юридичної науки» (м. Дніпро, 2019 р.); «Правове забезпечення 

політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 2020 р.); 

«Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах» (м. Запоріжжя, 

2021 р.); «Юридичні науки: проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя, 2021 р.); 

«Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до 
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сталого розвитку» (м. Київ, 2021 р.); «Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики» (м. Одеса, 2021 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено в 

1 одноосібній монографії, 20 наукових статтях, з яких 4 статті опубліковані в 

зарубіжних періодичних наукових виданнях та 16 статей – у періодичних 

виданнях України, що визнані як фахові з юридичних дисциплін, а також у 

7 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що містять 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 424 сторінки, у тому числі 

основного тексту – 359 сторінок. Список використаних джерел налічує 

344 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

окреслено зв’язок роботи з науковими планами та програмами, визначено мету 

й завдання дослідження, його об’єкт і предмет, наведено використані методи, 

розкрито нормативну та емпіричну основу дослідження, основні теоретичні 

положення, що характеризують наукову новизну роботи, висвітлено практичне 

значення одержаних результатів та відомості про їх апробацію. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика засад адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики в Україні» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Категоріально-змістові передумови дослідження 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в 

Україні» розглянуто соціальну сферу із чотирьох планів: а) як підсистему 

економіки; б) як систему галузей народного господарства; в) як сукупність 

послуг і видів діяльності; г) як предмет правового регулювання та державної 

політики. Обґрунтовується, що соціальна сфера являє собою сукупність галузей 

та соціальної діяльності установ соціальної інфраструктури (медичних, 

освітніх, побутових тощо), які забезпечують потреби людей у необхідному 

рівні життя й соціальному захисті, вирішують проблеми охорони здоров’я, 

освіти, соціального забезпечення тощо. Звернено увагу на важливість 

соціальної сфери в життєдіяльності суспільства й держави, виокремлено 

складники соціальної сфери та її галузі. Зазначено, що державна соціальна 

політика є одним з інструментів державного регулювання соціальної сфери. 

Обґрунтовано, що реалізація завдань соціальної держави адміністративно-

правовими засобами здійснюється шляхом адміністративно-правового 

забезпечення. Адміністративно-правове забезпечення здійснюється через 

реалізацію органами публічної адміністрації своїх повноважень шляхом 

визначення пріоритетів соціальної політики, виконання своїх конституційних 

обов’язків щодо ініціювання, розроблення та проведення соціальної політики в 

галузях соціальної сфери, забезпечення заходів із розбудови соціальної держави 
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шляхом утілення в життя соціальної політики, реалізації концепцій, стратегій, 

програм у соціальній сфері. 

Встановлено, що адміністративно-правове забезпечення передбачає також 

діяльність публічної адміністрації щодо комплектування відповідних органів 

спеціалістами у сфері соціальної політики, соціальними працівниками; щодо 

створення й забезпечення функціонування системи підготовки та підвищення 

кваліфікації відповідних працівників соціальної сфери, надання соціальних 

послуг; стосовно підвищення престижу роботи соціальних працівників, 

створення гарантій їхньої правової та соціальної захищеності. 

У підрозділі 1.2 «Ґенеза становлення та розвитку адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики в Україні» 

запропоновано періодизацію становлення й розвитку законодавства про 

державну соціальну політику України. Досліджено зміст реформ у соціальній 

сфері, які проводилися в державі з моменту набуття Україною незалежності до 

теперішнього часу. 

З’ясовано, що із часу здобуття Україною незалежності адміністративно-

правове забезпечення державної соціальної політики здійснюється за 

допомогою численних законодавчих і нормативно-правових актів, при цьому 

історично так склалося, що її напрями та пріоритети закладав Президент 

України у відповідних посланнях до Верховної Ради України. 

Унаслідок узагальнення стану адміністративно-правового регулювання 

державної соціальної політики в незалежній Україні звернено увагу на те, що 

законодавство в цій сфері, по-перше, бурхливо розвивалося й оновлювалося 

відповідно до тих проблем, які вимагали першочергового вирішення; по-друге, 

воно не було якісним, що є однією з основних причин неефективності заходів 

багатьох програмних документів, які визначали державну соціальну політику. 

До основних недоліків законодавства, яке регулювало державну соціальну 

політику на різних історичних етапах, можна віднести недостатню наукову 

обґрунтованість багатьох заходів, декларативність положень, відсутність чітких 

механізмів реалізації заходів державної політики, велику кількість змін і 

доповнень до законодавства, яке регулює соціальну сферу, його нестабільність 

та неузгодженість, суперечливість окремих норм. 

У підрозділі 1.3 «Стан наукових досліджень адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики в Україні» визначено, що 

проблеми реформ у соціальній сфері, реалізації державної соціальної політики 

досить часто зумовлені, зокрема, недостатнім їх науковим і теоретичним 

обґрунтуванням із боку представників науки адміністративного права. 

Аналіз досліджень державної соціальної політики дав змогу зробити 

висновок, що, незважаючи на підвищену увагу науковців до соціальної сфери, 

не всі її аспекти знайшли відображення як у юридичній науці, так і в 

гуманітарних науках загалом. Деякі проблемні питання сутності та змісту 

державної соціальної політики залишилися поза увагою вчених, інші 

досліджені фрагментарно, а окремі навіть є застарілими з огляду на сучасні 

процеси державотворення та реформи, що реалізуються в державі відповідно до 

стратегій, розроблених на період до 2030 р. При цьому не можна не зауважити, 
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що науковий інтерес фахівців у галузі адміністративного права до 

проблематики державної соціальної політики значно вужчий, ніж 

представників галузей теорії управління, політології, економіки, філософії. 

Аргументовано, що підходи більшості дослідників державної соціальної 

політики, як правило, зводяться до вивчення державної соціальної політики в 

межах політології, економіки, теорії управління тощо без приділення 

комплексної критичної уваги розгляду сутності організації та діяльності 

публічної адміністрації з вироблення й забезпечення реалізації державної 

соціальної політики, особливостям адміністративних процедур її розроблення, 

змісту адміністративно-правового механізму впровадження положень 

державної соціальної політики в життя, питанням правового інструментарію, 

способам і методам організації діяльності виконавчої та місцевої влади, органів 

місцевого самоврядування з реалізації заходів державної політики, розподілу 

між ними повноважень тощо. 

Розділ 2 «Державна соціальна політика України як об’єкт 

адміністративно-правового забезпечення» складається із чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративно-правова характеристика державної 

соціальної політики України» розглянуто державну соціальну політику як 

багаторівневу й функціональну систему, завдяки якій забезпечується розвиток 

України як соціальної держави. Державна соціальна політика спрямована на 

забезпечення гарантованих конституційних прав і свобод громадян у соціальній 

сфері, благополуччя особистості та добробуту суспільства, забезпечення 

соціальної справедливості. 

З’ясовано, що державна соціальна політика є багатоаспектним поняттям, 

адже вона має широкий спектр визначень і варіантів тлумачень, які 

висвітлюють її відповідний критерій або аспект. Державну соціальну політику 

можна розглядати з різних позицій: 1) як інструмент соціального розвитку та 

соціального захисту; 2) як елемент системи економічних відносин; 3) як 

елемент внутрішньої політики держави; 4) як соціально-політичне явище; 5) як 

ідеологічне явище; 6) як різновид управлінського рішення; 7) як елемент 

системи державного управління тощо. 

Зроблено висновок, що державну соціальну політику з позиції 

адміністративного права варто розглядати у двох вимірах: статичному 

(державна соціальна політика являє собою сукупність суспільних відносин, що 

є об’єктом адміністративно-правового регулювання) та динамічному (державна 

соціальна політика як різновид управлінського рішення (концепції, стратегії, 

плану) зумовлює діяльність органів публічної влади, спрямовану на прийняття 

та реалізацію цього рішення (рішень) з метою досягнення цілей і завдань 

політики). Обґрунтовується, що державна соціальна політика є формою 

діяльності публічної адміністрації з виконання соціальної функції держави. 

Державна соціальна політика у процесі державно-владної та організаційно-

розпорядчої діяльності публічної адміністрації набуває правової форми та 

втілюється в життя. 
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У підрозділі 2.2 «Сучасна доктрина державної соціальної політики 

України» зазначено, що адаптація вітчизняного законодавства до правових 

актів країн європейської спільноти потребує перегляду наявної моделі 

соціальної політики відповідно до тих стандартів, які склалися в західних 

країнах. Висвітлено моделі соціальної політики країн європейської спільноти та 

з’ясовано, що доктрина соціальної держави європейського зразка спрямована 

на підтримку людей, які тимчасово опинилися у скрутному фінансовому 

становищі, та на створення умов для швидкої інтеграції таких людей у 

нормальне життя; держава виконує свої обов’язки із соціального захисту лише 

щодо особливо вразливих верств населення. Звернено увагу на те, що на 

сучасному етапі розвитку нашої держави необхідно здійснити осмислення 

наявної державної соціальної політики, проаналізувати її недоліки та причини 

неефективності, вивчити зарубіжний досвід, з огляду на соціокультурні й 

економічні умови обрати таку модель соціальної політики, яка для України 

стане дієвою та результативною. 

Обґрунтовується, що складна економічна ситуація, недофінансування 

соціальної сфери, а також відсутність єдиної комплексної стратегії розвитку 

України як соціальної держави поглиблюють досить складну ситуацію в 

соціальній сфері. Наявні стратегічні програмні документи, що визначають 

вектори державотворення в Україні, не розглядають розвиток соціальної сфери 

як пріоритет, а вирішують ці питання в контексті реалізації європейської 

інтеграції та подолання економічної кризи. Головними вадами чинних 

стратегічних документів у соціальній сфері є відсутність узгодженості їхніх 

положень, перенасиченість фразами-побажаннями, декларативність положень, 

відсутність конкретних заходів і конкретних шляхів їх реалізації. 

Запропоновано шлях покращення процесу розроблення й упровадження в 

життя державної соціальної політики – прийняття Закону України «Про 

державне стратегічне планування», положення якого повинні визначати 

програмні документи державної політики, їх назву, ієрархію та зміст, 

взаємозв’язки, структуру, адміністративні процедури підготовки й 

затвердження. Державна соціальна політика повинна втілюватися за схемою 

«доктрина – стратегія – план дій». Модель високорозвиненої соціальної 

держави в Україні має бути втілена в Доктрині соціальної держави України. 

У підрозділі 2.3 «Стратегічні напрями та пріоритети державної 

соціальної політики України» звернено увагу на те, що конкретний зміст 

державної соціальної політики залежить від її напрямів і стратегічних 

пріоритетів. Негативні процеси, які відбуваються в нашій державі, 

представляють серйозну загрозу соціально-економічному розвитку країни, що 

не може не впливати на рівень добробуту населення. Тому виважена, сучасна й 

дієва соціальна політика є актуальною та прямо залежить від тих пріоритетів, 

які потребують вирішення. Реалії сьогодення вимагають глибоких 

трансформацій сучасної соціальної політики, якій притаманний всеосяжний і 

зрівняльний характер підтримки непрацездатного та малозабезпеченого 

населення, що призводить до того, що реалізація її заходів стикається з 

нестачею фінансових ресурсів. Наявна модель соціальної політики виявила 
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свою нежиттєздатність і неспроможність вирішити поставлені завдання – 

забезпечити добробут населення та гідний рівень життя. Усе це зумовлює 

необхідність упровадження в життя якісно нової моделі соціальної політики, 

розроблення нових стратегічних напрямів і пріоритетів, які мають бути 

спрямовані на підвищення її результативності. 

З урахуванням реальних бюджетних можливостей і сучасної економічної 

ситуації запропоновані першочергові пріоритети державної соціальної 

політики, якими повинні стати зростання економічно та працездатно активного 

населення, зміна політики доходів та оплати праці, трансформація системи 

соціального забезпечення й соціального захисту, покращення якості населення 

та збереження здоров’я нації. 

У підрозділі 2.4 «Адміністративно-правові засади формування та реалізації 

державної соціальної політики України» висвітлено наявну нормативно-

правову основу та чинники впливу на процеси формування й реалізації 

державної соціальної політики, досліджено адміністративні процедури 

формування державної соціальної політики. 

Зроблено висновок, що для вирішення системних проблем у соціальній 

сфері необхідно розробляти взаємопов’язані державні, регіональні та місцеві 

програми соціального розвитку, а також упроваджувати єдині стандарти та 

процедури розроблення державних, регіональних і цільових програмних 

документів у соціальній сфері. Формування державної соціальної політики 

неможливе без чітко визначених правотворчих процедур із підготовки 

відповідних програмно-цільових актів усіх рівнів, упровадження методології 

розроблення державної соціальної політики. Така правова регламентація дасть 

змогу приймати узгоджені, науково обґрунтовані та ефективні програмно-

цільові документи, що визначають засади державної соціальної політики на 

всіх рівнях, а також простежити стан виконання й ефективність державної 

соціальної політики. 

Констатовано, що сучасні програмно-цільові документи в соціальній сфері 

не мають ефективного механізму оцінювання, що впливає на загальні 

результати впровадження державної соціальної політики. У зв’язку із цим 

запропоновано створити методику розроблення показників та індикаторів 

оцінювання всіх видів програмно-цільових документів державної соціальної 

політики, що має визначати показники результативності, порядок моніторингу, 

порядок кінцевого оцінювання попереднього періоду, індикатори для 

оцінювання результатів виконання заходів політики, аналіз існуючого стану й 

тенденцій. 

Розділ 3 «Механізм адміністративно-правового забезпечення державної 

соціальної політики в Україні» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття та характеристика механізму 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в 

Україні» зазначено, що адміністративно-правове забезпечення державної 

соціальної політики відбувається завдяки відповідному механізму, який являє 

собою сукупність способів, засобів, інструментів та інших елементів 

практичного втілення в життя положень державної соціальної політики. У 
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механізмі адміністративно-правового забезпечення державної соціальної 

політики виокремлено організаційно-управлінський, нормативно-правовий, 

фінансово-економічний, інформаційно-аналітичний складники, досліджено їх 

зміст і взаємовплив, вказано на важливість кожного із цих елементів у процесах 

формування й реалізації державної соціальної політики. Кожен із зазначених 

елементів має своє призначення в механізмі адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики, однак ефективність і 

результативність діяльності з питань вироблення та реалізації державної 

соціальної політики буде залежати від злагодженої взаємодії всіх цих 

елементів. Своєю чергою підвищення ефективності вказаного механізму може 

відбуватися лише за умови подальшого вдосконалення кожного елементу, який 

входить до його складу. 

Зауважено, що саме механізм адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики як самостійна наукова категорія дає можливість 

забезпечити чітке бачення всієї діяльності органів публічної влади з питань 

формування та впровадження в життя державної соціальної політики, здійснити 

аналіз цієї діяльності, виявити наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

У підрозділі 3.2 «Характеристика повноважень публічних органів із питань 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в 

Україні» зазначено, що система суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики є досить розгалуженою. Діяльність 

одних суб’єктів спрямована вироблення державної соціальної політики, 

діяльність інших – на виконання її заходів, заходів різноманітних соціальних 

програм, а ще інші мають на меті втілити в життя концепцію соціальної 

держави, зокрема, шляхом надання соціальних послуг і соціальної допомоги 

населенню, здійснення соціального захисту громадян. 

З’ясовано, що в основу розмежування повноважень суб’єктів 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики 

покладено функціонально-галузевий (розмежування за горизонталлю) та 

субсидіарний (розмежування за вертикаллю) принципи. Розподіл повноважень 

між суб’єктами адміністративно-правового забезпечення державної соціальної 

політики всіх рівнів здійснюється шляхом функціональної децентралізації 

(делегування повноважень) і наділення повноваженнями. Передача 

повноважень від суб’єктів адміністративно-правового забезпечення державної 

соціальної політики центрального рівня до суб’єктів регіонального (місцевого) 

рівнів здійснюється у формі наділення повноваженнями. Правовим 

інструментарієм розподілу повноважень між суб’єктами адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики є нормативний акт або 

публічна угода (договір), при цьому наділення повноваженнями відбувається на 

підставі нормативного акта, а делегування повноважень здійснюється в 

договірний спосіб між органами місцевої влади та органами місцевого 

самоврядування, між місцевою владою та недержавними суб’єктами. 

У підрозділі 3.3 «Інструменти адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики в Україні» досліджено співвідношення понять 

«форми діяльності публічної адміністрації», «форми адміністрування», «форми 
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управління» та «інструменти публічної адміністрації», а також запропоновано 

авторське визначення поняття «інструменти адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики», виокремлено властивості та види 

цих інструментів. 

Досліджено особливості використання публічною адміністрацією 

відповідних інструментів адміністративно-правового забезпечення державної 

соціальної політики, звернено увагу на необхідність упровадження 

регуляторно-планувальних, інформаційно-цифрових та організаційно-

технічних видів інструментів, необхідність їх належного нормативно-правового 

регулювання. Обґрунтовано поширення впровадження суб’єктами публічної 

адміністрації форм діяльності, які пов’язані з використанням новітніх 

інформаційних та цифрових систем і технологій, зокрема: а) інформаційного 

обслуговування управлінських процесів у соціальній сфері з огляду на 

принципи адресності, дистанційності, інтерактивності та мережевого характеру 

інформаційної взаємодії; б) модернізації інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури та системи інформаційних ресурсів соціальної сфери; 

в) уніфікації та інформатизації надання соціальних послуг; г) навчальних 

технологій; ґ) цифрової стандартизації інформаційних процесів; д) належного 

нормативно-правового регулювання та поширення різних форм укладання 

публічно-правових і приватноправових угод (договорів, контрактів) із 

суб’єктами недержавного сектору (благодійними фондами, меценатами тощо). 

У підрозділі 3.4 «Методи адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики в Україні» сформульовано авторське 

визначення поняття «методи адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики», виокремлено види цих методів та здійснено їх 

науковий аналіз, а також висвітлені проблемні питання застосування методів 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики та 

запропоновані шляхи покращення відповідної діяльності публічної 

адміністрації. 

З’ясовано, що адміністративно-правове забезпечення державної соціальної 

політики здійснюється завдяки поєднанню двох способів адміністративно-

правового впливу – диспозитивного та імперативного (адміністративного). 

Перший являє собою спосіб впливу на суспільні відносини в соціальній сфері, 

за якого адміністративно-правове регулювання відбувається на засадах 

демонополізації надання соціальних послуг і їх фінансування, автономії, 

координації діяльності, договірного регулювання відносин у соціальній сфері 

(страхова медицина, пенсійне страхування, функціонування недержавних 

пенсійних фондів та їх фінансування за рахунок приватних осіб). Імперативний 

(адміністративний) спосіб адміністративно-правового впливу використовується 

під час здійснення стратегічного планування та цільового програмування, 

реалізації заходів державної соціальної політики, контролю за впровадженням 

державної соціальної політики, розподілу та використання державних коштів, 

дотримання законодавства про соціальні послуги, соціальний захист і соціальне 

забезпечення. 
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Запропоновано такі шляхи покращення системи методів адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики: 1) стимулювання 

інтеграції приватного сектору у процеси фінансування соціальної сфери; 

2) оптимальне розмежування повноважень щодо фінансування соціальної 

сфери між органами влади всіх рівнів; 3) поглиблення автоматизації процесів 

надання соціальних послуг та діяльності публічної адміністрації в соціальній 

сфері; 4) удосконалення механізмів захисту інформації та безпеки 

інформаційних систем; 5) упровадження системності навчання та 

перекваліфікації фахівців із питань володіння навичками управління 

інформаційними ресурсами; 6) посилення відповідальності за нецільове 

використання коштів на фінансування соціальної сфери; 7) посилення 

відповідальності за порушення якості та стандартів надання соціальних послуг. 

Розділ 4 «Характеристика та напрями вдосконалення адміністративно-

правового статусу суб’єктів реалізації державної соціальної політики в 

Україні» складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Адміністративно-правовий статус Міністерства 

соціальної політики України як суб’єкта забезпечення реалізації державної 

соціальної політики та шляхи його вдосконалення» звернено увагу на те, що 

перед Міністерством соціальної політики України як основним суб’єктом 

формування державної соціальної політики та забезпечення її реалізації, а 

також як координаційним, управлінським, функціонально-відповідальним 

органом стоять важливі завдання, пов’язані з належним забезпеченням, 

створенням умов та вжиттям ефективних заходів, пов’язаних зі здійсненням 

управління, контрольно-аналітичного, інформаційного, методичного та іншого 

забезпечення функціонування системи органів, які реалізують державну 

соціальну політику на всіх рівнях. Від того, наскільки ефективно буде діяти 

Міністерство соціальної політики України у складних умовах соціально-

економічної кризи й процесів децентралізації влади, буде залежати 

ефективність здійснення державної соціальної політики. 

Обґрунтовується, що серйозного вдосконалення нормативно-правового 

регулювання потребують питання місця й ролі Міністерства соціальної 

політики України в системі суб’єктів реалізації державної соціальної політики. 

Зокрема, необхідно здійснити чітку регламентацію повноважень зазначеного 

міністерства в умовах здійснення процесів децентралізації влади в соціальній 

сфері. При цьому простежуються два напрями змін. Перший полягає у 

збереженні ролі міністерства як головного суб’єкта реалізації державної 

соціальної політики, що своєю чергою має приводити до зміцнення його 

управлінської ролі. Натомість другий напрям змін полягає в тому, що процеси 

децентралізації влади приводять до здійснення перерозподілу й диференціації 

владних повноважень у різних галузях соціальної сфери, здійснюється передача 

частини повноважень із реалізації державної соціальної політики від 

центральних органів виконавчої влади до органів місцевої влади та 

недержавних суб’єктів. При цьому Міністерство соціальної політики України 

залишається основним суб’єктом формування й реалізації державної соціальної 

політики та має низку нормотворчих, управлінських, контрольних та інших 
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повноважень, які складно реалізовувати в умовах децентралізації влади. 

Водночас у Положенні про Міністерство соціальної політики України не 

визначені завдання зазначеного міністерства в цих процесах, а тому цей 

документ потребує доповнень щодо визначення повноважень Міністерства 

соціальної політики України у відповідній сфері. Чітке окреслення завдань і 

повноважень Міністерства соціальної політики України у положенні про його 

діяльність зумовлене необхідністю вирішення питання здійснення управління 

та контрольно-наглядової діяльності за галузями соціальної сфери з позицій 

делегування окремих повноважень недержавним суб’єктам. 

У підрозділі 4.2 «Особливості адміністративно-правового статусу 

центральних органів влади як суб’єктів реалізації державної соціальної 

політики та шляхи вдосконалення їхнього статусу» зазначено, що реалізацію 

державної соціальної політики варто розглядати як специфічну діяльність 

організаційно-функціонального та правового характеру, яку здійснює система 

відповідних органів державної влади, місцевого самоврядування та 

недержавного сектору. Адміністративно-правовий статус суб’єктів реалізації 

державної соціальної політики являє собою систему закріплених у 

законодавстві ознак (права й обов’язки, завдання та функції, гарантії 

діяльності), завдяки яким визначається їх місце та призначення в системі 

адміністративно-правових відносин, пов’язаних із реалізацією державної 

соціальної політики. 

Аргументовано, що до центральних органів виконавчої влади, які 

реалізують державну соціальну політику, належать міністерства різного 

профілю, наприклад Міністерство соціальної політики України та Міністерство 

у справах ветеранів України, а також Пенсійний фонд України, Національна 

соціальна сервісна служба. Зазначено, що на центральному рівні державну 

соціальну політику реалізують також інші суб’єкти, які не належать до системи 

центральних органів виконавчої влади. Ці суб’єкти мають статус юридичних 

осіб публічного права. До них належать Державна служба зайнятості, Фонд 

соціального страхування, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. 

Досліджено елементи адміністративно-правового статусу суб’єктів 

реалізації державної соціальної політики центрального рівня, виокремлено 

проблемні питання, які потребують покращення правового регулювання, та 

запропоновано шляхи їх вирішення. Обґрунтовано необхідність прийняття 

Закону України «Про здійснення державного контролю за наданням соціальної 

підтримки та соціальних послуг», яким варто врегулювати адміністративну 

процедуру здійснення державного контролю за наданням соціальної підтримки 

й соціальних послуг, та запропоновано його зміст. Вказано на необхідність 

наділення Національної соціальної сервісної служби повноваженнями з 

контролю за якістю соціальних послуг і державних соціальних стандартів. З 

огляду на важливість і специфіку завдань, які виконує Державна служба 

зайнятості, запропоновано надати їй статус центрального органу виконавчої 

влади. Окреслено напрями модернізації діяльності Пенсійного фонду України, 

а також удосконалення системи пенсійного забезпечення населення та загалом 

пенсійної системи України. 
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Звернено увагу на те, що пенсійна політика в нашій державі має бути 

гнучкою та адекватно відповідати на зміни в соціально-економічній ситуації й 

фінансовому забезпеченні населення. У процесі здійснення пенсійної реформи 

необхідно дотримуватися умов її наукової обґрунтованості, виваженості й 

послідовності, правильно визначати цілі реформи, адекватні та ефективні 

інструменти її впровадження. Важливим у цьому аспекті стає питання 

формування необхідного законодавчого та інституційного середовища, завдяки 

чому має бути зміцнена довіра населення до недержавних пенсійних фондів, 

забезпечений контроль за фінансуванням Пенсійного фонду України та 

діяльністю недержавних пенсійних фондів. 

У підрозділі 4.3 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правового 

статусу регіональних (місцевих) суб’єктів реалізації державної соціальної 

політики» встановлено, що відповідальність за реалізацію державної соціальної 

політики на регіональному (місцевому) рівні поділена між місцевими 

державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також 

суб’єктами приватного права (недержавним сектором), які надають соціальні 

послуги та здійснюють іншу діяльність у соціальній сфері. Досліджено 

особливості адміністративно-правового статусу цих суб’єктів. З’ясовано, що 

актуальними проблемними питаннями в реалізації вказаними суб’єктами свого 

адміністративно-правового статусу щодо реалізації державної соціальної 

політики залишаються дублювання повноважень, покращення координації і 

взаємодії, здійснення контролю, фінансування. 

Обґрунтовано, що вагоме значення для оптимізації діяльності суб’єктів 

реалізації державної соціальної політики на місцевому рівні має вирішення 

таких питань: а) узгодження діяльності з планування регіональних, місцевих і 

цільових програм у соціальній сфері; б) внесення змін у відповідне 

законодавство, що визначає повноваження центральних органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, якими необхідно усунути 

дублювання повноважень із питань соціального захисту й соціальної допомоги, 

надання соціальних послуг та розподілу фінансових ресурсів; в) розмежування 

повноважень центральних органів виконавчої влади та органів місцевої влади, 

обласних адміністрацій та органів місцевого самоврядування стосовно 

фінансування соціальної сфери та здійснення соціального захисту населення. 

У підрозділі 4.4 «Напрями вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики в Україні в умовах 

децентралізації» зазначено, що сучасна державна соціальна політика в умовах 

децентралізації влади побудована на індивідуальному підході до розвитку 

соціальної сфери на місцевому рівні та спирається на активну участь у цьому 

місцевої влади й територіальних громад. Децентралізація соціального захисту 

та соціального забезпечення, соціальних послуг, діяльності в інших галузях 

соціальної сфери виявила такі актуальні проблеми: по-перше, розподіл 

повноважень між органами місцевого самоврядування та центральними 

органами виконавчої влади й місцевими державними адміністраціями; по-

друге, спроможність місцевого самоврядування виконувати власні та 

делеговані повноваження в соціальній сфері. 
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Аргументовано, що в сучасних умовах децентралізації влади в соціальній 

сфері передання повноважень із надання соціальної підтримки та соціальних 

послуг від держави до органів місцевого самоврядування та, відповідно, від 

держави приватним суб’єктам зумовлює необхідність залишення за державою 

таких функцій, як контроль і моніторинг діяльності надавачів таких послуг, 

функціонування недержавних пенсійних фондів; можливість впливати на 

форми й методи їх роботи з метою забезпечення якості таких послуг, 

додержання державних стандартів та режиму законності. 

Визначено, що безперервність у наданні соціальних послуг, соціального 

захисту й соціального забезпечення, утриманні закладів соціальної 

інфраструктури на місцевому рівні має забезпечуватися такими шляхами: 

1) спільного планування програм розвитку соціальної сфери та місцевих 

видатків на соціальну сферу з обов’язковою участю територіальних громад і 

місцевих державних адміністрацій; 2) поширення договірної форми співпраці 

територіальних громад із недержавним сектором із питань фінансування та 

розвитку соціальної сфери; 3) поширення договірної форми співпраці 

територіальних громад між собою; 4) упровадження нових форм співпраці з 

територіальними органами Національної сервісної служби України, Державної 

служби зайнятості стосовно здійснення координаційної, методичної, навчальної 

та інформаційної підтримки у проведенні соціальної роботи, наданні 

соціальних послуг; 5) забезпечення укомплектованості органів місцевої влади, 

територіальних громад кваліфікованими спеціалістами у сфері соціальної 

політики та соціальними працівниками; 6) формування системи підготовки та 

підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми, що полягає у визначенні концептуальних засад адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики в Україні, а також 

шляхів удосконалення діяльності публічної адміністрації в цій сфері. За 

результатами дослідження сформульовано такі концептуальні висновки, 

пропозиції та рекомендації: 

1. Визначено, що закріплений у Конституції України постулат соціальної 

держави зумовив спрямування діяльності публічної адміністрації щодо його 

реалізації. Функціями соціальної держави є здійснення державної соціальної 

політики шляхом реалізації державних соціальних гарантій, створення умов для 

реалізації громадянами своїх прав у соціальній сфері, що гарантовані 

Конституцією України, досягнення зростання рівня та якості життя населення. 

Реалізація завдань соціальної держави адміністративно-правовими засобами 

здійснюється шляхом адміністративно-правового забезпечення, призначенням 

якого є не лише регламентація діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування з виконання завдань соціальної держави, а й практична 

реалізація законодавства, створення умов і гарантій, фактичне втілення в життя 

публічною адміністрацією концепції соціальної держави, забезпечення 
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реалізації громадянами їхніх соціальних прав, що гарантовані Конституцією 

України, їх охорони й захисту. 

2. Унаслідок аналізу процесу становлення та розвитку законодавства про 

державну соціальну політику запропоновано його періодизацію. Зокрема, 

виокремлено такі періоди: 1) 1991–1996 рр. (кризовий), коли було закладено 

першооснови, початковий фундамент державної соціальної політики в Україні 

в окремих нормативно-правових документах; 2) 1996–2000 рр. (антикризовий), 

що пов’язується з прийняттям Конституції України, у якій було задекларовано 

положення про Україну як соціальну державу, та з прийняттям правових актів, 

що спрямовані на вирішення актуальних питань стабілізації в економічній 

сфері з огляду на постулат про соціальну державу; 3) 2000–2004 рр. 

(стабілізаційний), коли було сформовано нормативно-правову основу, яка 

визначає чинну систему соціального забезпечення й соціального захисту, 

закладено основи наближення соціальної політики держави до європейських 

соціальних стандартів та тенденцію переходу держави від соціального 

забезпечення до соціальних послуг; 4) 2004–2008 рр. (перманентний), який 

характеризується формуванням основ загальної соціальної політики та 

намаганням зупинити подальші негативні тенденції в соціальній сфері;  

5) 2008–2014 рр. (дореформаторський), що характеризується коригуванням 

заходів державної соціальної політики з метою забезпечення мінімального 

гідного існування та недопущення соціальної кризи, а також намаганням 

реформувати окремі галузі соціальної сфери (реформа пенсійного забезпечення, 

медична реформа, реформа освіти); 6) з 2014 р. й дотепер (євроінтеграційний), 

який визначається впровадженням європейських пілотних проєктів урядування 

в соціальній сфері, трансформацією підходів державно-управлінського 

регулювання суспільних відносин у соціальній сфері, що характеризується 

відходом від централізації державної соціальної політики до її регіоналізації, 

тобто покладенням на державу обов’язку з формування її основних засад, а 

обов’язку з реалізації – переважно на регіони. 

3. Встановлено, що, незважаючи на суттєве наукове розроблення 

проблемних питань державної соціальної політики, необхідність поглиблення 

наукових і теоретичних досліджень у цій сфері не втрачає своєї актуальності. У 

науці адміністративного права державна соціальна політика комплексно не 

досліджувалася. Така концептуальна помилка не дала змогу повною мірою 

висвітлити всю сукупність проблем організації та діяльності публічної 

адміністрації із забезпечення формування й реалізації державної соціальної 

політики. Як наслідок, більшість практичних питань, що стосуються побудови 

системи органів публічної адміністрації різних рівнів з адміністрування 

соціальної сфери, питань їх організаційно-правового, кадрового, ресурсного та 

іншого забезпечення, взаємодії й розподілу повноважень між ними, реалізації 

завдань і функцій із формування та реалізації державної соціальної політики 

тощо не досить досліджені. Нерозробленість цих та інших проблем у науці 

адміністративного права негативно позначається на стані правотворчої 

діяльності публічної адміністрації, зумовлює вироблення та прийняття 

недосконалих і суперечливих програмно-цільових документів у соціальній 
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сфері та інших правових актів управління. Як наслідок, маємо ситуацію, коли 

більшість реформ у соціальній сфері належним чином не впроваджується в 

життя. 

4. Запропоновано під державною соціальною політикою розуміти 

організовану та цілеспрямовану діяльність органів публічної влади, що 

ґрунтується на комплексі ідеологічних, політичних, правових, економічних, 

фінансових, організаційних заходів і засобів, передбачає законодавче 

розроблення, утілення у стратегічних та інших програмних документах у 

соціальній сфері, а також упровадження органами державної та місцевої влади, 

місцевого самоврядування її положень у життя. Наведено такі ознаки державної 

соціальної політики як адміністративно-правової категорії: а) є правовою 

формою організації та здійснення діяльності органів державної й місцевої 

влади, місцевого самоврядування в соціальній сфері; б) є сукупністю 

цілеспрямованих заходів, містить положення щодо перспектив розвитку 

соціальної сфери, має обов’язковий характер, адже містить перелік заходів, які 

повинні бути реалізовані органами публічної адміністрації; в) спрямована на 

розв’язання соціальних проблем і врегулювання суспільних відносин у 

соціальній сфері, має комплексний характер, а тому дає змогу спрямовувати в 

необхідних напрямах діяльність публічної адміністрації; г) її формування та 

здійснення публічною адміністрацією відбувається за допомогою спеціальних 

адміністративно-правових засобів, форм, методів та адміністративних 

процедур. 

5. Обґрунтовано, що в сучасних умовах державотворення змістом державної 

соціальної політики мають бути такі стратегічні напрями та пріоритети, що їх 

формують: 1) досягнення гідного рівня матеріального добробуту й умов життя 

людей (забезпечується такими пріоритетами, як формування широкого 

прошарку середнього класу, підвищення тривалості здорового та працездатного 

життя населення, стабільність податкової системи і встановлення поміркованих 

податків із доходів від власності й підприємницької діяльності, відхід від 

орієнтації на дешеву робочу силу); 2) забезпечення зайнятості населення та 

належної охорони праці, підвищення якості й конкурентоспроможності робочої 

сили (пріоритетними шляхами вирішення проблемних питань у цьому напрямі 

є зростання економічно та працездатно активного населення, відповідність 

заробітної плати європейським стандартам, підвищення зайнятості населення, 

створення нових робочих місць, формування й утримання високопрофесійних 

фахівців, розвиток професійно-технічної освіти); 3) забезпечення прав і 

соціальних гарантій окремих верств населення, наприклад літніх людей, 

інвалідів, вимушених переселенців, недієздатних осіб (пріоритети державної 

соціальної політики повинні полягати у вирішенні таких завдань, як поєднання 

системи соціальної допомоги із соціальним страхуванням, трансформація 

системи пільг і підвищення якості соціальних виплат, адресність допомоги з 

диференціацією рівня нужденності); 4) забезпечення демографічного 

благополуччя країни (має відбуватися з пріоритетами підвищення 

народжуваності та зниження смертності населення, формування й утвердження 

ідеології здорового способу життя та правильної вітальної поведінки, 
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збільшення тривалості життя, зменшення рівня трудової еміграції, збереження 

здоров’я нації); 5) соціальний захист та соціальне забезпечення (пріоритетними 

трансформаціями в цій сфері мають стати необхідність обмежити зростання 

соціальних зобов’язань держави та відхід від спрямування бюджету на 

соціальні виплати, підвищення доходів від зайнятості населення, перехід від 

соціальної підтримки до соціального страхування, регіоналізація соціальних 

послуг). 

6. З метою покращення стану стратегічного планування та вироблення 

сучасної доктрини соціальної політики запропоновано здійснити такі заходи: 

а) розробити структуру та встановити ієрархію системи стратегічних 

документів державної соціальної політики за схемою «доктрина – стратегія – 

план»; б) визначити адміністративно-правові процедури формування цих 

стратегічних документів, механізми їх упровадження й коригування, зміст і 

взаємозв’язки; в) забезпечити їх узгодженість з іншими державними та 

регіональними програмними документами в економічній і гуманітарній сфері; 

г) згідно із сучасними поглядами на стратегічне планування розробити базові 

поняття, що визначають зміст суспільних відносин у соціальній сфері, наявні 

загрози та актуальні проблеми (кризові явища, тенденції розвитку, негативні 

наслідки тощо), комплексний механізм стратегічного й тактичного управління в 

соціальній сфері; ґ) узгодити між собою положення державних, регіональних і 

місцевих програмних документів у соціальній сфері; д) завершити формування 

нормативно-правової бази в соціальній сфері відповідно до сучасної доктрини 

державної політики; е) затвердити на законодавчому рівні Доктрину соціальної 

держави України та Стратегію державної соціальної політики до 2030 р. (при 

цьому положення зазначених стратегічних документів повинні деталізуватися у 

Програмі діяльності Кабінету Міністрів України з реалізації Стратегії 

державної соціальної політики до 2030 р. та у Планах дій профільних 

міністерств). 

7. Запропоновано концептуальні підходи та розроблено механізм підготовки 

(формування) державної соціальної політики, який передбачає такі кроки: 

а) організаційні заходи з підготовки (формування) державної політики; б) аналіз 

поточного стану та вибір цілей і завдань; в) урахування аналізів впливу, що 

готуються зацікавленими суб’єктами та/або незалежним експертним 

середовищем; г) розроблення проєкту соціальної політики та плану її реалізації; 

ґ) ухвалення державної політики; д) контроль (моніторинг) процесу її реалізації 

з відстеженням ефективності. Ефективність державної соціальної політики 

залежить від забезпечення неухильного дотримання нормативно врегульованих 

процедур підготовки, ухвалення, упровадження та контролю (моніторингу) 

результативності всіх видів програмно-цільових актів соціальної політики. 

8. Встановлено, що механізм адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики являє собою систему взаємопов’язаних і 

взаємодіючих правових засобів, способів, інших елементів, що спрямовані на 

створення в державі умов повноцінного забезпечення гарантованих соціальних 

прав громадян, а також на врегулювання адміністративно-правових відносин, 

які регламентують діяльність органів публічної влади з вироблення державної 
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соціальної політики та впровадження її в життя в усіх напрямах соціальної 

сфери. Завдяки взаємодоповнюючим, органічно пов’язаним між собою та 

взаємодіючим елементам механізму адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики, по-перше, створюються реальні умови для 

забезпечення в державі соціальних прав громадян із покладенням на державу 

обов’язку зі створення умов для досягнення зростання рівня та якості життя 

населення, соціальної справедливості; по-друге, здійснюється регулювання 

адміністративно-правових відносин між органами публічної влади з приводу 

формування державної соціальної політики та впровадження в життя її заходів, 

а також виконання законодавства в соціальній сфері. 

9. Унаслідок аналізу повноважень суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики запропоновано такі шляхи 

вдосконалення їх діяльності: а) покращення стану адміністративно-правового 

регулювання розподілу повноважень між різною системою органів публічної 

влади, що наділені повноваженнями з формування державної соціальної 

політики; б) оптимізація взаємодії та координації дій між усіма ланками 

системи органів публічної влади з питань як формування, так і реалізації 

державної соціальної політики. Саме завдяки злагодженій взаємодії та 

координації дій відповідні органи державної та місцевої влади й місцевого 

самоврядування зможуть побудувати ефективний алгоритм погоджених дій на 

всіх етапах підготовки державної політики, а також провадження її в життя. 

Така взаємодія дасть змогу враховувати всю специфіку ситуації, що склалася в 

соціальній сфері, використовувати засоби й сили, вживати вчасних та 

адекватних заходів, застосовувати ефективні форми й методи, що є в 

розпорядженні учасників правовідносин. 

10. Обґрунтовано, що інструментами адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики є зовнішньо виражена діяльність 

публічної адміністрації, що виражається в застосуванні нею різноманітних 

засобів, прийомів і способів адміністративно-правового спрямування, завдяки 

використанню яких здійснюється формування та втілення в життя заходів 

державної соціальної політики. Наведено визначальні риси цих інструментів, 

зокрема: а) пов’язані з діяльністю не лише публічної адміністрації, а й інших 

суб’єктів, які мають делеговані повноваження в соціальній сфері; б) мають 

зовнішній прояв; в) у деяких випадках мають правові наслідки; г) урегульовані 

нормами адміністративного права; ґ) постають із компетенції публічної 

адміністрації; д) можуть мати як імперативну (нормативні акти, індивідуальні 

акти, регуляторно-планувальні інструменти), так і диспозитивну 

(організаційно-технічні, інформаційно-цифрові, фінансові інструменти) 

природу. З метою покращення діяльності публічної адміністрації щодо 

використання інструментів адміністративно-правового забезпечення державної 

соціальної політики запропоновано створити ефективне нормативне підґрунтя 

та забезпечити подальше поширення використання таких інструментів, як 

регуляторно-планувальні (публічно-правові та приватноправові угоди, 

договори про співпрацю, контракти), інформаційно-цифрові, організаційно-

технічні. 
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11. Під методами адміністративно-правового забезпечення державної 

соціальної політики запропоновано розуміти систему прийомів, засобів та 

способів її практичного здійснення, втілення в життя положень соціальної 

політики. До методів адміністративно-правового забезпечення державної 

соціальної політики належать організаційно-розпорядчі, правотворчі, 

економічні, інформаційні, ідеологічні. За характером впливу ці методи можуть 

мати як імперативний зміст (контроль), так і диспозитивну природу 

(демонополізація надання соціальних послуг). З’ясовано, що методи 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики 

відображають механізм упровадження її заходів. Так, зменшення монополії 

держави в соціальній сфері (демонополізація ринку соціальних послуг, 

децентралізація влади) приводить до зменшення ролі імперативних 

(адміністративних) методів адміністративно-правового забезпечення державної 

соціальної політики та збільшення ролі диспозитивних методів. Варто обрати 

оптимальне поєднання цих методів, щоб вони були більш гнучкими й 

адаптованими до умов розвитку соціальної сфери, оскільки ці методи є 

взаємозалежними та взаємозумовленими у процесі їх застосування. Тому вони 

лише в комплексі можуть створювати ефективну систему способів, прийомів і 

засобів адміністративно-правового забезпечення державної соціальної 

політики. 

12. Встановлено, що адміністративно-правовий статус Міністерства 

соціальної політики України являє собою закріплені в нормах 

адміністративного права його завдання, функції, повноваження, предмети 

відання, гарантії діяльності, завдяки яким визначається його місце в системі 

адміністративно-правових відносин, пов’язаних із формуванням та реалізацією 

державної соціальної політики. Запропоновано такі напрями вдосконалення 

адміністративно-правового статусу Міністерства соціальної політики України з 

питань реалізації державної соціальної політики: а) прийняття нової програми 

подолання бідності, у якій необхідно окремий розділ присвятити функціям та 

завданням зазначеного міністерства як суб’єкта контрольно-аналітичної 

діяльності з питань виконання заходів державної програми подолання бідності; 

б) доповнення Положення про Міністерство соціальної політики України 

нормами, у яких необхідно чітко визначити завдання й повноваження 

зазначеного міністерства щодо здійснення управління та контрольно-

наглядової діяльності за галузями соціальної сфери з позицій делегування 

окремих повноважень недержавним суб’єктам; в) надання Міністерству 

соціальної політики України повноважень зі здійснення експертизи 

нормативно-правових актів, які приймаються суб’єктами регіональної 

правотворчості в соціальній сфері. 

13. Унаслідок аналізу адміністративно-правового статусу суб’єктів 

реалізації державної соціальної політики центрального рівня запропоновано 

шляхи вдосконалення їх діяльності в таких напрямах: 1) прийняти Закон 

України «Про здійснення державного контролю за наданням соціальної 

підтримки та соціальних послуг» (його зміст розкрито в роботі); 2) внести зміни 

й доповнення до профільного законодавства, якими конкретизувати та чітко 
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розмежувати повноваження Державної служби зайнятості та: а) Міністерства 

соціальної політики України і Міністерства економіки України з питань 

зайнятості населення у відповідних галузях; б) органів місцевої влади з питань 

підвищення рівня зайнятості населення; 3) з метою усунення колізій у 

законодавстві та з огляду на обсяги завдань, які виконує Державна служба 

зайнятості, надати їй статус центрального органу виконавчої влади; 

4) упровадити нові форми та методи взаємодії Державної служби зайнятості з 

органами місцевої влади, роботодавцями, недержавними суб’єктами з питань 

працевлаштування на засадах клієнтоорієнтованого підходу; 5) забезпечити, 

щоб підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного 

забезпечення здійснювалося шляхом упровадження новітніх технологій 

адміністрування в Пенсійному фонді України в напрямах створення єдиної 

обслуговуючої інфраструктури, розширення послуг, які надаються через 

вебпортал Пенсійного фонду України, та інтеграції цих послуг з іншими 

інформаційними ресурсами центральних органів виконавчої влади; 

6) забезпечити покращення пенсійного забезпечення, яке доцільно здійснювати 

шляхом, по-перше, посилення ролі Пенсійного фонду України в 

адмініструванні єдиного соціального внеску, а по-друге, активізації ролі 

держави у створенні сприятливих умов для функціонування недержавних 

пенсійних фондів. 

14. Під адміністративно-правовим статусом місцевих (регіональних) 

суб’єктів реалізації державної соціальної політики запропоновано розуміти їхні 

врегульовані нормами адміністративного права завдання, функції та 

повноваження, які закріплюють їх правове становище в системі суб’єктів 

державної соціальної політики, визначають предмети відання та дають змогу 

впроваджувати заходи політики в життя. З метою покращення адміністративно-

правового статусу місцевих (регіональних) суб’єктів реалізації державної 

соціальної політики запропоновано здійснити такі заходи: 1) максимально 

розмежувати та чітко формалізувати функції місцевих державних адміністрацій 

і місцевих рад із питань реалізації державної соціальної політики в усіх 

напрямах (соціальний захист, захист прав дітей, функціонування закладів 

соціальної інфраструктури, надання соціальних послуг тощо); 2) нормативно 

врегулювати механізм спільного програмного та бюджетного планування 

соціальної політики на місцевому рівні (вирішення цього завдання 

пропонується шляхом прийняття підзаконного нормативно-правового акта про 

організацію та порядок взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування в соціальній сфері); 3) упровадити чіткий механізм 

розподілу державних і самоврядних послуг, які надаються в соціальній сфері, 

механізми їх фінансування та контролю за дотриманням стандартів і якості їх 

надання; 4) визначити дієві й ефективні механізми джерел фінансування 

розвитку соціальної інфраструктури та надання соціальних послуг 

територіальними громадами, що дасть можливість гарантувати спроможність їх 

надання (вирішення цієї проблеми потребує пошуку нових форм та механізмів 

розвитку ресурсів територіальних громад, щоб вони мали змогу забезпечувати 

якісне надання соціальних послуг). 
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15. Запропоновано напрями проведення подальших реформ у сфері 

реалізації державної соціальної політики в умовах децентралізації влади, 

зокрема: а) досягнення балансу централізації та децентралізації влади з питань 

соціального забезпечення, зайнятості населення, надання соціальних послуг, 

захисту прав дітей тощо через механізми збалансованості загальнодержавної та 

регіональної соціальної політики; б) упровадження уніфікованої методики 

розроблення регіональних і місцевих програм розвитку соціальної сфери та її 

фінансування; в) створення Дорожньої карти з визначенням алгоритму 

виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих 

повноважень у соціальній сфері; г) створення правових та економічних 

механізмів публічно-приватного партнерства в соціальній сфері шляхом 

стимулювання й залучення недержавного сектору до розв’язання соціальних 

проблем на місцевому рівні, пошуку нових джерел фінансування соціальної 

сфери на місцевому рівні; ґ) урегулювання на законодавчому рівні всіх форм 

публічно-приватного партнерства в соціальній сфері. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Медяник В.А. Адміністративно-правове забезпечення державної 

соціальної політики в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертаційному дослідженні на основі аналізу теоретико-методологічних 

засад, законодавства та практики реалізації державної соціальної політики 

органами публічної адміністрації теоретично обґрунтовано та розроблено 

практичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення діяльності зазначених 

органів, а також сформульовано пропозиції з підвищення ефективності 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в 

Україні. 
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З’ясовано, що реалізація завдань соціальної держави адміністративно-

правовими засобами здійснюється шляхом адміністративно-правового 

забезпечення, призначенням якого є не лише регламентація діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування з виконання завдань соціальної 

держави, а й практична реалізація законодавства, створення умов і гарантій, 

фактичне втілення в життя публічною адміністрацією концепції соціальної 

держави, забезпечення реалізації громадянами їхніх соціальних прав, що 

гарантовані Конституцією України, їх охорони й захисту. 

Запропоновано концептуальні підходи та розроблено механізм підготовки 

(формування) державної соціальної політики. З метою покращення стану 

стратегічного планування й розроблення сучасної доктрини соціальної 

політики запропоновано сформувати структуру та встановити ієрархію системи 

стратегічних документів державної соціальної політики за схемою «доктрина – 

стратегія – план». Аналіз повноважень суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики дав змогу запропонувати шляхи 

вдосконалення їхньої діяльності. 

Обґрунтовано, що інструменти адміністративно-правового забезпечення 

державної соціальної політики представляють зовнішньо виражену діяльність 

публічної адміністрації, яка віддзеркалюється в застосуванні нею різноманітних 

засобів, прийомів, способів адміністративно-правового спрямування, завдяки 

використанню яких здійснюється формування та втілення в життя заходів 

державної соціальної політики. 

З’ясовано, що методи адміністративно-правового забезпечення державної 

соціальної політики відображають механізм упровадження її заходів. 

Зменшення монополії держави в соціальній сфері (демонополізація ринку 

соціальних послуг, децентралізація влади) приводить до зменшення ролі 

імперативних (адміністративних) методів адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики та збільшення ролі диспозитивних 

методів. 

Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики. 

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, державна 

політика, механізм адміністративно-правового забезпечення, органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, розподіл повноважень, 

соціальна сфера. 

 

Медяник В.А. Административно-правовое обеспечение 

государственной социальной политики в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

В диссертационном исследовании на основе анализа теоретико-

методологических основ, законодательства и практики реализации 

государственной социальной политики органами публичной администрации 
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теоретически обоснованы и разработаны практические рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию деятельности указанных органов, а также 

сформулированы предложения по повышению эффективности 

административно-правового обеспечения государственной социальной 

политики в Украине. 

Установлено, что реализация задач социального государства 

административно-правовыми средствами осуществляется путем 

административно-правового обеспечения, назначением которого является не 

только регламентация деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления по выполнению задач социального государства, но и 

практическая реализация законодательства, создание условий и гарантий, 

фактическое претворение в жизнь публичной администрацией концепции 

социального государства, обеспечение реализации гражданами их социальных 

прав, гарантированных Конституцией Украины, их охраны и защиты. 

Под административно-правовым статусом местных (региональных) 

субъектов реализации государственной социальной политики следует понимать 

их урегулированные нормами административного права задачи, функции и 

полномочия, закрепляющие их правовое положение в системе субъектов 

государственной социальной политики и определяющие предметы ведения, с 

помощью которых государственная социальная политика внедряется в жизнь. 

Проведение дальнейших реформ в сфере реализации государственной 

социальной политики в условиях децентрализации власти требует соблюдения 

таких мер: а) достижения баланса централизации и децентрализации власти по 

вопросам социального обеспечения, занятости населения, предоставления 

социальных услуг, защиты прав детей и так далее через механизмы 

сбалансированности общегосударственной и региональной социальной 

политики; б) внедрения унифицированной методики разработки региональных 

и местных программ развития социальной сферы и ее финансирования; 

в) создания Дорожной карты с определением алгоритма выполнения органами 

местного самоуправления собственных и делегированных полномочий в 

социальной сфере. 

Предложены концептуальные подходы и разработан механизм подготовки 

(формирования) государственной социальной политики. В целях улучшения 

состояния стратегического планирования и разработки современной доктрины 

социальной политики предложено сформировать структуру и установить 

иерархию системы стратегических документов государственной социальной 

политики по схеме «доктрина – стратегия – план». Анализ полномочий 

субъектов административно-правового обеспечения государственной 

социальной политики позволил предложить пути совершенствования их 

деятельности. 

Обосновано, что инструменты административно-правового обеспечения 

государственной социальной политики представляют внешне выраженную 

деятельность публичной администрации, которая отражается в применении ею 

различных средств, приемов, способов административно-правового 
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направления, благодаря использованию которых осуществляется формирование 

и претворение в жизнь мер государственной социальной политики. 

Установлено, что методы административно-правового обеспечения 

государственной социальной политики отражают механизм внедрения ее мер. 

Уменьшение монополии государства в социальной сфере (демонополизация 

рынка социальных услуг, децентрализация власти) приводит к уменьшению 

роли императивных (административных) методов административно-правового 

обеспечения государственной социальной политики и увеличению роли 

диспозитивных методов. 

Сформулированы предложения и рекомендации по усовершенствованию 

административно-правового обеспечения государственной социальной 

политики. 

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, 

государственная политика, механизм административно-правового 

обеспечения, органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, распределение полномочий, социальная сфера. 

 

Medyanik V.A. Administrative and legal support of state social policy in 

Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Law: specialty 12.00.07 – administrative law and 

process; finance law; information law. – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia, 2021. 

Based on the analysis of theoretical and methodological principles, legislation 

and practice of the realization of state social policy by public authorities, the 

dissertation theoretically substantiates and develops practical recommendations on 

further improvement of their activity, and also formulates proposals for improving 

the efficiency of administrative law support of the state social policy of Ukraine. 

It has been established that the accomplishment of the tasks of the welfare state 

by administrative means is carried out through administrative law support, the 

purpose of which is not only the regulation of the activities of public authorities and 

local governments on achievement of the tasks of the welfare state, but also practical 

implementation of legislation, conditions and guarantees, actual implementation of 

the concept of the welfare state by the public administration, ensuring the citizens’ 

exercise of their social rights guaranteed by the Constitution of Ukraine, their 

protection and defense. 

Conceptual approaches are offered, and the mechanism of preparation (formation) 

of the state social policy is worked out. In order to improve the status of strategic 

planning and the development of a modern doctrine of social policy, it is proposed: to 

develop a structure and establish a hierarchy of the system of strategic documents of 

state social policy according to the scheme “doctrine – strategy – plan”. The analysis 

of the powers of the subjects of administrative and legal support of state social policy 

allowed to suggest ways to improve their activities. 

The dissertation substantiates that the instruments of administrative and legal 

support of state social policy are externally expressed activities of public 

administration, which is reflected in the use of various tools, techniques, methods of 
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administrative and legal direction through which the formation and implementation 

of state social policy is realized. 

It has been found that the methods of administrative and legal support of the state 

social policy convey the mechanism of implementation of its measures. The 

reduction of the state monopoly in the social sphere (demonopolization of the market 

of social services, decentralization of power) leads to a decrease in the imperative 

(administrative) methods of administrative law support of state social policy in terms 

of dispositive methods. 

Proposals and recommendations for improving administrative law support of state 

social policy have been formulated. 

Key words: administrative and legal support, distribution of powers, executive 

bodies, local self-government bodies, mechanism of administrative and legal support,  

social sphere, state policy. 
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	11. Під методами адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики запропоновано розуміти систему прийомів, засобів та способів її практичного здійснення, втілення в життя положень соціальної політики. До методів адміністративно-пра...
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