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АНОТАЦІЯ 

 

Ліжевський А.Л. Публічне адміністрування у сфері соціального 

захисту: теорiя та практика. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове 

право; інформаційне право. – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності, 

системи та структури, особливостей публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення в Україні на підставі застосування сучасних 

методів пізнання з урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного 

права. 

Проаналізовано рівень наукового розроблення питання публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні, 

обґрунтовано доктринальну незавершеність дослідження проблематики 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Акцентовано увагу на тому, що окремі аспекти публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення в Україні частково входили до предмета 

багатьох наукових праць, присвячених трансформаційним змінам 

концептуальної моделі та механізмів функціонування України як 

демократичної, соціальної, правової держави, однак пошуки у цьому напрямі 

не можна вважати вичерпаними. 

З’ясовано, що специфіка діяльності уповноважених суб’єктів 

публічного адміністрування є обумовленою сферою їх предметного відання – 

суспільними відносинами у сфері соціального захисту населення. 

Встановлено, що соціальний захист населення є однією із тих сфер 

суспільного буття, невід’ємними властивостями якої є системність та 
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об’ємність, а також значна змістовна ускладненість. До сфери соціального 

захисту населення як об’єкта публічного адміністрування віднесено 

впорядкування суспільних відносин щодо: 1) соціального забезпечення; 

2) соціального страхування; 3) соціальної підтримки (допомоги). Кожен із 

вказаних напрямів публічного адміністрування має складну внутрішню 

структуру, що відображається на специфіці системи суб’єктів публічної 

адміністрації та інструментах, що ними застосовуються. 

Визначено, що основним різновидом публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення є забезпечувальний тип, що 

опосередковано специфікою мети функціонування суб’єктів публічної 

адміністрації в означеній сфері суспільних відносин – належне забезпечення 

соціальних прав та інтересів громадян. 

Виокремлено ознаки публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, а саме: 1) це діяльність спеціально уповноважених 

суб’єктів щодо впорядкування суспільних відносин, яких пов’язано із 

соціальним забезпеченням, соціальним страхуванням та соціальною 

підтримкою; 2) здійснюється відповідно до положень чинного національного 

законодавства з урахуванням міжнародних стандартів та принципів у 

соціальній сфері; 3) це діяльність, якої спрямовано на належне забезпечення 

соціальних прав та інтересів громадян; 4) зовнішньою формою вираження 

вказаної діяльності є прийняття нормативно-правових актів та 

індивідуальних актів, укладення адміністративних договорів. 

З’ясовано, що правові засади публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення можна тлумачити як сукупність правових 

норм, що містять своє вираження у системі нормативно-правових актів різної 

юридичної сили та регламентують здійснення публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення. 

На підставі комбінованого підходу до систематизації правових засад 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення 
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виокремлено: 1) національні правові засади, які включають сукупність 

правових норм, що містяться у положеннях Конституції України, законів 

України, підзаконних нормативно-правових актів та регулюють якісно-

змістовні характеристики сфери соціального забезпечення населення та 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування у вказаній сфері; 

2) міжнародні правові засади, які включають сукупність норм, що містяться у 

міжнародних договорах, актах «м’якого права» та регулюють якісно-

змістовні характеристики сфери соціального забезпечення населення та 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення. 

Запропоновано градацію законів України, в яких закріплено правові 

норми, що регулюють питання публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення залежно від їх спрямованості на унормування 

конкретної сфери суспільних відносин. 

Акцентовано увагу на тому, що сполучною ланкою між керівними 

закономірностями розвитку і функціонування соціальної сфери та її 

впорядкуванням за допомогою інструментів публічного адміністрування 

виступають принципи публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення. Обґрунтовано, що принципи публічного адміністрування 

у сфері соціального захисту населення корелюються із традиційними 

«мегапринципами» публічного адміністрування – принципом верховенства 

права та принципом належного врядування. 

Зазначено, що принцип верховенства права та його складові мають 

своє втілення у нормативно-правових актах, що регулюють сферу 

соціального захисту. Мова йде про такі положення: 1) до принципів надання 

соціальних послуг віднесено принцип дотримання прав людини, прав дитини 

та прав осіб з інвалідністю; 2) встановлено заборону щодо дискримінації за 

ознакою інвалідності; 3) державою взято зобов’язання щодо створення умов 

для реалізації особою з інвалідністю прав нарівні з іншими громадянами та 
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забезпечення її соціального захисту; 4) визнано пріоритет життя та здоров’я 

людей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, повну відповідальність 

держави за створення безпечних і нешкідливих умов праці в якості основи 

державної політики у сфері соціального захисту населення; 5) встановлено, 

що держава здійснює соціальний захист здобувачів освіти у випадках, 

визначених законодавством, а також забезпечує рівний доступ до освіти 

особам із соціально вразливих верств населення тощо. 

Встановлено, що принцип належного врядування має прояв під час 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення у 

здійсненні демократичного, відповідального, ефективного, прозорого та 

підзвітного управління державними та суспільними справами як на 

загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Прикладного значення 

набувають такі наявні нормативно детерміновані обов’язки суб’єктів 

публічної адміністрації, як: 1) зобов’язання органів виконавчої влади, 

виконавчих комітетів місцевих рад щодо надання допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок війни у будівництві індивідуальних жилих будинків; 

2) зобов’язання органів виконавчої влади, виконавчих комітетів місцевих рад 

подавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни і сім’ям загиблих 

військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих будинків; 

3) зобов’язання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні та 

комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти, забезпечувати 

безкоштовним харчуванням дітей, відповідно до законодавства; 

4) зобов’язання центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, Ради міністрів Автономної Республіки Крим у 

межах своєї компетенції надавати ветеранським організаціям фінансову 

підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно 
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надавати будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для 

здійснення їх статутних завдань. 

З’ясовано, що система суб’єктів публічної адміністрації, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення 

включає: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інших 

суб’єктів публічної адміністрації. Охарактеризовано особливості 

територіальної організації та склад повноважень вказаних суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту населення. 

Проаналізовано вплив перспективної зміни ролі та статусу місцевих 

державних адміністрацій, у тому числі, в якості суб’єкта публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту, на здійснення публічного 

адміністрування у вказаній сфері та завершення децентралізації повноважень 

органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування. Досліджено 

питання взаємодії суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту населення на місцевому рівні, в 

контексті реформи адміністративного-територіального устрою. 

Встановлено специфічні риси застосування суб’єктами публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту правових інструментів публічного 

адміністрування. Визначено, що: видання (прийняття) нормативних актів 

переважає в діяльності суб’єктів публічної адміністрації центрального рівня, 

видання (прийняття) адміністративних актів – суб’єктів публічної 

адміністрації місцевого рівня; укладення адміністративних договорів 

використовується для розмежування та делегування повноважень суб’єктів 

публічної адміністрації, а також врегулювання питань надання 

адміністративних послуг. 

Здійснено загальну характеристику змісту, ознак та видів 

адміністративних процедур у сфері соціального захисту. За результатами 

характеристики системи законодавства, що регулює здійснення 

адміністративних процедур у сфері соціального захисту, та ознак, 
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притаманних їм, обґрунтовано, що адміністративні процедури у сфері 

соціального захисту є спеціальними адміністративними процедурами з 

повним (комплексним) правовим регулюванням. 

Зазначено, що втручальні адміністративні процедури у сфері 

соціального захисту населення, аналогічно іншим сферам, є наслідком 

реалізації контрольно-наглядових повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації, що здійснюють публічне адміністрування вказаною сферою. 

Доведено, що здійснення втручальних адміністративних процедур не завжди 

призводить до обмеження прав приватної особи, але за їх результатом таке 

може траплятися. Наприклад, процедури верифікації та моніторингу 

державних виплат, за результатами яких приймається рішення про 

призначення (перерахунок) державної виплати; припинення нарахування 

та/або здійснення державної виплати; поновлення нарахування та/або 

здійснення державної виплати. 

Доведено належність адміністративних процедур у сфері соціального 

захисту населення до загальновизнаних видів адміністративних процедур, 

яких виокремлено в теорії адміністративного процедурного права. 

Встановлено, що серед видів адміністративних процедур у сфері соціального 

захисту населення необхідно виділяти: правотворчі та правозастосовчі 

(складають більшість); юрисдикційні (обмежуються адміністративним 

оскарженням рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації) 

та неюрисдикційні (складають більшість); внутрішні та зовнішні (складають 

більшість); заявні (складають більшість) та втручальні (здійснюються у 

випадках, визначених законом); позитивні та негативні; спрощені (прості, 

неформальні). 

Виокремлено сутнісні ознаки форм публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення: 1) є способами зовнішнього вираження 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є 

змістовним елементом публічного адміністрування у сфері соціального 
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захисту населення; 2) залежать від змісту діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення; 3) обумовлені 

реалізацією задач та функцій суб’єктів публічної адміністрації, 

функціонування яких є змістовним елементом публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення; 4) у більшості випадків вимагають 

юридичної регламентації; 5) тягнуть за собою певні наслідки. Зазначено, що 

за характером наслідків здійснення та ступенем правової регламентації 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є 

змістовним елементом публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, можна виокремити правові (юридичні) та організаційні 

(неправові, фактичні) форми. 

З’ясовано, що характерною рисою правової форми діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним 

елементом публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, є те, що саме у цій формі найбільш яскраво знаходять свій прояв 

державно-владний, виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер їх 

повноважень. Таким чином, правова форма публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення є специфічною, однорідною за своїми 

ознаками діяльністю, яка здійснюється відповідними суб’єктами у точній та 

неухильній відповідності до вимог положень чинного законодавства України, 

яким врегульовано питання публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, результати якої тягнуть певні юридично значущі 

наслідки. У свою чергу, висвітлено особливості законодавчо 

регламентованих дій суб’єктів публічної адміністрації, на яких покладено 

здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, що породжують правові приписи у сфері соціального захисту 

населення у ході здійснення ними виконавчо-розпорядчої діяльності. Серед 
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них: прийняття нормативних та індивідуальних актів, укладання 

адміністративних договорів, здійснення інших юридично значущих дій. 

Охарактеризовано законодавчо регламентовані дії суб’єктів 

публічної адміністрації, на яких покладено здійснення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, що безпосередньо 

юридичного значення не мають (не породжують, не змінюють та не 

ліквідують правових приписів), яких спрямовано на організаційне 

забезпечення здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності у сфері 

соціального захисту населення. Додатково мотивовано (з огляду на наявність 

суперечних позицій науковців) висновок про те, що неправові форми 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення не 

пов’язані з реалізацією владних виконавчо-розпорядчих повноважень та не 

спричиняють юридичних наслідків (проведення суспільно-організаційних 

заходів; проведення організаційно-технічних заходів), їх мета полягає у 

сприянні створенню ефективних умов для реалізації повноважень суб’єктів 

публічної адміністрації, які здійснюють публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту населення. Вказане досягається створенням належних 

умов функціонування органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів публічної адміністрації у сфері соціального 

захисту населення, як внутрішньоорганізаційно, так і 

зовнішньоорганізаційно. Вказане забезпечується як матеріально-технічним 

оснащенням, так і вирішенням проблем створення умов для реалізації права 

громадян на соціальний захист. 

На основі вивчення доктринальних розробок зроблено висновок: 

коли вживається термін «неправові форми публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту», не мається на увазі неправомірні, яких не 

передбачено законодавством або такі форми, що суперечать положенням 

чинного законодавства або порушують його. Йдеться про не правовий 

характер як такий, що не породжує норм права, а конкретна неправова форма 
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публічного адміністрування у сфері соціального захисту (організаційна, 

матеріально-технічна) здійснюється відповідними суб’єктами, беззаперечно, 

у межах правового поля, але не породжує створення нових правових 

приписів. 

Встановлено, що між формами публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення простежується взаємозв’язок, що означає, що 

одна форма публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення не може існувати без іншої, вони реалізуються у процесі 

здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення у сукупності та нерозривній єдності. 

Проаналізовано сучасні тенденції трансформації форм публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні, а також 

окреслено їх проблемні аспекти. Акцентовано увагу на тому, що на 

теперішній час систему публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення в Україні ще не пристосовано належним чином до 

функціонування в ринкових умовах, що вимагає подальших комплексних 

досліджень. Доведено, що удосконалення публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення є одним із суттєвих факторів, який 

сприятиме становленню України як соціальної держави. 

Ключові слова: адміністративні процедури у сфері соціального 

захисту, адміністративні процедури, адміністративний акт, інструменти 

публічного адміністрування, механізм публічного адміністрування, 

нормативний акт, принципи публічного адміністрування, публічне 

адміністрування, соціальне забезпечення, соціальне страхування, соціальний 

захист, суб’єкт публічної адміністрації, суб’єкти публічного 

адміністрування, сфера соціального захисту населення, форми публічного 

адміністрування. 

 

SUMMARY 
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Lizhevskyi A.L. Public administration in the social protection sphere: 

theory and practice. – Qualifying scientific work as manuscript. 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a 

specialization in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 

informational law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis deals with an integrated research of the essence, system and 

structure as well as peculiarities of the public administration in the sphere of social 

protection of the population in Ukraine on the basis of application of the modern 

cognition methods and with due account of the novel achievements of the 

administrative law science. 

The scientific development of the public administration aspects of the 

social protection of the population in Ukraine has been analyzed and the doctrinal 

incompleteness of the study of public administration in the social protection of the 

population in Ukraine has been substantiated. It is emphasized that certain aspects 

of the public administration of the social protection of the population in Ukraine 

were partially investigated in many research works devoted to the transformation 

changes in the conceptual model and mechanisms that ensure functioning of 

Ukraine as a democratic, social and rule-of-law state, however, the research in this 

direction many not be considered exhaustive.  

It has been clarified that specific activity of the authorized entities of 

public administration is conditioned by the sphere of their application – the social 

relations in the sphere of social protection of the population. It was established that 

such integral features as governance and dimension belong to the sphere of the 

social life and are characterized by considerable complexity of their content. The 

social protection of the population, being a subject of the public administration, 

includes regulation of the social relations, namely: 1) social security; 2) social 

insurance and 3) social support (assistance). Each of said directions of the public 
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administration has its own internal structure which is reflected upon specificity of 

the system of public administration entities and the instruments they apply.  

It is established that the providing type is the main category of the public 

administration in the sphere of social protection of the population which is 

explained by a specific objective of the public administration function within this 

sphere – by proper provision of the social rights and interests of citizens.  

Singled out are the following signs of public administration in the sphere 

of social protection of the population, namely: 1) activity of the specially 

authorized entities that regulate social provision, social insurance and social 

support; 2) the public administration is accomplished in compliance with the 

provisions of the current national legislation with due account of the international 

standards and principles in the social sphere; 3) the public administration activity is 

aimed at proper provision of the social rights and interests of the citizens; and 

4) adoption of the regulatory and legal enactments, individual acts and conclusion 

of administrative agreements that are the external form of expression of this 

activity.  

It is clarified that the legal basics of the public administration in the 

sphere of social protection of the population can be interpreted as an aggregate of 

legal norms that reflected in the system of regulatory and legal acts of various legal 

effects and regulate application of the public administration in the sphere of social 

protection of the population.  

On the basis of the combined approach to classification of the legal 

principles of the public administration in the sphere of social protection of the 

population, the following principles have been formulated: 1) the national legal 

principles that include the aggregate of legal norms contained in the provisions of 

the Constitution of Ukraine, the laws of Ukraine and the subordinate regulatory 

acts – all these regulate the qualitative and substantial characteristics of the sphere 

of social protection of the population and activity of the public administration 

entities in said sphere; 2) the international legal principles that include the 
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aggregate of norms contained in the international treaties and «soft law» 

enactments that regulate the qualitative and substantial characteristics of the sphere 

of social protection of the population and activity of the public administration 

entities in the sphere of social protection of the population. 

Proposed is a scale of laws of Ukraine which fix the legal norms that 

govern the aspects of the public administration in the sphere of social protection of 

the population depending on their commitment to control of the specific sphere of 

social relationship. 

Emphasis is put on the fact that the principles of public administration in 

the sphere of social protection of the population play the function of the connecting 

link between the guiding regularities of the social sphere development and their 

functioning by means of the public administration instruments. It is substantiated 

that the principles of public administration in the sphere of social protection of the 

population correlate with the traditional «mega-principles» of the public 

administration – the rule-of-law principle and the principle of due governance. 

It is indicated that the rule-of-law principle and its components are 

embodied in the regulatory and legal acts that regulate the social sphere. We speak 

about such provisions: 1) the principles of social service provision include the 

principle of adherence to human rights, rights of children and rights of disabled 

people; 2) it is prohibited to discriminate on the grounds of disability; 3) the state 

undertook an obligation to set up conditions so that a disabled person can exercise 

his/her rights same as other citizens and get the social protection; 4) the priority of 

life and health of the people who suffered from Chernobyl disaster was fully 

recognized by the state that undertook full responsibility for creating safe and 

harmless labour conditions as the basis of the state policy in the sphere of social 

protection of the population; and 5) it was established that the state provides social 

protection to students in the instances specified by the legislation and also provides 

the equal access to education for the persons belonging to socially vulnerable 

groups of population, etc. 
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It has been established that the principle of due governance manifests 

itself while effecting public administration in the sphere of social protection of the 

population so as to implement democratic, responsible, effective, transparent and 

accountable management of the state and public affairs both at the national and 

local levels. Applied significance acquire such existing and normatively 

determined obligations of the public administration entities such as: 1) the 

obligation of the executive authorities and executive committees of the local 

councils concerning provision of assistance in building individual residential 

houses to persons disabled in war; 2) the obligation of the executive authorities and 

executive committees of the local councils to assist the persons disabled in war and 

the families of the fallen servicemen in building individual residential houses; 

3) the obligation of the executive authorities and executive committees of the local 

councils which govern the state-owned and municipal institutions of the pre-

school, general secondary school and professional and special colleges to provide 

free nutrition to children in compliance with the legislation; and 4) the obligation 

of the central and local executive authorities, executive committees of the local 

councils, Council of Ministers of the Autonomous Republic of the Crimea to 

provide, within the sphere of their competence, financial aid and/or credits out of 

the appropriate budgetary funds, and buildings, premises, equipment and other 

property required for performance of their statutory tasks to the organizations of 

veterans free of charge. 

It is indicated that the system of public administration entities in charge of 

the public administration in the sphere of social protection of the population 

includes the executive authorities, local self-government bodies and other public 

administration entities. Specific features of the territorial organization and 

composition of the authority of said public administration entities in the sphere of 

the social protection of the population have been described. 

The influence of future changes in the role and status of the local state 

administrations have been analyzed, including the changes in entities of the public 
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administration engaged in the sphere of social protection, accomplishment of the 

public administration in said sphere and finalization of decentralization of the 

executive bodies’ authority and its transfer to the local self-government bodies. 

Problems of interaction between the public administration entities engaged in the 

public administration in the social protection of the population at the local level 

have been studies in the context of the reformation of the administrative and 

territorial structure. 

Specific features applied by the public administration entities engaged in 

the sphere of social protection when using legal instruments of the public 

administration. It is established that the issuance (adoption) of the regulatory acts 

prevails in the activities of the public administration entities of the central level 

while issuance (adoption) of the administrative acts prevails in the activities of the 

public administration entities of the local level; conclusion of administrative 

agreements is used for delineation and delegation of the authorities of the public 

administration entities as well as for settling the matters related to provision of 

administrative services. 

A general characteristic of the content, signs and kinds of administrative 

services in the social protection sphere is described. Based on the results of the 

characteristics of the law system that governs application of the administrative 

procedures in the social protection sphere and their peculiar features, it is 

substantiated that the administrative services in the social protection sphere are 

special administrative procedures having a complete (complex) legal regulation. 

It is pointed out that the intervening administrative procedures in the 

sphere of social protection of the population, similar to other spheres, derive from 

the control and supervisory authority of the public administration entities in charge 

of the public administration in said sphere. It has been proved that the intervening 

administrative procedure practices do not always lead to restriction of a private 

individual’s rights, however, it might also occur. For instances, verification and 

monitoring of the welfare transfers made by the government which make the basis 
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for a decision to appoint (remit) a government payment, termination of the 

charging and/or paying welfare; renewal of the charging and/or remittance of the 

governmental payments. 

It has been proved that the administrative procedures in the sphere of 

social protection of the population belong to the generally accepted kinds of 

administrative procedures which are singled out in the theory of the administrative 

procedural law. It is established that among the kinds of administrative procedures 

in the social protection sphere it is necessary to distinguish: the legislative and 

administrative procedures (making up majority); the judicial procedures (are 

restricted by the administrative appeals of the decisions, actions or inactivity of the 

public administration entities), the non-jurisdictional procedures (making up 

majority); the internal and external procedures (making up majority); the 

declarative procedures (making up majority) and the intervening procedures 

(accomplished in the instances specified by the law); positive and negative 

procedures; and the simplified (simple, informal) procedures.  

The essential features of the public administration in the sphere of social 

protection of the population are distinguished as follows: 1) those being the 

methods of the external expression of the public administration entities’ activity 

which functioning presents a substantial element of the public administration in the 

sphere of social protection of the population; 2) those depending on the substance 

of the public administration activity which functioning presents a substantial 

element of the public administration in the sphere of social protection of the 

population; 3) those that are contingent on accomplishment of the tasks and 

functions of the public administration entities which functioning presents a 

substantial element of the public administration in the sphere of social protection 

of the population; 4) those that require, in the majority of instances, a legal 

regulation; and 5) those that entail certain consequences. It is indicated that 

according to the nature of the consequences and the level of the legal regulation of 

the public administration activity, which functioning presents a substantial element 
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of the public administration in the sphere of social protection of the population, it 

is possible to distinguish the legal (juridical) and organizational (non-legal, actual) 

forms.  

It is explained that the peculiar feature of the legal form of the public 

administration entities’ activity, which functioning presents a substantial element 

of the public administration in the sphere of social protection of the population, is 

the fact that this very form most evidently manifest the governmental, executive 

and administrative and subordinate nature of their authority. Hence, the legal form 

of the public administration in the sphere of social protection of the population is a 

specific and uniform, according to its features, activity accomplished by the 

appropriate entities in exact and immutable accord with the requirements of the 

current legislation of Ukraine which regulated public administration in the sphere 

of social protection of the population, which results in certain legally valid 

consequences. In its turn, the peculiarities of the legally regulated actions of the 

public administration entities in charge of public administration in the sphere of 

social protection of the population which issue the legal instructions in the sphere 

of social protection of the population while performing their executive and 

administrative activity have been described. Among them there are: adoption of the 

normative and individual acts, conclusion of the administrative agreements and 

performance of other legally significant actions.  

Characterized are the legally regulated actions of the public administration 

entities, functioning in the sphere of social protection of the population, which do 

not have immediate legal significance (do not generate or change or liquidate legal 

prescriptions) and are aimed at the organizational support of the executive and 

administrative activity in the sphere of social protection of the population. 

Additionally motivated (taking into account the contradictory attitudes of 

scientists) is the conclusion stating that the non-legal forms of the public 

administration in the sphere of social protection of the population are not 

connected with accomplishment of the governmental executive and regulatory 
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authorities and do not cause legal consequences (carrying out the public and 

organizational events and organizational and technical measures) – their objective 

is in facilitation of the effective conditions for accomplishing the authorities of the 

public administration engaged in the public administration in the sphere of social 

protection of the population. This objective is achieved by establishment of the 

proper conditions for functioning of the executive authorities, local self-

government bodies and other entities of public administration engaged in the social 

protection of the population, both from the internal and external organizational 

structures. Such conditions are provided for by the material and technical support 

and by settling the problems associated with creation of the conditions that enable 

accomplishment of the citizens’ right to social protection. 

On the basis of a study of doctrinal developments the following 

conclusion has been made: when the term of «non-legal forms of public 

administration in the sphere of social protection» is used, we do not have in mind 

the inappropriate forms not envisaged by the legislation or such forms that 

contradict provisions of the current legislation or violate it. It is maintained that the 

non-legal nature means that one which does not give rise to the norms of the law 

ad that the specific non-legal form of the public administration in the social sphere 

(organizational, material and technical) is accomplished acting within the legal 

environment, however, this form does not give rise to creation of new legal 

prescriptions. 

It is established that there is some interrelation between the forms of 

public administration in the sphere of social protection of the population, which 

means that one form of the public administration in the sphere of social protection 

of the population may not exist without the other form – they both are realized in 

the course of the public administration in the sphere of social protection of the 

population in the aggregate and in the inseparable unity. 

The current trends of transformation of the forms of public administration 

in the sphere of social protection of the population of Ukraine have been analyzed 
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and the aspects of their problems have been described. The emphasis is placed 

upon the fact that nowadays the system of public administration in the sphere of 

social protection of the population of Ukraine is not yet properly adjusted to 

functioning under the market conditions which necessitates further complex 

studies. It has been proved that the improvement of the public administration in the 

sphere of social protection of the population is one of the essential factors which 

facilitates establishment of Ukraine as a social welfare state. 

Key words: administrative procedures in the sphere of social protection, 

administrative procedures, administrative act, public administration instruments, 

public administration mechanism, regulatory act, public administration principles, 

public administration, social protection of population, public administration 

entities, sphere of social protection of population, forms of public administration. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Конституція України, 

проголошуючи державу соціальною (ст. 1), визначає соціальну спрямованість 

економіки (ч. 4 ст. 13) та встановлює способи здійснення, задоволення та 

захисту соціальних прав та інтересів (ст. 36, ст. 44), а також гарантує право 

громадян на соціальний захист (ст. 46). Наголосимо, що практичне втілення 

наведених конституційних приписів прямопропорційно залежить від 

ефективності публічного адміністрування, якості діяльності усіх суб’єктів 

публічної адміністрації та вмілого застосування форм публічного 

адміністрування, передбачених чинним законодавством України. 

Беззаперечно, сфера соціального захисту є стратегічною сферою 

життєво важливих інтересів населення, якісні та кількісні характеристики 

якої виступають вагомою детермінантою рівня соціального, економічного, 

правового та культурного розвитку держави і суспільства. Належна 

організація національної системи соціального захисту багато в чому визначає 

порядок в країні, ступінь згоди в суспільстві, а також стійкість та динаміку 

економічного і соціального розвитку. Однак шлях становлення України як 

демократичної, правової та соціальної держави є сповненим загроз, які 

ускладнюють або перешкоджають реалізації громадянами права на 

соціальний захист. При цьому, видається, саме у періоди становлення, 

трансформації та реформування України, коли суспільство та країна 

переживають важкі періоди, питання підвищення якості публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення набуває особливої 

актуальності. Як свідчить практика, ефективність вирішення соціальних 

проблем, які різко загострюються у суспільстві саме в такі періоди, залежить, 

перш за все, не тільки від загального рівня економіки держави, можливостей 

матеріальної (фінансової) бази соціальної роботи, а й від суті та змісту 

державної політики у сфері соціального захисту населення. 
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Важливо звернути увагу і на те, що на теперішній час, в умовах 

запровадження та розвитку новітніх процесів в Україні, спостерігається 

тенденція поступового підвищення рівня розвитку сфери соціального 

захисту. У результаті функціонування системи суб’єктів публічної 

адміністрації, на яких покладено здійснення публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення, повільно, але все ж досягаються 

забезпечення державних стандартів, підвищення рівня життя, поліпшення 

якості робочої сили, формування системи трансфертів. Таким чином, соціум 

та публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення є 

поняттями взаємопов’язаними і взаєморозвиваючими. 

Актуалізації проблематики публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення сприяють також процеси оптимізації системи 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

децентралізація повноважень, вдосконалення форм та методів їх діяльності у 

сфері соціального захисту. 

Між тим, видається, вектор шляхів подальшого підвищення якості 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні 

повинен бути направлений, у першу чергу, на систематизацію та вирішення 

проблем теоретичного та методологічного характеру. Адже віддаючи 

належне результатам наукових досліджень вітчизняних науковців, варто 

зазначити, що на теперішній час у наукових джерелах розкрито лише 

загальні аспекти соціального захисту населення, тоді як сфера 

функціонування системи соціального захисту населення саме як об’єкту 

публічного адміністрування і до сьогодні залишається майже 

непроаналізованою, а цілісна доктрина публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення в Україні на даний час не є розробленою, що 

додатково посилює своєчасність обраного напрямку пізнавального пошуку. 

Зазначене свідчить про безумовну доктринальну та праксеологічну 

актуальність проведення комплексного наукового дослідження проблематики 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 



25 

Таким чином, теоретична та практична значимість обраної теми, її 

недостатня теоретична розробленість та актуальність зумовили необхідність 

та важливість теоретичного обґрунтування та внесення науково 

аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо подальшого 

удосконалення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в Україні. 

Науково-теоретичне підґрунтя для написання дисертації становлять 

праці таких провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі 

адміністративного права, які досліджували сферу публічного 

адміністрування та її основні детермінанти, як В.Б. Авер’янов, М.О. Багмет, 

Д.М. Бахрах, М.В. Бевзенко, Ю.П. Битяк, В.Р. Біла, О.М. Василик, 

Б.М. Габрічидзе, В.В. Галунько, Г.Д. Голубчик, Т.О. Губанова, О.О. Губанов, 

П.В. Діхтієвський, О.В. Золотоноша, О.Б. Кірєєва, Г.В. Коваль, 

Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, І.В. Клименко, В.В. Лаврухін, 

Г.С. Лопушняк, Р.С. Мельник, О.І. Миколенко, Д.В. Приймаченко, 

В.П. Тимощук, Т.В. Хміль, О.Б. Шевчук, І.П. Яковлев та інші. Деякі аспекти 

проблематики публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення стали предметом досліджень В.Д. Бакуменка, М.М. Білинської, 

Н.П. Борецької, Н.С. Власенка, О.С. Власюка, І.Ф. Гнибіденка, 

М.В. Кравченка, О.Ю. Лебединської, Е.М. Лібанової, В.В. Мамонової, 

О.Ф. Новікової, В.П. Трощинського, Ю.І. Шпараги та ін. 

Варто вказати на особливу джерельну цінність розробок із 

проблематики публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення таких вчених, як: Т.Б. Аріфходжаєва, В.О. Закриницька, 

А.В. Міськевич, С.В. Сівков, С.А. Уханенко, М.М. Чекан. Разом із тим, 

проблематику публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення не можна вважати вичерпаною, адже на теперішній час 

залишаються актуальними питання системи суб’єктів, які здійснюють 

публічне адміністрування у вказаній сфері (зокрема, за рахунок оптимізації 

системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
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децентралізації повноважень), їх взаємодії, особливостей застосування 

інструментів публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення тощо. 

Важливою доктринальною основою стали також фундаментальні праці 

таких науковців у галузі загальної теорії права та інших правових наук, як: 

О.Б. Жук, В. Лукащикевич, О.Ф. Скакун, С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров, 

С.Г. Стеценко, В.І. Теремецький, І.С. Ярошенко та інші автори. 

Проте, незважаючи на достатньо широке коло науково-дослідних робіт 

та практичних напрацювань, які стосуються сфери публічного 

адміністрування та її основних детермінант, комплексних досліджень, 

присвячених публічному адмініструванню у сфері соціального захисту на 

сучасному етапі розвитку держави, в Україні проведено не було. У контексті 

ж складних трансформаційних процесів, які відбуваються на теперішній час в 

Україні, логіка попередніх наукових досліджень та інтереси практики 

зумовлюють актуальність потреби вирішення на науковому рівні низки 

дискусійних питань, які стосуються публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту, науковим «базисом» для якого стали праці вказаних 

вчених. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015–2019 роки, комплексних 

наукових проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України 

в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 

0115U00710) та «Дослідження проблем теорії адміністративного права в 

умовах глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00711). 

Крім того, проблематика дослідження є пов’язаною із підготовкою змін до 

адміністративного законодавства та безпосередньо стосується Концепції 

адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента 

України від 22.07.1998 р. № 810/98; Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; 
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Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого 

Постановою Верховної Ради України від 04.06.2015 р. № 509-VІІ; 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 

26.02.2016 р. № 68/2016; Стратегії реформування державного управління 

України на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24.06.2016 р. № 474-р; Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки, 

затвердженої постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 03.03.2016 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на основі комплексного аналізу положень чинного законодавства 

України та проектів законів, вітчизняних та зарубіжних наукових, 

навчальних, публіцистичних джерел, з урахуванням вітчизняних наукових 

теорій та позитивного досвіду обґрунтувати теоретичні положення та 

розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 

 охарактеризувати стан наукового опрацювання проблематики 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні, 

встановити її нерозроблені аспекти; 

 визначити поняття, надати сутністно-якісну характеристику та 

з’ясувати основні властивості публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення; 

 описати правові основи публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення та виокремити їхню специфіку; 

 визначити принципи публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення; 
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 встановити та охарактеризувати систему суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні; 

 охарактеризувати адміністративні процедури, що реалізуються у 

межах публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення; 

 встановити специфіку правових форм публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення в Україні; 

 розкрити особливості неправових форм публічного адміністрування 

у сфері соціального захисту населення; 

 розробити концептуальні пропозиції теоретичного та практичного 

характеру, спрямовані на підвищення ефективності публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення. 

Предметом дослідження є публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту: теорiя та практика. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи 

є сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового 

пізнання, практичне застосування яких дало змогу здобути науково 

обґрунтовані висновки. Базовою методологічною основою дисертації є 

діалектичний метод, який дав змогу розкрити предмет дослідження системно, 

повно, у динаміці, взаємозв’язку його структурних складників. 

За допомогою формально-логічних методів (аналізу, синтезу, 

узагальнення тощо) сформульовано основні дефініції, яких використано у 

дослідженні (підрозділи 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). Логічний метод 

дослідження зумовив послідовність викладених суджень та умовиводів. Його 

застосування дало змогу сформулювати такі базові поняття, як «соціальний 

захист», «соціальне забезпечення», «соціальне страхування» «сфера 

соціального захисту населення», «публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту населення» та ін. Порівняльно-правовий метод дозволив 
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дослідити норми вітчизняного законодавства, що містять своє вираження у 

системі нормативно-правових актів різної юридичної сили та регламентують 

питання здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, та порівняти їх з метою формулювання пропозицій щодо 

запозичення позитивного досвіду (підрозділ 1.3), а також виокремити 

детермінантні характеристики публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення в Україні (підрозділ 1.2). Застосування 

структурно-системного методу дозволило здійснити класифікацію правових 

норм, якими врегульовано питання публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення (підрозділ 1.3), а також дослідити систему 

суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють публічне адміністрування у 

сфері соціального захисту населення в Україні (підрозділ 2.2). Статистичний 

та соціологічний методи використано з метою аналізу та узагальнення 

емпіричної інформації, що стосується теми дослідження (підрозділи 2.3, 3.1, 

3.2). В дослідженні застосовано й інші наукові підходи: органічної єдності 

теорії і практики (підрозділи 2.1, 2.3), класифікації і групування форм 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в 

Україні (підрозділи 3.1, 3.2), моделювання та прогнозування (з метою 

розробки та формулювання напрямів вдосконалення та практичних засад 

підвищення ефективності публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення в Україні) (підрозділ 3.3). Комплексне застосування 

вказаних методів забезпечило повноту та об’єктивність положень, наведених 

у дисертації. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, акти 

Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, 

центральних органів виконавчої влади, міжнародні нормативно-правові акти, 

яких ратифіковано у встановленому законом порядку, що закріплюють 

основні категорії та поняття публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення. 
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Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є 

змістовним елементом публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, політико-правова публіцистика, словниково-довідкові 

видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертаційне дослідження є однією із перших спроб комплексно, з 

використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 

науки адміністративного права визначити сутність, механізм та форми 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

концептуальних наукових положень та висновків, запропонованих особисто 

здобувачем. Основні з них такі: 

уперше: 

 визначено, що сфера соціального захисту населення є однією зі сфер 

позитивних зобов’язань держави, яка представлена комплексом 

організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на 

забезпечення соціальних виплат, пільг, послуг та інших гарантій, що 

надаються специфічними соціальними інституціями; 

 використано комбінований підхід до систематизації правових засад 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення; 

 встановлено, що система суб’єктів публічної адміністрації, на яких 

покладено здійснення публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, характеризується, передусім, розлогістю, оскільки 

кількісно включає чимало суб’єктів, які належать до різних підсистем 

публічної влади: органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, 

центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи та місцеві 

органи виконавчої влади), органи місцевого самоврядування, а також інші 

суб’єкти публічної адміністрації (яких не можливо віднести до попередніх 
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груп, зокрема, військово-цивільні адміністрації, юридичні особи публічного 

та приватного права тощо); 

 виокремлено загальні та спеціальні ознаки адміністративних 

процедур у сфері соціального захисту населення, а також розкрито їхній 

зміст; 

удосконалено: 

 наукові положення про становлення та розвиток інституту 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні, 

що дозволило виявити причини недосконалості сучасного стану вказаного 

правового інституту; 

 положення щодо розмежування понять «соціальний захист» та 

«соціальне забезпечення», які не є тотожними, оскільки «соціальний захист» 

є ширшим за обсягом поняттям та включає в себе соціальне страхування, 

соціальні стандарти і гарантії населення та соціальне забезпечення як 

складники; 

 класифікацію правових норм, якими врегульовано питання 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення; 

 визначення способів нормативного закріплення змістових елементів 

принципів верховенства права та належного врядування як відображення ідеї 

якісного публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення; 

 наукові положення стосовно форм публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення та їхніх сутнісних ознак; 

 тези про те, що загалом інструменти публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення повинні відповідати таким вимогам: не 

виходити за межі режиму законності; відповідати компетенції суб’єкта 

публічної адміністрації; відповідати змісту його адміністративних 

зобов’язань; відповідати змісту i характеру вирішуваних питань; сприяти 

дотриманню публічного інтересу; враховувати особливості конкретного 

об’єкта владного впливу; 

набули подальшого розвитку: 
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 положення щодо належності адміністративних процедур у сфері 

соціального захисту населення до загальновизнаних видів адміністративних 

процедур; 

 теза щодо обґрунтування двосторонніх угод як гнучкого регулятора 

здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення; 

 аргументи щодо необхідності розробки Концепції публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення як результату 

трансформації ідеї публічного адміністрування в цілому з урахуванням 

міжнародної практики з аналогічних питань, способу забезпечення реформ, 

спрямованих на формування України як соціальної держави. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, пропозиції та 

рекомендації становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес, 

сприятимуть удосконаленню публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення. Одержані результати можуть бути використані та 

використовуються у таких напрямах: 

 у науково-дослідній сфері – як фундамент для розв’язання та 

подальшого дослідження проблематики публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення; 

 у правотворчій діяльності – як науково обґрунтовані пропозиції 

щодо подальшого вдосконалення чинних нормативно-правових актів, якими 

встановлено засади публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення; 

 у правозастосовній діяльності – як рекомендації щодо підвищення 

ефективності практичного здійснення визначеної національним 

законодавством діяльності, яка становить зміст публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення; 

 у навчальному процесі – під час викладання студентам вищих 

юридичних навчальних закладів навчальної дисципліни «Адміністративне 



33 

право», для підготовки відповідних розділів підручників, навчальних 

посібників, курсів лекцій, а також під час підготовки студентами наукових 

робіт. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, його 

основні висновки та рекомендації оприлюднено на 3 міжнародних науково-

практичних конференціях: «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» 

(м. Харків, 2021 р.);  «Юридична наука: виклики і сьогодення» (м. Одеса,  

2021 р.); «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» 

(м. Запоріжжя, 2021 р.).  

Публікації. Основні положення, висновки та рекомендації, що 

містяться в дисертаційній роботі, викладено у 8 публікаціях, у тому числі в 

5 наукових статтях, з яких 4 опубліковано у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, і 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 

3 тезах доповідей, оприлюднених на міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 200 сторінок, у 

т. ч. основного тексту – 155 сторінок. Список використаних джерел налічує 

205 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО 

АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

1.1. Стан та напрямки розвитку науковий думки щодо публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні 

 

Наукові дослідження, яких присвячено проблематиці публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні, не 

втрачають своєї актуальності. Це обумовлено тим фактором, що становлення 

та розвиток демократичної, правової, соціальної держави є основним 

конституційним принципом та завданням державотворчого процесу [93, 

с. 133]. У той час, головними ознаками соціальної держави має бути свобода і 

справедливість, забезпечення соціально-економічних прав людини, соціальне 

страхування, політика зайнятості та охорони прав працівників, підтримка 

сім’ї, турбота про безробітних, молодь, людей похилого віку, доступність 

освіти, охорона здоров’я та материнства, культури, забезпечення рівних прав 

і можливостей представників різних національних, етнічних груп, 

збереження екологічного середовища, гідний людини прожитковий мінімум, 

соціальне вирівнювання та дотації [160]. Ось чому значущість соціальної 

сфери у сучасному розвитку демократичних держав світу, у тому числі й 

України, важко переоцінити, адже саме її безпосередньо пов’язано з 

розподілом матеріальних і духовних благ, задоволенням специфічних потреб 

людини, якістю і рівнем її життя, умовами праці, побуту та дозвілля. Як 

уявляється, у будь-якій державі соціальна сфера слугує інтересам, 

насамперед, людей як найвищої цінності. 

Важливо звернути увагу і на те, що своїм пріоритетом соціальна 

держава вважає не лише забезпечення права на гідне існування, а й 
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механізму його практичного забезпечення. Саме тому важливою складовою 

соціально-економічної політики держави, яка являє собою одну з передумов 

економічного та соціального розвитку суспільства, є регулювання соціальної 

сфери, а діяльність у відповідному напрямі забезпечує організованість і 

порядок, необхідні для нормального функціонування та розвитку. 

Між тим, говорячи про соціальну політику та соціальну сферу в 

Україні, слід вказати, що на теперішній час вони формуються під впливом 

історичних процесів цілковитої відбудови держави та суспільства. При 

цьому, основними цілями соціальної політики України на сучасному етапі 

соціально-економічного розвитку стали підвищення якості життя населення, 

забезпечення пріоритету соціальних критеріїв створення і розширення 

виробництва, зміцнення трудової мотивації, забезпечення зайнятості, 

забезпечення добробуту та соціальної справедливості, повна реалізація 

особистих свобод і прав громадян, регулювання доходів, пом’якшення 

соціальної напруженості тощо. Разом із тим, видається, на шляху реалізації 

вказаних цілей науковцям та практикам доводиться докладати чимало зусиль 

та долати немало перешкод, яких пов’язано із значною динамічністю та 

суперечливістю процесів, кардинальними змінами, що опосередковано 

численними соціальними, економічними та політичними факторами, 

численними реформами в економічній, політичній, правовій та інших сферах 

суспільного життя, трансформацією суспільного життя, що полягає у 

динамічному реформуванні положень чинного законодавства, а також у появі 

ефективних механізмів правового регулювання. 

Показово, що як і в більшості цивілізованих країн, право громадян на 

соціальний захист в Україні задекларовано на конституційному рівні. Так, 

відповідно до положень ст. 46 Конституції України, 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 
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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. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є 

основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий 

від прожиткового мінімуму, встановленого законом [70]. Аналіз вказаних 

положень дозволяє стверджувати, що законодавець підкреслив важливість 

для громадян забезпечення права на соціальний захист, а також 

невичерпність переліку соціальних ризиків, за яких таке право може 

виникнути. 

Відзначимо, що на теперішній час держава через систему органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування оптимально 

намагається забезпечити механізм реалізації права громадян на соціальний 

захист. І в цьому аспекті слід вказати, що соціальний захист населення – одна 

із тих сфер суспільного буття, невід’ємними властивостями якої є 

системність та об’ємність, а також значна змістовна ускладненість. Так, до 

сфери соціального захисту населення як об’єкта публічного адміністрування 

належить впорядкування суспільних відносин щодо соціального 

забезпечення, соціального страхування та соціальної підтримки (допомоги). 

При цьому, кожен із вказаних напрямів публічного адміністрування має 

складну внутрішню структуру, що відображається на специфіці системи 

суб’єктів публічної адміністрації та інструментах, які ними застосовуються. 

У той же час, вбачається, ефективну державну соціальну політику має бути 

побудовано таким чином, щоб концентрувати зусилля органів державної 

влади на розв’язанні протиріч та усуненні невідповідностей між фактичними 

потребами населення в соціальному захисті і соціальних послугах та 

реальними можливостями держави в задоволенні конституційних соціальних 

прав громадян. 
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Водночас, аналіз сучасного стану соціально-економічної ситуації в 

країні свідчить про те, що на теперішній час публічне адміністрування у 

сфері соціального захисту населення в Україні не повністю відповідає 

вимогам, які ставлять перед нею потреби українського суспільства та світові 

загальноцивілізаційні стандарти. У той же час, формування ефективної 

системи публічного адміністрування у сфері соціального захисту, що здатна 

виробляти та реалізовувати цілісну державну політику у вказаній сфері, якої 

буде всеціло спрямовано на потреби громадян, сталий суспільний розвиток 

та адекватне реагування на внутрішні і зовнішні виклики, є важливою 

передумовою євроінтеграційного курсу України та базисом розбудови 

сильної демократичної держави, у якій людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. 

І в цьому аспекті доцільно говорити про гостру необхідність та 

значимість залучення наукової спільноти до процесу втілюваних 

перетворень, адже наукове знання, маючи чітко окреслений 

інструментальний характер, у процесі системних змін є гарантом якісного 

забезпечення розв’язання низки важливих проблем, пов’язаних не тільки зі 

стабілізацією та розвитком українського суспільства, а й з успішним 

утвердженням України у сучасному глобалізаційному світі як демократичної, 

правової та соціальної держави. 

На жаль, на шляху глибоких структурних реформ науку 

адміністративного права дещо абстрагували від аналізу та фундаментального 

осмислення чималої кількості доленосних для України питань, що не тільки 

сприяло її підміні узагальненими, малозмістовними та безпредметними з 

юридичної точки зору міркуваннями, а й похитнуло фундамент для якісних 

змін та трансформацій, які відбуваються на теперішній час у ключових 

напрямах життя держави. А тому, вбачається, тільки комплексна 

концентрація зусиль наукового середовища та державних інституцій 

сприятиме подоланню перешкод та ризиків на шляху модернізації усіх сфер 

життя суспільства у контексті сучасних трансформаційних змін. Сказане 
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повною мірою стосується і сфери соціального захисту населення, яка в 

умовах європейської інтеграції зазнала кардинальних трансформацій. 

Здійснений аналіз стану наукової розробки проблематики суччасного 

стану публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в 

Україні свідчить про те, що, на теперішній час вказана проблематика не є 

предметом комплексного галузевого дослідження та не знаходить свого 

комплексного вирішення у доктринальних джерелах. Однак суттєвими для 

дослідження та всебічного розгляду усіх аспектів публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні стали 

наукові праці провідних вітчизняних вчених, які є достатнім теоретичним 

підґрунтям для вивчення складних та проблемних аспектів публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Так, наприклад, комплексний аналіз соціального захисту населення як 

складової соціальної політики держави здійснено у дисертації Ю.Д. Юрченка 

«Державне управління в сфері соціального захисту населення: теоретико-

методологічні аспекти» (2006 р.), поданій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління. Вирішуючи цілу низку конкретних 

задач, яких спрямовано на комплексне дослідження питання удосконалення 

діяльності органів управління у сфері соціального захисту населення в 

умовах становлення та розвитку України як соціальної держави, автор 

приходить до висновку, що поняття «соціальна політика», яке є похідним від 

поняття «соціальна держава», у сфері соціального захисту населення можна 

визначити як систему правових, організаційних та інших заходів державних 

органів і недержавних установ та організацій, що враховують економічний 

потенціал країни і сформовані для підтримання соціальної стабільності у 

суспільстві, створення умов для забезпечення добробуту працездатних осіб 

та належного рівня життя тих, хто через непрацездатність та інші життєві 

обставини не має достатніх засобів для існування. При цьому, Ю.Д. Юрченко 

вказує, що система соціального захисту містить три складові: соціальну 

допомогу – підвищення рівня споживання незаможних сімей шляхом 
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зниження рівня споживання більш заможних сімей через надання першим 

адресних допомог; соціальне страхування – захист громадян від настання 

соціальних ризиків, зокрема втрати працездатності та самої роботи, шляхом 

участі в програмах соціального страхування, в яких страхові виплати тісно 

пов’язані зі страховими внесками; соціальну справедливість – матеріальну 

або фінансову компенсацію особам, які постраждали від непередбачуваних 

подій (природних і техногенних катастроф тощо) [198, с. 7–8]. 

В.С. Толуб’як у дисертаційному дослідженні «Трансформація 

фінансових механізмів державного управління пенсійною системою в 

Україні», поданому на здобуття наукового ступеня доктора наук з 

державного управління (2012 р.), серед іншого, визначає місце пенсійного 

забезпечення у системі соціального захисту населення України. Автор 

стверджує, що пенсійна політика є невід’ємною складовою системи 

соціального захисту, забезпечує економічну та соціальну стабільність в 

державі і реалізується через систему пенсійного забезпечення. Тому, з одного 

боку, автор розглядає пенсійну політику як особливу складову механізмів 

реалізації соціальних функцій держави, а з іншого – як спосіб задоволення 

матеріальних потреб окремих категорій громадян, у яких із причин наявності 

соціальних ризиків відсутні джерела матеріального забезпечення [184]. 

У дисертаційній роботі М.В. Кравченко «Модернізація державної 

політики у сфері соціального захисту населення України» (2013 р.), поданій 

на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, 

автором розроблено концептуальні засади модернізації державної політики у 

сфері соціального захисту населення України в умовах сучасних викликів з 

урахуванням стратегічних векторів розвитку українського суспільства та 

кращого зарубіжного досвіду, які базуються на теоретико-методологічній 

основі державної політики у сфері соціального захисту, концептуальних 

положеннях стратегії держави, оцінці стану та проблем вітчизняної системи 

соціального захисту, на принципах, механізмах, напрямах і заходах 

модернізації та їх моніторингу. Крім того, автором удосконалено понятійно-
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категорійний апарат науки державного управління шляхом розширення 

змісту поняття «державна політика у сфері соціального захисту населення 

України» та введення у науковий обіг поняття «модернізація державної 

політики у сфері соціального захисту населення України», здійснено 

структуризацію напрямів та механізмів модернізації державної політики у 

сфері соціального захисту з урахуванням диференційованого підходу до 

різних соціально-демографічних груп і категорій громадян, що дозволяє 

більш повно враховувати особливості соціального захисту різних категорій 

осіб, виокремлювати політику держави залежно від об’єктів, робити її 

адресною та ефективною. Поряд із цим, М.В. Кравченко визначає умови та 

чинники забезпечення успішної модернізації державної політики у сфері 

соціального захисту населення України та шляхи її досягнення з урахуванням 

аналізу причинно-наслідкових механізмів, якими зумовлено кризу системи 

соціального захисту та суперечливу і неефективну державну політику в 

досліджуваній сфері [73]. 

Разом із тим, Л.Б. Баранник у дисертаційному дослідженні «Фінансове 

забезпечення системи соціального захисту населення в умовах економічних 

перетворень» (2014 р.), поданому на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук, вказує, що із набуттям самостійності України відбувалось 

становлення та удосконалення системи соціального захисту населення та 

механізму її фінансового забезпечення. При цьому, при розкритті 

особливостей системи соціального захисту населення автором виділено такі 

етапи її становлення: 1) початковий етап становлення (1991–1996 рр.), який 

характеризується створенням мережі державних установ соціального 

страхування, запровадженням соціального страхування на випадок 

безробіття, тимчасової або постійної непрацездатності; наданням соціальної 

допомоги непрацездатним і малозабезпеченим особам; підтриманням рівня 

життя в умовах зростання споживчих цін; компенсацій і пільг громадянам, 

які потерпіли від техногенних та природних катастроф. Відмітимо, що 

соціальний захист у цей період здійснювався, переважно, за рахунок коштів 
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державного та місцевих бюджетів; 2) етап подальшого розвитку (1997–

2004 рр.) – характеризується посиленням дієвості регуляторної функції 

системи соціального захисту населення, створенням відповідних інститутів, 

підвищенням рівня соціальної спрямованості бюджету; 3) етап 

інституційного вдосконалення (2005–2008 рр.), який характеризується 

гармонізацією інституційних засад системи соціального захисту населення до 

світових соціальних стандартів, розширенням застосування соціальних 

послуг; 4) етап адаптації до економічної рецесії та стабілізаційного 

відновлення (2009 р. – по теперішній час), який характеризується 

удосконаленням механізмів фінансового забезпечення системи соціального 

захисту населення [13]. 

Як вказує Л.Б. Баранник, система соціального захисту населення 

виконує реабілітаційну, запобіжну, стимулюючу, інвестиційну, 

перерозподільну функції, передбачає захист від втрат, пов’язаних з 

непрацездатністю, нещасним випадком, безробіттям та заходи, яких 

спрямовано на їх запобігання. Важливим є вирівнювання соціальної 

забезпеченості громадян, задоволення попиту всіх категорій населення на 

соціальні послуги, стимулювання до участі в суспільно корисній праці, 

попередження настання соціальних ризиків, встановлення соціальних 

гарантій на рівні держави, адміністративно-територіальної одиниці, 

підприємства з визначенням відповідних функцій та відповідальності, що 

сприятиме утвердженню соціальної справедливості та соціальної 

стабільності в Україні [13]. 

Л.О. Павлова у дисертаційному дослідженні «Політико-економічний 

аналіз системи соціального захисту населення в Україні» (2015 р.), поданій 

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, систематизує та 

розвиває поняттєво-категоріальний апарат системи соціального захисту 

населення, розглядає основні структурні елементи системи соціального 

захисту населення України, розкриває тенденції в еволюції наукових 

поглядів економічних шкіл щодо ролі соціального захисту, особливості й 
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причини низької ефективності системи соціального захисту в командно-

адміністративній економіці, а також інституційно-правовий механізм 

соціального захисту населення, надає комплекс рекомендацій, яких 

спрямовано на вдосконалення державного регулювання соціального захисту 

населення в Україні, теоретично узагальнює світові моделі соціального 

захисту та надає на їхній основі пропозиції з використання найефективніших 

механізмів у системі соціального захисту населення України. При цьому, 

автор пропонує під системою соціального захисту населення розуміти 

взаємозв’язок двох складників: 1) держави як інституту забезпечення 

соціального захисту всього населення; 2) держави та бізнесу як інститутів 

забезпечення соціального захисту працюючого населення [112, с. 6]. 

Крім того, аналіз державного регулювання механізму соціального 

захисту населення також дозволив авторові виявити необхідні напрями його 

удосконалення: викорінення корупції та олігархічної моделі економіки; 

розроблення Соціального кодексу України; модифікація механізму надання 

пільг; підвищення стандартів оплати праці в Україні й щорічний моніторинг 

якості життя громадян; щомісячний моніторинг одержувачів соціальної 

допомоги та розроблення ефективної системи надання адресної допомоги 

соціально незахищеним верствам населення; удосконалення методики 

розрахунку прожиткового мінімуму, вдосконалення системи надання 

соціальних послуг, посилення контролю за наданням житлових субсидій 

тощо. 

Між тим, порівняльний аналіз сучасних моделей соціального захисту 

населення розвинутих країн світу (Швеції, Німеччини, США, Франції, 

Японії, Італії) та країн пострадянського простору (Польщі, Чеської 

Республіки, Російської Федерації), проведений Л.О. Павловою, підтвердив, 

що найкращий варіант для України – спрямування зусиль на побудову такої 

моделі, яка б відповідала умовам соціально орієнтованої економіки і 

становила поєднання елементів континентальної й англосаксонської 

моделей: розвиток соціального партнерства; функціонування надійного 
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механізму соціального страхування; існування жорсткого державного 

контролю за дотриманням соціальних гарантій і підвищенням ефективності 

функціонування інститутів соціального захисту [112]. 

Здобутки Т.Б. Аріфходжаєвої, яких відображено в дисертаційному 

проекті на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту в Україні» (2016 р.), стосуються 

комплексного спеціального дослідження теоретичних та практичних проблем 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту в Україні, а також 

формулювання обґрунтованих науково-теоретичних висновків та практичних 

рекомендацій щодо удосконалення чинного законодавства в досліджуваній 

сфері та практики його застосування [12]. Так, автор вважає, що публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту населення – це визначена 

публічними потребами діяльність публічної адміністрації, а також інших 

недержавних суб’єктів у разі делегування їм публічних повноважень, якої 

спрямовано на виконання владних повноважень публічного змісту 

(управління, надання адміністративних послуг, застосування 

адміністративних стягнень) у сфері соціального захисту населення. Разом із 

тим, Т.Б. Аріфходжаєва обґрунтовує позицію, що еволюцію формування 

системи соціального захисту населення в Україні можливо дослідити з точки 

зору історичного та геополітнчного аспекту формування української 

державності. Видається, унікальність нашої країни полягає у тому, що різні 

українські землі, перебуваючи певний час під владою різних держав, 

відповідно до законодавства цих держав формували різні системи 

соціального захисту населення. Кожен етап розвитку, як правило, 

супроводжувався відповідними змінами в управлінській структурі, яких було 

спрямовано на поліпшення організації роботи у різних сферах суспільного 

життя, у тому числі, й у сфері соціального захисту. 

Необхідно також зазначити, що метою публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення України автор визначає забезпечення 

стабільного, без заворушень і потрясінь, функціонування суспільства, 
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досягнення суспільної злагоди та соціальної цілісності, належного рівня 

життєдіяльності людей. Разом із тим, одним із найважливіших завдань 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення є 

затвердження державних стандартів і державних соціальних гарантій, які 

встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами. Також 

Т.Б. Аріфходжаєва вказує, що національні системи соціального захисту 

сформувалися з урахуванням специфіки економічного, соціального й 

культурного розвитку країн. Однак, попри відмінності в шляхах розвитку й 

особливостях організації, якості й обсязі послуг, а також у методах 

фінансування, всі системи соціального захисту функціонують на основі 

єдиних принципів: принципу соціального страхування; принципу 

соціального забезпечення; принципу допомоги; принципу соціальної 

солідарності. 

У той же час, як вказує Т.Б. Аріфходжаєва, в Україні розбудовано 

достатню правову основу для публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту, однак у законодавчих актах існують певні прогалини, 

які потребують більш детального розгляду. Враховуючи конституційні 

засади права людини на соціальний захист в Україні, а також суттєві зміни, 

що відбулися в країні останніми роками, які кардинально змінили правове 

регулювання відносин у сфері соціального захисту, надзвичайно актуальною 

є подальша розробка проблем щодо права соціального захисту як галузі 

публічного адміністрування, предмета, методів, системи, джерел, принципів, 

правовідносин у сфері соціального захисту, а також щодо правового статусу 

суб’єктів, системи соціальних стандартів і державних гарантій та їх 

відповідності міжнародним соціальним стандартам [12]. 

А.В. Міськевич у своєму дисертаційному дослідженні 

«Адміністративні процедури в сфері соціального захисту населення», 

поданому на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(2016 р.), репрезентує авторське поняття адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення як безоплатної діяльності держави, 
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результатом якої є прийняття адміністративного акта (свідоцтва, довідки, 

реєстрації, дозволу тощо), спрямованої на створення оптимальних умов 

життя людини та забезпечення її соціально-економічних потреб, у тому 

числі, у разі настання соціального ризику, у встановленому законодавством 

України порядку. Також автор мотивує важливий висновок про те, що 

соціальні й адміністративні послуги співвідносяться як частина та ціле, 

оскільки мають суттєві відмінності щодо суб’єктів, підстав та результатів 

надання послуг, а також резюмує, що соціальні послуги та адміністративні 

послуги у сфері соціального захисту населення хоча й мають єдину сферу 

застосування та належать до публічних послуг, проте мають суттєві 

відмінності, що унеможливлює їх ототожнення. Разом із тим, автором 

доведено, що у законодавчому регулюванні питання надання 

адміністративних послуг із соціального захисту населення мають місце 

колізійні норми, відсутні визначення та перелік адміністративних послуг у 

сфері соціального захисту населення, що створює прогалини у правовому 

регулюванні досліджуваної сфери суспільних відносин і веде до корупційних 

зловживань та бюрократичної тяганини з боку владних інституцій. З метою 

зведення вказаних зловживань до мінімуму, А.В. Міськевич визначає перелік 

адміністративних послуг із соціального захисту населення, що може стати 

правовою основою для подальшого впровадження концепції сервісної 

держави. 

Разом із тим, А.В. Міськевич вказує, що змістом адміністративної 

процедури з надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення є законодавчо регламентована послідовність процедурних дій зі 

звернення за отриманням адміністративної послуги, його розгляду, 

вирішення та виконання винесеного рішення суб’єктом надання такої 

послуги. Обґрунтовано, що адміністративна процедура з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення передбачає 

ряд специфічних процедурних дій чи особливих порядків (наприклад, щодо 

звернення за місцем реєстрації обов’язкова особиста присутність або 
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присутність законного представника, отримання адміністративної послуги 

«встановлення статусу інваліда війни» передбачає в окремих випадках 

звернення особливого суб’єкта тощо). Автором також виявлено, що 

підвищення рівня надання адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення здійснюється через підвищення ефективності контрольної 

діяльності держави та громадськості шляхом зменшення обсягу державного 

контролю та збільшення громадського; вдосконалення її організаційно-

правового регулювання; тенденцію до спеціалізації органів контролю за 

додержанням законодавства [101]. 

У контексті дослідження питань публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення в Україні, велике значення має дисертація 

С.А. Уханенка «Адміністративні процедури в сфері соціального захисту 

населення», якої подано на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук (2018 р.) [188]. 

Вагомого значення має дисертаційне дослідження М.М. Чекана 

«Публічне адміністрування соціального захисту в Україні», якого подано на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (2020 р.). В своєму 

дослідженні автор розглядає основні аспекти публічного адміністрування 

соціального захисту в Україні, з’ясовує зміст поняття та правову природу 

соціального захисту. Також автором виокремлено види соціального захисту, 

розкрито сутність та особливості державної політики щодо публічного 

адміністрування соціального захисту, проаналізовано міжнародний досвід 

щодо публічного адміністрування соціального захисту, визначено поняття та 

елементи механізму публічного адміністрування соціального захисту, 

охарактеризовано нормативно-правове забезпечення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту, розкрито повноваження та 

компетенцію суб’єктів публічного адміністрування соціального захисту в 

Україні, сутність та види засобів публічного адміністрування соціального 

захисту, визначено специфіку соціального захисту працівників Міністерства 
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внутрішніх справ України, розкрито особливості публічного адміністрування 

соціального захисту працівників поліції [193]. 

Не можна не вказати, що М.М. Чекан у своєму дисертаційному 

дослідженні чимало уваги приділяє визначенню дефініцій «соціальний 

захист», «державні форми соціального захисту», «державна політика у сфері 

соціального захисту». Так, автор вказує, що: соціальний захист – це комплекс 

урегульованих правовими нормами організаційно-правових і економічних 

інструментів, які використовуються державою через публічні органи 

управління, роботодавцями, шляхом страхування робітників, благодійними 

організаціями, шляхом запровадження благодійних програм, юридичними і 

фізичними особами, шляхом надання допомоги, що спрямовані на 

запобігання та подолання бідності, а також сприяння особам, які опинилися 

на межі бідності чи потребують допомоги. У той же час, на думку вченого, 

система соціального захисту – це цілісна єдність взаємозв’язаних між собою 

елементів (забезпечення, страхування, допомога), що діють з метою 

подолання бідності, а також сприяння особам, які опинилися на межі бідності 

чи потребують допомоги; державні форми соціального захисту – закріплені у 

правових актах зовнішні прояви заходів економічного, правового і 

організаційного характеру для підтримки найуразливіших верств населення; 

недержавні форми соціального захисту представляють собою закріплені у 

правових актах зовнішні прояви заходів, що використовують недержавні 

структури (громадські організації, благодійні фонди) для підтримки 

найуразливіших верств населення; державна політика у сфері соціального 

захисту – це використання відповідних внутрішньодержавних засобів та 

способів діяльності публічних органів управління, за допомогою яких 

захищаються державою права та законні інтереси соціально незахищених 

верств населення. Державна політика соціального захисту – це системний 

інститут захисту держави, що використовує законі засоби та способи, 

взаємообумовлюючого та взаємодоповнюючого характеру, яких направлено 

на захист суспільства та держави. Крім того, автор вказує, що державна 
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політика щодо публічного адміністрування соціального захисту передбачає 

стратегію застосування ефективної системи засобів, що використовуються 

публічною адміністрацією, відповідно до нормативно-правових актів, для 

захисту соціально незахищених верств населення [193]. 

Слід зазначити, що суттєву частину питань, які так чи інакше 

стосуються окремих аспектів публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення в Україні, викладено у монографічних працях. 

Так, проблема соціального захисту населення стала предметом 

монографічного дослідження І.Ф. Гнибіденка, М.В. Кравченко, О.Ф. 

Новікової «Соціальний захист населення України» (2009 р.) [177]. 

Питання теорії та практики державного управління у сфері соціального 

захисту населення в Україні розкрито у монографічному дослідженні А.А. 

Халецької «Соціальний захист населення в Україні: теорія та практика 

державного управління» [191]. 

Фундаментальною працею, якої присвячено дослідженню теоретико-

методологічних основ державної соціальної політики та визначенню її 

пріоритетності серед інших напрямів політики держави, є монографічне 

дослідження Г.С. Лопушняк. За результатами дослідження автором з’ясовано 

особливості та специфічні ознаки державної соціальної політики як 

важливого середовища формування і реалізації соціальної доктрини держави 

в умовах ринкових трансформацій, визначено концептуальні засади 

національної соціальної доктрини як головного стратегічного документа 

України, виокремлено передумови її розробки, обґрунтовано значущість 

соціальної політики для економічного розвитку держави, розкрито сутність 

державних соціальних стандартів та визначено проблеми їх формування, 

подано пропозиції щодо удосконалення понятійно-категоріального апарату 

та створення якісної системи цих стандартів. Крім того, на основі 

ґрунтовного аналізу реалізації соціальних прав в Україні, автором доведено 

відсутність дієвого державного механізму їх забезпечення, а також 

узагальнено теоретичні і практичні підходи до державного управління 
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системою соціального захисту населення, визначено сучасні тенденції 

реформування пенсійного забезпечення в Україні [90]. 

Дослідження комплексу питань, що стосуються регулювання системи 

соціального захисту населення України, здійснила І.В. Рудкевич, яка 

пропонує авторський підхід до розуміння соціального захисту як системи. 

Так, систему соціального захисту формують: 1) правові, соціально-

економічні, організаційні заходи, які гарантує та реалізовує держава задля 

забезпечення належного рівня життя населенню, а саме матеріальне 

забезпечення на рівні стандартів, що існують у суспільстві; 2) інститути 

державного соціального забезпечення, соціального й особистого 

страхування, соціальної допомоги, до того ж, внутрішньоорганізаційні форми 

соціальної допомоги, які здійснюються для матеріальної, медичної та 

реабілітаційної підтримки осіб похилого віку, хворих, непрацездатних, 

безробітних, сімей, які втратили годувальника, а також надання допомоги 

сім’ї; 3) методи, принципи, установлені на загальнодержавному рівні 

соціальні гарантії, заходи й інфраструктура закладів, що покликані 

створювати умови для нормальної життєдіяльності різних суспільних 

груп [167, c. 47–49]. 

Л.Б. Баранник у своєму дослідженні «Фінансовий механізм системи 

соціального захисту населення України: проблеми становлення та 

перспективи розвитку» розкриває сутність фінансового забезпечення системи 

соціального захисту населення як складової регуляторного механізму 

фінансової політики держави в умовах трансформації соціально-економічних 

відносин, яка полягає у використанні сукупності фінансових інститутів, у 

тому числі, бюджетного, податкового, страхового, кредитного механізмів, з 

метою створення належних умов розвитку соціального забезпечення як 

вагомої функції державного управління [14]. 

Інший аспект соціального захисту населення: сутнісні характеристики 

соціального захисту населення, методологічні засади його системного 

аналізу, інституційні механізми функціонування та розвитку, місце у системі 
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суспільних відносин, – розкриває у своїх наукових доробках 

М.М. Руженський. Автор наголошує, що сутність соціального захисту 

населення трактується дослідниками з різних точок зору. При цьому, в 

результаті узагальнення існуючих підходів до визначення сутності 

досліджуваної категорії, М.М. Руженський вказує, що соціальний захист 

населення – це суспільний інститут, котрий постає у вигляді соціально-

економічних відносин, проявом яких є свідомо організована соціальна 

діяльність, регульована за допомогою взаємоузгоджуваної системи доцільно 

орієнтованих стандартів зумовлено поведінки, виникнення і перетворення 

котрих у систему потребою забезпечення суспільно визнаних умов 

життєдіяльності людини в конкретний економічний період. Також автором 

визначено, що кожна категорія системи соціально-економічних відносин 

існує не ізольовано від інших, тож і соціальний захист населення постає як 

результат взаємодії із соціальною політикою держави та її соціальною 

безпекою і реалізується в таких формах, як соціальна допомога, соціальне 

страхування та соціальне забезпечення. 

Крім того, методологічні засади дослідження соціального захисту 

населення автором визначено як органічну єдність його принципів 

формування, функціонування та розвитку, суб’єктно-об’єктної структури та 

функцій. Як вказує М.М. Ружевський, принципи, на яких базується 

соціальний захист населення як суспільний інститут, пов’язано як із 

теоретичними, так і з практичними аспектами його існування, 

функціонування й розвитку. Теоретичний аспект являє собою результат 

узагальнення дії об’єктивних економічних та соціальних законів із 

притаманними їм рисами, характерними фактами і ознаками, що є підґрунтям 

для формування і розвитку цього суспільного інституту. Практичний аспект 

проявляється в процесі розробки і реалізації конкретних заходів, дій та 

процедур шляхом дотримання теоретичних положень, закладених в 

соціальному захисті. Принципи випливають із таких теоретичних положень, 

дотримання яких в практиці функціонування і розвитку соціального захисту 
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населення справляє позитивний вплив на соціально-економічні процеси в 

суспільстві [168]. 

У контексті суб’єктно-об’єктного підходу структура соціального 

захисту населення постає у вигляді його суб’єктів – держави, суспільних 

інститутів, соціальних груп, класів, які активно діють і своєю практичною 

діяльністю впливають на стан соціальної захищеності тих, хто цього 

потребує. Вони поділяються на первинні та вторинні. Перші створюють 

матеріальні блага, надають послуги, є носіями багатьох різноманітних 

потреб, інтересів, цінностей і формують вторинні суб’єкти – організації, 

установи, інститути, чия активна повсякденна діяльність спрямовується на 

створення оптимальних умов для соціального відтворення людини. Об’єктом 

соціального захисту населення є людина з усім розмаїттям її потреб та 

інтересів, котра перебуває в конкретній соціально-економічній життєвій 

ситуації. Також автор вказує, що взаємодію соціального захисту населення з 

іншими складовими суспільних відносин забезпечують функції, котрі є 

формою прояву його активності та життєдіяльності і засобом усунення 

суперечностей між системою і середовищем, в якому вона існує і 

розвивається. Виходячи зі змісту функцій соціального захисту населення, 

автор пропонує виділяти серед них загальні, спеціальні та допоміжні. 

Загальні функції пов’язані з процесами функціонування й розвитку 

суспільних відносин у цілому; спеціальні – забезпечують функціонування й 

розвиток окремих складових суспільних відносин, а допоміжні – сприяють 

нормальному здійсненню двох попередніх [168]. 

Державне фінансове забезпечення соціальної сфери стало предметом 

монографічного дослідження Т.М. Кір’ян та Ю.В. Пасічник, в якому 

авторами з’ясовано специфіку державного фінансового забезпечення 

соціальної сфери, обґрунтовано напрями державного регулювання 

соціальних виплат, зокрема, їх роль у соціальному захисті населення з 

використанням відповідних важелів, а також визначено важливість 



52 

державного регулювання та прогнозування заробітної плати для 

забезпечення динаміки соціально-економічного розвитку [60]. 

Ґрунтовний аналіз концептуальних засад фінансового забезпечення 

соціального захисту населення в Україні здійснив і М.І. Мальований у своєму 

дослідженні «Фінансові аспекти функціонування системи соціального 

захисту населення в Україні». Так, автором досліджено теоретико-

методологічні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту в 

Україні, розглянуто особливості фінансового забезпечення різноманітних 

форм соціального захисту (соціальне забезпечення, соціальне страхування, 

соціальна допомога), зосереджено увагу на аналізові впливу соціально-

економічних детермінант на формування основних джерел фінансових 

ресурсів для фінансування соціальних програм та виплат, намічено шляхи 

удосконалення фінансового забезпечення соціального захисту [94]. 

Показово, що у періодичній літературі також розкрито чимало аспектів, 

які можуть стати базисом для вивчення проблематики публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. Так, 

М.В. Кравченко у своїх дослідженнях здійснює аналіз наукового доробку у 

сфері соціального захисту населення українськими вченими, виокремлює 

аспекти, які залишилися поза увагою вітчизняних дослідників. Автор робить 

висновок про те, що перспективні напрями досліджень, які лишилися поза 

увагою дослідників або є недостатньо висвітленими – це вдосконалення 

державної політики щодо соціального захисту соціально вразливих верств 

населення, подолання бідності, законодавчого та фінансового врегулювання 

проблем у сфері пенсійного забезпечення, розробки нових механізмів 

забезпечення базової соціальної захищеності громадян, реформування 

системи соціальних пільг і соціальних послуг в українському суспільстві, 

аналіз тенденцій, засобів, механізмів, напрямів і методів покращання 

соціального захисту населення з урахуванням соціального досвіду передових 

західних держав [74]. 



53 

І.Ф. Гнибіденко, М.К. Орлатий, М.В. Кравченко та Н.А. Сич у своїх 

дослідженнях розглядають основні засади управління соціальним захистом 

населення України в сучасних умовах та пропонують нові підходи до 

вдосконалення вказаної системи. Так, на думку авторів, розробка української 

моделі соціального захисту має будуватися, головним чином, у таких 

напрямах: створення правових умов для реалізації економічної ініціативи 

громадян; здійснення всеохоплюючої реформи соціального страхування та 

пенсійного забезпечення; вдосконалення системи адресної допомоги 

найуразливішим верствам населення; забезпечення гарантованості та 

своєчасності виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомоги та інших 

соціальних виплат; більш активне залучення громадських, приватних і 

благодійних організацій у наданні соціальних послуг соціально незахищеним 

категоріям населення; подолання тенденцій подальшого розшарування 

суспільства за рівнем доходів [28]. 

Г.С. Лопушняк обґрунтовує позицію щодо того, що ототожнення 

соціального захисту із соціальним забезпеченням є неправомірним, оскільки 

перше є більш широким поняттям і, крім соціального забезпечення, включає 

й соціальне страхування та систему соціальних гарантій [91, с. 278]. Поряд із 

цим, Г.С. Лопушняк вказує, що в умовах обмеженості фінансових ресурсів 

необхідно змінити роль і функції держави у сфері соціального захисту. Автор 

не заперечує того, що держава повинна надавати певну допомогу громадянам 

та їхнім родинам, якщо вони не можуть власними зусиллями з різних причин 

(хвороба, інвалідність, похилий вік тощо) підтримувати необхідний 

мінімальний життєвий рівень. Однак держава, у першу чергу, повинна 

створити такі умови для своїх громадян, за яких кожен зміг би забезпечити 

достойний рівень життя не тільки для себе, але й для своєї сім’ї. Вказане 

дозволить суттєво зменшити видатки на різного роду допомоги, а також 

посилити мотивацію працездатного населення щодо одержання гідної 

заробітної плати. У цьому випадку управління у сфері соціального захисту 

буде тісно переплетено з державною політикою зайнятості та охорони праці, 
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яка також є одним із видів державної соціальної політики та включає 

політику: регулювання ринку праці й забезпечення ефективної зайнятості 

населення; організації та нормування праці; створення безпечних умов праці; 

забезпечення справедливого вирішення виробничих колективних спорів і 

трудових конфліктів. Крім того, автор визначає поняття «державне 

управління соціальним захистом населення» як діяльність держави, що 

характеризується сукупністю організаційно-правових, економічних та інших 

відповідних заходів із забезпечення соціальних прав і гарантій кожного члена 

суспільства та ґрунтується на конституційному принципі соціальної 

держави [91, с. 282–283]. 

Окремі напрями модернізації системи соціального захисту населення в 

Україні розкрито у наукових доробках К.В. Павлюка та О.В. Степанової. 

Автори на підставі аналітичного огляду мотивують: незважаючи на те, що в 

Україні існує розгалужена система соціального захисту населення, а Україну 

включено до групи країн із повним соціальним забезпеченням, національна 

система соціального захисту населення не відповідає сучасним потребам 

українського суспільства й не сприяє накопиченню соціального та людського 

капіталу. Основними проблемами є такі: нерівномірність розташування 

суб’єктів надання соціальних послуг (концентрація у великих містах, 

стаціонарних закладах); розширення груп населення, які потребують 

соціальних послуг (існуюча система послуг не відповідає потребам 

вразливих верств населення); фінансові, територіальні та структурні бар’єри 

доступу до соціальних послуг; низька якість соціальних послуг; відсутність 

можливості вибору послуги та постачальника; значна фрагментація 

підпорядкування соціальних послуг серед різних структур. Факторами, що 

ускладнюють функціонування системи соціального захисту в Україні, автори 

визначають також відсутність стандартів якості соціальних послуг; 

неузгодженість різних нормативно-правових актів, що регулюють надання 

соціального захисту та соціальної допомоги; негнучкість і нераціональність 

механізмів фінансування окремих програм соціального захисту населення; 
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відсутність механізмів оцінки потреб бенефіціарів у послугах. Поряд із цим, 

К.В. Павлюк та О.В. Степанова вказують, що системи соціального захисту є 

ефективними й дієвими лише за умови, якщо досягають цілей із допомогою 

відповідних витрат та без будь-яких небажаних побічних ефектів. При цьому, 

інноваційні управлінські та організаційні заходи як інструмент модернізації 

соціального захисту є складним процесом, оскільки безпосередньо зачіпають 

інтереси майже всього населення, викликають зміни в доходах і витратах 

різних соціальних груп, передусім, одержувачів соціальної допомоги й 

послуг. Разом із тим, стратегія модернізації соціального захисту має 

реалізовуватися на принципах комплексності, системності, довгостроковості, 

врахування обмежень бюджетного простору. Адже увага лише до 

найгостріших соціальних проблем суспільства може не дати бажаного ефекту 

на довгострокову перспективу [113]. 

Досить вдалою спробою дослідження наукових підходів щодо 

визначення поняття «організаційно-правові форми соціального 

забезпечення», виокремлення суттєвих ознак та джерел фінансування, а 

також аналізу різновидів організаційно-правових форм соціального 

забезпечення, є напрацювання Л.П. Шумної. Так, на думку автора, 

організаційно-правова форма соціального забезпечення – це законодавчо 

передбачений спосіб організації здійснення права громадян на соціальне 

забезпечення, що має спеціальні завдання, та зумовлений соціальними 

ризиками, видами забезпечення, колом суб’єктів, які їх отримують та які їх 

надають, а також джерелами і порядком формування відповідних коштів. 

При цьому, до організаційно-правових форм соціального забезпечення слід 

відносити: 1) державне соціальне забезпечення: а) соціальне забезпечення за 

рахунок коштів державного бюджету – види, умови, норми і порядок 

соціального забезпечення, а також коло осіб, які на нього мають право, 

встановлюються виключно законами України, а обсяги фінансування 

щорічно визначаються в Державному бюджеті України; б) соціальна 

підтримка – система соціального забезпечення осіб, які перебувають у 



56 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; в) соціальні пільги та 

субсидії; 2) недержавне соціальне забезпечення – добровільне соціальне 

страхування; недержавне пенсійне забезпечення; забезпечення за рахунок 

коштів юридичних і фізичних осіб; 3) змішане (партнерське) соціальне 

забезпечення – загальнообов’язкове соціальне страхування [196]. 

Аналіз теоретичних підходів до інтерпретації системи соціального 

захисту населення, розгляд суб’єктів та об’єктів соціального захисту, 

визначення специфіки державного управління у сфері соціального захисту 

здійснив В.В. Лаврухін. За результатами проведеного наукового пошуку 

автором: запропоновано нову редакцію визначення поняття «соціальний 

захист населення» – це діяльність держави, що полягає у створенні 

відповідних інститутів, розробці заходів, застосуванні комплексу механізмів, 

призначених забезпечувати життєві та соціальні потреби соціально 

незахищених верств населення, реалізовувати їх громадянські права і 

свободи, створювати рівні можливості для інтеграції у суспільство; зроблено 

висновок про те, що розвиток державного управління соціальним захистом 

населення в Україні вимагає застосування сучасної методології вирішення 

проблем, які, переважно, належать до неструктурованих та слабо 

структурованих. У зв’язку із чим виникають проблеми вироблення, 

удосконалення і адекватного застосування загальних та спеціальних підходів 

і методів державного управління, зокрема, аналізу державної політики, 

системного та ситуаційного аналізу, програмно-цільового підходу, методів 

експертних оцінок, а також принципів, закладених у сучасній парадигмі 

публічного адміністрування [77]. 

О.Л. Корольчук здійснив дослідження комплексу питань, що 

стосуються державного управління медико-соціальним забезпеченням 

учасників АТО та членів їх сімей. Так, автор обґрунтовує позицію, що на 

теперішній час держава не здатна реально забезпечити ефективний 

соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. При цьому, 
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О.Л. Корольчук вказує, що якісне державне управління соціальним 

забезпеченням повинно, у першу чергу, підвищити якість життєдіяльності та 

добробут громадян, базуючись на балансі принципів гуманності, соціальної 

справедливості, економічної доцільності та відповідати пріоритетам розвитку 

суспільства за конкретних реальних умов [71]. 

Сутність поняття «державна політика» та «соціальний захист», а також 

термінологічний зворот поняття «державна політика у сфері соціального 

захисту», шляхом дослідження понятійно-категоріального апарату, розкриває 

К.В. Денисенко. При цьому, автором розкрито окремі аспекти єдності та 

диференціації понять «державна політика у сфері соціального захисту» та 

«державна соціальна політика», за результатами аналізу яких К.В. Денисенко 

робить висновок про їх рівнозначність, оскільки єднальною категорією 

понять «державна політика у сфері соціального захисту» та «державна 

соціальна політика», насамперед, є те, що перше і друге: є внутрішньою 

політикою держави; їх розробляє та впроваджує держава; становить 

комплекс державних заходів; спрямовується на життєзабезпечення, 

передусім, соціально-вразливих громадян. На думку автора, вказані поняття є 

взаємопов’язаними та взаємообумовленими, тому розділяти їх 

помилково [32]. 

А.Л. Клименко, вивчаючи питання соціального захисту та соціального 

забезпечення в умовах євроінтеграції України, вказує, що правове 

регулювання соціального забезпечення в Україні здійснюється на двох 

рівнях: міжнародному та внутрішньодержавному. При цьому, всі 

найважливіші питання у сфері соціального забезпечення вирішуються на 

внутрішньодержавному рівні, тому що тільки держава має повноваження, з 

одного боку, самостійно встановити національну систему соціального 

забезпечення, а з іншого – реалізувати в ній відповідні міжнародні стандарти, 

визнавши обов’язковість тих чи інших міжнародних актів, уклавши 

міжнародні договори, що містять стандарти соціального забезпечення і 

захисту або використовуючи як орієнтири міжнародні акти «м’якого» права. 
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Також автор визначає ознаки міжнародних стандартів соціального 

забезпечення: 1) їх закріплено у правових актах міжнародного характеру 

(наприклад, документах міжнародних організацій або міждержавних 

договорах); 2) їх спрямовано на регулювання суспільних відносин у сфері 

соціального забезпечення за допомогою взаємодії міжнародного і 

внутрішньодержавного правопорядків; 3) мають модельний характер, який 

дозволяє визначати та встановлювати засади соціального забезпечення, що 

дає державам-учасницям, за наявності достатніх фінансових і матеріальних 

ресурсів, можливість підвищувати рівень соціальних гарантій; 4) у механізмі 

міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення виступають 

правовими засобами; 5) є орієнтиром при формуванні національної системи 

соціального забезпечення, що мусить відповідати сучасним уявленням 

цивілізованого суспільства про умови і рівень соціальної підтримки 

населення; хоча 6) є добровільно прийнятими (у разі ратифікації конвенцій 

чи угод, що їх закріплюють). Виходячи з вказаного, міжнародні стандарти 

соціального забезпечення слід розглядати як модельні правові засоби, 

послуговуючись якими держави встановлюють та реалізують узгоджені 

вимоги до сучасних систем соціального забезпечення. Підсумовуючи, автор 

констатує, що чинне законодавство у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення: по-перше, складається з прийнятих у різний час і 

нерідко доволі суперечливих законодавчих актів; по-друге, встановлює 

значно більше різноманітних видів пільг, соціальних виплат і соціальних 

послуг, аніж це передбачено Конституцією України чи міжнародно-

правовими зобов’язаннями України. Разом із тим, досі не вирішено проблему 

реалізації міжнародно-правових гарантій соціальних прав громадян і 

міжнародно-правових зобов’язань України щодо модернізації діючої системи 

соціального захисту в національному законодавстві. Слід вказати, що у 

переважній більшості випадків закони з питань ратифікації міжнародних 

договорів приймаються без одночасного прийняття нових або внесення змін 

до чинних законів України, що випливають із цих договорів. Отже, Україна 
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визнає міжнародні стандарти в соціальній сфері, але не вживає достатніх 

заходів для їх практичної реалізації [62]. 

Є.П. Яригіна досліджує питання забезпечення стабільності системи 

соціального захисту України в умовах євроінтеграції. При цьому, автор 

зазначає, що у сфері соціального захисту України поза увагою залишилися 

системні проблеми, які при виконанні Угоди мають пріоритетне значення. 

Мова йде, зокрема, про: відсутність уніфікованих норм, тобто сталого 

нормативно-правового забезпечення; низький рівень доступності й 

відкритості інформації; неефективну структуру управління й організаційного 

забезпечення; нерозробленість змін у сфері соціального захисту, що 

належить до повноважень профільного міністерства, пов’язаних з іншими 

складовими реформ у країні, тощо. Крім того, в Україні у структурі видатків 

соціального захисту та соціального забезпечення найбільша частка припадає 

на соціальні допомоги, що зумовлено намаганням охопити якомога більшу 

кількість отримувачів (малозабезпечені сім’ї та одинокі громадяни, сім’ї з 

дітьми, інваліди тощо), а вона дійсно є значною. На жаль, диференціація 

середніх розмірів соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям за регіонами 

України та відсоткове зростання соціальних допомог у структурі доходів 

домогосподарств доводить тезу про те, що соціальна допомога стає основним 

джерелом доходу багатьох сімей і не сприяє їх реінтеграції до трудової 

діяльності [202]. 

Дослідження комплексу питань, що стосуються соціального 

забезпечення в Україні, здійснила і А.В. Дутчак. Так, автор обґрунтовує 

позицію, що соціальне забезпечення можна визначити як систему державних 

і суспільних заходів із матеріального забезпечення громадян на випадок 

старості, інвалідності, хвороби, в разі втрати годувальника та в інших 

установлених законодавством випадках. При цьому, автор вказує, що за 

стандартами Ради Європи та Європейського Союзу соціальне забезпечення 

віднесено до системи, яка включає, крім соціального забезпечення (через 

соціальне страхування), також інші форми соціального захисту, зокрема, 
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державну соціальну допомогу, а також спеціальний і особливий (додатковий) 

соціальних захист для окремих категорій населення. Таке розуміння має 

важливе значення для національного законодавства, оскільки в Україні все 

ще немає загального закону про соціальний захист населення. Крім того, 

А.В. Дутчак акцентує увагу на тому, що для підвищення ефективності 

системи соціального захисту населення дуже важливого значення мають 

принципи соціального захисту, які дозволяють окремим її елементам та 

підсистемам гнучко та динамічно адаптуватися до будь-яких змін соціально-

орієнтованої економіки [46]. 

Л.В. Лисяк на основі аналізу та оцінки стану фінансового забезпечення 

соціального захисту населення в Україні, визначає його основні проблеми та 

особливості в умовах дії негативних соціально-економічних чинників, а 

також обґрунтовує необхідність та напрями подальшого реформування 

системи фінансового забезпечення соціального захисту населення в 

Україні [81]. 

А.Ю. Огінська, аналізуючи зміст соціального захисту населення та роль 

держави у його забезпеченні, робить важливий висновок про те, що 

досягнення стратегічних і тактичних пріоритетів соціального захисту 

населення неможливе без розбудови відповідного механізму їхньої реалізації 

у розрізі трьох складових: правової, організаційної та фінансової підсистем. 

При цьому, правова підсистема механізму реалізації соціального захисту 

населення має передбачати розробку та затвердження комплексу 

нормативно-правових актів, що формують юридичне підґрунтя для 

прийняття практичних рішень, а саме: визначають коло осіб, на яких 

поширюються заходи соціального захисту та принципи його надання; 

врегульовують сфери відповідальності самих індивідів, суб’єктів 

господарювання і держави (у тому числі, центральних органів влади, 

місцевого самоврядування) у царині соціального захисту; закріплюють види 

та форми матеріальної, фінансової та інших видів допомоги, які надаються у 

рамках реалізації заходів соціального захисту тощо. Організаційна 
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підсистема механізму реалізації соціального захисту має передбачати 

формування системи його організаційного забезпечення, а саме: мережі 

органів загальної та спеціальної компетенції у сфері соціального захисту 

населення, розподіл повноважень і відповідальності між органами 

управління соціальним захистом на різних рівнях адміністративно-

територіального устрою тощо [108]. 

О.І. Данилюк розглянуто основні напрями фінансування соціальної 

сфери, проаналізовано теоретичні основи щодо форм та джерел фінансування 

і фінансового забезпечення системи соціального захисту, визначено 

особливості фінансування соціальних трансфертів через основні форми 

соціального захисту – соціальне забезпечення, соціальне страхування та 

соціальну допомогу. Крім того, автором охарактеризовано особливості 

формування централізованих та децентралізованих фондів фінансових 

ресурсів соціального захисту, а також досліджено фінансовий механізм 

реалізації соціального захисту населення шляхом виділення в ньому: джерел, 

форм, методів та напрямів фінансування. При цьому, на основі критичного 

аналізу, автор робить висновок, що удосконалення фінансового механізму 

системи соціального захисту населення України має відбуватися при 

досягненні ефективної взаємодії та взаємовпливу фінансових механізмів 

структурних складових системи соціального захисту: соціального 

страхування, соціального забезпечення, соціальних стандартів й гарантій 

держави населенню. Тому створення ефективної системи соціального захисту 

населення є домінуючим завданням у процесі побудови соціально-

економічної моделі суспільства в Україні [31]. 

М.І. Купира обґрунтовує сутність соціального захисту з виділенням 

характерних особливостей вказаного поняття, розробляє системну структуру 

політики соціального захисту за рівнями, цілями, завданнями у процесі 

фінансового забезпечення, аналізує заходи соціального характеру, на які 

передбачено виділення коштів із державного бюджету, наводить напрямки 

реформування системи соціального захисту в напрямку фінансового 
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забезпечення, з використанням досвіду розвинутих країн, обґрунтовує 

необхідні умови реформування та ключові аспекти розвитку соціального 

захисту для України [75]. 

На окрему увагу заслуговують напрацювання А.О. Гудзь, в яких автор 

розкриває систему соціального захисту України, визначивши, зокрема, місце 

недержавного соціального забезпечення в ній. На думку автора, систему 

соціального захисту найбільш коректно визначати саме через його 

організаційно-правові форми. При цьому, А.О. Гудзь вказує, що систему 

соціального захисту України на сьогоднішньому етапі його розвитку 

формують п’ять організаційно-правових форм: загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, державна соціальна допомога, додатковий 

соціальний захист, спеціальний соціальний захист, які охоплюються 

державним сектором; і недержавне соціальне забезпечення, якого 

представлено, передусім, недержавним пенсійним забезпеченням та 

широкою низкою інших підсистем – благодійною діяльністю, гуманітарною 

допомогою, волонтерською допомогою, донорством і трансплантаційною 

діяльністю тощо. Більше того, враховуючи факт, що недержавному 

соціальному забезпеченню властиві власні специфічні характеристики, які 

виділяються як критерії для виокремлення організаційно-правових форм, 

його самостійне місце в досліджуваній системі стає очевидним. У сучасних 

умовах ця форма притаманна соціальному захисту в Україні й, що важливо, 

посідає своє вагоме самостійне місце серед інших [30]. 

Крім того, важливим є і те, що соціальний захист, загалом, можна 

розглядати з різних поглядів: як систему (організаційних, юридичних, 

економічних і фінансових заходів, яких спрямовано на подолання 

несприятливих наслідків соціальних ризиків за рахунок не заборонених 

законом джерел фінансування, а також на їх профілактику); Україні 

притаманна своя система соціального захисту (що формується завдяки 

існуванню різних організаційно-правових форм соціального захисту); також 

у межах цієї системи можна виділити свої підсистеми, які є притаманними її 
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структурним одиницям (наприклад, здійснення окремих видів підтримки у 

межах певної організаційно-правової форми; на прикладі недержавного 

соціального забезпечення, зокрема, це можуть бути окремі види 

недержавного соціального забезпечення тощо). Такий підхід дає змогу 

максимально всебічно висвітлити наявні процеси, тенденції, специфіку 

майбутнього розвитку в Україні правового регулювання сфери соціального 

захисту населення загалом і недержавного соціального забезпечення, 

зокрема [30]. 

І.І. Смирнова, О.Ю. Лихошва, Н.В. Рак, Л.А. Горієва обґрунтовують 

позицію щодо того, що в умовах ринкової економіки основними формами 

розвитку інституту соціального захисту населення, кожна з яких передбачає 

власні методи та джерела фінансового забезпечення, є: соціальне 

забезпечення, соціальне страхування, соціальна допомога. При цьому, 

соціальне забезпечення передбачає надання соціального захисту певним 

категоріям населення (державні службовці, військові, діти-сироти тощо). 

Фінансове забезпечення таких соціальних видатків здійснюється за рахунок 

податкових надходжень у бюджет. На основі цього відбувається 

фінансування державної соціальної політики, у тому числі, програм у галузі 

охорони здоров’я, середньої та вищої освіти. У той же час, соціальне 

страхування передбачає матеріальне забезпечення економічно активного 

населення та пенсійне забезпечення. Фінансове забезпечення механізмів 

соціального захисту у системі соціального страхування здійснюється за 

рахунок страхових внесків членів страхового об’єднання, які при настанні 

страхового випадку отримують страхові виплати. Фінансове забезпечення 

виплат по соціальному страхуванню також може частково здійснюватися за 

рахунок державних дотацій або кредитів. Соціальний захист і соціальна 

справедливість забезпечуються тим, що громадяни мають вільний доступ до 

системи соціального страхування (на відміну від добровільного страхування), 

незалежно від наявності у них соціальних ризиків (похилий вік, хронічна 

хвороба, інвалідність тощо) чи ступеня ймовірності цих ризиків. Вказане 
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надає соціальному страхуванню суспільної значимості й обумовлює 

обов’язковість участі громадян у цій системі. Поряд із цим, соціальна 

допомога передбачає різні види соціальних виплат, дотацій, пільг, субсидій 

для покращення стану певних соціальних прошарків населення шляхом 

соціальних програм та забезпечення діяльності мережі відповідних 

соціальних закладів. Людина, яка потрапила в скрутне становище і не може 

самостійно з нього вийти, може звернутися по допомогу до відповідних 

інстанцій і розраховувати на соціальний захист (соціальні виплати, соціальні 

послуги) в обсязі, достатньому для подолання проблем, що зумовили 

звернення по допомогу. Так само як і у разі здійснення соціального 

забезпечення, соціальна допомога передбачає фінансове забезпечення 

соціальних видатків за рахунок податкових надходжень до бюджету. Між 

тим, питання про надання соціальної допомоги розглядається індивідуально, 

згідно з чинним законодавством і стосовно людей, що в силу різних обставин 

суттєво знизили свій рівень життя [175]. 

Аналізуючи фінансовий механізм соціального захисту як інструмент 

регулювання рівня життя населення, О.В. Насібова вказує, що враховуючи 

те, що система соціального захисту населення є складовою бюджетно-

податкового та соціально-економічного регулювання, доцільно побудувати 

дієву структурно функціональну модель фінансового механізму соціального 

захисту населення, основними компонентами якої є сукупність 

інституційного забезпечення (нормативно-правове, інформаційне, 

програмно-технічне та кадрове забезпечення), фінансових методів (фінансове 

планування та прогнозування, фінансове забезпечення, фінансове 

регулювання та фінансовий контроль і облік), фінансових важелів (соціальні 

норми і нормативи, фінансові резерви, пільги, стимули, санкції, ліміти) та 

фінансових інструментів (фінансові регулятори надходжень, фінансові 

регулятори розподілу, фінансові регулятори страхового резервування), 

компетентне застосування яких забезпечить фінансову надійність та стійкість 

системи соціального захисту населення, соціальну безпеку та соціально 
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економічний розвиток держави. Крім того, автором зазначено, що 

фінансовий механізм соціального захисту населення представляє собою 

динамічну, адаптивну, інтегровану сукупність взаємопов’язаних складових 

елементів впливу та упорядкування фінансових відносин задля забезпечення 

подолання суспільної бідності, значної диференціації доходів населення, 

збереження стабільності у трансформаційному суспільстві. Фінансовий 

механізм соціального захисту населення при використанні певного набору 

інструментарію здатний впливати на забезпечення оптимальної структури 

доходів населення для прискорення людського розвитку. Соціальна 

збалансованість завжди визначає необхідність вдосконалення системи 

фінансового забезпечення соціального захисту населення, дотримання 

соціальної справедливості та економічної ефективності. Трансформаційні 

перетворення в соціальній структурі суспільства, розвиток інноваційних 

форм фінансових інструментів зумовлюють постійне удосконалення 

фінансового механізму соціального захисту населення [104]. 

Безперечно, теоретичні доробки зазначених науковців є неоціненним 

внеском для формування теорії соціального захисту населення в Україні і 

можуть бути науково-методологічним підґрунтям для подальших наукових 

досліджень проблематики публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення в Україні. Разом із тим, зауважимо, що здійснений аналіз 

стану наукових досліджень свідчить про те, що окремі аспекти публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні частково 

входили до предмета багатьох наукових праць, присвячених 

трансформаційним змінам концептуальної моделі та механізмів 

функціонування України як демократичної, соціальної, правової держави, 

однак пошуки у цьому напрямі не можна вважати вичерпаними, навіть із 

урахуванням еволюції наукових поглядів. По-перше, більшість напрацювань 

стосуються лише окремих аспектів публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту, але не його сутності чи специфіки. По-друге, в 

адміністративному праві поза увагою вчених залишилося доктринальне 
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обґрунтування публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в контексті останніх трансформаційних змін. По-третє, 

заплановані на сучасному етапі процеси трансформації соціального, 

економічного, правового та культурного розвитку українського суспільства 

як важливі чинники розвитку демократії та підвищення якості життя 

громадян України, вимагають значного оновлення нормативних приписів, а 

також визначення специфіки суспільних відносин у сфері соціального 

захисту як об’єкта адміністративно-правового регулювання, що досі 

практично не стало предметом глибокого теоретичного опрацювання. 

Видається, розвиток концепції публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення вимагає не лише термінологічних змін, але й 

якісного переосмислення системи та відповідних елементів, що ускладнено 

за браком історичного надбання її формування в умовах демократичної, 

соціальної, правової держави на теренах України. Тому, зважаючи на 

значимість, а також особливу актуальність комплексного підходу, якого має 

бути побудовано на системних законодавчих перетвореннях, видається, існує 

нагальна необхідність проведення подальших наукових досліджень, 

спрямованих на формування єдиного комплексного бачення концепції 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

 

1.2. Публічне адміністрування у сфері соціального захисту 

населення: поняття та специфіка 

 

Не вдаючись до дискусії щодо доцільності заміни терміну «державне 

управління» на термін «публічне адміністрування» у теорії 

адміністративного права, зазначимо таке. Термін «публічне адміністрування» 

запозичено з права держав-членів Європейського Союзу, проте його 

формальний переклад не відображає необхідних змістовних характеристик: 

від англ. «public administration» – управління на державному та місцевому 

рівні або державне управління. Тому виходити слід із етимології слів 
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«адміністрування» (administration – управляти, завідувати, служити) та 

«публічний» (public – суспільство, народ; відкритий, гласний, суспільний) 

[110, c. 8]. Тобто, сфера поняття «публічне адміністрування», по суті, 

відображає якісно новий підхід до здійснення впорядкування суспільних 

відносин, що попередньо охоплювалось поняттям «державного управління». 

Зміни торкнулися: 

1) суб’єктів, що здійснюють управлінський вплив у відповідній сфері 

суспільних відносин. Суб’єктами публічного адміністрування, на відміну від 

суб’єктів державного управління, є не лише органи державної виконавчої 

влади, до них віднесено: органи місцевого самоврядування, суб’єктів 

делегованих повноважень й інших носіїв публічної влади. Об’ємне 

превалювання «публічної влади» підтверджено положеннями Кодексу 

адміністративного судочинства України. Так, відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 3 

Кодексу адміністративного судочинства України, під публічною службою 

розуміється діяльність на державних політичних посадах, професійна 

діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) 

служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування [65]. 

Зазначимо, що розширення cистеми уповноважених суб’єктів має формальне 

значення для практичної діяльності, що обумовлено функціонуванням цих 

суб’єктів і до зміни теоретичних напрацювань в межах адміністративного 

права; 

2) форм та методів, яких може бути використано конкретними 

уповноваженими суб’єктами для впорядкування відповідних суспільних 

відносин. Публічне адміністрування реалізується не лише на підставі 

імперативних методів, але й на підставі диспозитивних. Тобто, це діяльність, 

яка полягає у спрямуванні та керуванні визначених суспільних відносин, а не 

виключно керуванні. Означене трактування є характерним для 

людиноцентристського підходу до правового регулювання. На сучасному 

етапі вказана теза не викликає сумнівів, проте процес втілення її у правову 
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дійсність та науковий обіг ще триває. Як вказують Р.С. Мельник та 

В.М. Бевзенко, лише з моменту проголошення незалежності України, 

закріплення в її Основному Законі положення про те, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою 

соціальною цінністю, розпочався процес переформатування відносин 

населення та державної влади, який має закінчитися розбудовою 

громадянського суспільства. Вирішення зазначеного завдання може бути 

досягнуто лише шляхом перегляду ролі державної влади у суспільстві [98]; 

3) мети та функціонального призначення уповноважених суб’єктів у 

здійсненні управлінського впливу. Як слушно відмічає І.П. Яковлев, 

основною метою публічного адміністрування є забезпечення публічного 

інтересу, гарантування загального блага громадянського суспільства, його 

стабільного розвитку, поєднаного із забезпеченням і підтриманням 

ефективних інститутів саморегулювання [200, c. 125]. Відображенням нового 

підходу до способу організуючого впливу держави на суспільні відносини є: 

переоцінка пріоритету державних інтересів; визнання інтересів людини 

першочергово з акцентом на особу як основного суб’єкта адміністративно-

правових відносин; забезпечення спрямованості адміністративного права на 

пріоритет прав фізичних і юридичних осіб, забезпечення дотримання 

конституційних принципів в усіх без винятку сферах суспільного життя [115, 

c. 38; 203, c. 163]. 

Частим є трактування поняття «публічне адміністрування» як такого, 

що змістовно охоплює поняття державного і муніципального управління. У 

той же час, в конкретному контексті це поняття може означати окремо як 

державне управління, так і муніципальне управління (як складові публічного 

адміністрування), або їх сукупність. Зазначимо, що вказані види управління 

відрізняються один від одного за суб’єктами та характером джерел їх 

регулювання. У той же час, вони стосуються інтересів громадян, є 

спрямованими на реалізацію та захист їх прав і свобод, створення належних 

умов для виконання ними своїх обов’язків. Як державному управлінню, так і 
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управлінню з боку органів місцевого самоврядування притаманні такі ознаки, 

як: публічність; юридично-владний, виконавчо-розпорядчий характер, 

організаційна спрямованість, безперервність здійснення та декотрі інші [110, 

c. 9]. 

Таким чином, публічне адміністрування відображає вплив держави в 

особі уповноважених органів на суспільні відносин у такий спосіб, який є 

ефективним, у першу чергу, для особи. У випадку, якщо є необхідність, 

держава має управляти, в іншому випадку – допомагати, але в будь-якому 

разі ця діяльність має здійснюватися з метою служіння народові. 

Відмітимо, що специфіку публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення обумовлено сферою суспільних відносин – 

сферою соціального захисту населення. У науковій літературі поряд із 

терміном «соціальний захист», зустрічаються також терміни «соціальне 

забезпечення» та «соціальне страхування». Можливо виокремити такі 

підходи до співвідношення вказаних понять [52]: 

1) «соціальне страхування» є складовою частиною «соціального 

забезпечення»; 

2) «соціальне страхування» та «соціальне забезпечення» є категоріями, 

що не відрізняються, а всі особливості «соціального забезпечення» є 

характерними і для «соціального страхування»; 

3) «соціальне страхування» та «соціальне забезпечення» є категоріями 

не тотожними й, водночас, виступають як окремі складові системи 

соціального захисту населення країни [87]. 

Підтримуючи позицію вітчизняних дослідників [91, с. 279], вважаємо, 

що поняття «соціальний захист» і «соціальне забезпечення» не є тотожними, 

оскільки «соціальний захист» є ширшим за обсягом та включає в себе 

соціальне страхування, соціальні стандарти і гарантії населення та соціальне 

забезпечення як складові частини. 

Говорячи ж про зміст поняття «соціальний захист», можна 

констатувати наявну різноманітність підходів до його тлумачення як на 
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нормативному рівні, так і на рівні правової доктрини. Зокрема, Міжнародною 

організацією праці соціальний захист визначено як загальну базову соціальну 

підтримку всім громадянам, незалежно від їх внесків або тривалості їх 

трудового стажу [92]. У Постанові Правління Пенсійного фонду України від 

03.03.2021 р. № 8-1 «Про затвердження Порядку проведення 

експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги Єдиної 

інформаційної системи соціальної сфери» під соціальним захистом 

розуміється забезпечення інституціями соціального захисту соціальних 

виплат, пільг, послуг, заходів та інших гарантій, передбачених для громадян 

законодавством, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 

Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, 

не заборонених законодавством [138]. 

В Енциклопедії державного управління при висвітленні сутності 

соціального захисту його визначено як комплекс організаційно-правових та 

економічних заходів, яких спрямовано на забезпечення добробуту кожного 

члена суспільства в конкретних економічних умовах [72, с. 270]. Соціальний 

захист як правову категорію закріплено також у положеннях ст. 46 

Основного Закону, яким передбачено право громадян 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 [70]. 

Таким чином, соціальний захист населення – це багатогранна система 

взаємопов’язаних з усіма законодавчими та виконавчими рішеннями різних 

рівнів економічних, правових і соціальних гарантій реалізації найважливіших 

соціальних прав кожного члена нашого суспільства, незалежно від його місця 

проживання, працездатності, статі, віку. У широкому ж розумінні соціальний 

захист – це система організаційних, правових та економічних заходів щодо 

забезпечення основних соціальних прав громадянина в Україні [20, c. 25]. 
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Відповідно, сфера соціального захисту є однією зі сфер позитивних 

зобов’язань держави, якої представлено комплексом організаційно-правових 

та економічних заходів, спрямованих на забезпечення соціальних виплат, 

пільг, послуг й інших гарантій та які надаються специфічними соціальними 

інституціями. Структурно соціальний захист населення як об’єкт публічного 

адміністрування включає впорядкування суспільних відносин, яких 

пов’язано з наданням соціальної допомоги та здійсненням соціального 

страхування. 

Щодо соціальної допомоги – то це одна із форм підтримки державою 

осіб, чиє матеріальне становище з різних причин не відповідає 

загальноприйнятому рівню забезпечення або є нижчим від межі 

забезпеченості, визначеної законодавством. Паралельно, соціальна допомога 

може бути трактована як гарантія держави, якої спрямовано на полегшення 

матеріального стану осіб, що опинилися у скрутному матеріальному 

становищі та потребують підтримки з боку держави, незалежно від їхньої 

трудової діяльності та наявності страхового стажу. В.С. Тарасенко 

виокремлює ознаки, що притаманні суспільній соціальній допомозі, а саме: 

призначається виключно у відповідності до законодавства за наявності 

визначених умов і порядку призначення і виплати допомог; надається у 

грошовій (наприклад, компенсації, допомоги) та натуральній (наприклад, 

забезпечення продуктами харчування, одягом, взуттям, ліками тощо) формах, 

а також у формі соціального обслуговування (наприклад, надання соціальних 

послуг); є адресною допомогою, що передбачає цільову спрямованість 

допомоги, яка виявляється в матеріальній підтримці громадян, які в силу тих 

чи інших соціальних випадків (тимчасова втрата працездатності, збільшення 

витрат у сім’ї, пов’язаних з народженням або похованням тощо) потребують 

такої допомоги; фінансування соціальної допомоги здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету; факт отримання соціальної допомоги не 

впливає на інші джерела її існування (наприклад, допомога по народженню 

дитини, допомога при усиновленні дитини, допомога на дітей одиноким 
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матерям); носить безоплатний та безеквівалентний характер; обмежується 

визначеним періодом надання (наприклад, допомоги на дітей виплачуються 

до досягнення ними відповідного віку, допомоги малозабезпеченим сім’ям 

надаються терміном на шість місяців) тощо [180, с. 339]. 

Звернемо увагу на те, що найбільш поширеною формою надання 

соціальної допомоги є грошова. Наприклад, виплати грошової допомоги 

становлять (відповідно до чинного законодавства станом на 2021 рік): у 

зв’язку із вагітністю та пологами; з народженням дитини – 41 280 грн, з них 

одноразово при народженні – 10 320 грн. і по 860 грн щомісяця протягом 

перших 3-х років життя дитини; при усиновленні дитини – 41 280 грн; 

виплати під час вагітності і пологів – 2207 грн; виплати на дитину; виплати 

одиноким матерям до 6 років – 1 921 грн; від 6 до 18 років – 2 395 грн; від 18 

до 23 років якщо дитина навчається – 2 270 грн; виплати для дітей-інвалідів 

та інвалідів із дитинства: для дітей з інвалідністю максимальний розмір 

допомоги становитиме: до 6 років – 6 723,50 грн; від 6 до 18 років – 8 382,50 

грн; від 18 до 23 років (якщо дитина навчається) – 7 945 грн; максимальний 

розмір тимчасової державної соціальної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів для дітей до 6 років – 960,50 грн; для дітей 

від 6 до 18 років – 1 197,50 грн; максимальний розмір державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до 6 

років – 4 802,50 грн.; від 6 до 18 років – 5 987,50 грн; від 18 до 23 років (якщо 

дитина навчається) – 5 675 грн; максимальний розмір допомоги на дітей, над 

якими встановлено опіку чи піклування: до 6 років – 4 802,50 грн; від 6 до 18 

років – 5 987,50 грн; надання грошової допомоги особам, потерпілим від 

стихійного лиха, техногенної катастрофи; допомога особі, яка доглядає за 

хворою дитиною – 1 769 грн; максимальний розмір допомоги по безробіттю – 

9 080 грн; адресна допомога для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо 

переміщених: І група – 2 299,70 грн; ІІ група – 2 034,35 грн; ІІІ група – 1 769 

грн; мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю внаслідок 
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війни та учасникам бойових дій: І група – 11 498,50 грн; ІІ група – 9 287,25 

грн; ІІІ група – 6 368,40 грн.; УБД – 2 918,85 грн) [63, с. 160]. 

Слід зазначити, що метою публічного адміністрування, яке 

реалізується щодо надання соціальної допомоги, є створення умов для 

подолання складних життєвих обставин (як підстава для надання і отримання 

соціальної допомоги) та забезпечення належного рівня життя громадян. 

Специфікою публічного адміністрування щодо надання соціальної 

допомоги є гнучка зміна його змісту. Йдеться про те, що залежно від 

серйозності ризиків, які сприяють появі складних життєвих ситуації, їх 

подолання стане пріоритетом для суб’єктів публічної адміністрації. До 

прикладу, починаючи з 2014 р. Україна перебуває в стані неоголошеної 

війни. Частина її території є анексованою та окупованою [111]. Як наслідок, 

громадяни України, що проживали на вказаних територіях, набули статусу 

внутрішньо переміщених осіб. Одночасно, зазначені обставини визнано 

державою складними, а осіб, які постраждали від цього – соціально 

вразливими. З моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, у такої особи є можливість оформлення документів, що 

посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, 

що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус. Для цього 

внутрішньо переміщена особа звертається до територіальних органів 

Державної міграційної служби України [128]. 

Внутрішньо переміщеним особам гарантується забезпечення реалізації 

прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, соціальні послуги, освіту. Крім того, суб’єктами 

публічної адміністрації було прийнято ряд нормативних актів, яких 

спрямовано на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. Наприклад, 

Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» [38], «Про 

затвердження Порядку забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих 
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територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і 

м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» 

[136] тощо. 

На жаль, на теперішній час для Української держави є характерною 

наявність чималої кількості триваючих проблем, які потребують вирішення. 

Про їх перелік можна розмірковувати, виходячи з Плану діяльності 

Міністерства соціальної політики на 2021 р., а саме: допомога сім’ям з дітьми 

та соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, надання житлових субсидій 

населенню, організація санаторно-курортного лікування та відпочинку 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

забезпечення можливості інклюзивного навчання, здійснення заходів, яких 

спрямовано на підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з 

інвалідністю тощо [117]. 

У свою чергу, соціальне страхування засновано на виплатах зі 

спеціальних фондів, що створюються за рахунок внесків роботодавців, 

застрахованих працівників та інших джерел. Специфіка соціального 

страхування є опосередкованою фактичним збором страхових сум лише у 

сфері трудових відносин. Натомість, воно не включає різних форм 

добровільного страхування. 

Теоретично пооняття «соціальне страхування» може трактуватися в 

широкому і вузькому значенні. У першому випадку йдеться про систему 

інституцій, що забезпечують компенсацію або мінімізацію наслідків змін 

матеріального становища працюючих та інших категорій громадян внаслідок 

втрати роботи, трудового каліцтва, інвалідності, хвороби, травми, настання 

старості. У другому випадку – про форму системи обов’язкового соціального 

страхування. Найчастіше під соціальним страхуванням мається на увазі 

«загальнообов’язкове державне соціальне страхування у вигляді системи 

прав, обов’язків і гарантій, яке передбачає надання соціального захисту у 
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вигляді матеріального забезпечення громадян у разі хвороби, повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати страхових внесків власником або 

уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших 

джерел, передбачених законом» [107, с. 5]. 

Метою публічного адміністрування, яке реалізується щодо соціального 

страхування, є забезпечення належного рівня життя громадян при наявності 

факторів, які спричиняють зміни в їх матеріальному становищі (втрата 

роботи, інвалідність, досягнення пенсійного віку). 

Таким чином, поєднавши загальні засади публічного адміністрування 

та особливості сфери соціального захисту населення, доцільно констатувати, 

що публічним адмініструванням у сфері соціального захисту є 

цілеспрямована діяльність спеціально уповноважених органів – суб’єктів 

публічного адміністрування, а саме: органів державної виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, суб’єктів делегованих повноважень та 

окремої групи органів, що не відносяться до жодної із груп, але здійснюють 

специфічні функції у публічно-правовій сфері, яка реалізується через 

використання означеними суб’єктами інструментів публічного 

адміністрування з метою забезпечення публічно-соціальних інтересів. 

Щодо сутнісних ознак публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, то слід констатувати, що воно є переважно сприяючим 

або забезпечувальним [87]. Це обґрунтовано тим, що публічне 

адміністрування є складним видом діяльності не лише у зовнішньому, але й у 

внутрішньому вимірі, оскільки здійснюється за допомогою численних 

засобів, що тягнуть за собою різні юридичні наслідки для об’єктів 

управлінського впливу. З огляду на це, виокремлюється: 

втручальне публічне управління, якого пов’язано з обмеженням прав, 

свобод та законних інтересів приватної особи та має прояв у покладанні на 
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неї обов’язків або обтяжень (наприклад, прийняття органом виконавчої влади 

рішення про примусовий викуп земельної ділянки, яка належить 

громадянину); 

сприяюче публічне управління, що має на меті сприяння приватним 

особам у реалізації наданих їм прав, свобод та законних інтересів. Воно 

пов’язується із наданням суб’єктами публічного управління приватним 

особам послуг, дозволів, пільг, субсидії, виплат державної допомоги у 

зв’язку із народженням дитини тощо; 

забезпечувальне публічне управління, яке пов’язується із 

забезпеченням нормального (повноцінного) існування приватних осіб та 

спрямовується на вирішення питань забезпечення населення водою, 

електрикою, газом, надання інформаційних, освітніх послуг тощо. Також до 

забезпечувального публічного управління можна віднести діяльність 

суб’єктів публічного управління щодо розбудови об’єктів інфраструктури 

(автомобільні шляхи, парки, спортивні споруди тощо) [97]. 

До ознак, які характеризують публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту населення, віднесемо такі: 

1) це діяльність спеціально уповноважених суб’єктів щодо 

впорядкування суспільних відносин, яких пов’язано із соціальним 

забезпеченням, соціальним страхуванням та соціальною підтримкою; 

2) це діяльність, яка здійснюється відповідно до чинного національного 

законодавства з урахуванням міжнародних стандартів та принципів у 

соціальній сфері; 

3) це діяльність, якої спрямовано на належне забезпечення соціальних 

прав та інтересів громадян; 

4) зовнішньою формою вираження такої діяльності є прийняття 

нормативно-правових актів та індивідуальних актів, укладення 

адміністративних договорів; 

5) зміст цієї діяльності дотичний сталим індикаторам соціального 

ризику (наприклад, інвалідність, досягнення пенсійного віку) та змінним 
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індикаторам соціального ризику, які змінюються в залежності від міри 

зменшення їх значення (аварії, стихії, війна, пандемія тощо); 

6) це діяльність, яка переважно охоплює забезпечувальне та сприяюче 

публічне адміністрування. 

Отже, проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що специфіка 

діяльності уповноважених суб’єктів публічного адміністрування обумовлена 

сферою їх предметного відання – суспільними відносинами у сфері 

соціального захисту населення. При цьому, соціальний захист населення є 

однією із тих сфер суспільного буття, невід’ємними властивостями якої є 

системність та об’ємність, а також значна змістовна ускладненість. 

Видається, до сфери соціального захисту населення як об’єкта публічного 

адміністрування слід відносити впорядкування суспільних відносин щодо: 

1) соціального забезпечення; 2) соціального страхування; 3) соціальної 

підтримки (допомоги). Поряд із цим, кожен із вказаних напрямів публічного 

адміністрування має складну внутрішню структуру, що відображається на 

специфіці системи суб’єктів публічної адміністрації та інструментах, що 

ними застосовуються. 

Слід також вказати, що основним різновидом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення є забезпечувальний 

тип, що опосередковано специфікою мети функціонування суб’єктів 

публічної адміністрації в означеній сфері суспільних відносин – належного 

забезпечення соціальних прав та інтересів громадян. 

 

1.3. Правові засади публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення 

 

Будь-які суспільні відносини перетворюються у правовідносини, коли 

їх врегульовано правом. Специфіка публічного адміністрування та діяльності 

суб’єктів, які його здійснюють, полягає у тому, що воно є можливим 

виключно на підставі та в межах, яких передбачено чинним законодавством. 
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Не виключенням є публічне адміністрування у сфері соціального захисту 

населення. 

Одночасно, вагомого значення відіграють міжнародні стандарти та 

принципи публічного адміністрування, яких прийнято відносити до 

неформалізованих джерел права. Однозначність потреби їх віднесення до 

правових засад публічного адміністрування лежить в площині вибору 

трактування поняття джерела права у цілому. Традиційно, під ними 

розуміються офіційно визначені форми зовнішнього вираження змісту права. 

Офіційно-владна (державна) визначеність таких форм, в яких вміст діючого 

права знаходить своє зовнішнє вираження, об’єктивацію й існування, надає 

джерелам права інституціональну визначеність та впорядкованість. Це 

означає, що норми чинного права (його нормативний зміст) містяться лише в 

певних (офіційно визнаних) джерелах права, які являють собою офіційно 

певні (інституціоналізовані) форми закріплення та існування норм права [106, 

c. 457]. 

Відповідно, дослідження правових засад публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення має базуватися, виходячи з того, що: 

1) етимологічний зміст поняття «основа» полягає в такому: а) те, на чому що-

небудь ґрунтується; б) головна складова частина чого-небудь; 

в) найважливіша частина змісту чого-небудь [179]; 2) правові засади (основи) 

є сукупністю правових норм та заходів, які регулюють відповідні суспільні 

відносини [47, с. 343]; 3) правові засади (основи) є відправною точкою та 

механізмом забезпечення відповідних суспільних відносин [141]. Таким 

чином, вбачається, правові засади публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення можна тлумачити як сукупність правових 

норм, що мають своє вираження у системі нормативно-правових актів різної 

юридичної сили та регламентують здійснення публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення. 

Між тим, станом на теперішній час все більша частина дослідників, є 

прихильниками того, що джерелами права, які визначають правові засади 
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діяльності суб’єктів публічної адміністрації, є м’яке право (наприклад, 

модельне законодавство, політичні домовленості, рішення неурядових 

міжнародних організацій рекомендаційного характеру) та неформалізовані 

джерела (наприклад, принципи діяльності, традиції) [6; 194; 98]. Зазначимо, 

що у дослідженні за основу взято широкий підхід до визначення правових 

засад публічного адміністрування у сфері соціального забезпечення 

населення, який охоплює усі положення, які є обов’язковими або бажаними 

для врахування під час функціонування відповідних суб’єктів публічного 

адміністрування та впорядкування ними суспільних відносин, яких пов’язано 

з соціальним захистом населення. 

Правові засади публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення доцільно класифікувати таким чином: 

1) залежно від рівня правового закріплення – шляхом виокремлення 

національних та міжнародних; 

2) залежно від виду джерела права, у якому вони містяться, шляхом 

виокремлення формалізованих джерел (Конституція України, міжнародні 

договори, закони України та підзаконні нормативно-правові акти), 

неформалізованих джерел (акти органів міжнародних організацій, м’яке 

право), судових рішень (рішення Конституційного суду України, Верховного 

Суду, Європейського Суду з прав людини) [7, с. 45]; 

3) залежно від предмету правового регулювання – шляхом 

виокремлення: а) тих, що регламентують сферу соціального забезпечення 

населення; б) тих, що регламентують компетенцію суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері соціального забезпечення населення. Слід зазначити, 

що вказані класифікації мають теоретичний характер, який прямо не впливає 

на правозастосування. 

При цьому, систематизація правових засад є необхідною при 

дослідженні питань публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення для виявлення як специфіки правового закріплення публічного 



80 

адміністрування саме у сфері соціального захисту населення, так і наявних у 

ньому пробілів. 

У дослідженні використано підхід до градації правових засад 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, 

відповідно до якого виокремлено: 

1) національні формалізовані правові засади, які включають сукупність 

правових норм, що містяться у Конституції України, законах України, 

підзаконних нормативно-правових актах та регулюють якісно-змістовні 

характеристики сфери соціального забезпечення населення, з одного боку, та 

діяльність суб’єктів публічного адміністрування у сфері соціального 

забезпечення – з іншого; 

2) міжнародні правові засади, які включають сукупність норм, що 

містяться в міжнародних договорах, актах «м’якого права» та регулюють 

якісно-змістовні характеристики сфери соціального забезпечення населення 

та діяльність суб’єктів публічного адміністрування у вказаній сфері [85]. 

Первинно звернемо увагу на положення Конституції України, якою 

закріплено такі положення, що стосуються сфери соціального захисту: 

1) людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканність та 

безпека є найвищою соціальною цінністю у державі (ст. 3); 

2) гарантовано право на належний соціальний захист 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 (ст. 46); 

3) виокремлено перелік основних соціальних прав і свобод людини і 

громадянина, серед яких: право громадян на працю, заробітну плату (ст. 43); 

право на житло (ст. 47); право на достатній життєвий рівень для себе і своєї 

сім’ї (ст. 48); право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування (ст. 49); право дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на державне утримання і виховання (ст. 52); право на освіту і 

соціальне забезпечення (ст. 53); право на державний захист сім’ї (ст. 53). 
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Крім того, на конституційному рівні закладено основоположні засади 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації у сфері соціального 

забезпечення, а саме: 1) органи законодавчої, виконавчої та судової влади 

здійснюють свої повноваження у встановлених законом межах і відповідно 

до законів України (ст. 6); 2) органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, яких передбачено Конституцією та законами 

України (ч. 2 ст. 19); 3) Кабінет Міністрів України є вищим органом у 

системі органів виконавчої влади (ст. 113), якого наділено повноваженнями 

щодо утворення, реорганізації та ліквідації міністерств та інші центральних 

органів виконавчої влади (ст. 116); 4) місцеві державні адміністрації 

здійснюють виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та 

Севастополі (ст. 118) [70] тощо. 

Щодо законів України, в яких містяться норми, які регулюють публічне 

адміністрування у сфері соціального забезпечення населення, то їх доцільно 

класифікувати в залежності від спрямованості на унормування конкретної 

сфери суспільних відносин: 

1) загальні, яких спрямовано на регулювання діяльності суб’єктів 

публічного адміністрування незалежно від предмету відання (закони України 

«Про Кабінет Міністрів України» [142], «Про місцеве самоврядування в 

Україні» [144], «Про місцеві державні адміністрації» [145], «Про центральні 

органи виконавчої влади» [157] тощо). Так, наприклад, відповідно до 

положень ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

повноваженнями місцевої державної адміністрації у галузі соціального 

забезпечення та соціального захисту населення є: своєчасне призначення і 

виплата державних пенсій та допомог; створення мережі установ та закладів, 

що надають соціальні послуги; забезпечення працевлаштування осіб з 

інвалідністю; реалізація державної політики у сфері надання соціальних 

послуг; здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання 

бездомності осіб тощо [145]. Ще одним прикладом може слугувати Закон 
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України «Про місцеве самоврядування в Україні», яким передбачено, що 

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад вирішують питання 

надання соціальних послуг, надання компенсацій і пільг громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання пільг і 

допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства; здійснюють 

комплекс заходів з надання допомоги особам та сім’ям з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, утримання і виховання дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах [144, ст. 34]. 

2) спеціальні, яких спрямовано на впорядкування суспільних відносин 

у сфері соціального захисту населення (наприклад, Закони України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про пенсійне 

забезпечення», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про зайнятість 

населення», «Про соціальні послуги» тощо). 

Для виявлення специфіки нормативного визначення сфери соціального 

захисту населення, зосередимо увагу на законах України, що регулюють 

суспільні відносини щодо: 1) надання соціальної допомоги; 2) здійснення 

соціального страхування. 

Так, перша група законів досить об’ємна, що пов’язано з наявністю 

різних видів соціальної допомоги, наприклад: 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» встановлено гарантії дотримання прав, свобод та 

законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, серед яких: право на 

продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів 

України за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел 

фінансування, забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах 

незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, право на отримання 
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матеріального забезпечення та соціальні послуги, право на можливість 

безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості 

комунальних послуг) протягом шести місяців і т.д. [128]; 

Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

гарантовано державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом 

надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів 

та віку дітей шляхом надання: допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, 

допомоги при народженні дитини, одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка», допомоги при усиновленні дитини, допомоги на дітей, 

над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким 

матерям; допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження 

нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на 

дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, 

потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність. Крім того, 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян за 

рахунок власних коштів можуть запроваджуватися додаткові види допомоги 

та встановлюватися доплати до державної допомоги сім’ям з дітьми [123]; 

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» встановлено засади забезпечення належних умов життєзабезпечення 

ветеранів війни шляхом створення належних умов для підтримання здоров’я 

та активного довголіття, організації соціального та інших видів 

обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї 

мети закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів, виконання 

цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни, надання 

пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності 

відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров’я. Окрім 
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цього, особам, на яких поширюється дія цього нормативно-правового акту 

(учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та 

прирівняним до них особам, учасникам війни, сім’ям цих осіб) надаються 

соціальні пільги, а саме: безплатне одержання ліків, лікарських засобів, 

імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами 

лікарів; першочергове безплатне зубопротезування (за винятком 

протезування з дорогоцінних металів); безоплатне забезпечення санаторно-

курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування; відповідна процентна знижка плати за 

користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним 

законодавством та за користування комунальними послугами в межах 

середніх норм споживання; безплатний проїзд усіма видами міського 

пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального 

користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним 

транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських 

маршрутів незалежно від відстані та місця проживання за наявності 

посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається 

на безоплатній основі; тощо [153]; 

Законом України «Про соціальні послуги» визначено засади надання 

соціальних послуг, яких спрямовано на профілактику складних життєвих 

обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, 

які цього потребують внаслідок обставин, що негативно впливають на життя, 

стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не 

може подолати самостійно (наприклад, похилий вік, часткова або повна 

втрата рухової активності, пам’яті, невиліковні хвороби, хвороби, що 

потребують тривалого лікування, психічні та поведінкові розлади, у тому 

числі внаслідок вживання психоактивних речовин, інвалідність, бездомність, 

безробіття, малозабезпеченість особи, поведінкові розлади у дітей через 

розлучення батьків, втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час 
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перебування в місцях позбавлення волі, домашнє насильство і т.д.). До 

суб’єктів публічної адміністрації, яких уповноважено у сфері надання 

соціальних послуг, віднесено: центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту 

населення, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації та виконавчі органи міських рад міст обласного значення, рад 

об’єднаних територіальних громад. При цьому, нормативно визначено, що 

соціальні послуги мають різне спрямування через соціальну профілактику, 

соціальну підтримку та соціальне обслуговування [152]; 

Законом України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» визначено, що місцеві ради: 

працевлаштовують у першочерговому порядку дружин військовослужбовців 

строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату 

працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні 

підприємства, установи, організації; надають позачергово місця дітям 

військовослужбовців та дітям військовослужбовців, які загинули чи померли 

або пропали безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах за 

місцем проживання; забезпечують відселення із закритих та віддалених від 

населених пунктів військових гарнізонів військовослужбовців, звільнених в 

запас або у відставку [151]; 

Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» передбачено, що центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, за участю громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю, у межах своїх повноважень здійснюють 

розроблення та координацію довгострокових і короткострокових програм з 

реалізації державної політики щодо осіб з інвалідністю та контролюють їх 

виконання (ст. 9); органи місцевого самоврядування забезпечують виділення 

земельних ділянок особам з інвалідністю із захворюваннями опорно-

рухового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з ручним 

керуванням поблизу місця їх проживання [147]; 
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Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», органи 

місцевого самоврядування щорічно виділяють для забезпечення жилою 

площею вказаної групи громадян 15 процентів всього збудованого житла, для 

чого Кабінет Міністрів України щорічно виділяє обласним державним 

адміністраціям капітальні вкладення відповідно до кількості сімей, що 

самостійно переселилися [154] тощо. 

Другу групу законів спрямовано на забезпечення соціального 

страхування. Зокрема, до вказаної групи, як видається, доцільно віднести 

Закони України: «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

(в якому визначено правові, фінансові та організаційні засади 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, виокремлено 

підстави та порядок соціального страхування залежно від його виду: у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності, медичне страхування; встановлено засади функціонування 

Фонду соціального страхування) [131]; «Про пенсійне забезпечення» (в 

якому встановлено правові та організаційні засади пенсійного забезпечення 

та надання трудових пенсій, визначено порядок функціонування Пенсійного 

фонду України) [148]; «Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (в якому визначено 

принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади 

загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян в 

Україні, виокремлено інституційний механізм системи соціального 

страхування та статус страхових фондів як органів, які здійснюють 

керівництво та управління за визначеними законом видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, провадять 

акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, 

забезпечують фінансування виплат за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням та здійснюють інші функції згідно з 
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затвердженими статутами) [109]; «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» (в якому встановлено специфіку для взятої на 

облік внутрішньо переміщеної особи реалізації прав на зайнятість, пенсійне 

забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності та порядок взаємодії цих осіб з органами 

Фонду соціального страхування України) [128] тощо. 

Окрему роль у системі правового забезпечення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення відіграють підзаконні 

нормативно-правові акти, серед яких: Укази Президента України, Постанови 

Кабінету Міністрів України, акти міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, акти органів місцевого самоврядування. Прикладом може 

слугувати підзаконний нормативно-правовий акт, яким закладено підвалини 

здійснення соціальної політики в Україні – Постанова Верховної Ради 

України «Про проект Концепції соціального забезпечення населення 

України» від 21.12.1993 р. Вказаним документом окреслено головні 

принципи соціального забезпечення, закріплено первинні механізми, які 

забезпечували дотримання державних соціальних гарантій населення [149]. У 

контексті наведеного слід вказати, що станом на теперішній час чинним є 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту 

прав дітей» від 26.08.2020 р., яким визначено основні шляхи вирішення 

наріжних соціальних проблем та створення ефективної системи реалізації 

державної політики з питань соціального захисту населення, захисту прав 

дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства 

під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей [155]. 

Відзначимо, що поряд із національним рівнем правового регулювання 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення доцільно 

звернути увагу й на міжнародний рівень. Так, Європейською хартією 
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місцевого самоврядування передбачено, що повноваження, якими 

наділяються органи місцевого самоврядування, мають бути повними і 

виключними, вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, 

центральним або регіональним органом, якщо вказане не передбачено 

законом (ст. 4). Крім того, органи місцевого самоврядування в межах закону 

мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, якого не вилучено зі 

сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому 

органові [49]. 

Разом із тим, серед норм м’якого права слід констатувати наявність 

значної частки двосторонніх угод у сфері соціального забезпечення 

населення, серед яких: Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Вірменія про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та 

Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав від 

17.06.1995 р. [186], Договір між Україною та Республікою Болгарія про 

соціальне забезпечення від 04.09.2001 р. [43], Угода між Україною та 

Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян від 

07.10.1996 р. [185], Договір між Україною і Латвійською Республікою про 

співробітництво в галузі соціального забезпечення від 26.02.1998 р. [42] 

тощо. Видається, окрему увагу слід приділити Договору між Україною та 

Чеською Республікою про соціальне забезпечення від 04.07.2001 р., яким 

передбачено неможливість позбавлення особи права на допомогу, 

зменшення, зміни, зупинення або відміни допомоги через проживання особи 

на території іншої Договірної Сторони [44]. 

Що стосується актів міжнародних організацій, то при національному 

правозастосуванні слід враховувати положення рішень таких із них: 

1) ООН (Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. [53], 

Всесвітня декларація ООН «Про забезпечення виживання, захисту і розвитку 

дітей» від 30.09.1990 р. [24]); 

2) ЄС (Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників 

від 09.12.1989 р. [192], Директива Ради ЄС від 19.12.1978 р. № 79/7/ЄЕС 
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«Про поступову імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у сфері 

соціального забезпечення»);  

3) Рада Європи (Європейський кодекс соціального забезпечення від 

16.04.1964 р. № ETS № 48 [50]). Показово, що Директивою Ради ЄС від 19 

грудня 1978 р. № 79/7/ЄЕС «Про поступову імплементацію принципу 

рівності чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення» вперше 

акцентовано увагу на необхідності впровадження принципу рівності 

чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення, а саме у статутних 

схемах, які забезпечують захист від можливої хвороби, непрацездатності, 

старості, нещасних випадків на роботі, професійних захворювань і 

безробіття [162]. 

Серед іншого, заслуговують на увагу рішення судових установ, які 

деталізують вирішення окремих питань публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення. Наприклад, рішення Верховного Суду від 

21.01.2019 р. № Пз/9901/56/18 (справа № 240/4946/18) щодо перерахунку 

пенсій постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС [164], 

Рішення Верховного Суду від 29.09.2020 р. № Пз/9901/14/20 (справа 

№ 440/2722/20) щодо нарахування та виплати інваліду війни разової щорічної 

грошової допомоги до 5 травня за 2020 рік [165] тощо. Зокрема, у Рішенні 

Верховного Суду від 09.12.2019 р. № Пз/9901/19/19 (справа № 300/1695/19) 

щодо визнання протиправним зменшення доплат для учасників бойових дій, 

акцентовано увагу на тому, що пенсії, інші види соціальних виплат та 

допомоги, що є основним джерелом існування окремих категорій населення, 

мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом [163]. 

Разом із тим, особливість рішень Конституційного Суду України 

полягає у тому, що їх метою є не здійснення правосуддя, а, як передбачено 

ст. 7 Закону України «Про Конституційний Суд України»: 1) вирішення 

питань про конституційність законів України та інших правових актів; 
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2) офіційне тлумачення Конституції України; 3) надання висновків про 

відповідність Конституції України міжнародних договорів [143]. 

У свою чергу, для сфери соціального захисту показовим є рішення від 

20.03.2002 р. № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій. Так, 

Конституційний Суд України аргументує, що встановлення додаткових 

гарантій соціальної захищеності військових під час проходження служби, так 

і після її закінчення є зумовленою насамперед тим, що служба в Збройних 

Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах 

держави є пов’язаною із ризиком для життя і здоров’я, підвищеними 

вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних, 

вольових та інших якостей [166]. 

Слід наголосити і на тому, що передумовою дотримання стандартів 

щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту є закріплення положення, що 

після використання всіх національних засобів юридичного захисту кожен має 

право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій. Такою 

міжнародною судовою установою є Європейський суд з прав людини, 

практика якого застосовується судами на рівні з принципом верховенства 

права. Відповідно до пп. 76–78 рішення по справі «GRUDIĆ v. SERBIA» від 

17.04.2012 р. № 31925/08, невиплата заборгованості із пенсії особі, якої було 

призначено особі державою раніше, є втручанням в право мирного 

користування майном, таке втручання суперечить Статті 1 Протоколу 1 

Європейської конвенції з прав людини. Позбавлення громадян похилого віку 

пенсії, яка є основним джерелом для існування, не виправдовує жодний 

суспільний інтерес за обставин даної справи. Отже, держава є зобов’язаною 

гарантувати право громадянина на одержання призначеної йому пенсії 

незалежно від того, де проживає особа, якій призначено пенсію [204]. 

Підсумовуючи, приходимо до висновку, що правові засади публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення є сукупністю 
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правових норм, що містять своє вираження у системі нормативно-правових 

актів різної юридичної сили та регламентують здійснення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення. При цьому, правові 

засади публічного адміністрування у сфері соціального захисту визначено на 

національному та міжнародному рівні у відповідних джерелах права. Разом із 

тим, аналіз норм чинного законодавства та наукової правової думки дає 

змогу констатувати, що суб’єктам публічного адміністрування слід 

дотримуватися міжнародних стандартів під час впорядкування суспільних 

відносин у сфері соціального забезпечення населення [85]. 

Таким чином, у цій частині дослідження на підставі комбінованого 

підходу до систематизації правових засад публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення виокремлено: 1) національні правові засади, 

які включають сукупність правових норм, що містяться у Конституції 

України, законах України, підзаконних нормативно-правових актах та 

регулюють якісно-змістовні характеристики сфери соціального забезпечення 

населення та діяльність суб’єктів публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення; 2) міжнародні правові засади, які включають 

сукупність норм, що містяться в міжнародних договорах, актах «м’якого 

права» та регулюють якісно-змістовні характеристики сфери соціального 

забезпечення населення та діяльність суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення. Запропоновано градацію законів 

України, в яких містяться правові норми, що регулюють публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту населення залежно від їх 

спрямованості на унормування конкретної сфери суспільних відносин 

шляхом виокремлення: 1) загальних, яких спрямовано на регулювання 

діяльності суб’єктів публічного адміністрування незалежно від предмету 

відання; 2) спеціальних, яких на спрямовано на впорядкування суспільних 

відносин у сфері соціального захисту населення. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

2.1. Принципи публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення 

 

Упорядкування суспільних відносин є необхідною умовою нормального 

функціонування будь-якої сфери суспільного буття, а особливо сфери 

соціального захисту населення. Становлення Української держави як 

правової, демократичної та соціальної, а також запозичення європейського 

досвіду в цьому аспекті сприяють удосконаленню системи соціального 

захисту населення, що є сферою життєво важливих інтересів населення, 

якісні і кількісні характеристики якої свідчать про рівень соціального, 

економічного, правового та культурного розвитку держави і суспільства. 

Враховуючи те, що публічне адміністрування здійснюється відповідно 

до загальних та специфічних принципів організації та функціонування, а 

конкретна сфера суспільних відносин опосередковує специфікацію 

принципів публічного адміністрування, вбачається, необхідним є 

виокремлення принципів публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення. Адже встановлення сутності публічного адміністрування 

та особливостей його принципів у сфері соціального захисту, як видається, 

дозволить здійснити аналіз організації національної системи соціального 

захисту, яка, у свою чергу, характеризує порядок у державі, ступінь 

легітимності влади в суспільстві, а також динаміку гуманітарного та 

соціального розвитку. 

Як влучно зазначає В.В. Лаврухін, публічне адміністрування сферою 

соціального захисту здійснюється за допомогою взаємопов’язаних між собою 

механізмів, головними з яких виступають: 1) податковий механізм, змістом 
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якого є надання податкових пільг та пільг по виплатах до соціальних фондів 

деяких видів діяльності на території територіальних утворень; 2) кредитний 

механізм – надання кредитів (зокрема, пільгових) з бюджетів та соціальних 

фондів на здійснення всіх вказаних видів діяльності на території 

територіальних утворень; 3) бюджетний механізм – пряме фінансування 

програм сприяння зайнятості та соціального захисту населення 

територіальних утворень (особливо кризових) з бюджетів та позабюджетних 

фондів і надання ним субсидій, субвенцій і дотацій; 4) механізм 

держзамовлення – розміщення на підприємствах територіальних утворень (в 

першу чергу, кризових) замовлень, оплачуваних з державного бюджету; 

5) адміністративний механізм – забезпечення зайнятості і соціального 

захисту за допомогою різного роду заборонних, дозвільних, обмежувальних 

та інших заходів; 6) організаційний механізм – створення при центральних 

органах влади спеціальних організаційних структур для реалізації державної 

і регіональної соціальної політики (прикладом можуть служити 

координаційні комітети сприяння зайнятості населення); 7) правовий 

механізм – розробка і ухвалення нормативних актів, що регламентують 

діяльність різних суб’єктів управління в сферах зайнятості, формування рівня 

життя і соціального захисту населення; 8) програмний механізм – включення 

різних територіальних утворень (в першу чергу, кризових) у державні та 

регіональні програми, що сприяють підвищенню зайнятості, рівня життя і 

соціальному захисту населення [77, с. 71]. 

При цьому, механізми публічного адміністрування та форми його 

втілення первинно ґрунтуються та слідують загальноприйнятим принципам. 

По суті, це основоположні засади, що є сполучною ланкою між керівними 

закономірностями розвитку та функціонування соціальної сфери та її 

впорядкуванням. Варто вказати, що ще за часів античності увагу звертали на 

те, що принцип є найважливішою частиною всього (principium est potissima 

pars cuiuquc rei) [181, с. 120]. Поняття «принцип» у перекладі з латинської 

мови означає «початок», «першооснова», «первинність». 
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Загальноприйнятним є тлумачення категорії «принцип» як основного 

вихідного положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеологічного 

напряму; особливості, що покладена в основу створення або здійснення чого-

небудь, способу створення або здійснення чогось [174]. 

На думку О.Ф. Скакун, принципам іманентний історичний характер, 

адже вони є плодом багатовікового розвитку людства, результатом 

осмислення закономірностей розвитку суспільства в цілому, втіленням 

демократичної та гуманістичної традицій [172]. Як слушно зазначено 

П.М. Рабіновичем та М.І. Хавронюком, принципи є своєрідною перехідною 

площиною від права до норм етики і моралі в діяльності державних органів, 

проміжною ланкою, яка поєднує суспільні здобутки цивілізації з практичною 

реалізацією норми права [161]. Л.С. Явич встановлено, що принципами 

необхідно вважати ідеї, теоретичні, нормативно-керівні положення того чи 

іншого виду людської діяльності, які конкретизуються в змістові правових 

норм та об’єктивно зумовлені матеріальними умовами існування 

суспільства [199]. 

Таким чином, використання категорії «принципи» у межах 

юриспруденції спрямовано на відображення загального уявлення про 

прийняті засади суспільного ладу та права, забезпечення однотипного 

формулювання норм права та їх впливу на суспільні відносини шляхом 

правового регулювання та інших видів правового впливу [172]. Не 

виключенням являється і публічне адміністрування у сфері соціального 

захисту, що реалізується відповідно до загальноприйнятих основ 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації. 

Різними вченими висловлено окремі позиції щодо принципів 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту. Так, О.Б. Кірєєвою 

обґрунтовано, що до базових принципів управління у соціально-гуманітарній 

сфері належать: 1) децентралізація: організація діяльності (керівництво) 

відбувається шляхом постановки завдань, а не виконанням функцій та 

встановлених правил; 2) результативність: акцент зроблено на наслідках 
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діяльності, а не на процесах, отже, капітал вкладається в результати, а не в 

наміри; 3) досягнення змін шляхом пошуку інновацій та запровадження 

принципів бізнесу в управлінні державними справами, включаючи 

аутсорсинг та зовнішні контракти; 4) зниження державних видатків, 

підвищення спроможності держави до розвитку та реалізації політики, 

поліпшення виконання державою функцій роботодавця та заохочення 

підприємницького заробітку тощо [61]. 

Зазначимо, що О.М. Василиком висловлено думку, що основні засади 

публічного адміністрування у соціальній сфері має бути представлено у 

трьох напрямах: а) встановлення мінімальних соціальних стандартів 

(наприклад, прожитковий мінімум); б) встановлення стандартів стосовно 

здобуття загальної освіти, виховання дітей і підлітків, проведення культурно-

освітньої роботи, організація охорони здоров’я і розвитку фізичної культури 

членів суспільства; в) вирівнювання рівня життя населення через втрату 

роботи чи кризові явища шляхом використання пенсій, допомога, стипендії, 

грошові виплати, матеріальна допомога, пільги з податків, платежів і 

послуг [21]. 

Видається, принципи публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту корелюються із традиційними «мегапринципами» публічного 

адміністрування – принципом верховенства права та принципом належного 

врядування, що трансформуються у вихідні теоретичні положення, основні 

засади, якими керуються органи державної виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, суб’єкти делегованих повноважень та інші 

суб’єкти публічної адміністрації під час впорядкування суспільних відносин 

щодо соціального захисту населення. 

Означені «мегапринципи», по суті, є основними ідеями, положеннями, 

вимогами, що характеризують зміст адміністративного права в цілому, та 

відображають закономірності його розвитку. Складові принципу 

верховенства права перелічено у Доповіді Венеціанської комісії «За 

демократію через право», до яких, зокрема, належать: a) законність, 
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включаючи прозорий, підзвітний та демократичний процес введення в дію 

приписів права; б) юридична визначеність; в) заборона свавілля; г) доступ до 

правосуддя, представленого незалежними та безсторонніми судами, включно 

з тими, що здійснюють судовий нагляд за адміністративною діяльністю; 

д) дотримання прав людини; е) заборона дискримінації та рівність перед 

законом [45, с. 177]. 

Вказаний поділ взято за основу й у теорії адміністративного права. 

Наприклад, Р.С. Мельник та В.М. Бевзенко серед принципів верховенства 

права виділяють: принцип законності; принцип юридичної визначеності; 

принцип заборони свавілля; принцип доступу до незалежного та 

безстороннього суду; принцип дотримання прав людини; принцип заборони 

дискримінації та рівності перед законом [98]. Кожен із зазначених принципів 

має бути дотриманим під час публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, що має прояв у такому. 

Так, принцип верховенства права закріплено положеннями Конституції 

України. Наприклад, ст. 3 визначено, що людина, її життя і здоров’я, безпека 

і недоторканність визнаються найвищою соціальної цінністю [70]. Принцип 

законності як елемент принципу верховенства права полягає в обов’язку 

суб’єктів публічної адміністрації під час здійснення будь-яких дій суворо 

дотримуватися законодавства України, діяти виключно відповідно до другої 

формули правового регулювання «заборонено все крім того, що прямо 

дозволено законом», що має відображення у ст. 6 Конституції України: 

«Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до 

законів України» та ст.  19: «Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України» [70]. У сфері соціального захисту населення сутність принципу 

законності корелює, наприклад, з положеннями ст. 18 Закону України «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якими 
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передбачено, що місцеві ради: працевлаштовують у першочерговому порядку 

дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при 

скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації 

або перепрофілюванні підприємства, установи, організації; надають 

позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, 

які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у 

дитячих закладах за місцем проживання; забезпечують відселення із 

закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів 

військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку тощо [151]. 

Дотримання принципу юридичної визначеності під час впорядкування 

суспільних відносин у сфері соціального захисту населення означає те, що 

порядок розгляду адміністративних справ та рішення, які приймаються 

суб’єктом публічної адміністрації, мають бути передбачуваними. 

Передбачуваність означає, що процедура розгляду адміністративних справ 

суб’єктом публічної адміністрації має бути чітко визначеною, форма рішення 

– загальновідомою, а результат вирішення справи має бути сформульований 

з достатньою мірою чіткості (бути легко доступним), щоб особа мала 

можливість спрямовувати свою поведінку. Тобто кожен суб’єкт має чітко 

розуміти наслідки, які матиме для нього застосування відповідних 

інструментів публічного адміністрування. Сутність принципу юридичної 

визначеності має прояв, наприклад, у положеннях Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», де чітко визначено, 

що: право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які 

постійно проживають на території України; розмір державної соціальної 

допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її 

середньомісячним сукупним доходом; державна соціальна допомога 

призначається на шість місяців; призначення і виплата державної соціальної 

допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у 
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разі їх утворення) рад за місцем проживання уповноваженого представника 

сім’ї тощо [124].  

Тобто, конкретні суб’єкти публічної адміністрації повинні у 

встановленому порядку забезпечити надання соціальної допомоги особам, які 

мають право на її отримання у встановленому розмірі та на визначений 

термін. В протилежному випадку, не буде дотримано ані норму права, ані 

принципи, на яких базується ідея впорядкування конкретно визначених 

суспільних відносин – відносин щодо надання соціальної допомоги. 

Іншим прикладом нормативного відображення принципу юридичної 

визначеності під час публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення можуть слугувати положення Закону України «Про 

загальнообов’язкове пенсійне страхування», а саме: мінімальний розмір 

пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 

страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, 

які втратили працездатність, визначеного законом; пенсія по інвалідності 

призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період 

роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи; пенсія по 

інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності; пенсія у 

зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї 

померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в 

годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому 

для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті особи, яка 

виконала функцію донора анатомічних матеріалів людини, пенсіонера або 

визначених законом осіб, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок 

поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під 

час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму 

Януковича (Революції Гідності) – незалежно від тривалості страхового 

стажу; для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь 

період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням 
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пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату 

первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 

липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також 

враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців 

страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв тощо 

[129]. 

Принцип заборони свавілля під час публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення означає, що суб’єкти публічної адміністрації 

мають діяти безсторонньо, неупереджено, пропорційно та ефективно і у 

будь-якому випадку – у межах власної компетенції, визначеної у 

нормативному порядку. Крім того, необхідно звернути увагу на заборону 

зловживання дискреційними повноваженнями. 

Відзначимо, що правомочність субʼєкта публічної адміністрації на 

застосування дискреційних повноважень закріплено у нормативно-правових 

актах без прямої вказівки на це. Наприклад, у відповідності зі: ст. 19 Закону 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», 

органи місцевого самоврядування при розробці та реалізації місцевих 

соціально-економічних програм можуть передбачати додаткові соціальні 

гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів; ст. 3 Закону України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми», місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та 

об’єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати 

додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги 

сім’ям з дітьми [123] і т.д. Проте, які саме соціальні гарантії буде 

впроваджено або, які доплати до державної допомоги буде обрано 

зазначеними суб’єктами, законом не зазначено. Уповноважений суб’єкт 

публічної адміністрації має їх самостійно обрати з урахуванням фактичних 

обставин, що стосуються наявних у нього матеріальних активів та потреб 

відповідної територіальної громади. 
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Принцип доступу до незалежного та безстороннього суду теж має 

прояв під час публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, тому що суд покликаний захищати та охороняти права, свободи та 

законні інтереси приватних осіб від порушень, рішень та бездіяльності 

суб’єктів публічної адміністрації в будь-якій сфері. Цей принцип 

відображено у: ст. 105 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», відповідно до якої застраховані особи та члени їхніх 

сімей мають право на оскарження дій (бездіяльності) страхувальників, 

виконавчих органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб відповідно до 

законодавства про звернення громадян, а також у судовому порядку; 

страхувальники мають право на оскарження дій (бездіяльності) виконавчих 

органів Пенсійного фонду та їх посадових осіб у порядку підлеглості до 

вищого органу або посадової особи, а також у судовому порядку [129]; ст. 21 

Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей», відповідно до якої посадові особи органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності і підпорядкування, винні в порушенні умов 

соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, 

несуть відповідальність згідно із законом [151]; ст. 22 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до якої 

оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги 

може бути здійснено до районної державної адміністрації, виконавчого 

комітету міської ради або до районного (міського) суду [153] тощо. 

Принцип дотримання прав людини під час діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері соціального захисту населення означає 

визнання найвищою цінністю людину, її права і свободи, при цьому усі інші 

цінності, зокрема, держава і закон, є вторинними. Проявом вказаного 

принципу можна вважати положення профільного Закону України «Про 

соціальні послуги», яким передбачено, що першим серед принципів надання 

соціальних послуг є принцип дотримання прав людини, прав дитини та прав 
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осіб з інвалідністю, що становить саме зміст верховенства права [152]. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб 

з інвалідністю в Україні», дискримінація за ознакою інвалідності 

забороняється, а держава зобов’язана створити умови для реалізації особою з 

інвалідністю прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний 

захист [147]. Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено, що державна 

політика в галузі соціального захисту потерпілих від Чорнобильської 

катастрофи та створення умов проживання і праці на забруднених територіях 

базується на принципі пріоритету життя та здоров’я людей, які потерпіли від 

Чорнобильської катастрофи, повної відповідальності держави за створення 

безпечних і нешкідливих умов праці [154]. Також ч. 5 ст. 3 Закону України 

«Про освіту» встановлено, що держава здійснює соціальний захист 

здобувачів освіти у випадках, визначених законодавством, а також 

забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально вразливих верств 

населення [146]. Безумовний пріоритет прав і свобод людини в діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації має бути дотримано. Жодна інша мета не 

може слугувати підставою для обмеження чи скасування основних прав і 

свобод особи. 

Наступний «мегапринцип», якому мають слідувати суб’єкти публічної 

адміністрації під час здійснення публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення є принцип належного врядування, що 

включає: забезпечення участі у прийнятті рішень, прозорість та 

неупередженість під час прийняття рішення, дотримання підзвітності. 

Що стосується принципу належного врядування, то необхідно 

відмітити, що становлення сучасних демократичних держав здійснюється із 

врахуванням таких головних засад, як демократія, визнання верховенства 

права та закріплення політичної активності громадян як основи розвитку 

правової держави. Згадані категорії взаємодіють між собою, якісно 

удосконалюючи сферу публічного управління, здобутки якої під впливом 
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євроінтеграційних та євроатлантичних процесів знаходять вираження у 

концепції «належного врядування» («good governance»). Ідеї вказаної 

концепції викладено в Європейській Стратегії інновацій та належного 

врядування на місцевому рівні від 15–16 жовтня 2007 р. [48]. 

Необхідно вказати, що Концепція «належного врядування» полягає у 

здійсненні демократичного, відповідального, ефективного, прозорого та 

підзвітного управління державними та суспільними справами як на 

загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. При цьому, Програмою 

розвитку ООН передбачено дев’ять принципів належного врядування, 

зокрема: 1) участь у прийнятті державних управлінських рішень; 

2) консенсус під час прийняття рішень; 3) зворотний зв’язок; 4) ефективність 

у проведенні державної політики; 5) відповідальність усіх учасників процесу; 

6) прозорість; 7) рівноправність; 8) верховенство закону; 9) стратегічне 

бачення [103]. 

На думку В.В. Галунька, значення принципу належного врядування для 

публічного адміністрування полягає у тому, що він встановлює стандарти та 

стимулює публічних службовців до забезпечення публічного інтересу. 

Вчений висловлює думку щодо виокремлення восьми основних 

характеристик належного врядування, які одночасно виступають 

самостійними принципами: а) принцип забезпечення участі в ухваленні 

рішень і належного реагування; б) принцип відкритості і прозорості; 

в) принцип доброчесності й етичної поведінки; г) принцип ефективності, 

компетентності і спроможності; д) принцип інноваційності та відкритості до 

змін; е) принцип сталості та довгострокової орієнтованості; ж) принцип 

поваги до прав людини та культурної різноманітності; з) принцип 

забезпечення соціальної згуртованості і підзвітності [6, с. 39]. 

Втілення принципу належного врядування у сфері соціального захисту 

первинно можливо виявити у положеннях Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Так, вказаним нормативно-

правовим актом закріплено один із складових належного врядування – 
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принцип поваги до прав людини, що проявляється у таких положеннях: 

1) органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані 

подавати допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни у будівництві 

індивідуальних жилих будинків (п. 18 ст. 13); 2) органи виконавчої влади, 

виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані подавати допомогу особам з 

інвалідністю внаслідок війни і сім’ям загиблих військовослужбовців у 

будівництві індивідуальних жилих будинків (п. 15 ст. 15); 3) органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні 

яких перебувають державні і комунальні заклади дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти, 

забезпечують безкоштовним харчуванням дітей, на яких поширюється 

чинність Закону (п. 23 ст. 15); 4) центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим у межах своєї компетенції надають ветеранським 

організаціям фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а 

також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше майно, 

необхідне для здійснення їх статутних завдань (ст. 20) [153]. 

Щодо участі у прийнятті рішень суб’єктами публічного 

адміністрування, то прикладного значення мають положення законодавства у 

сфері соціального захисту населення, які стосуються права громадян 

звертатися до уповноважених суб’єктів за захистом своїх соціальних прав, 

наприклад, ст. 19 Закону України «Про соціальні послуги» встановлено 

право громадян на звернення про надання соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів шляхом подання до структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та 

Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської ради міст 

обласного значення, ради об’єднаної територіальної громади за місцем 

проживання/перебування особи: 1) заяви особи або її законного представника 

про надання соціальних послуг; 2) звернення, повідомлення інших осіб в 

інтересах осіб/сімей, які потребують соціальних послуг [152]. 
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Принцип ефективності під час публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення полягає у застосуванні оптимально-

можливих, раціональних та результативних інструментів для досягнення 

належного стану соціального захисту та забезпечення соціальних інтересів 

населення, а також використання суб’єктом публічної адміністрації 

індивідуально-визначених методик та форм діяльності. Для забезпечення 

принципу ефективності, суб’єктами публічної адміністрації має 

застосовуватись метод кількісних змін, тобто збільшення структурного 

складу працівників, створення нових підрозділів, використання нових 

методик та форм діяльності, а також методу якісних змін, а саме – наукова 

організація праці, яка полягає у впровадженні досягнень науково-технічного 

прогресу у діяльність працівників, які б найбільше враховували особливості 

окремого соціального випадку. 

Таким чином, принципи функціонування суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту населення корелюють зі 

специфікою суспільних відносин, що складають зміст останньої та мають 

пряв у такому: вагомого значення відіграє ідея дотримання прав осіб, які 

потребують соціального захисту; при застосування будь-яких інструментів 

публічного адміністрування підвищена увага приділяється дотриманню ідеї 

заборони дискримінації за соціально детермінуючими ознаками; визнаним є 

зобов’язання держави щодо надання соціальної допомоги та соціального 

забезпечення [82]. 

Отже, у цій частині дослідження зазначено, що принцип верховенства 

права та його складові мають своє втілення у нормативно-правових актах, що 

регулюють сферу соціального захисту. Йдеться про такі положення: 1) до 

принципів надання соціальних послуг віднесено принцип дотримання прав 

людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; 2) встановлено заборону 

щодо дискримінації за ознакою інвалідності; 3) державою взято зобов’язання 

щодо створення умов для реалізації особою з інвалідністю прав нарівні з 

іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист; 4) визнано 
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пріоритет життя та здоров’я людей, які потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи, повну відповідальність держави за створення безпечних і 

нешкідливих умов праці в якості основи державної політики в сфері 

соціального захисту населення; 5) встановлено, що держава здійснює 

соціальний захист здобувачів освіти у випадках, визначених законодавством, 

а також забезпечує рівний доступ до освіти особам із соціально вразливих 

верств населення тощо. 

Принцип належного врядування має прояв під час публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення у здійсненні 

демократичного, відповідального, ефективного, прозорого та підзвітного 

управління державними та суспільними справами як на загальнодержавному, 

так і на місцевому рівнях. Прикладного значення набувають такі наявні 

нормативно детерміновані обов’язки суб’єктів публічної адміністрації, як: 

1) зобов’язання органів виконавчої влади, виконавчих комітетів місцевих рад 

щодо подання допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни у будівництві 

індивідуальних жилих будинків; 2) зобов’язання органів виконавчої влади, 

виконавчих комітетів місцевих рад подавати допомогу особам з інвалідністю 

внаслідок війни і сім’ям загиблих військовослужбовців у будівництві 

індивідуальних жилих будинків; 3) зобов’язання органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають 

державні і комунальні заклади дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти, забезпечувати 

безкоштовним харчуванням дітей, відповідно до законодавства; 

4) зобов’язання центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, Ради міністрів Автономної Республіки Крим у 

межах своєї компетенції надавати ветеранським організаціям фінансову 

підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно 

надавати будинки, приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для 

здійснення їх статутних завдань. 
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У той же час, як свідчить аналіз сутності публічного адміністрування та 

особливостей його принципів у сфері соціального захисту, вітчизняні реалії, 

пов’язані зі становленням Української держави як правової, демократичної та 

соціальної, вимагають розробки ґрунтовних наукових теоретичних основ 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту, у зв’язку із чим 

актуальним видається подальше вивчення вказаної проблематики. 

 

2.2. Суб’єкти публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення 

 

Конкретна сфера суспільних відносин, яка впорядковується через 

публічне адміністрування, характеризуються сукупністю специфічних ознак 

останнього. Не виключенням є система суб’єктів публічного 

адміністрування. При цьому, слід вказати, що при визначенні поняття 

«суб’єкт публічної адміністрації», В.К. Колпаков звертає увагу на те, що 

публічна адміністрація як правова категорія має два виміри: функціональний 

та організаційно-структурний. Функціональний вимір передбачає розгляд 

публічної адміністрації як діяльності відповідних структурних утворень 

щодо виконання функцій, спрямованих на реалізацію публічного інтересу, а 

організаційно-структурний – сукупності органів, які утворюються для 

здійснення (реалізації) публічної влади [76, с. 23]. 

Автори підручника «Адміністративне право України» за загальною 

редакцією В. Галунька, П. Діхтієвського, О. Кузьменко та С. Стеценка 

публічну адміністрацію визначають як органічно єдину та чинну систему 

органів державного управління, передусім, органів виконавчої влади та 

владних структур місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, 

а також установ, організацій, окремих недержавних структур, які відповідно 

до законодавства здійснюють публічні управлінські функції з метою 

задоволення публічного інтересу [6, c. 73]. 
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Ґрунтовним також видаються висновки, яких зроблено В.В. Терещуком 

щодо трактування суб’єктів публічного адміністрування як суб’єктів 

адміністративного права, які здійснюють публічне адміністрування та мають 

відповідний статус. У вказаному контексті поняття «публічне 

адміністрування» повинно розумітись як виконання публічних функцій в 

інтересах держави та суспільства: 1) суб’єктами публічної адміністрації, 

структуру системи яких доцільно розуміти в широкому контексті (органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, атипові суб’єкти, що 

мають повноцінний статус суб’єкта публічної адміністрації); 2) суб’єктами, 

які виконують окремі функції суб’єкта публічної адміністрації [182, c. 90]. 

Таким чином, до загальних положень, що характеризують суб’єктів 

публічної адміністрації, можна віднести те, що: 

1) це єдина організована система уповноважених суб’єктів, яка не є 

ієрархічно структурованою, однак має діяти узгоджено, цілеспрямовано, 

уникаючи дублювання функцій та повноважень; 

2) такі суб’єкти виступають від імені держави або органів місцевого 

самоврядування, і тому метою діяльності суб’єктів публічної адміністрації є 

забезпечення публічного інтересу (державного, муніципального) – тобто 

інтересів як держави, так і суспільства в цілому, але не окремих громадян; 

3) суб’єкт публічної адміністрації діє виключно в межах та на підставі 

законодавства, виконуючи своє функціональне призначення; 

4) діяльність суб’єктів публічної адміністрації поширюється на 

територію України, певну адміністративно-територіальну одиницю або 

окреме підприємство, установу чи організацію; 

5) суб’єкт публічної адміністрації діє через застосування комплексу 

інструментів публічного адміністрування з урахуванням методів правового 

регулювання, типу узгодження, переконання, стимулювання, примус тощо. 

Важливо наголосити, що система суб’єктів публічної адміністрації, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту, 

характеризується, передусім, розлогістю, оскільки кількісно включає 
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суб’єктів, що належать до різних підсистем публічної влади: органи 

виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої 

влади, їх територіальні органи та місцеві органи виконавчої влади), органи 

місцевого самоврядування, а також інші суб’єкти публічної адміністрації 

(яких не можливо віднести до попередніх груп, зокрема, військово-цивільні 

адміністрації, юридичні особи публічного та приватного права тощо). При 

цьому, в дослідженнях, яких присвячено характеристиці суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту населення, аналізові зазвичай 

піддано вищі державні інституції (Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України), центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування [12, с. 101–119; 193, 

с. 124–149; 171]. Видається, доцільним є розгляд основних суб’єктів, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту. 

Так, говорячи про роль, яку виконує у сфері соціального захисту 

населення Верховна Рада України як суб’єкт публічної адміністрації, слід 

насамперед вказати, що відповідно до положень Конституції України, 

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні. 

Відповідно до наданих їй повноважень, безпосередньо або через свої органи 

здійснює контроль за забезпеченням конституційних прав, свобод і законних 

інтересів громадян України, дотримання законів та інших актів, які приймає, 

а також за діяльністю посадових осіб, яких обирає, призначає або затверджує. 

Для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, 

Верховна Рада України може утворювати тимчасові слідчі комісії, якщо за це 

проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу 

Верховної Ради України [70]. 

Аналіз нормативно визначених завдань та функцій Верховної Ради 

України (та відповідно її комітетів) дозволяє зробити висновок про те, що у 

системі суб’єктів публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення Верховна Рада України займає особливе місце, адже є суб’єктом, 

якого не віднесено до органів державної виконавчої влади та місцевого 
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самоврядування, але якого наділено окремими повноваженнями щодо 

забезпечення управлінського впливу в означеній сфері, здійснює 

інституційне забезпечення сфери соціального захисту населення на 

загальнодержавному рівні. Вказане зумовлюється рядом факторів: по-перше, 

Верховна Рада України прийняла Конституцію України, яка закріпила 

основні права й обов’язки людини і громадянина (у тому числі, право на 

соціальний захист); по-друге, Верховна Рада України отримує свої 

повноваження безпосередньо від народу і у колективний спосіб здійснює 

первинну регламентацію основних прав і свобод громадян; по-третє, 

Верховна Рада України визначає правовий статус державних інституцій, які 

забезпечують права людини; по-четверте, тільки Верховна Рада (крім волі 

народу, висловленої на всенародному референдумі) може внести зміни в 

конституційно-правовий статус людини; по-п’яте, Верховна Рада має право 

контролю за дотриманням прав людини (зазначимо, що контроль, 

здійснюваний Верховною Радою України, є опосередкованим та, як правило, 

стосується виняткових ситуацій, які мають значення для держави в цілому, та 

для її економічних, політичних інтересів зокрема);  по-шосте, Верховна Рада 

має право заборонити діяльність суб’єктів політичного процесу, якщо її 

спрямовано на обмеження прав людини, чи така діяльність становить загрозу 

життю та здоров’ю. 

У процесі забезпечення Верховною Радою права на соціальний захист 

відповідних осіб провідне місце належить законодавчій функції. Це 

зумовлюється наступними об’єктивними чинниками: Верховній Раді 

належить виключне право на законодавчому рівні визначати основи 

правового статусу громадянина, ухвалюючи відповідні законодавчі акти: 

Конституцію, закони України, підзаконні акти, нормативні документи. 

Виконуючи функцію забезпечення та охорони прав і свобод громадян, 

Верховна Рада України здійснює велику роботу з удосконалення 

законодавства. Пріоритетними в сьогоднішніх умовах мають бути соціально-

економічні права громадян. Так, Конституція України 1996 року закріпила 
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перелік основних соціальних прав і свобод людини і громадянина, серед 

яких: право громадян на працю, заробітну плату (ст. 43); право на соціальний 

захист (у тому числі на соціальне страхування і соціальне забезпечення 

(ст. 46); право на житло (ст. 47); право на достатній життєвий рівень для себе 

і своєї сім’ї (ст. 48); право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

медичне страхування (ст. 49); право дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на державне утримання і виховання (ст. 52); право 

на освіту і соціальне забезпечення (ст. 53); право на державний захист 

сім’ї (ст. 53) [70]. В статтях Конституції простежується намагання 

використати досягнення світової політико-правової конституційної культури, 

міжнародні вимоги стандартів у сфері прав людини, світовий досвід 

побудови демократичної, правової, соціальної держави. 

Верховна Рада у процесі своєї законотворчої діяльності визначає 

основи правового статусу суб’єктів публічної адміністрації, діяльність яких 

пов’язана із забезпеченням соціальних прав і свобод людини і громадянина 

(Президента України, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, судів тощо). Окремо слід 

відзначити місце в конституційно-правовому механізмі забезпечення 

соціальних прав і свобод людини і громадянина інституту Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини. Так, Верховна Рада України, згідно з її 

установчими функціями, уповноважена призначати та звільняти з посади 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, має право заслуховувати 

його щорічні звіти про стан дотримання та захист прав і свобод людини. 

Отже, здійснення парламентського контролю за дотриманням суб’єктами 

владних повноважень конституційних прав і свобод людини і громадянина (у 

тому числі соціальних) покладається на Уповноваженого з прав людини 

Верховної Ради України. 

Верховна Рада України на конституційному рівні встановлює заборони 

на звуження основних прав або їх ліквідацію. Зокрема, ст. 64 Конституції 

визначає, що конституційні права і свободи громадянина не можуть бути 
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обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах 

військового або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі 

обмеження прав і свобод з зазначенням строку дії цих обмежень [70]. 

Принципове значення мають положення Конституції, викладені в ст. 22 

щодо того, що права і свободи людини і громадянина, закріплені 

Конституцією, не є вичерпними, що вони гарантовані і не можуть бути 

скасовані. При прийнятті нових законів чи внесенні змін до чинних не 

дозволяється звуження змісту та об’єму діючих прав та свобод. У цих 

конституційних нормах Верховна Рада України визначила основні параметри 

державної політики в питаннях прав та свобод людини: перелік 

конституційних прав та свобод не є вичерпним, їх коло може бути 

розширено; неприпустимо звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод; 

неприпустимо скасування, у тому числі й самою Верховною Радою України, 

конституційних прав та свобод; передбачена можливість часткового 

обмеження прав та свобод у випадках, передбачених Конституцією (у період 

війни, випадках надзвичайного стану) [70]. 

Верховна Рада України закріплює на конституційному рівні принцип 

рівності громадян України, який є основоположним для реалізації основних 

прав і свобод. Положення, що громадяни України мають рівні конституційні 

права і свободи, рівні перед законом, не мають привілеїв або обмежень за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших поглядів, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового становища, місця 

проживання, по мовним та іншим ознакам відповідає міжнародним 

стандартам прав людини [70, ст. 24]. 

Верховна Рада України визначає, які міжнародні правові норми можуть 

бути імплантовані в українське законодавство, оскільки відповідно до ст. 9 

Конституції України чинні міжнародні договори, право згоди на 

обов’язковість яких має Верховна Рада, є частиною національного 

законодавства. До повноважень Верховної Ради України належить надання 
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законом згоди в зазначений законом термін на обов’язковість міжнародних 

договорів України та денонсацію міжнародних договорів України [70, п. 32]. 

Але Верховна Рада України не лише приймає акти, які визначають 

норми, що регулюють якісно-змістовні характеристики сфери соціального 

забезпечення населення, з одного боку, та діяльність суб’єктів публічного 

адміністрування в цій сфері – з іншого. Верховна Рада України має ще й 

право контролю за тим, як ці норми втілюються в практичній площині. 

Контрольна діяльність Верховної Ради реалізується як безпосередньо 

(головним чином через заслуховування звітів відповідних органів про їх 

діяльність в даному напрямі), парламентські структури (через контрольну 

діяльність комітетів Верховної Ради України, особливо роботу Комітету з 

прав людини і громадянина; національних меншин; з питань соціальної 

політики і праці; охорони здоров’я, материнства і дитинства тощо), через 

роботу слідчих комісій, а також через роботу народних депутатів. Останні 

мають право, згідно зі ст. 86 Конституції України, на сесії Верховної Ради 

України звернутися до органів Верховної Ради України, до Кабінету 

Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і 

організацій, розташованих на території України, незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності, із запитом з питань прав людини [70]. 

Чільне місце у системі суб’єктів публічної адміністрації відведено 

Кабінету Міністрів України. При цьому, нормативно-правову основу 

функціонування Кабінету Міністрів України складає сукупність правових 

норм, що містяться у нормативно-правових актах як загального характеру, 

що регулюють діяльність органів виконавчої гілки влади в цілому 

(наприклад, положення Конституції України [70, ст. 6, ст. 19], Закону 

України «Про адміністративні послуги» [119]), так і спеціального характеру, 

які регулюють діяльність Кабінету Міністрів України як вищого органу в 

системі органів виконавчої влади (наприклад, положення Конституції 

України (Розділ VI) [70], Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 
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[142], Регламенту Кабінету Міністрів України [139], Закону України «Про 

склад Кабінету Міністрів України» [150]). 

Основні повноваження Кабінету Міністрів України встановлено ст. 116 

Конституції України [70] та конкретизовано спеціальним законодавством. 

Можливим видається виокремлення таких повноважень вищого органу 

виконавчої влади, яких спрямовано на впорядкування суспільних відносин у 

сфері соціального захисту населення: 

1) повноваження щодо зайнятості населення (наприклад, забезпечення 

проведення державної економічної політики, прогнозування та державне 

регулювання національної економіки; забезпечення розроблення і виконання 

загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку; 

визначення доцільності розроблення державних цільових програм з 

урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечення їх виконання; 

розробка та схвалення Бюджетної декларації, розробка проектів законів про 

Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету 

України, забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України 

Державного бюджету України, подання Верховній Раді України звіту про 

його виконання; прийняття рішення про використання коштів резервного 

фонду Державного бюджету України; організація державного страхування 

тощо); 

2) повноваження щодо соціальної політики (наприклад, забезпечення 

проведення державної соціальної політики, вжиття заходів щодо підвищення 

реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян; 

забезпечення підготовки проектів законів щодо державних соціальних 

стандартів і соціальних гарантій; забезпечення розроблення та виконання 

державних програм соціальної допомоги, вжиття заходів щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів соціального захисту осіб з інвалідністю, 

пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населення 

тощо); 
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3) повноваження щодо законності, забезпечення прав і свобод людини 

та громадянина (наприклад, забезпечення проведення державної правової 

політики; здійснення контролю за додержанням законодавства органами 

виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого 

самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів 

виконавчої влади; вжиття заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, життя 

і здоров’я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони 

власності та громадського порядку, забезпечення пожежної безпеки, 

боротьби із злочинністю, запобігання і протидії корупції; створення умов для 

вільного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та правової 

допомоги населенню; здійснення заходів щодо забезпечення функціонування 

системи безоплатної правової допомоги тощо). 

Крім того, Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за 

виконанням органами виконавчої влади положень Конституції України та 

інших актів законодавства України, вживає заходів щодо усунення недоліків 

у роботі зазначених органів [142]. 

Щодо міністерств як суб’єктів публічної адміністрації, то Законом 

України «Про центральні органи виконавчої влади» встановлено, що 

міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених 

Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої покладено на Кабінет 

Міністрів України Конституцією та законами України [157]. Таке визначення 

поняття «міністерство» є вичерпним, а позиції науковців є тотожними з 

вищенаведеним. 

Нормативно до основаних завдань міністерства віднесено: 

забезпечення нормативно-правового регулювання, визначення пріоритетних 

напрямів розвитку, інформування та надання роз’яснень щодо здійснення 

державної політики, узагальнення практики застосування законодавства, 

розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в 

установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента 
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України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та 

Кабінету Міністрів України, забезпечення здійснення соціального діалогу на 

галузевому рівні і т.д. Виходячи із визначення державної політики як 

відносно стабільної, організованої та цілеспрямованої діяльності державних 

інституцій, що здійснюється безпосередньо чи опосередковано щодо певної 

проблеми або сукупності проблем [33], принцип забезпечення єдності 

державної політики міністерствами необхідно трактувати таким чином, що 

діяльність міністерств повинно бути направлено на забезпечення вирішення 

певної проблеми чи сукупності проблем, які поставлені перед іншими 

суб’єктами публічного адміністрування та здійснюватися на засадах єдності, 

оскільки державна політика завжди пов’язана з процесом забезпечення 

суспільної стабільності та задоволення публічних інтересів. 

До міністерств як суб’єктів, що здійснюють публічне адміністрування у 

сфері соціального захисту населення, віднесено:  

1) Міністерство соціальної політики України (формує та реалізує 

державну політику у сферах соціальної політики, соціального страхування, 

соціального захисту населення [134, п. 1, 3–4]); 

2) Міністерство економіки України (формує та реалізує державну 

політику соціального розвитку; бере участь у розробленні пропозицій щодо 

розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів; реалізує державну 

політику зайнятості населення, соціального страхування, розробляє 

пропозиції щодо розмірів соціальних гарантій, стандартів і нормативів [116, 

пп. 1, 4–7, 284, 290–292 п. 3]); 

3) Міністерство у справах ветеранів України (формує та реалізує 

державну політику у сфері соціального захисту ветеранів та членів їх 

сімей [40, п. 1, 3–4]); 

4) Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України (сприяє соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб та 

осіб, які виїхали за кордон [39, п. 3–4]). 
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Відмітимо, що спільним для вказаних суб’єктів є відсутність у них 

самостійних територіальних органів. Хоча, за певних умов, територіальними 

органами Міністерства соціальної політики України іноді визначають 

структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій1 з питань 

соціального захисту населення. Керівники вказаних структурних підрозділів 

призначаються та звільняються з посад за погодженням з органами 

виконавчої влади вищого рівня [145, ч. 2 ст. 11] (у цьому випадку названого 

міністерства) та є підзвітними і підконтрольними відповідним міністерствам 

(п. 2 Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної 

адміністрації [140]). Аналогічна ситуація спостерігається і відносно 

Міністерства економіки України. 

До інших центральних органів виконавчої влади як суб’єктів, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту, 

віднесемо: Національну соціальну сервісну службу України (реалізує 

державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав 

дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства 

під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей [41, 

п. 1]), Пенсійний фонд України (реалізує державну політику з питань 

пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають 

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню [135, п. 1, 3–

4]). Діяльність вказаних центральних органів спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України безпосередньо та через міністра соціальної 

політики України. 

До місцевих органів виконавчої влади, що здійснюють публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту, належать: 1) місцеві державні 

адміністрації; 2) територіальні органи виконавчої влади, які структурно не 

входять до складу місцевих державних адміністрацій. 

                                                             
1 Це так звані територіальні органи центральних органів виконавчої 

влади, які структурно належать до складу місцевих державних адміністрацій, 

а тому мають подвійне підпорядкування – голові місцевої адміністрації та 

відповідному міністерству, іншому центральному органові виконавчої влади. 
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Що стосується місцевих державних адміністрацій, то вони вирішують 

питання соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати 

(п. 10 ч. 1 ст. 13, ст. 23 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» [145]), здійснюють державний контроль за додержанням 

законодавства з питань соціального захисту населення (п. 9 ч. 1 ст. 16 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації» [145]), розробляють проекти 

програм соціально-економічного розвитку та забезпечують їх виконання (п. 1 

ч. 1 ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [145]), 

забезпечують соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з 

шкідливими умовами праці (п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації» [145]) тощо. При цьому, безпосереднє здійснення 

вказаних повноважень покладено на структурні підрозділи місцевих 

державних адміністрацій з питань соціального захисту населення. 

Окремо слід відмітити перспективність зміни статусу місцевих 

державних адміністрацій, у тому числі, у сфері соціального захисту. Так, у 

законопроекті від 30.10.2020 р. № 4298 [158] (якого було прийнято у 

першому читанні) пропонується зміна статусу місцевих державних 

адміністрацій (які при цьому залишатимуться органами виконавчої влади). 

Крім того, у його положеннях виділено три основні групи повноважень 

місцевих державних адміністрацій: 1) забезпечення виконання окремих 

повноважень обласних/районних рад; 2) координаційні повноваження 

(взаємодія з органами місцевого самоврядування та координація діяльності 

територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади); 

3) повноваження із забезпечення законності на відповідній території 

(забезпечення на території відповідної області виконання Конституції та 

законів України, актів інших державних органів органами виконавчої влади 

та місцевого самоврядування на відповідній території, забезпечення 

законності і правопорядку, забезпечення додержання прав і свобод людини 

та громадянина). У світлі наведеного варто вказати, що серед повноважень у 

сфері соціального захисту залишено тільки виконання державних і 
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регіональних програм соціально-економічного розвитку, а інші має бути 

передано органам місцевого самоврядування. 

Територіальними органами центральних органів виконавчої влади, 

яких представлено на місцевому рівні, є територіальні органи Національної 

соціальної сервісної служби України (в областях, містах Києві та 

Севастополі), Пенсійного фонду України (в областях, містах Києві та 

Севастополі, районах, містах, районах в містах) [86]. 

Статус органів місцевого самоврядування як суб’єктів, що здійснюють 

публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення, залежить 

від виду органу та його місця у системі місцевого самоврядування 

(відповідно до положень ст. 5 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» [144]). Наприклад, до повноважень сільських, селищних, міських 

рад належить затвердження програм соціально-економічного розвитку (п. 22 

ч. 1 ст. 26); до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад належить: 1) власні повноваження: встановлення додаткових до 

встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення 

(пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 34), вирішення відповідно до законодавства питань про 

подання допомоги відповідним категоріям громадян у будівництві 

індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у 

придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у 

першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального 

будівництва, садівництва та городництва (пп. 2 п. «а» ч. 1 ст. 34), організація 

для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю будинків-

інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних 

магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного 

харчування (пп. 3 п. «а» ч. 1 ст. 34) тощо; 2) делеговані повноваження: 

вирішення питань надання соціальних послуг (пп. 21 п. «б» ч. 1 ст. 34), 

вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і 

піклування (пп. 4 п. «б» ч. 1 ст. 34), здійснення контролю забезпеченням 

соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх 
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форм власності (пп. 8 п. «б» ч. 1 ст. 34) тощо; до повноважень районних та 

обласних рад належить затвердження програм соціально-економічного 

розвитку (п. 16 ч. 1 ст. 43) [144]. 

Видається, аналіз сталих наукових доробок дозволяє зважено 

констатувати, що реформа адміністративно-територіального устрою, зокрема 

укрупнення районів [156], що призвела до зменшення їх кількості, та 

триваюча реформа децентралізації привертають увагу до питань 

збалансованого розподілу повноважень у сфері соціального захисту серед 

представленої системи суб’єктів публічної адміністрації та їх взаємодії під 

час здійснення таких повноважень. При цьому, аналіз повноважень суб’єктів 

публічної адміністрації, що здійснюють публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту, дозволяє зробити висновок, що на місцевому рівні 

значна кількість повноважень залишається у місцевих державних 

адміністрацій. 

Показово, що сфера соціального захисту населення є найбільш 

чутливою для громадян, що зумовлює окремі особливості надання 

адміністративних послуг у вказаній сфері. На теперішній час досить 

поширеною є практика надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг органів 

місцевого самоврядування. З метою забезпечення більшої територіальної 

доступності мешканців населених пунктів об’єднаних територіальних 

громад, Законом України від 14.07.2021 р. № 1638-IX [122] розширено 

повноваження старост, які відтепер за рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради можуть надавати адміністративні послуги та/або 

виконувати окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних 

послуг. 

Зазначимо, що у сфері соціального захисту населення в територіальних 

громадах створено «фронт-офіси», через які здійснюється оформлення різних 

видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій [37]. Роль таких 

офісів виконуватимуть структурні підрозділи з питань соціального захисту 
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населення або старостати, у випадку, якщо відповідним органом місцевого 

самоврядування не утворено центру надання адміністративних послуг. 

Як уявляється, важливе місце у системі суб’єктів публічної 

адміністрації, що здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, посідають юридичні особи публічного права (організації, 

заклади та фонди). Так, наприклад, Державна служба зайнятості складається 

з: Державного центру зайнятості, регіональних центрів зайнятості (в АРК, 

областях, містах Києві та Севастополі), базових центрів зайнятості (в районах 

та містах), Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України, закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної 

служби зайнятості, інших закладів освіти державної служби зайнятості (п. 1–

2 Положення про Державну службу зайнятості [133]). До повноважень 

вказаної служби належить, зокрема, реалізація державної політики у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту від безробіття. 

Фондами публічного права є Фонд соціального страхування, який 

здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію 

страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує 

фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» [131]), та Фонд загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття, який 

здійснює управління страхуванням на випадок безробіття, акумуляцію 

страхових внесків, контроль за використанням коштів, виплату забезпечення 

та надання соціальних послуг (ч. 1 ст. 8 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» [130]). 

Як видається, окремо слід звернути увагу на Президента України як 

суб’єкта публічної адміністрації, якого наділено повноваженнями у сфері 
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соціального захисту населення. Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку 

Української держави правовий статус Президента України визначено 

Конституцією України, відповідно до якої на Президента України покладено 

такі функції незалежно від сфери суспільних відносин: 

1) є главою держави і виступає від її імені; 

2) є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 

України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і 

громадянина; 

3) є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття 

повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору [70]. 

Таким чином, Президент України, враховуючи його повноваження та 

комплексний характер взаємодії з іншими гілками влади, є сполучною 

ланкою між усіма гілками влади. При цьому, ціннісно-функціональне 

призначення Президента України в державі та суспільстві розкривається 

через місце у системі державної влади України і визначається такими 

характеристиками: 

1) Президент України в системі поділу державної влади не належить ні 

до законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової влади, займаючи особливе, 

самостійне місце в державному механізмі, але за змістом своїх повноважень 

Президент України найбільш наближений до виконавчої влади; 

2) влада Президента України є похідною від влади народу України, 

який є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні (ч. 2 ст. 5 

Конституції України), що забезпечує формальну незалежність Президента 

України від інших вищих органів державної влади; 

3) Президент України забезпечує єдність державної влади і державної 

політики, цілісність державного механізму; 

4) Президент України є рівноправним суб’єктом у системі державної 

влади; 
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5) Президент України зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах 

повноважень і у спосіб, передбачений Конституцією та законами України 

(ч. 2 ст. 19 Конституції України) [70]. 

Не можна не вказати, що на теперішній час повноваження щодо 

управління та адміністрування тимчасово окупованими територіями з метою 

забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі 

збройної агресії Російської Федерації покладено на створені в Україні 

військово-цивільні адміністрації. Так, Законом України «Про військово-

цивільні адміністрації» у ст. 4 закріплено, що військово-цивільні 

адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють 

повноваження із підготовки та затвердження програм соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-

територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого 

самоврядування; забезпечення збалансованого економічного та соціального 

розвитку відповідної території, ефективного використання природних, 

трудових і фінансових ресурсів; залучення на договірних засадах 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності до участі 

у комплексному соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст, 

координації цієї роботи на відповідній території [121]. Отже, військово-

цивільні адміністрації як суб’єкт публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення у визначених законом випадках здійснюють 

делеговані повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого 

самоврядування законами. 

При цьому, критичний розгляд питання участі військово-цивільних 

адміністрацій у забезпеченні сфери соціального захисту населення в Україні, 

дає змогу зробити висновок про те, що військово-цивільні адміністрації є 

тимчасовими державними органами, на яких покладено повноваження 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на 

тимчасово окупованих територіях в районі збройної агресії Російської 

Федерації, зокрема, в зоні проведення АТО для забезпечення дії Конституції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності 

населення, правопорядку, недопущення гуманітарної катастрофи в районі 

відсічі збройної агресії Російської Федерації, зокрема проведення 

антитерористичної операції. 

Як уявляється, важливе місце у системі суб’єктів публічної 

адміністрації, що здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, посідають юридичні особи публічного права (організації, 

заклади та фонди). Так, наприклад, Державна служба зайнятості складається 

з: Державного центру зайнятості, регіональних центрів зайнятості (в АРК, 

областях, містах Києві та Севастополі), базових центрів зайнятості (в районах 

та містах), Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України, закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної 

служби зайнятості, інших закладів освіти державної служби зайнятості (п. 1–

2 Положення про Державну службу зайнятості [133]). До повноважень 

вказаної служби належить, зокрема, реалізація державної політики у сфері 

зайнятості населення та трудової міграції, соціального захисту від безробіття. 

Аналізована система суб’єктів публічної адміністрації включає також і 

приватних осіб (фізичних та юридичних). Слід зазначити, що у сфері 

соціального захисту населення їх участь є чи не найбільшою. В якості 

прикладу можна навести сферу соціальних послуг, до надавачів яких 

належать підприємства, установи, організації приватного права, громадські 

об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи-підприємці та 

фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду (ч. 3 ст. 13 Закону 

України «Про соціальні послуги» [152]). 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що система суб’єктів 

публічної адміністрації, які здійснюють публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту населення характеризується розлогістю, тому що: 

а) кількісно включає значну кількість суб’єктів, яких наділено 

повноваженнями в означеній сфері; б) якісно включає суб’єктів різного рівня, 

що належать до різних підсистем публічної влади: органів виконавчої влади 
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(Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, їх 

територіальні органи та місцеві органи виконавчої влади), органів місцевого 

самоврядування, а також інших суб’єктів публічної адміністрації (яких не 

можливо віднести до попередніх груп, зокрема, військово-цивільні 

адміністрації, юридичні особи публічного та приватного права тощо). 

Щодо інструментів публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, що застосовуються суб’єктами публічної адміністрації, 

зазначимо таке. Загальновизнаним є віднесення до інструментів публічного 

адміністрування: видання нормативно-правових актів; видання 

індивідуальних адміністративних актів; укладення адміністративних 

договорів; учинення інших юридично значущих дій; здійснення матеріально-

технічних операцій [7, с. 209–210]. 

Вказана система інструментів публічного адміністрування діє і у сфері 

соціального захисту населення, що не виключає їх трансформування. 

Видається, у літературі слушно підкреслено, що засоби публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення мають різну природу, 

застосовуються різними суб’єктами публічної адміністрації та відповідно 

забезпечують реалізацію прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб. 

Сфера соціального захисту є багатоаспектною, а кількість категорій суб’єктів 

соціального захисту є широкою, що дає можливість вести мову не лише про 

застосування різного роду засобів, але й про їх специфічну природу [193, 

с. 150]. Однак зауважимо, що вживання поняття «засоби» викликає 

заперечення, більш вдалим є застосування поняття «інструменти» або 

«форми публічного адміністрування». 

Аналіз сталих наукових доробок дозволяє стверджувати, що 

нормативний акт є інструментом публічного адміністрування, що видається 

(приймається) суб’єктами публічної адміністрації у сфері соціального 

захисту на виконання законів з метою врегулювання суспільних відносин. 

Попередньо зауважимо, що без вказаного інструменту взагалі є неможливим 

здійснення публічного адміністрування, здійснення суб’єктами публічної 
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адміністрації своїх повноважень та ефективне забезпечення прав, свобод та 

інтересів приватних осіб. Своєю чергою, нормативні акти приймаються 

органами виконавчої влади (центральними та місцевими), органами 

місцевого самоврядування та іншими державними органами. Водночас, 

видання нормативних актів переважає саме в діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації центрального рівня, наприклад, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства соціальної політики України тощо. Між тим, не менш 

важливими є регіональні (місцеві) нормативні акті, що видаються місцевими 

органами виконавчої влади (місцевими державними адміністраціями, їх 

структурними підрозділами) та органами місцевого самоврядування, 

оскільки врегулювання чималої кількості питань має здійснюватися з 

урахуванням особливостей конкретної адміністративно-територіальної 

одиниці або, наприклад, на виконання конкретної соціальної програми [86]. 

Відзначимо, що адміністративний акт є основним інструментом 

публічного адміністрування і у сфері соціального захисту. Це пов’язано з 

тим, що адміністративні правовідносини у переважній більшості випадків 

виникають, змінюються та припиняються саме на підставі адміністративного 

акта [98, с. 261]. При цьому, наголосимо, що адміністративні акти можуть 

видаватися (прийматися) усіма суб’єктами публічної адміністрації, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту. Разом із 

тим, на відміну від нормативних актів, адміністративні акти переважають в 

діяльності місцевих органів виконавчої влади (місцевих державних 

адміністрацій, їх структурних підрозділів) та органів місцевого 

самоврядування. Варто акцентувати увагу і на тому, що оскільки публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту населення є сприяючим, адже 

має на меті сприяння приватним особам у реалізації наданих їм прав, свобод 

та законних інтересів [98, с. 43–44], адміністративні акти у вказаній сфері як 

форма його зовнішнього вираження також є сприяючими. 

Не можна не вказати, що найменш поширеним інструментом 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту є адміністративний 
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договір. Як правило, можливо виокремити адміністративні договори про 

розмежування повноважень суб’єктів публічної адміністрації, про 

делегування повноважень суб’єктів публічної адміністрації та про надання 

адміністративних послуг, зокрема, через центри надання адміністративних 

послуг [86]. 

Отже, підсумовуючи викладене, слід зазначити, що система суб’єктів 

публічної адміністрації, які здійснюють публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту населення складається з: органів виконавчої влади 

(Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, їх 

територіальні органи, та місцеві державній адміністрації, їх структурні 

підрозділи з питань соціального захисту населення), органів місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів публічної адміністрації (військово-цивільні 

адміністрації, юридичні особи публічного та приватного права, громадські 

об’єднання, фізичні особи). У процесі дослідження охарактеризовано 

особливості територіальної організації та склад повноважень вказаних 

суб’єктів публічної адміністрації у сфері соціального захисту населення. 

Проаналізовано вплив перспективної зміни ролі та статусу місцевих 

державних адміністрацій, у тому числі, в якості суб’єкта публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту, на здійснення публічного 

адміністрування в досліджуваній сфері та завершення децентралізації 

повноважень органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування. 

Досліджено взаємодію між суб’єктами публічної адміністрації, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення 

на місцевому рівні в контексті реформи адміністративного-територіального 

устрою. 

Встановлено специфічні риси застосування суб’єктами публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту правових інструментів публічного 

адміністрування. Аналіз особливостей застосування правових інструментів 

публічного адміністрування дає змогу стверджувати, що видання (прийняття) 

нормативних актів переважає в діяльності суб’єктів публічної адміністрації 
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центрального рівня, видання (прийняття) адміністративних актів – суб’єктів 

публічної адміністрації місцевого рівня. У той же час, вбачається, 

перспективними напрямами подальших наукових пошуків є дослідження 

правового статусу конкретних суб’єктів публічної адміністрації, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення. 

 

2.3. Адміністративні процедури у сфері соціального захисту 

населення 

 

Ефективність практичної реалізації права громадян на соціальний 

захист, яке включає, щонайменше, право на забезпечення їх у разі повної, 

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості (ч. 1 ст. 46 

Конституції України [70]), має засновуватися, передусім, на упорядкованості 

правовідносин, що виникають задля здійснення цих прав між відповідними 

суб’єктами публічної адміністрації та приватними особами, за яких кожна із 

названих сторін (особливо це стосується суб’єктів публічної адміністрації) 

діятиме чітко згідно зі встановленими правовими приписами. 

У цьому сенсі на перший план висувається процедурний аспект владно-

розпорядчого впливу (публічного адміністрування) в усіх сферах, у тому 

числі, соціального захисту, особливостями якої, серед іншого, є підвищена 

чутливість в суспільстві та орієнтованість, насамперед, на незахищені 

верстви населення, а також на тих, хто опинився в складних життєвих 

умовах. У зв’язку із цим беззаперечною є актуальність дослідження 

адміністративних процедур у сфері соціального захисту, особливо 

враховуючи перспективну появу законодавства про адміністративні 

процедури, що неодмінно призведе до якісного оновлення процедур і у сфері 

соціального захисту. 

З цієї точки зору цілком обґрунтованим є конструювання 

узагальнюючої теоретичної категорії «юридична процедура», що охоплює усі 
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види правової регламентації триваючих у часі юридичних дій [10]. Отже, 

юридична (правова) процедура (від лат. procedo – забезпечувати просування 

чого-небудь, встановлений порядок дій) – це визначений правовими нормами 

порядок діяльності, якої спрямовано на досягнення певного юридичного 

результату (у тому числі, й на прийняття правових актів, укладення 

договорів). 

Юридичні процедури використовуються у механізмі правового 

впорядкування як приватноправових, так і публічно-правових відносин. При 

цьому, в межах останніх є наявною юридична нерівністю суб’єктів, одним із 

яких, як правило, виступає державний орган, орган місцевого 

самоврядування, їх посадова чи службова особа або інший суб’єкт, якому 

делеговано відповідні публічно-владні повноваження держави чи місцевого 

самоврядування – субєкт публічної адміністрації. 

Зважуючи на таку особливість вказаних правовідносин, у праві 

публічному юридичні процедури відіграють особливу роль. Вони 

встановлюють найбільш оптимальну, з точки зору досягнення кінцевого 

результату, модель діяльності суб’єктів публічно-правових відносин не 

тільки з огляду на економічність та оперативність вирішення питання, а й з 

огляду забезпечення балансу інтересів між владними та невладними 

суб’єктами таких правовідносин, гарантуючи тим самим належну реалізацію 

публічно-владних функцій при дотриманні прав невладних суб’єктів, 

інтересів яких стосуватиметься реалізація відповідних повноважень. Отже, 

можна стверджувати, що «процедурізація» правовідносин є іманентною 

ознакою публічного права. 

Не є виключенням і сфера публічного адміністрування. Таким чином, 

адміністративні процедури в межах публічного адміністрування є різновидом 

юридичних процедур. Отже, реалізація повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації, здебільшого, відбувається у процедурній формі. Однак 

зазначимо, що таку форму реалізації повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації не слід плутати з правовими формами їх діяльності, гарантією 
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належної реалізації яких як раз і виступають відповідні юридичні процедури. 

З огляду на це юридичні процедури виступають формою внутрішньої 

організації (буття) публічного адміністрування, якої спрямовано на 

реалізацію його правових форм, як зовнішнього результату владного впливу. 

Дотримання процедурних вимог забезпечує формування належного змісту 

відповідної правової форми, як результату діяльності суб’єкта публічного 

адміністрування. Наведене, втім, не означає, що в усіх випадках реалізація 

правових форм публічного адміністрування потребує процедурної форми. 

Необхідність нормативного встановлення порядку вирішення тих чи інших 

питань, розгляд яких віднесено до компетенції суб’єкта публічної 

адміністрації, може обумовлюватися різними чинниками. Насамперед, 

обсягом та складністю встановлення усіх обставин, що підлягають 

з’ясуванню для правильного вирішення питання (зокрема, значним за 

обсягом фактичним складом, необхідним для застосування суб’єктом 

публічної адміністрації норми права до конкретної життєвої ситуації), 

кількістю зацікавлених осіб та значенням для них цього питання, тривалістю 

у часі відповідних дій [205, с. 132]. 

Близькими до порушеної у нашому дослідженні проблематики є 

дисертаційні роботи С.А. Уханенка «Адміністративні процедури в сфері 

соціального захисту населення» [188], якої присвячено теоретичним 

проблемам надання адміністративних процедур у сфері соціального захисту 

населення, та А.В. Міськевич «Адміністративні процедури в сфері 

соціального захисту населення» [101], в якій аналізуються адміністративні 

процедури надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення. Проте теоретико-прикладна характеристика адміністративних 

процедур у сфері соціального захисту, визначення їх системи, специфічних 

ознак та критеріїв класифікаційного поділу залишається актуальним, тим 

більш, з урахуванням перспективного законодавчого врегулювання 

адміністративних процедур в Україні. 



130 

Слід зазначити, що розмаїття форм соціального захисту обумовлює 

існування чималої кількості адміністративних процедур у сфері соціального 

захисту населення [88]. Повністю стосується сфери соціального захисту 

твердження про те, що процедурна форма не є самоцінністю, але володіє 

вагомим інструментальним значенням: забезпечує дотримання прав і свобод 

громадян у процесі публічного адміністрування, всесторонність, 

об’єктивність, повноту та своєчасність розгляду адміністративних справ, 

обґрунтованість правозастосовних актів, і, відповідно, законність їх 

владноорганізуючого впливу на суспільні відносини. Відсутність чіткої та 

зрозумілої процедури, на думку вченого, може мати два негативних наслідки: 

перший – це неадекватне застосування матеріальної норми права; другий – 

ускладнена або взагалі неможлива реалізація правового припису [201, с. 86–

87]. У сфері ж соціального захисту вказані негативні наслідки 

обумовлюватимуть невиконання державою соціальної функції та 

розбалансування усієї системи соціального захисту. 

Зазначимо, що на теперішній час в науковій літературі досить часто 

застосовують градацію адміністративних процедур на загальні 

адміністративні процедури (є єдиними для усіх сфер публічного 

адміністрування) та спеціальні (існують для певних сфер публічного 

адміністрування), які за рівнем правового регулювання можна поділити на: 

1) повні або ж комплексні, що визначають усі аспекти порядку діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування у певній сфері; 2) часткові або ж 

фрагментарні, що містять окремі елементи регулювання такого порядку 

діяльності [195, с. 93–94]. 

Застосування ж вказаної градації до адміністративних процедур у сфері 

соціального захисту дозволяє зважено стверджувати, що адміністративні 

процедури у сфері соціального захисту відносяться до спеціальних 

адміністративних процедур, а от вже їх віднесення до повних (комплексних) 

чи часткових (фрагментарних) за рівнем правового регулювання потребує 
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додаткового аналізу, зокрема, щодо системи законодавства, яким 

врегульовано порядок їх здійснення, та властивих їм специфічних ознак [88]. 

Видається, контраверсійність виокремлення загальної та спеціальних 

адміністративних процедур полягає, насамперед, у неврегульованості чинним 

законодавством загальної адміністративної процедури, адже на теперішній 

час фактично усі передбачені законодавством процедури є спеціальними. 

Вбачається, виправити ситуацію зможе довгоочікуване прийняття 

законопроекту про адміністративну процедуру, перспективна дія якого 

поширюватиметься і на процедури у сфері соціального захисту (такий 

висновок випливає зі змісту ч. 2 ст. 1 проекту Закону про адміністративну 

процедуру, підготовленого до другого читання, станом на 

08.04.2021 р. [158]). 

Слід вказати, що на теперішній час система законодавства, яка регулює 

порядок здійснення адміністративних процедур у сфері соціального захисту, 

характеризується своєю розгалуженістю, оскільки її представлено чималою 

кількістю законів України («Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» [131], «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» [130], «Про пенсійне 

забезпечення» [148], «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» [129], «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» [128], «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» [125], «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» [124], «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю» [126], «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» [127], «Про соціальні послуги» [152] тощо) та підзаконних актів 

(постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної 

політики України, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування). У зв’язку із 
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чим можемо стверджувати, що адміністративні процедури у сфері 

соціального захисту повністю (або комплексно) врегульовано спеціальним 

законодавством. 

Що стосується ознак адміністративних процедур у сфері соціального 

захисту, то їх можна поділити на загальні ознаки, які є властивими усім 

юридичним процедурам та адміністративним, зокрема, та спеціальні ознаки, 

які є притаманними лише адміністративним процедурам у сфері соціального 

захисту. Враховуючи мету дослідження, уникаючи зайвих повторень (адже в 

науковій літературі достатньо комплексно охарактеризовано загальні риси 

юридичних процедур та адміністративних процедур), видається за доцільне 

одразу провести аналіз спеціальних ознак адміністративних процедур у сфері 

соціального захисту. 

Так, С.А. Уханенко вказує на такі особливості процедур у сфері 

соціального захисту населення: 1) передбачають діяльність держави в особі 

уповноважених органів; 2) специфічне коло осіб, яке має чітко визначатись 

нормативними актами держави (з огляду на сутність поняття «соціальний 

захист» споживачами адміністративних процедур у вказаній сфері можуть 

бути лише фізичні особи); 3) безоплатність для суб’єктів звернення; 

4) настання соціального ризику (надається за умови настання передбаченого 

законодавством випадку соціального ризику); 5) превентивний характер [188, 

с. 50–51]. 

Підтримуючи в цілому тези про існування особливих характеристик, 

властивих адміністративним процедурам у сфері соціального захисту, якими 

й обумовлюється їх належність до спеціальних адміністративних процедур, 

висловимо деякі зауваження щодо наведених особливостей [88]. 

По-перше, логічна помилка, видається, міститься у тезі про «надання 

адміністративних процедур», оскільки адміністративні процедури не 

надаються, а здійснюються відповідними суб’єктами публічної адміністрації 

та приватними особами. На підтвердження вказаного виступає визначення 
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адміністративних процедур, насамперед, як діяльності уповноважених 

суб’єктів. 

По-друге, виокремлені особливості (зокрема, безоплатність, настання 

соціального ризику, превентивний характер) відносяться, скоріше, до 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту, а не адміністративних 

процедур. Так, наприклад, визначення безоплатності стосовно 

адміністративних процедур є недоцільним (на відміну від адміністративних 

послуг, платність та безоплатність яких визначається законом відповідно до 

положень ст. 11 Закону України «Про адміністративні послуги» [119]), 

оскільки адміністративні процедури є формою діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, яку вони зобов’язані здійснювати безоплатно в силу свого 

існування у всіх сферах, а не тільки у сфері соціального захисту. 

Разом із тим, аналіз сталих наукових доробок дозволяє стверджувати, 

що серед спеціальних ознак, які є притаманними адміністративним 

процедурам у сфері соціального захисту, необхідно виокремлювати такі: 

здійснюються суб’єктами публічної адміністрації, що здійснюють публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту та приватними особами, які 

належать до незахищених (соціально вразливих) верств населення або таких, 

що опинилися в складних життєвих умовах; їх врегульовано нормами 

адміністративного права, що містяться в актах спеціального законодавства 

про соціальний захист; завершуються прийняттям (вчиненням) 

адміністративних актів. 

Таким чином, за результатами аналізу системи законодавства, 

положеннями якого врегульовано питання здійснення адміністративних 

процедур у сфері соціального захисту та ознак, які їх характеризують, 

можемо дійти висновку, що адміністративні процедури у сфері соціального 

захисту є спеціальними адміністративними процедурами з повним 

(комплексним) правовим регулюванням [89]. 

Окремо слід зупинитись на класифікації адміністративних процедур у 

сфері соціального захисту. При цьому, перш, ніж говорити про класифікацію 
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саме адміністративних процедур у сфері соціального захисту, видається за 

доцільне охарактеризувати їх належність до загальновизнаних видів 

адміністративних процедур. Орієнтуватимемося при цьому на класифікаційні 

критерії та виокремлені відповідно до них види адміністративних процедур, 

яких запропоновано В.П. Тимощуком [1, с. 24–26], О.С. Лагодою [78, с. 9–

11], А.Ю. Осадчим та І.О. Картузовою [58, с. 32–35] та А.М. Школиком [195, 

с. 75–97]. 

Так, за формою діяльності суб’єкта публічної адміністрації (або за 

критерієм врегулювання ним тієї чи іншої форми (інструмента) діяльності) 

виділяються адміністративні правотворчі та правозастовчі (правозастосовні) 

процедури. 

Аналіз таких форм дозволяє дійти висновку, що основними з них є 

прийняття нормативно-правових та адміністративних актів (адміністративна 

правотворчість та адміністративне правозастосування). Значні особливості та 

відмінності, порівняно з іншими видами адміністративних процедур, мають 

адміністративні правотворчі процедури. Це обумовлено тим, що такі 

процедури впорядковують підготовку та прийняття суб’єктами публічної 

адміністрації особливого різновиду правових актів, а саме нормативно-

правових актів. Процедури адміністративної правотворчості, у свою чергу, 

можуть бути класифіковані за різними критеріями: залежно від суб’єкта 

правотворчості, за способом прийняття нормативно-правових актів, за їх 

формами. Так, О.І. Миколенко до адміністративних правотворчих процедур 

відносить такі процедури: з прийняття нормативних актів Кабінету Міністрів 

України; з видання нормативних актів центральними органами виконавчої 

влади; з видання рішень місцевих державних адміністрацій; провадження з 

видання нормативних актів органами місцевого самоврядування [100]. 

Зазначимо, що правотворчі адміністративні процедури здійснюються 

під час прийняття нормативних актів суб’єктами публічної адміністрації, які 

здійснюють публічне адміністрування у відповідній сфері. Як вже 

зазначалося вище, вагому роль у регулюванні адміністративних процедур у 
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сфері соціального захисту становлять підзаконні акти. У той же час 

необхідно визнати, що процедура ухвалення суб’єктами публічної 

адміністрації нормативних актів у сфері соціального захисту не відрізняється 

від ухвалення нормативних актів у всіх інших сферах. 

Адміністративні правозастосовні процедури спрямовано на 

застосування суб’єктами публічної адміністрації правових норм стосовно 

конкретних суб’єктів і конкретних життєвих обставин (юридичних фактів) та 

виражаються у виданні правових акті індивідуальної дії – адміністративних 

актів. Вказана група адміністративних процедур пов’язана з вирішенням 

адміністративних справ (конкретних життєвих обставин), шляхом 

визначення міри можливої або необхідної поведінки приватної особи в 

одиничній ситуації. Зазначимо, що адміністративні правозастосовні 

процедури представлено в діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

великою кількістю процедур, які за своїм змістом є неоднорідними та 

потребують, у свою чергу, класифікації за додатковими критеріями [54, 

с. 54]. 

Правозастосовчі адміністративні процедури здійснюються 

безпосередньо при застосуванні суб’єктами публічної адміністрації, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту, норм 

права, з метою реалізації права на соціальний захист відповідних осіб. 

Вказаний вид процедур складає більшість діяльності у сфері соціального 

захисту відповідних суб’єктів. 

За наявністю чи відсутністю спору між суб’єктом публічної 

адміністрації та приватною особою виділяють юрисдикційні (спірні, 

конфліктні) та неюрисдикційні (організаційні, безспірні, неконфліктні) 

адміністративні процедури. Слід вказати, що загалом усі адміністративні 

процедури у сфері соціального захисту відносять до неюрисдикційних, 

оскільки в них є відсутніми спори, а метою їх здійснення є реалізація 

соціальних прав та інтересів приватних осіб. Юрисдикційні ж 

адміністративні процедури обмежуються адміністративним оскарженням 
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рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, наприклад, 

щодо відмови у призначенні (перерахунку) пенсії, відмови у призначенні 

житлової субсидії тощо. 

За спрямованістю (або видом) діяльності виокремлюють внутрішні 

(внутрішньо-організаційні) та зовнішні (зовнішньо-організаційні) 

адміністративні процедури. При цьому, у сфері соціального захисту 

здійснюються обидва з названих видів, хоча кількісно переважають зовнішні 

процедури. Вони ж є і більш значущими для приватних осіб, оскільки 

передбачаються їх залучення та стосуються їх прав та інтересів. 

Внутрішні ж процедури здійснюються у межах публічної адміністрації, 

хоча й опосередковано стосуються прав та інтересів приватних осіб. Разом із 

тим, вказаний вид процедур є однаковим в усіх сферах публічного 

адміністрування, у тому числі, соціального захисту. Для прикладу – 

процедури делегування повноважень у сфері соціального захисту, 

міжвідомчої взаємодії та співробітництва суб’єктів публічної адміністрації у 

сфері соціального захисту. У той же час, до зовнішніх відносяться усі 

адміністративні процедури у сфері соціального захисту, здійснення яких 

матиме вплив на права та інтереси приватних осіб. 

За суб’єктом ініціативи вирізняють заявні та втручальні 

адміністративні процедури. При цьому, перші ініціюються приватними 

особами, а другі – суб’єктами публічної адміністрації, у встановлених 

законодавством випадках. Важливість вказаного класифікаційного критерію 

та виокремлених видів не тільки в теорії, а й для практики підтверджується 

його перспективним впровадженням в законодавство про адміністративні 

процедури. Наприклад, відповідно до положень ч. 1 ст. 36 Проекту Закону 

про адміністративну процедуру [158], адміністративне провадження 

відповідно до цього Закону розпочинається: 1) за заявою особи щодо 

забезпечення реалізації її права, свободи чи законного інтересу або 

виконання нею визначеного законом обов’язку, у тому числі, щодо 

отримання адміністративної послуги; 2) за ініціативою адміністративного 
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органу, у тому числі, у порядку здійснення ним інспекційного (контрольного, 

наглядового) повноваження. 

Для початку заявної процедури необхідно волевиявлення особи, яка 

зацікавлена в результатах розгляду адміністративної справи. Заявні 

адміністративні процедури в основному регламентують надання 

адміністративних послуг. Праву на звернення приватної особи із заявою до 

суб’єкта публічної адміністрації кореспондує обов’язок цього органу 

вчинити певні дії, розглянути заяву та прийняти рішення, яким будуть 

задовольняються права приватних осіб. Підставами для відкриття 

адміністративного провадження в таких процедурах є: 1) звернення (у формі 

заяви) щодо реалізації прав, свобод та інтересів особи, яка зацікавлена в 

результатах розгляду адміністративної справи; 2) звернення (у формі скарги) 

з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта публічної адміністрації. 

І в цьому аспекті доцільно звернути увагу на те, що більшість процедур 

у сфері соціального захисту є заявними, адже ініціюються саме фізичними 

особами: усі процедури, яких пов’язано із наданням послуг у сфері 

соціального захисту – видача довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про соціальні послуги» [152]), 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (ст. 4 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» [124]), видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (ст. 65 Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

[154]) тощо. 

Втручальні адміністративні процедури у сфері соціального захисту, 

аналогічно іншим сферам, є наслідком реалізації контрольно-наглядових 

повноважень суб’єктами публічної адміністрації, які здійснюють публічне 

адміністрування вказаною сферою. Слід вказати, що на відміну від 

процедури, яка ініціюється особою, початок провадження такої процедури не 

залежить від волевиявлення інших осіб та відбувається за наявності підстав, 
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визначених законодавством. Між тим, здійснення втручальних 

адміністративних процедур не завжди призводить до обмеження прав 

приватної особи (але за їх результатом таке може траплятися), у зв’язку із 

чим втручальні адміністративні процедури у сфері соціального захисту 

привертаюсь до себе особливу увагу. Це, наприклад, процедури верифікації 

та моніторингу державних виплат (Закон України «Про верифікацію та 

моніторинг державних виплат» [120], Порядок здійснення верифікації та 

моніторингу державних виплат, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 18.02.2016 р. № 136 [137]), за результатами яких 

приймається рішення про: призначення (перерахунок) державної виплати; 

припинення нарахування та/або здійснення державної виплати; поновлення 

нарахування та/або здійснення державної виплати. Окремо варто відмітити 

процедуру верифікації житлових субсидій громадянам на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу, що проводиться відповідно до Методики 

верифікації житлових субсидій, затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 27.10.2020 р. № 641 [132]. 

За наслідками для приватної особи адміністративні процедури 

поділяють на позитивні та негативні. При цьому, О.С. Лагода вказує, що за 

вказаним критерієм здійснюється поділ тільки втручальних адміністративних 

процедур [78, с. 10]. На нашу ж думку, незалежно від того, ким ініціюється 

адміністративна процедура (приватною особою чи суб’єктом публічної 

адміністрації), вона може бути як позитивною, так і негативною для 

приватної особи. 

За порядком здійснення адміністративні процедури поділяються на 

звичайні (формальні) та спрощені (неформальні). І.В. Бойко пропонує 

класифікацію за критерієм складності правил, що охоплюються процедурою, 

на: прості (полягають у вчиненні суб’єктом публічного адміністрування дій, 

яких спрямовано на реалізацію прав та виконання обов’язків приватними 

особами, що не передбачає залучення до процедури інших учасників, 
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додаткового вивчення та дослідження обставин справи) та складні 

(характеризуються наявністю правил щодо залучення експертів, 

заслуховування свідків та іншого додаткового вивчення обставин 

адміністративної справи) [2, с. 9–10]. При цьому, звичайній (формальній) 

відповідає складна, а спрощеній (неформальній) – проста адміністративна 

процедура. Видається, адміністративні процедури у сфері соціального 

захисту відносяться до спрощених (простих, неформальних), оскільки вони 

спрямовуються на реалізацію прав приватних осіб. 

Адміністративні процедури у сфері соціального захисту населення 

С.А. Уханенко класифікує за декількома критеріями: за результатом видачі 

адміністративного акта (посвідчувальні, довідкові; дозвільні; реєстраційні; 

процедура з видачі свідоцтв); за юридичними наслідками (правонаділяючого 

характеру; правоприпиняючого характеру; змішані); за змістом та обсягом 

процедурних дій (основні; супутні; додаткові); за суб’єктом здійснення 

адміністративної процедури (громадяни України; іноземці та/або особи без 

громадянства; фізичні особи, які здійснюють представництво над 

недієздатними та/або частково недієздатними особами) [188, с. 72–74]. 

Досить цікавою видається класифікація адміністративних процедур 

захисту прав осіб з інвалідністю, якої запропоновано І.М. Ткаченко. 

Адміністративні процедури захисту прав осіб з інвалідністю автор 

класифікує за такими критеріями: за часом (тривалістю) правовідносин: 

єдиноразові; тимчасові (короткострокові); постійні; періодичні; за стадіями у 

системі правовідносин: набуття (призначення) інвалідності; надання 

адміністративної послуги у сфері захисту прав осіб з інвалідністю; 

припинення (позбавлення) статусу особи з інвалідністю; за виключністю 

компетенції щодо провадження адміністративної процедури: виключна 

компетенція Міністерства соціальної політики України; виключна 

компетенція органів у сфері соцзахисту обласних, Київської міської 

державних адміністрацій та Автономної республіки; виключна компетенція 

профільних підрозділів та їх посадових осіб у складі місцевих органів 
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публічної влади (райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади); за 

кількістю суб’єктів із числа органів публічного управління: адміністративні 

процедури, що належать до компетенції одного правозастосовчого органу; 

адміністративні процедури, що належать до компетенції двох і більше 

правозастосовчих органів [183, с. 124–125]. 

Отже, проведений аналіз дозволяє зробити висновок про доцільність 

віднесення адміністративних процедур у сфері соціального захисту 

населення до загальновизнаних видів адміністративних процедур, яких 

виокремлено в теорії адміністративного процедурного права. 

Адміністративні процедури у сфері соціального захисту є спеціальними 

адміністративними процедурами з повним (комплексним) правовим 

регулюванням. При цьому, існування чималої кількості адміністративних 

процедур у сфері соціального захисту обумовлюється змістом права на 

соціальних захист та розмаїттям форм його реалізації. 

Серед видів адміністративних процедур у сфері соціального захисту 

населення необхідно виділяти: правотворчі та правозастосовчі (складають 

більшість); юрисдикційні (обмежуються адміністративним оскарженням 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації) та 

неюрисдикційні (складають більшість); внутрішні та зовнішні (складають 

більшість); заявні (складають більшість) та втручальні (здійснюються у 

випадках, визначених законом); позитивні та негативні; спрощені (прості, 

неформальні). 

Втручальні адміністративні процедури у сфері соціального захисту 

населення, аналогічно іншим сферам, є наслідком реалізації контрольно-

наглядових повноважень суб’єктами публічної адміністрації, які здійснюють 

публічне адміністрування вказаною сферою, а їх здійснення не завжди 

призводить до обмеження прав приватної особи (але за результатом, 

наприклад, процедури верифікації та моніторингу державних виплат, 

приймається рішення про призначення (перерахунок) державної виплати; 
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припинення нарахування та/або здійснення державної виплати; поновлення 

нарахування та/або здійснення державної виплати). 

Видається, важливість та значимість, з одного боку, адміністративних 

процедур у сфері соціального захисту населення та розвиток елементів 

механізму забезпечення сфери соціального захисту населення, – з іншого, 

опосередковують потребу здійснення подальших досліджень вказаної 

проблематики. 
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РОЗДІЛ 3 

ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

3.1. Правові форми публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення 

 

Логічним продовженням аналізу сутності та змісту публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення є питання про форми 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є 

змістовним елементом публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, особливості застосування таких форм з урахуванням 

специфіки сфери соціального захисту населення. 

Визначення основних форм публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення є важливим завданням у дослідженні 

адміністративно-правового регулювання забезпечення права громадян на 

соціальний захист в Україні. У цьому разі важливим вбачається правильне 

уявлення про саму категорію публічного адміністрування, яка є запозиченою 

в іноземних держав, та врахування її відмінностей від категорій публічного 

управління, державного управління, публічної адміністрації. Ураховуючи, 

що під публічним адмініструванням у сфері соціального захисту населення 

розуміємо самостійний вид публічної діяльності, що регламентована 

нормативно-правовими актами та здійснюється органами державної 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, має владний, 

управлінський, виконавчо-розпорядчий характер та спрямована на втілення 

державної політики та виконання законів України, а також міжнародних 

договорів щодо забезпечення права громадян на соціальний захист як 

особливого об’єкта публічного адміністрування, важливим є окреслення 

форм, через які публічне адміністрування у сфері соціального захисту 
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населення реалізується на практиці, що дає змогу не існувати лише як 

задеклароване поняття, я відображати дієвість управлінської діяльності в 

означеній сфері. 

Видається, кожна з форм публічного адміністрування має особливий 

зміст. Від використання тих чи інших форм значною мірою залежить 

ефективність діяльності суб’єктів публічної адміністрації, функціонування 

яких є змістовним елементом публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення, а значить і успішність процесу реалізації 

задач, що стоять перед ними. 

Слід зупинитися у найзагальніших рисах на категорії «форма» – одній 

із центральних і найскладніших категорій у філософії, що вживається у 

взаємозв’язку з категорією «зміст» як його внутрішня організація. 

Відношення змісту і форми характеризується єдністю, що доходить до їх 

переходу один в одне. Однак, ця єдність є відносною. У взаємовідносинах 

змісту і форми зміст являє собою рухому, динамічну сторону цілого, а форма 

охоплює систему стійких зв’язків предмета. Виникаюча у ході розвитку 

невідповідність змісту і форми у кінцевому рахунку вирішується 

«скиданням» старої і виникненням нової форми, адекватної змісту, який 

розвивається [190, с. 621]. 

Категорія «форма» з’явилася ще у давньогрецькій філософії. 

Етимологічно «форма» (від лат. forma) – зовнішній вигляд, зовнішні обриси 

предмета, на противагу його внутрішньому змісту [173, с. 304]. Першу 

розвинену концепцію форми створила давньогрецька атомістика, в якій 

форма виражала одну з найважливіших визначеностей атомів і означала 

просторово організовану структуру [19, с. 69]. У Платона поняття «форма» 

позначало реальну визначеність тіла як цілісності, що існує самостійно, 

незалежно від світу природних речей. З ідеалістичної позиції, вирішуючи 

проблему ставлення світу форм до світу матеріальних речей, Платон виходив 

із того, що формі належить визначальна, активна роль. Найбільш розвинену 

античну концепцію матерії (як категорії змісту) і форми побудував 
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Аристотель, який стверджував, що форма – є визначеність самих 

матеріальних речей. 

Перший крок до подолання ідеалізму в розумінні змісту і форми зробив 

Дж. Бруно, його ідеї розвивали Ф. Бекон, Р. Декарт, Т. Гоббс та ін. Бекон 

висунув ідею про примат змісту над формою і про їхню єдність. І. Кант 

висловлював думку, згідно з якою форма є принцип упорядкування, 

синтезування змісту. За Гегелем відношення між змістом і формою є 

взаємовідношення діалектичних протилежностей, тобто їх 

взаємоперетворення [19, с. 69]. 

В енциклопедичному словнику Брокгауза і Ефрона «форма», як 

поняття філософії, також визначається стосовно понять змісту і матерії. 

У співвідношенні зі змістом, форма розуміється як упорядкованість 

змісту – його внутрішній зв’язок і порядок. У співвідношенні з матерією, 

«форма» розуміється як сутність, зміст знання про суще, яке є єдністю форми 

і матерії. Що ж до форми, то вона є способом існування, вираженням і 

перетворенням змісту [197, с. 273–274]. 

Діалектико-матеріалістичне розуміння форми передбачає розгляд її як 

структури, що розвивається. На думку К. Маркса, необхідно «... генетично 

вивести різні форми....» і зрозуміти «... дійсний процес формоутворення у 

його різних фазах» з урахуванням об’єктивної субординації змісту і 

форми [95, с. 526]. 

Розвиваючи марксиський аналіз особливостей розвитку як боротьби 

змісту і форми, складовими моментами якої є взаємоперехід змісту і форми 

та «наповнення» старої форми новим змістом, В.І. Ленін сформулював тезу 

про те, що «... будь-який перелом у розвитку.... неминуче веде до 

невідповідності старої форми новому змісту» [80, с. 84]. Боротьба змісту і 

форми, і, навпаки, «скидання» форми, переробка змісту є, за визначенням 

В.І. Леніна, одним із важливих елементів діалектики [79, с. 188]. 

Думки про розгляд форми та змісту як двох різних вимірів єдиного 

цілого, що не може ні існувати, ні мати прояв без наявності одного з них, з 
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особливою актуальністю звучать нині, оскільки час від часу зустрічаються 

випадки, коли термін «форма» вживається без зіставлення з його 

протилежністю (терміном «зміст»), у метафізичному відриві від неї [16, 

c. 249–250]. Однак, «... навіть знання простої абетки діалектики попереджає 

про неприпустимість і в мисленні, і в абстракції відривати форму від змісту, і 

навпаки» [23, с. 151]. У цьому сенсі вельми справедливо звучать думки 

Гегеля, який, зокрема, стверджував, що «... без форми немає сенсу» [26, 

с. 101]. 

Часто під формою розуміється спосіб зовнішнього вираження змісту, 

іноді при цьому вказується, що форма, до того ж, є відносно стійкою 

визначеністю зв’язку елементів (точніше, компонентів) змісту та їх взаємодії, 

типу і структури змісту [189, с. 478]. Звичайно, «форма» є зовнішнім 

вираженням змісту, зовнішньою конфігурацією речі, предмета, його 

зовнішніми просторовими і часовими межами, форма є також способом 

існування матерії (наприклад, коли мова йде про простір і час як атрибути 

матерії). 

Досить поширеною є думка, згідно з якою під формою розуміють 

також внутрішню організацію, спосіб зв’язку елементів усередині 

системи [22, с. 612] (у цьому разі поняття форми збігається з поняттям 

структури). 

У деяких джерелах при визначенні форми увага акцентується на тому, 

що форма пов’язана зі змістом як внутрішньо, так і зовнішньо: форма – це 

спосіб існування змісту, його внутрішня організація та зовнішнє 

вираження [187, с. 282]. У цьому розумінні необхідно звернутися до 

загальновідомого висловлювання Гегеля, який зазначав: «При розгляді 

протилежності між змістом та формою суттєво мати на увазі, що зміст не є 

безформним, а форма водночас міститься у змісті, є чимось зовнішнім щодо 

нього» [27, с. 224]. Проте, коли термін «форма» вживається для позначення 

внутрішньої організації змісту, то він безпосередньо пов’язаний з поняттям 

«структура». 
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Неоднозначність розуміння поняття «форма», багатоаспектність цієї 

наукової категорії, її багатогранний характер правомірно дозволяють 

розглядати поняття «форма діяльності» в різних аспектах. Так, 

Н.А. Железняк зазначає, що під формами слід розуміти більш або менш 

однорідні групи зовнішнього вираження діяльності відповідних суб’єктів 

державної влади з виконання функцій щодо забезпечення реалізації 

державної правової політики [51, с. 226]. 

На думку Д.І. Дзвінчука та А.Ф. Мельника, форми діяльності є 

зовнішніми, постійно і типізовано фіксованими проявами практичної 

активності органів державної влади з формування та реалізації цілей та 

функцій, а також забезпечення їх власної життєдіяльності [34, с. 106; 36, 

с. 142]. 

В.Я. Малиновський також дотримується думки про те, що при 

визначенні форм діяльності, як правило, мова йде не про дії суб’єктів, а про 

їх зовнішнє вираження (зовнішній вияв), оскільки дії залежно від характеру і 

форми вираження становлять той чи інший зміст цієї діяльності. Виходячи із 

цього, формою є будь-яке зовнішнє вираження конкретних однорідних дій 

державного органу, його структурних підрозділів та службових осіб, які 

здійснюються з метою реалізації функцій [35, с. 424]. 

У підручнику з адміністративного права за редакцією В.В. Коваленка 

форма адміністрування розглядається як зовнішньо виражена дія суб’єктів, 

що здійснюється в рамках їх компетенції для виконання поставлених перед 

ними задач та тягне за собою певні наслідки [76, с. 181]. 

С.В. Ківалов та Ю.П. Битяк відстоюють думку про те, що форма – 

зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами для реалізації 

поставлених перед ними задач [3, с. 152; 4, с. 170]. Й. Сташа під формою 

адміністративної діяльності розуміє однорідну групу адміністративних дій, 

визначених на підставі декількох критеріїв: інтенсивності юридичної сили 

адміністративної діяльності; заходів конкретизації (незалежно від того, чи 
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йде мова про конкретності справи чи про адресата); мінімальної кількості 

сторін; ступеня формалізації адміністративної діяльності [178, с. 16]. 

Як зазначає І.П. Яковлєв, через освоєння форм публічного 

адміністрування відкривається доступ до усвідомлення змісту цієї владної 

активності. Поза конкретними способами зовнішнього вираження публічне 

адміністрування залишається доволі абстрактним явищем для посадових 

осіб. Спрямованість на задоволення публічного інтересу, гласність, 

готовність до координації та інші якісні сторони сучасного урядування 

доносяться до приватних осіб через зміну співвідношення наявних та 

впровадження нових форм. Дотримання вимог кожної з форм, їх адекватне 

застосування дозволяє також розрізнити реальний (практичний, прикладний) 

та декларований зміст публічного адміністрування [201, c. 80]. 

Виходячи з наведених визначень, можна виокремити такі ознаки форм 

публічного адміністрування: є способом зовнішнього вираження діяльності 

відповідних суб’єктів; залежать від змісту компетенції відповідних суб’єктів; 

обумовлені реалізацією задач та функцій відповідних суб’єктів у рамках їх 

компетенції; у більшості випадків вимагають юридичної регламентації; 

тягнуть за собою певні наслідки. 

Сказане повною мірою дає змогу зробити висновок, що сутнісні ознаки 

форм публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення 

полягають у такому: 1) є способами зовнішнього вираження діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним 

елементом публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення; 2) залежать від змісту діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення; 3) обумовлені 

реалізацією задач та функцій суб’єктів публічної адміністрації, 

функціонування яких є змістовним елементом публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення; 4) у більшості випадків вимагають 

юридичної регламентації; 5) тягнуть за собою певні наслідки. 
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Отже, під формою публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення пропонуємо розуміти зовнішній спосіб вираження, в 

рамках компетенції суб’єктів публічної адміністрації, на яких покладено 

здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, змісту законодавчо регламентованих дій таких суб’єктів з 

реалізації поставлених задач, цілей, функцій та призначення у сфері 

соціального захисту населення. 

Різноманітність форм, наявні відмінності у їхньому характері, 

юридичній силі та меті застосування свідчать про проблематичність їх 

класифікації. Так, у літературі радянського періоду досить поширеним був 

поділ форм діяльності на: встановлення норм права, застосування норм 

права, здійснення безпосередніх організаційних заходів, здійснення 

матеріально-технічних операцій [99, с. 31]; чи видання нормативних актів, 

видання індивідуальних ненормативних актів, здійснення безпосередніх 

організаційних заходів, здійснення матеріально-технічних операцій [105, 

с. 351]. 

Ю.П. Битяк зазначає, що прийнято розрізняти чотири форми 

діяльності: видання нормативних актів, видання індивідуальних актів, 

проведення організаційних дій, здійснення матеріально-технічних операцій. 

Проте він зазначає, що ця класифікація становить схематичне моделювання 

реальності, що не виключає певної умовності, оскільки існують й інші види 

класифікації [3, с. 154]. 

Поряд із названими формами називають також укладення договорів, 

подання обов’язкових звітів, застосування засобів безпосереднього впливу. 

Однак, усі вони, як зазначає Ю.М. Козлов, або входять як складові в уже 

визначені форми діяльності, або не знаходять підтвердження у практичній 

діяльності [176, с. 176–177]. Сам же автор пропонує дещо іншу 

класифікацію [11, с. 225–226]: 1) за ступенем юридичного вираження: основні та ті, що 

базуються на них; 2) за досягненим результатом: позитивне регулювання і реакція на негативне 

явище; 3) за обсягом: загальнообов’язкові або адресовані конкретному суб’єкту; 4) за суб’єктами: 
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односторонньо виражені, дво- або багатосторонні; 5) за юридичним змістом: дозвільні, заборонні, 

приписуючі. 

І.М. Машаров за юридичним змістом пропонує поділяти форми 

діяльності на правовстановлювальні, правозастосовні, регулятивні та 

правоохоронні [96, с. 33–35]. 

А.Ф. Мельник, Д.І. Дзвінчук розрізняють правові, організаційні та 

організаційно-правові форми діяльності [34, с. 106–109]. За їх визначенням, 

правові форми діяльності фіксують рішення та дії, які мають юридичний 

зміст; організаційні форми діяльності пов’язані зі здійсненням оперативно-

організаційних та матеріально-технічних операцій. Організаційно-правові ж 

форми констатують той факт, що більшість правових форм діяльності є 

юридично коректними тільки у разі їх прийняття через установлені 

організаційні форми. 

Р.М. Пилипів, досліджуючи форми і методи адміністративної 

діяльності патрульної поліції за законодавством України, зазначає, що в 

правовій науці сформувалося уявлення про те, що форми адміністративної 

(публічної) або управлінської діяльності поділяють на дві основні групи: 

правові та не правові (організаційні) [114, с. 126]. Прихильниками такої 

думки є багато вчених, наприклад, Б.М. Габрічидзе, В.К. Колпаков, 

Ю.С. Назар, О.І. Остапенко, В.О. Серьогін, О.Н. Ярмиш та інші. Правові 

форми пов’язані зі встановленням і застосуванням норм права. До першої 

групи належать такі прояви правових форм, як правотворча та 

правозастосовна діяльність. Не правові форми публічної діяльності, 

відповідно, не пов’язані з реалізацією владних виконавчо-розпорядчих 

повноважень і не спричиняють юридичних наслідків (проведення суспільно-

організаційних заходів; проведення організаційно-технічних заходів), їх мета 

полягає у сприянні створенню ефективних умов для реалізації повноважень 

відповідних структур та підрозділів. Це досягається створенням належних 

умов функціонування системи органів як внутрішньо організаційно, так і 

зовнішньо організаційно. Зазначене забезпечується як матеріально-технічним 
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оснащенням, так і вирішенням проблем створення умов для реалізації прав та 

свобод громадян, а також наданням їм певної інформації, виданням 

відповідних рішень та адміністративно-правових актів [102, с. 142]. 

В.К. Колпаков, вважаючи, що під формами розуміється зовнішнє 

вираження (зовнішнє оформлення) діяльності суб’єкта публічної 

адміністрації щодо реалізації своїх функцій у межах встановленої 

компетенції [67, с. 43], зазначає, що форми діяльності публічної адміністрації 

класифікуються на підставі двох критеріїв. Перший критерій – наслідки 

(правовий ефект) застосування тієї чи іншої форми. За цим критерієм вони 

поділяються на правові і не правові форми. До правових належать форми, 

використання яких спричиняє виникнення юридичних наслідків. Це, 

наприклад, прийняття нормативних та індивідуальних актів, укладання 

адміністративних договорів, здійснення реєстраційних та інших юридично 

значущих дій. До не правових належать форми, які безпосередньо 

юридичного значення не мають (проведення ревізії, нарада, консультація). 

Другий критерій – спосіб реалізації методів публічного адміністрування. За 

цим критерієм форми публічного адміністрування поділяють на прийняття 

нормативних актів; прийняття ненормативних актів; укладання 

адміністративних договорів; вчинення реєстраційних та інших юридично 

значущих дій; здійснення організаційних дій; виконання матеріально-

технічних операцій [68, с. 40]. 

І.П. Яковлєв, залежно від зв’язку зі змістом, виокремлює три форми 

публічного адміністрування: 1) процедурна форма – правове або інколи не 

правове (хоча здійснюване на підставі визначеної матеріальними 

юридичними приписами компетенції) впорядкування структури 

адміністрування: визначення суб’єктів, підстав, послідовності, строків, 

альтернатив тощо; 2) правова форма закріплення і розвитку адміністрування, 

що не виключає його фіксування за допомогою інших соціальних 

регуляторів, які відіграють субсидіарну роль, підпорядковуючись правовій 

регламентації та базуючись на ній; 3) форми зовнішнього вираження 
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адміністрування (у філософській термінології – «функціонування» змісту) 

[201, с. 151–152]. Видається, вказана позиція має право на існування. Однак в 

цьому аспекті слід погодитися із О.О. Навроцьким, який вказує, що 

враховуючи той факт, що форми публічного адміністрування і так є 

зовнішнім виразом зазначеного самостійного виду діяльності «публічне 

адміністрування», немає необхідності дублювати змістову характеристику 

публічного адміністрування у вигляді форм зовнішнього вираження 

адміністрування. У зв’язку із чим науковець виключає можливість існування 

зазначеної форми публічного адміністрування як такої, що не містить 

змістового навантаження у разі характеристики вказаної форми та 

ототожнює поняття самого публічного адміністрування із формами 

публічного адміністрування [102, с. 143]. 

У свою чергу Р.М. Пилипів форми публічного адміністрування поділяє 

на а) правові та б) організаційні (разом із матеріально-технічними), які, у 

свою чергу, забезпечують внутрішні організаційні відносини та зовнішні 

адміністративно-юрисдикційні повноваження [114, с. 129]. Видається, 

Р.М. Пилипів чітко розмежував види форм публічного адміністрування, чітко 

надав їм характеристику та зазначив, що між цими формами простежується 

взаємозв’язок, що означає, що одна форма не може існувати без іншої, вони 

реалізуються у процесі здійснення публічного адміністрування у сукупності 

та нерозривній єдності. 

У свою чергу О.В. Золотоноша під формами забезпечення публічного 

адміністрування розуміє певні системні утворення та способи оформлення 

змісту публічного адміністрування, що найбільшою мірою відповідають 

інтересам і є найбільш ефективними для конкретної адміністративно-

територіальної одиниці, мають власні складники, що тісно взаємопов’язані та 

реалізуються з метою отримання того чи іншого результату. До основних 

форм забезпечення публічного адміністрування, вважає вчений, слід 

віднести, насамперед, публікацію та застосування актів публічного 

адміністрування, що стосуються розвитку регіону. Ця форма є складною та 
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довготривалою, оскільки передбачає підготовку, укладання та підписання 

документів щодо здійснення спільних дій та їх унормування. Тобто можна 

стверджувати, що в межах цієї форми здійснюється функція адміністративної 

правотворчості. Форми забезпечення публічного адміністрування повинні 

сприяти формуванню належного рівня проживання населення та реалізації як 

державних, так і місцевих інтересів [55, с. 8–9]. 

Незважаючи на різне трактування питання, що досліджується, аналіз 

літератури з адміністративно-правових питань дозволяє виокремити як 

найбільш поширений критерій класифікації форм публічного 

адміністрування характер наслідків здійснення такої діяльності та ступінь 

правової регламентації. За цим критерієм виокремлюють правові (юридичні) 

та організаційні (неправові, фактичні) форми публічного адміністрування [5, 

с. 274; 51, с. 226–227; 64, с. 180], а вже потім виокремлюють різновиди 

першої та другої груп. У цьому разі слід погодитися з думкою Д.М. Бахраха 

про те, що «…можна вести мову про єдиний в принципі підхід до розуміння і 

класифікації форм…» [15, с. 21]. Акцентуючи увагу на ролі права як 

важливого засобу здійснення впливу на регулювання відносин, яких 

пов’язано із соціальним забезпеченням, соціальним страхуванням та 

соціальною підтримкою, ця класифікація дозволяє зрозуміти, яким чином 

суб’єкти, що здійснюють управлінський вплив у відповідній сфері 

суспільних відносин, використовують право для реалізації свого призначення 

та виконання основних задач у сфері соціального захисту. 

Із точки зору І.М. Машарова, правові форми діяльності – це такі 

зовнішні способи її вираження, які характеризуються настанням або 

можливістю настання певних прямих правових наслідків для тих суб’єктів, 

щодо яких ця діяльність здійснюється. До правових форм П.І. Кононов та 

І.М. Машаров зараховують адміністративні акти, адміністративні договори та 

адміністративно-правові дії [69, с. 28]. 

Під правовими формами публічного адміністрування І.П. Яковлєв 

розуміє такі способи його зовнішнього вираження, яким властива 
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імперативна зв’язаність та наступність із правовим наслідком; правовий 

наслідок при цьому може виникати в результаті усвідомлених вольових або 

інколи неусвідомлених діянь та має вираження у: виникненні, зміні, 

припиненні правовідносин; виникненні, зміні, припиненні, призупиненні, 

поновленні об’єктивного та суб’єктивного права/обов’язку матеріального або 

процедурно змісту (у т.ч. відповідні модифікації правових статусів); 

неможливості виникнення суб’єктивних прав і/або правовідносин 

(правоперешкоджання) [201, с. 153]. 

Показово, що характерною рисою правової форми діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, є те, що 

саме у цій формі найбільш яскраво знаходять свій прояв державно-владний, 

виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер їх повноважень. Саме через 

використання правової форми практично досягається здійснення задач, що 

стоять перед суб’єктами, що здійснюють управлінський вплив у сфері 

соціального захисту населення, забезпечується реалізація їх призначення. 

Таким чином, правова форма публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення є специфічною, однорідною за своїми 

ознаками діяльністю, яка здійснюється відповідними суб’єктами у точній та 

неухильній відповідності до вимог положень чинного законодавства України, 

яким врегульовано питання публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, результати якої тягнуть певні юридично значущі 

наслідки. Саме ці моменти, перебуваючи в органічній єдності, в своїй 

сукупності кваліфікують будь-яку форму діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, на яких покладено здійснення публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення, як правову форму. 

Існують різні класифікації правових форм діяльності щодо реалізації 

державної політики. Найбільш поширений поділ цих форм на правоустановчі 

(правотворчі), правовиконавчі (оперативно-виконавчі) та правоохоронні [51, 

с. 226; 170, с. 86] форми. Перші передбачають діяльність суб’єктів державної 
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влади зі створення правових норм, їх зміни та скасування, другі – щодо 

реалізації правових приписів, треті – з охорони правових норм від порушень. 

Однак, недоліком наведеної класифікації є відсутність чіткого критерію 

поділу правових форм діяльності на окремі види. 

С.С. Алексеєв, використовуючи як класифікаційний критерій позицію 

відношення до права та встановлений ним порядок, до правових форм 

зараховує правотворчу (діяльність державних органів із надання тим чи 

іншим правилам загальнообов’язкового значення), правовиконавчу 

(діяльність державних органів щодо деталізації та конкретизації норм права в 

індивідуальних актах, які тягнуть за собою виникнення прав та обов’язків 

певних осіб) та правозабезпечувальну (діяльність державних органів щодо 

забезпечення як виконання особами покладених на них обов’язків, так і 

здійснення наданих їм прав) діяльність [9, с. 58]. У свою чергу, 

правозабезпечувальна діяльність виявляється у формі організаційної, 

контрольно-наглядової та правоохоронної діяльності. 

О.В. Міцкевич з позиції ставлення до права та встановленого ним 

порядку в суспільних відносинах виокремлює такі правові форми діяльності 

органів держави: правотворча (нормотворча), правовиконавча, 

(управлінсько-виконавча), правоохоронна та наглядово-контрольна [118, 

с. 75–76]. Однак, ця позиція щодо класифікації правових форм діяльності є 

дещо сумнівною, адже як правовиконавча (оперативно-розпорядча), так і 

правоохоронна діяльність є різними формами застосування права. А отже, 

при здійсненні такого поділу виникає змішування родових та видових 

категорій. 

П.І. Кононов та І.М. Машаров до правових форм діяльності зараховує 

адміністративні акти, адміністративні договори та адміністративні дії [69, 

с. 28]. 

За критерієм відношення форм діяльності до чинної системи права 

В.М. Горшеньов запропонував двовидову класифікацію, в якій виокремлює 

правотворчу форму діяльності (діяльність щодо внесення змін до чинної 



155 

системи норм права та породження нових форм права) та правозастосовну 

форму діяльності органів держави (діяльність щодо застосування чинних 

норм права, яка породжує, змінює чи припиняє конкретні 

правовідносини) [29, с. 123–124]. Запропонована класифікація отримала 

визнання та набула поширення серед представників правової науки. 

Неоднозначність існуючих поглядів щодо критеріїв класифікації видів 

правової форми адміністративної діяльності викликає виокремлення нових 

підходів до класифікації та обґрунтування існування нових видів правових 

форм діяльності державних органів. Так, наприклад, В.М. Карташов 

розрізняє правотворчу, правозастосовну, інтерпретаційну, контрольну, 

установчу, правоконкретизуючу, координаційну діяльність та діяльність 

щодо систематизації [57, с. 82–101]. 

Ураховуючи вищезазначене, пропонуємо власне визначення поняття 

«правова форма публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення» – є специфічною, однорідною за своїми ознаками діяльністю, яка 

здійснюється відповідними суб’єктами у точній та неухильній відповідності 

до вимог положень чинного законодавства України, яким врегульовано 

питання публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, 

результати якої тягнуть певні юридично значущі наслідки. Вважаємо, що до 

правових форм публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення належать законодавчо регламентовані дії суб’єктів публічної 

адміністрації, на яких покладено здійснення публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення, що породжують правові приписи у 

сфері соціального захисту населення у ході здійснення ними виконавчо-

розпорядчої діяльності. У свою чергу, до правових форм публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення слід віднести 

прийняття нормативних та індивідуальних актів, укладання адміністративних 

договорів, здійснення інших юридично значущих дій. 

Зазначимо, що для забезпечення ефективності публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення важливо, щоб 
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основні дані, на яких базується те або інше управлінське рішення у сфері 

соціального захисту населення, було чітко задокументовано, тобто 

представлено в належній правовій формі. У більшості випадків управлінські 

рішення у сфері соціального захисту населення є правовими актами, 

співвіднесеними з компетенцією суб’єктів публічної адміністрації, 

функціонування яких є змістовним елементом публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення, а також діючими матеріальними та 

процесуальними правовими нормами. 

Отже, у цьому підрозділі виокремлено сутнісні ознаки форм 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення: 1) є 

способами зовнішнього вираження діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення; 2) залежать від 

змісту діяльності суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є 

змістовним елементом публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення; 3) обумовлені реалізацією задач та функцій суб’єктів 

публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення; 4) у 

більшості випадків вимагають юридичної регламентації; 5) тягнуть за собою 

певні наслідки. Зазначено, що за характером наслідків здійснення та 

ступенем правової регламентації діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

функціонування яких є змістовним елементом публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення, можна виокремити правові (юридичні) 

та організаційні (неправові, фактичні) форми. 

З’ясовано, що характерною рисою правової форми діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, є те, що 

саме у цій формі найбільш яскраво знаходять свій прояв державно-владний, 

виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер їх повноважень. Таким чином, 

правова форма публічного адміністрування у сфері соціального захисту 
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населення є специфічною, однорідною за своїми ознаками діяльністю, яка 

здійснюється відповідними суб’єктами у точній та неухильній відповідності 

до вимог положень чинного законодавства України, яким врегульовано 

питання публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, 

результати якої тягнуть певні юридично значущі наслідки. У свою чергу, 

висвітлено особливості законодавчо регламентованих дій суб’єктів публічної 

адміністрації, на яких покладено здійснення публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення, що породжують правові приписи у 

сфері соціального захисту населення у ході здійснення ними виконавчо-

розпорядчої діяльності. Серед них: прийняття нормативних та 

індивідуальних актів, укладання адміністративних договорів, здійснення 

інших юридично значущих дій. 

 

3.2. Неправові форми публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту 

 

Поряд із правовими формами публічного адміністрування 

використовуються і юридично незначущі (неправові) форми, які зазнали 

значного розвитку в діяльності державних органів. Це діяльність, що не 

потребує повного й суворого юридичного оформлення, не пов’язана з 

виконанням юридично значущих дій, тобто не тягне за собою правових 

наслідків. Однак, це не означає, що така діяльність не регулюється правом.  

Слід вказати, що окремі вчені не погоджуються із тим, що видами 

форм публічного адміністрування можуть бути не правові форми. Так, 

К.С. Бельський на прикладі використання організаційно-примусових дій 

доводить, що такі дії не можуть бути не правовими, адже їх засновано на 

праві. Отже вони є правовими, інакше – не мають юридичної сили [17, 

с. 546]. Частково погоджуючись із твердженням К.С. Бельського, 

Б.М. Габричидзе та Б.П. Єлесеєв вказують на те, що на практиці іноді важко 

розрізнити форми управлінської діяльності, оскільки «всі форми державного 
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управління – правові й не правові (здійснення організаційних дій, наради, 

семінари тощо; матеріально-технічні дії) у певному розумінні є правовими, 

які мають відповідну юридичну базу, ґрунтуються на правових актах та 

приписах, без яких не можуть виникати, функціонувати та застосовуватися 

на практиці. Правовий складник так чи інакше є у будь-якій із названих 

форм, незалежно від того, до яких із існуючої класифікації – до правових чи 

не правових – їх слід віднести. Звичайно, вказане не свідчить про відсутність 

розбіжностей між ними» [25, с. 346]. 

Подібної позтції дотримуються й українські вчені-адміністративісти 

А.І. Берлач та О.П. Рябченко, вказуючи, що використання терміна «не 

правова» (у разі класифікації форм) є дещо некоректним, оскільки останній 

розглядається також як синонім слів «протиправний», «незаконний» тощо. 

При цьому, А.І. Берлач вважає, що автори мали на увазі, найімовірніше за 

все, відмінний від правової форми, тобто такий, що не породжує правового 

акта, хоча вся процедура має чітко визначений правовий характер. А тому, на 

думку науковців, у теорії потрібно вживати термін «організаційна форма» 

[18, с. 254] або, як зазначає О.П. Рябченко, «не правова форма – це форма, що 

не має юридичних наслідків» [169, с. 246]. Видається, для уникнення 

неоднозначного розуміння категорії «не правова форма» слід застосовувати 

термін «організаційна форма». Такий підхід позбавить неправильного 

тлумачення її змісту як протиправної, тієї, що реалізується не правовим 

шляхом та суперечить і порушує норми права. Ось чому більш доцільним 

уявляється використання терміна «організаційна форма». 

Між тим, враховуючи вказаний розроблений правовою доктриною 

термінологічний матеріал, зазначимо, що в контексті проведеного 

дослідження форм публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення формами публічного адміністрування у вказаній сфері є правові та 

не правові форми (організаційні, юридично незначущі). Зазначимо, що при 

вживанні терміна «не правові», не мається на увазі неправомірні, не 

передбачені законодавством або такі форми, що суперечать чинному 
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законодавству або порушують його. Йдеться про не правовий характер як 

такий, що не породжує норм права, а конкретна не правова форма публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення (організаційна, 

матеріально-технічна) здійснюється відповідними суб’єктами, звісно ж, у 

межах правового поля, але вона не породжує створення нових правових 

приписів. 

Отже, юридично незначущі форми існують у рамках чинного 

законодавства та в межах компетенції того чи іншого суб’єкта державної 

влади, при цьому, правом тут регламентується лише загальна процедура 

діяльності. Такі дії не потребують прийняття спеціальних нормативно-

правових актів і здійснюються у звичайному порядку. У той же час, як 

передумови, так і результат юридично незначущих форм публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення можуть бути 

юридично закріпленими, а самі форми можуть як безпосередньо 

«супроводжувати» правові форми публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення, так і мати певне самостійне значення, що 

значною мірою впливає на можливість виокремлення тієї чи іншої форми в 

«чистому» вигляді. 

Як зазначає І.С. Самощенко, до юридично незначущої діяльності 

належить організаційно-масова, культурна, політико-виховна, обліково-

статистична робота тощо [170, с. 85]. Використовуючи традиційну 

класифікацію юридично незначущих форм діяльності органів влади, у 

структурі публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення 

можна виокремити організаційні дії та матеріально-технічні операції як 

юридично незначущі форми публічного адміністрування. 

Так, проведення організаційних заходів є однією з не правових форм 

публічного адміністрування. Вказані заходи здійснюються систематично та 

постійно, а спрямовано їх на забезпечення чіткої та ефективної роботи 

публічної адміністрації. Слід вказати, що організаційні заходи не пов’язано з 

виданням правових актів та здійсненням юридично значущих дій, за змістом 
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організаційні форми мають внутрішньоуправлінське, внутрішньоапаратне 

значення, проте в кінцевому результаті їх спрямовано на задоволення 

публічного інтересу. Наприклад, роз’яснення змісту та мети законодавчих та 

інших правових актів або тих чи інших заходів; інструктування нижчих 

органів (посадових осіб); розроблення програм, підготовка та проведення 

нарад, конференцій, робочі зустрічі, наради, семінари, конференції, круглі 

столи, інтерв’ю, прямі телефонні зв’язки з населенням посадових осіб 

публічної адміністрації, прийом громадян, візити делегацій тощо. 

Видається, організаційні заходи є необхідними елементами діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, на яких покладено здійснення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, адже проводяться з 

метою організаційного забезпечення їх внутрішньої роботи. Змістовний 

аналіз вказаної форми публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту дозволяє констатувати, що організаційні дії – це сукупність дій, 

виконуваних суб’єктами публічної адміністрації, на яких покладено 

здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, з метою організаційного забезпечення внутрішньої роботи їх 

апарату для підвищення ефективності публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення. До них зараховують підготовку та 

проведення нарад, семінарів, круглих столів, поширення передового досвіду, 

розробку прогнозів, програм, організацію взаємодії, координацію дій, 

інструктування, проведення перевірок, контроль за діяльністю, виконання 

інспектування об’єктів, розподіл службових обов’язків, інструктування, 

встановлення індивідуального та загального режиму роботи тощо. 

Разом із тим, досить часто у правовій літературі у межах організаційної 

форми публічного адміністрування виокремлюють регламентуючу та 

ідеологічну діяльність. Видається, регламентуюча діяльність є 

повсякденною, організаційною роботою, спрямованою на розв’язання тих чи 

інших функціональних задач, має на меті забезпечення чіткої роботи та 

полегшення діяльності учасників суспільних відносин щодо соціального 
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забезпечення, соціального страхування та соціальної підтримки (допомоги). 

Ідеологічна діяльність у межах організаційної форми публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення полягає у 

роз’яснювальній роботі, метою її здійснення є формування серед учасників 

суспільних відносин, що виникають під час здійснення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, позитивного 

уявлення про державну соціальну політику Української держави та сферу 

соціального забезпечення, зокрема, а також створення позитивного іміджу 

системи публічного адміністрування у сфері соціального захисту. Цей 

різновид організаційної діяльності реалізується шляхом інформування 

заінтересованих осіб в установленому законом порядку, надання 

консультацій із питань соціального захисту тощо [84]. 

До організаційних форм публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення також можна віднести аналіз національного та 

міжнародного законодавства з питань соціального захисту населення, який 

провадиться (чи повинен провадитися) з метою розроблення та затвердження 

тимчасових документів, прийняття яких буде вже правовою формою 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення та 

визначення положень (організаційна форма), які потребують змін для 

впровадження послуг раннього втручання для забезпечення ефективності 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення. Після 

того, як такі положення буде визначено та сформульовано і запроваджено 

конкретні зміни, яких вони потребують на нормативному рівні, ухвалені 

рішення органами публічного адміністрування, яких спрямовано на 

виконання зазначених вище норм, будуть являти собою правову форму 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення [84]. 

І в цьому аспекті слід акцентувати увагу на тому, що, наприклад, 

затвердження наказів міністерств з урахуванням міжнародного досвіду у 

сфері соціального захисту населення є правовою формою публічного 

адміністрування. Але слід обумовити, що такій правовій формі, як 
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затвердження наказів міністерств з урахуванням міжнародного досвіду, 

передує організаційна форма у вигляді вивчення міжнародного досвіду у 

сфері соціального захисту населення [84]. 

Здійснення матеріально-технічних операцій, як свідчить аналіз сталих 

наукових доробок, є найбільш об’ємною частиною діяльності апарату 

публічної адміністрації як з точки зору її кількості, так і різноманітності. 

Зазначимо, що матеріально-технічні операції носять допоміжний неправовий 

характер. Їх основне призначення – обслуговування самого процесу 

публічного адміністрування. Вони створюють умови для використання інших 

форм роботи суб’єктів владних повноважень. В узагальненому вигляді 

матеріально-технічні операції – це підготовка матеріалів для видання 

юридичних актів, проведення організаційних заходів, провадження 

діловодства, складання довідок, звітів і т. ін. 

Говорячи про сферу соціального захисту населення, слід вказати, що 

матеріально-технічні операції є різновидом зовнішнього прояву публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, який хоч і 

здійснюється на правовій основі, проте його не спрямовано на досягнення 

юридичного результату, він не створює правового ефекту, має допоміжний 

характер і його спрямовано на забезпечення реалізації правових та 

організаційних форм публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення. Виокремлюють такі види матеріально-технічних операцій, як 

діловодство, документування, матеріально-технічне забезпечення тощо. 

Отже, за характером наслідків здійснення та ступенем правової 

регламентації публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення можна виокремити правові (юридичні) та організаційні (неправові, 

фактичні) форми публічного адміністрування. У свою чергу, характерною 

рисою організаційної (неправової, фактичної) форми публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення є те, що вона існує в 

рамках чинного законодавства України та в межах компетенції суб’єктів, що 
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здійснюють управлінський вплив у сфері соціального захисту населення. При 

цьому, правом тут регламентується лише загальна процедура діяльності. 

Однак, слід мати на увазі, що публічне адміністрування у сфері 

соціального захисту населення є багатогранною та різноманітною діяльністю, 

що виражається в неоднозначності існуючих підходів до виокремлення його 

видів та форм, використання яких у сфері соціального захисту населення має 

базуватися на комплексному підході та поєднанні з урахуванням сильних і 

слабких сторін кожної із форм, диференційовано і конкретно, виходячи з тієї 

чи іншої проблеми та ситуації. 

Таким чином, у цьому підрозділі охарактеризовано законодавчо 

регламентовані дії суб’єктів публічної адміністрації, на яких покладено 

здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення, що безпосередньо юридичного значення не мають (не 

породжують, не змінюють та не ліквідують правових приписів), яких 

спрямовано на організаційне забезпечення здійснення виконавчо-розпорядчої 

діяльності у сфері соціального захисту населення. Додатково мотивовано (з 

огляду на наявність суперечних позицій науковців) висновок про те, що 

неправові форми публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення не пов’язані з реалізацією владних виконавчо-розпорядчих 

повноважень та не спричиняють юридичних наслідків (проведення 

суспільно-організаційних заходів; проведення організаційно-технічних 

заходів), їх мета полягає у сприянні створенню ефективних умов для 

реалізації повноважень суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють 

публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення. Вказане 

досягається створенням належних умов функціонування органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту населення, як 

внутрішньоорганізаційно, так і зовнішньоорганізаційно. Вказане 

забезпечується як матеріально-технічним оснащенням, так і вирішенням 

проблем створення умов для реалізації права громадян на соціальний захист. 
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На основі вивчення доктринальних розробок зроблено висновок: коли 

вживається термін «неправові форми публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту», не мається на увазі неправомірні, яких не передбачено 

законодавством або такі форми, що суперечать положенням чинного 

законодавства або порушують його. Йдеться про не правовий характер як 

такий, що не породжує норм права, а конкретна неправова форма публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту (організаційна, матеріально-

технічна) здійснюється відповідними суб’єктами, беззаперечно, у межах 

правового поля, але не породжує створення нових правових приписів. 

Встановлено, що між формами публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення простежується взаємозв’язок, що означає, що 

одна форма публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення не може існувати без іншої, вони реалізуються у процесі 

здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення у сукупності та нерозривній єдності. 

 

3.3. Модернізація форм публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення 

 

На теперішній час в Україні відбувається активне реформування, якого 

пов’язано, у тому числі, з переорієнтацією роботи органів публічного 

управління в контексті якісного забезпечення прав, свобод і публічних законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування 

громадянського суспільства та держави. Вказане відповідає існуючим світовим 

тенденціям, оскільки слугує позитивній зміні уявлення громадськості про 

державні пріорітети та підвищує довіру громадян до державних та соціальних 

інститутів. Видається, в умовах якісних змін та трансформацій, які 

відбуваються на теперішній час у ключових напрямах життя в Україні, у тому 

числі, й у сфері соціального захисту населення, особливого значення набуває 

питання вдосконалення форм публічного адміністрування у сфері соціального 
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захисту населення, а також всього механізму соціального захисту населення, 

який зможе реагувати на зміни обставин, забезпечувати оперативне та 

оптимальне вирішення питань, що має на меті подолання викликів, які 

ставляться перед українською державою в межах євроінтеграційних 

процесів [83]. 

На жаль, попри конституційне закріплення як соціального статусу 

Української держави, так і всієї маси соціально-економічних прав, в Україні на 

теперішній час спостерігається значний розрив між задекларованими намірами 

та фактичним станом [56, с. 155]. Головною проблемою залишається втілення 

задекларованих прав, їх гарантування, наявність та функціонування механізму 

реалізації принципів соціальної держави (а також недостатня активність 

відповідних соціальних інститутів). Серед іншого, перепоною на шляху 

становлення Української держави як соціальної – відсутність теоретичних 

напрацювань та відсутність єдиного комплексного підходу та цілісного бачення 

напрямків реформування та його кінцевих результатів, механічне перенесення, 

хаотичне та фрагментоване запозичення кращих світових апробованих практик, 

відсутність ґрунтовного аналізу проведених перетворень та їх наслідків. 

Сказане свідчить про нагальність раціоналізації новаторських ініціатив, 

спрямованих на адаптацію національної системи соціального захисту до 

європейських вимог, а також об’єктивну необхідність адекватного підвищення 

вимог до якості розбудови такої моделі організації діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, яких наділено повноваженнями у сфері соціального 

захисту населення, та функціонування яких є змістовним елементом механізму 

забезпечення сфери соціального захисту населення в Україні, яка, з одного 

боку, відповідатиме міжнародним зобов’язанням України, а з іншого – буде 

побудованою з урахуванням особливостей історичного розвитку та 

національної системи державотворення, пріоритетів державної соціальної 

політики [83]. 

Як вбачається, процес реформування в Україні все більшою мірою 

набуває соціальної орієнтації, відповідно до європейських стандартів, що дасть 
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змогу створити найкращі умови для життєдіяльності людей та досягти 

соціальної справедливості. Саме в соціальній сфері проявляється сутність 

соціальної політики держави, реалізується соціальний захист та соціальні права 

людини. Таким чином, враховуючи той факт, що ефективне функціонування 

соціальної сфери є одним із пріоритетних завдань на сучасному етапі соціально-

економічного розвитку держави в контексті євроінтеграції, видається, 

реформування саме соціальної сфери є пріоритетним. Натомість, вченими 

доводиться, що «специфічні особливості розвитку України не дають змоги 

автоматично перенести у вітчизняні умови досвід розвинених країн із 

соціального захисту населення, адже такі системи можуть бути ефективними в 

контексті розвинених та стабільних ринкових відносин [56, с. 156]. 

В умовах України вказану проблему слід розглядати дещо ширше, а саме 

як забезпечення конструктивних змін у системі соціального захисту населення, 

які, з одного боку, зумовлюються необхідністю зміни на державному рівні 

правових основ існуючої системи, а з іншого – потребують пошуку 

неординарних підходів до реформування сфери соціального захисту 

населення [14]. 

Видається, об’єктивно зумовленим, з позиції проведення цілісної та 

системної реформи у сфері соціального захисту населення та забезпечення 

якісного впливу суб’єктів публічної адміністрації, яких наділено 

повноваженнями у сфері соціального захисту населення, та функціонування 

яких є змістовним елементом механізму забезпечення сфери соціального 

захисту населення в Україні, на підвищення ефективності соціального захисту, 

є звернення уваги на нагальну необхідність проведення кодифікації 

законодавства про соціальне забезпечення. При цьому, вбачається, 

специфічність процесу кодифікації законодавства України про соціальне 

забезпечення має максимально відображати потреби та інтереси всіх членів 

суспільства та має бути суспільно-прийнятним, адже кожна людина у нашій 

державі впродовж свого життя виступає суб’єктом правових відносин щодо 

соціального забезпечення, соціального страхування чи соціальної підтримки 
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(допомоги). А в тому разі, коли громадяни зможуть самостійно розібратися з 

прозорою системою соціальних пільг (усі вони будуть діючими, а не просто 

задекларованими) та процедурою їх надання – вказане сприятиме усуненню 

відчуження між владою та населенням і зменшенню правового нігілізму в 

суспільстві [56, с. 159]. 

Для вирішення системних проблем у сфері соціального захисту населення 

необхідно розробляти взаємопов’язані державні, регіональні та індивідуально 

орієнтовані програми людського розвитку, які б ураховували об’єктивні умови 

людського розвитку в тих чи інших регіонах, а також специфічні потреби та 

проблеми їх мешканців, тобто використовувати програмно-цільовий механізм. 

Видається, вдосконалити програмно-цільовий механізм можливо шляхом 

розробки нового покоління соціальних індивідуально орієнтованих програм, 

яких буде спрямовано на вироблення ключових компетенцій людського 

розвитку [56, с. 162]. 

Погіршення ситуації в соціально- економічній сфері обумовлює вжиття 

заходів щодо зміни форм публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту [12, с. 46]. Варто підкреслити, що перехід до ринкової економіки 

(конкуренція, вільний вибір), старіння населення та низка інших чинників 

призвели до необхідності розвитку більш диверсифікованої структури надання 

соціальних послуг особам, які цього потребують. Слід вказати, що 

роздержавлення соціальних послуг спрямовано на розвиток соціальної сфери за 

рахунок конкуренції, підвищення якості і спектра послуг, що надаються, а 

також підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Такий 

процес зумовлює потребу в радикальній зміні відносин між державою, 

організаціями, які можуть надавати необхідні послуги, та отримувачами таких 

послуг. Залучення комерційних і некомерційних організацій у сферу надання 

соціальних послуг спрямовано на підвищення доступності таких послуг, а 

також задоволеності з боку отримувачів послуг і їх родин за рахунок появи 

можливості обирати постачальника послуг самостійно із декількох альтернатив, 
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активне включення інновацій у соціальну сферу та більш ефективніше 

управління у сфері надання соціальних послуг.  

Зазначимо, що у більшості розвинутих європейських країн держава 

поступово переходить від надання соціальних послуг до фінансування та 

контролю за їх наданням, а також забезпечення інформаційної та 

інфраструктурної підтримки у сфері надання соціальних послуг. Окрім того, 

розвиток сфери надання позасімейних соціальних послуг (державних, 

ринкових, некомерційних організацій) дозволяють знизити тиск на працездатну 

частину населення, зберігаючи їх зайнятість на ринку праці. Досить позитивним 

є той факт, що в Україні вже запущено процес залучення у сферу державного 

соціального захисту недержавних постачальників соціальних послуг, однак, на 

жаль, цей процес відбувається доволі повільно [12]. 

Безперечно, важливе значення, що є одним із пріоритетних напрямів 

євроінтеграції України, має «поступове наближення до права, стандартів та 

практики Європейського Союзу у сфері зайнятості, соціальної політики та 

рівних можливостей», що зазначено у положеннях Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. 

Вказане пояснюється тим, що інтеграція України у світовий економічний 

простір вимагає застосування міжнародних інструментів та стандартів у сфері 

соціально-трудових відносин, а також дотримання міжнародних вимог та 

зобов’язань, гармонізації національних економік та законодавства. У зв’язку з 

чим наукового та прикладного опрацювання потребує питання визначення 

відповідності та адаптації національних соціально-трудових норм до 

міжнародних вимог. Як видається, запровадження міжнародних соціально-

трудових стандартів в українську практику буде сприяти посиленню захисту 

прав громадян, а також розвитку національної соціальної політики в умовах 

європейської інтеграції. 

Беззаперечно, беручи до уваги курс України на євроінтеграцію, доцільно 

адаптувати певний досвід європейських країн до національних реалій з метою 
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розвитку соціальної сфери. Адже впровадження у соціальну сферу 

європейських стандартів забезпечить підвищення рівня життя населення, що 

позитивно вплине на соціально-економічну ситуацію в Україні. Однак хоча 

початок реформуванню соціальної сфери у вказаному напрямку вже покладено, 

а впровадження у соціальну сферу європейських стандартів, беззаперечно, 

забезпечить підвищення рівня життя населення, що позитивно вплине на 

соціально-економічну ситуацію в Україні, механічне перенесення та 

запозичення європейських і світових стандартів, хаотичне та фрагментоване 

запозичення кращих світових апробованих практик є недопустимим. 

Передувати вказаному має ґрунтовний аналіз, єдиний комплексний підхід та 

цілісне бачення напрямків реформування та його кінцевих результатів. 

Між тим, курс на євроінтеграцію є для України дуже важливим. Щоб 

реалізувати вказане прагнення, наша держава має виконати умови політичного, 

економічного, правового, географічного та формального характеру. На жаль, на 

теперішній час Україна цілком відповідає лише географічним умовам. А тому, 

видається, першочерговим завданням державної політики у соціальній сфері 

повинно стати гарантування соціальних цінностей, створення функціонуючої 

ринкової економіки, яка буде здатною конкурувати на міжнародній арені, та 

забезпечення політичної стабільності. 

Не можна залишити поза увагою і той факт, що нині серед населення є 

поширеною думка, що вступ до Європейського Союзу забезпечить життя 

високого рівня. Однак тут слід погодитися із твердженням О.І. Капітан, яка 

вказує, що членство в Європейському Союзі – це не причина позитивних змін, а 

наслідок. Необхідно усвідомлювати, що це досить тривалий процес, адже 

неможливо за короткий час досягти рівня розвинених країн світу, проте, 

головне мати це за мету та діяти. Тож доцільно створити власну модель 

соціального захисту з урахуванням історичних і національних особливостей 

України, при цьому, звертаючись до досвіду країн Європи [56, с. 165]. 

Отже, у цьому підрозділі проаналізовано сучасні тенденції трансформації 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні, а 
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також окреслено її проблемні аспекти. Акцентовано увагу на тому, що на 

теперішній час систему публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення в Україні ще не пристосовано належним чином до 

функціонування в ринкових умовах, що вимагає подальших комплексних 

досліджень. Доведено, що удосконалення публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення є одним із суттєвих факторів, який сприятиме 

становленню України як соціальної держави. 

Визнано, що практична трансформація публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення в Україні відповідно до міжнародно-

правових, у тому числі, європейських стандартів, не буде простою та 

вимагатиме належної організації, інтелектуальних зусиль і додаткового часу, 

однак вона є важливою передумовою успішної європейської інтеграції України. 

Таким чином, у дослідженні було окреслено основні проблеми 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

При цьому, комплексний аналіз положень чинного законодавства України та 

проектів законів, вітчизняних та зарубіжних наукових, навчальних, 

публіцистичних джерел, з урахуванням вітчизняних наукових теорій та 

позитивного досвіду, дозволив обґрунтуватщо діеву систему соціального 

захисту та відновити у суспільстві довіру до неї створити досить складно. 

Однак у науковій та політичній сферах йде постійна робота у вказаному 

напрямі. Серед нагальних пріорітетів: 1) негайне удосконалення законодавчої 

бази у сфері соціального захисту населення України, якого буде розроблено на 

основі загальнонаціональної доктрини розвитку соціального захисту населення 

в Україні, що органічно пов’яже систему соціального забезпечення з ринком 

праці, демографічною ситуацією, макроекономікою, податковою системою та 

системою заробітних плат. Видається, закони та нормативно-правові акти, 

якими врегульовано питання публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, мають бути прозорими та чітко визначати завдання і функції 

соціальних інститутів, що провадять політику соціального захисту, але їх 

кількість потрібно зменшено до мінімуму, задля якісної можливості їх 
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використання; 2) перегляд соціальних виплат та допомог, створення дієвої 

системи адресної соціальної допомоги, яка буде здатною при мінімальних 

витратах досягти максимального результату; 3) вирішення питання фінансового 

дефіциту шляхом розгляду нових джерел наповнення бюджету; 4) забезпечення 

справедливого перерозподілу фінансових ресурсів для виплати гідних пенсій та 

реформування пенсійної системи. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного аналізу 

теоретичних напрацювань, положень чинного законодавства України та 

практики його реалізації здійснено теоретичне узагальнення та сформульовано 

науково обґрунтовані висновки та практичні рекомендації, які розв’язують 

наукове завдання щодо підвищення ефективності публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення. За результатами дослідження 

сформульовано такі висновки: 

1. Здійснено науковий аналіз доктринальних положень, які стосуються 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в кореляції з 

процесами оптимізації системи органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, децентралізації повноважень, вдосконалення форм та методів 

їх діяльності у сфері соціального захисту, що відбуваються в Україні. 

Акцентовано увагу на відсутності комплексних наукових робіт, присвячених 

безпосередньо проблематиці публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення в Україні, які б у повій мірі враховували положення 

адміністративно-правової доктрини, законодавства, правозастосування, 

законних інтересів та прав громадян. Разом із тим, застосування методології 

системного підходу до дослідження розвитку наукової думки щодо публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні дозволило 

виявити основні напрями наукового пошуку розв’язання зазначеної 

проблематики. 

2. Специфікація наявних наукових підходів до визначення публічного 

адміністрування та детермінація сфери соціального забезпечення в якості 

об’єкта публічного адміністрування дали змогу обґрунтувати підхід, відповідно 

до якого публічне адмініструванням у сфері соціального захисту є 

цілеспрямованою діяльністю спеціально уповноважених суб’єктів – суб’єктів 

публічного адміністрування щодо застосування загальноприйнятих 
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інструментів управлінського впливу на суспільні відносини, що складаються у 

сфері соціального захисту населення з метою забезпечення публічно-соціальних 

інтересів. 

3. Правові норми, що визначають засади публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення класифіковано таким чином: 1) залежно 

від рівня правового закріплення – шляхом виокремлення національних та 

міжнародних; 2) залежно від їх закріплення у відмінних джерелах 

адміністративного права – шляхом виокремлення національних джерел 

(Конституція України, закони України та підзаконні нормативно-правові акти), 

міжнародних джерел (міжнародні договори, акти органів міжнародних 

організацій; та «м’яке право»), судових рішень (рішення Конституційного суду 

України, Верховного Суду, Європейського Суду з прав людини); 3) залежно від 

предмету правового регулювання – шляхом виокремлення: а) тих, що 

регламентують сферу соціального захисту населення; б) тих, що регламентують 

компетенцію суб’єктів публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення. Водночас потрібно вказати на недостатню системність та 

послідовність дотримання і реалізації положень нормативно-правових актів, 

якими регламентовано здійснення публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення на практиці. Зокрема, важливим є посилення 

дієвості механізмів реалізації задекларованих прав та гарантій громадян у сфері 

соціального захисту, що потребує відповідного вдосконалення чинної 

нормативно-правової бази. 

4. Обґрунтовано, що принципи функціонування суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері соціального захисту населення корелюють зі специфікою 

суспільних відносин, які складають зміст останньої та мають пряв у такому: 

вагомого значення відіграє ідея дотримання прав осіб, які потребують 

соціального захисту; при застосування будь-яких інструментів публічного 

адміністрування підвищену увагу приділено дотриманню ідеї заборони 

дискримінації за соціально детермінуючими ознаками; визнаним є зобов’язання 

держави щодо надання соціальної допомоги та соціального забезпечення. 
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5. Визначено, що система суб’єктів публічної адміністрації, які 

здійснюють публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення, 

характеризується розлогістю, тому що: а) кількісно включає значне коло 

суб’єктів, яких наділено повноваженнями в означеній сфері; б) якісно включає 

суб’єктів різного рівня, що належать до різних підсистем публічної влади: 

органів виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, центральні органи 

виконавчої влади, їх територіальні органи та місцеві органи виконавчої влади), 

органів місцевого самоврядування, а також інших суб’єктів публічної 

адміністрації (яких не можна віднести до попередніх груп, зокрема, військово-

цивільні адміністрації, юридичні особи публічного та приватного права тощо). 

6. Обґрунтовано, що адміністративні процедури у сфері соціального 

захисту населення є спеціальними адміністративними процедурами з повним 

(комплексним) правовим регулюванням законодавства про соціальний захист 

(за відсутності загального законодавства про адміністративну процедуру) та 

притаманним їм спеціальним ознакам, а саме: 1) здійснюються суб’єктами 

публічної адміністрації, на яких покладено здійснення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, та приватними 

особами, що належать до незахищених (соціально вразливих) верств населення 

або таких, що опинилися в складних життєвих умовах; 2) їх врегульовано 

нормами адміністративного права, що містяться в актах спеціального 

законодавства про соціальний захист населення; 3) завершуються прийняттям 

(вчиненням) адміністративних актів, які мають впорядковуюче значення для 

сфери соціального захисту населення. 

7. Переосмислення наявних наукових досліджень, які стали науково-

методологічним підґрунтям дослідження питання публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення, дало змогу обґрунтувати підхід, 

відповідно до якого серед форм публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення необхідно виділяти: встановлення норм права 

(видання нормативних актів публічного адміністрування); застосування норм 

права (видання ненормативних актів публічного адміністрування, актів 
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застосування норм права); укладання адміністративних договорів; здійснення 

інших юридичне значущих дій; провадження організаційних дій; Виконання 

матеріально-технічних операцій. При цьому, встановлення норм права, 

застосування норм права, укладання адміністративних договорів та здійснення 

інших юридично значущих дій є правовими формами публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, а провадження 

організаційних дій та виконання матеріально-технічних операцій – 

неправовими. 

8. Встановлено, що для забезпечення ефективності публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення важливо, щоб основні 

дані, на яких базується те або інше управлінське рішення у сфері соціального 

захисту населення, було чітко задокументовано, тобто представлено в належній 

правовій формі. У більшості випадків управлінські рішення у сфері соціального 

захисту населення є правовими актами, співвіднесеними з компетенцією 

суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, а також 

діючими матеріальними та процесуальними правовими нормами. 

9. Акцентовано увагу на тому, що неправова форма публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення існує в рамках чинного 

законодавства України та в межах компетенції суб’єктів публічної 

адміністрації, функціонування яких є змістовним елементом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення. Її можна 

охарактеризувати як спосіб вільного пошуку оптимального варіанта вирішення 

конкретної управлінської проблеми. При цьому, правом тут регламентується 

лише загальна процедура діяльності. 

10. Запропоновано прийняття Концепції розвитку публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, у якій має бути 

враховано трансформацію ідеї публічного адміністрування та визначено: 

проблеми надання соціальних послуг та забезпечення соціальних прав 

громадян, основні напрямки їх подолання з урахуванням міжнародної практики 
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з аналогічних питань, способи забезпечення реформ, яких спрямовано на 

формування України як соціальної держави. 
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