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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. 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 прямо пропорційно залежить від ефективності публічного 

адміністрування, якості діяльності усіх суб’єктів публічної адміністрації та 

вмілого застосування форм публічного адміністрування, передбачених чинним 

законодавством України. 

Безперечно, 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 у 

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 

реалізацію громадянами права на соціальний захист або перешкоджають їй. 

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 насамперед 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. 

Важливо звернути увагу і на те, що нині, 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 їхньої діяльності у сфері 

соціального захисту. 
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Водночас вектор подальшого підвищення якості публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні повинен бути 

спрямований насамперед на систематизацію та вирішення проблем 

теоретичного та методологічного характеру. Адже, віддаючи належне 

результатам наукових досліджень вітчизняних науковців, варто зазначити, що 

натепер у наукових джерелах розкрито лише загальні аспекти соціального 

захисту населення, тоді як сфера функціонування системи соціального захисту 

населення саме як об’єкта публічного адміністрування і до сьогодні 

залишається майже не проаналізованою, а цілісна доктрина публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні натепер не 

розроблена, що додатково підкреслює своєчасність вибраного напряму 

пізнавального пошуку. 

Зазначене свідчить про безумовну доктринальну та праксеологічну 

актуальність проведення комплексного наукового дослідження проблематики 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Таким чином, теоретична та практична значимість вибраної 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 

провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі адміністративного права, 

які досліджували сферу публічного адміністрування та її основні детермінанти, 

таких 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, 

О.О. Губанов, Т.О. Губанова, 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, 

Т.І. Разіна, 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 нині 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, децентралізації повноважень), їх взаємодії, особливостей 

застосування інструментів публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення тощо. 
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Важливою доктринальною основою стали також фундаментальні праці 

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

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

В.І. Теремецький, О.Д. Тихомиров, І.С. Ярошенко та інші автори. 

Проте, незважаючи на досить 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 нині 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 

чого стали праці вказаних учених. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015–2019 рр., 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 пов’язана з 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; 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 рр., 

затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016; 

Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 р., 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. 

№ 474 р; Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 рр., 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. 
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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; 

 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, використані у дослідженні 

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

забезпечив 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 дослідити 

норми вітчизняного законодавства, що містяться у нормативно-правових актах 

різної юридичної сили та регламентують здійснення публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, та порівняти їх з метою 

формулювання пропозицій щодо запозичення позитивного досвіду 
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(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 для аналізу та узагальнення емпіричної інформації, що 

стосується теми дослідження (підрозділи 2.3, 3.1, 3.2). У дослідженні 

застосовано й інші наукові підходи: органічної єдності теорії і практики 

(підрозділи 2.1, 2.3), класифікації і групування – стосовно форм публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в 

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

та формулювання напрямів удосконалення 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, 

ратифіковані у встановленому законом порядку, що закріплюють основні 

категорії та поняття публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, функціонування яких є змістовим 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; 
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 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 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: 

 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 
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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 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, висвітлено ступінь 

наукової дослідженості вибраної для аналізу проблематики, окреслено зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету і задачі, 

об’єкт і предмет дисертації, нормативну основу та емпіричну базу. Наведено 
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використані наукові методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, зазначено особистий внесок 

здобувача, наведено дані щодо апробації результатів дослідження, публікацій, 

структури та обсягу дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення» складається з трьох підрозділів і присвячений 

з’ясуванню теоретичних та нормативно-правових основ публічного 

адміністрування у сфері соціального забезпечення. 

У підрозділі 1.1 «Стан та напрями розвитку наукової думки щодо 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні» 

окреслено загальногалузеві термінологічні аспекти дослідження та 

обґрунтовано доктринальну незавершеність дослідження проблематики 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту, яка дозволяє говорити 

про відсутність (або недостатню опрацьованість) теоретичної частини, що 

поєднується із наявністю нечисленних, переважно орієнтованих на практику 

розробок. 

Акцентовано увагу на тому, що, незважаючи на той факт, 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, 

пошуки у цьому напрямі не можна вважати вичерпаними. 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 взагалі відсутнє доктринальне обґрунтування 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення. 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. 

Обґрунтовано, що розвиток концепції публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення вимагає не лише термінологічних змін, але й 

якісного переосмислення системи та відповідних елементів, що ускладнено 

браком історичного надбання її формування в умовах демократичної, 

соціальної, правової держави на теренах України. 

У підрозділі 1.2 «Публічне адміністрування у сфері соціального захисту 

населення: поняття та специфіка» з’ясовано, що специфіка діяльності 

уповноважених суб’єктів публічного адміністрування зумовлена 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 

об’ємність, а також значна змістова ускладненість. До сфери соціального 
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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 відбивається на специфіці системи суб’єктів публічної 

адміністрації та інструментах, які 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 – належного 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, пов’язаних 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, спрямована 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. 

У підрозділі 1.3 «Правові засади публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення» з’ясовано, що правові засади публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення можна тлумачити як 

сукупність правових норм, що знаходять 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 

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-змістові 

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-змістові 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 шляхом виокремлення: 1) загальних, спрямованих 

на регулювання діяльності суб’єктів публічного адміністрування незалежно від 

предмета відання (наприклад, Закони України «Про Кабінет Міністрів 

України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні 
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адміністрації», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про військово-

цивільні адміністрації» тощо); 2) спеціальних, спрямованих 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). 

Розділ 2 «Механізм публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення» складається з трьох підрозділів і присвячений аналізу 

основних елементів, що формують та наповнюють публічне адміністрування у 

сфері соціального захисту населення: принципів публічного адміністрування, 

суб’єктів публічної адміністрації та адміністративних процедур. 

У підрозділі 2.1 «Принципи публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення» зазначено, 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 складники втілені 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 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 як 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 проявляється 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 у будівництві індивідуальних жилих будинків особам з 

інвалідністю внаслідок війни; 2) зобов’язання органів виконавчої влади, 

виконавчих комітетів місцевих рад надавати допомогу особам з інвалідністю 
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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 надавати будинки, 

приміщення, обладнання та інше майно, необхідне для здійснення їхніх 

статутних завдань.  

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення» 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 як суб’єкта публічної адміністрації у 

сфері соціального захисту, на здійснення публічного адміністрування у 

вказаній сфері та завершення децентралізації в частині делегування 

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 урегулювання питань надання адміністративних послуг. 

У підрозділі 2.3 «Адміністративні процедури у сфері соціального захисту 

населення» 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, притаманних 

їм, обґрунтовано, що адміністративні процедури у сфері соціального захисту є 

спеціальними адміністративними процедурами з повним (комплексним) 

правовим регулюванням. 
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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 вказаної сфери. 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, 

виокремлених у теорії адміністративного процедурного права. Встановлено, що 

серед видів адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення 

необхідно виділяти: правотворчі та правозастосовчі (становлять більшість); 

юрисдикційні (обмежуються адміністративним оскарженням рішень, дій чи 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації) та неюрисдикційні (становлять 

більшість); внутрішні та зовнішні (становлять більшість); заявні (становлять 

більшість) та втручальні (здійснюються у випадках, визначених законом); 

позитивні та негативні; спрощені (прості, неформальні). 

Розділ 3 «Форми публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення» складається з трьох підрозділів, присвячених з’ясуванню 

основних характеристик, особливостей та специфіки правових та неправових 

форм публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в 

Україні, а також питанням їх модернізації. 

У підрозділі 3.1 «Правові форми публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення» виокремлено сутнісні ознаки форм публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення: 1) є способами 

зовнішнього вираження діяльності суб’єктів публічної адміністрації, 

функціонування яких є змістовим елементом публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення; 2) залежать від змісту діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, функціонування яких є змістовим елементом 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення; 

3) зумовлені реалізацією задач та функцій суб’єктів публічної адміністрації, 

функціонування яких є змістовим елементом публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення; 4) здебільшого 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 змістовим 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 змістовим елементом 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, є те, що 

саме у цій формі найбільш яскраво знаходять свій прояв державно-владний, 
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виконавчо-розпорядчий, підзаконний характер їхніх 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 урегульовано 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. 

У підрозділі 3.2 «Неправові форми публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту» 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) та спрямовані 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); їхня 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 

внутрішньоорганізаційних, так і зовнішньоорганізаційних. 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 маються на увазі неправомірні, не передбачені 

законодавством або такі, що суперечать положенням чинного законодавства 

або порушують його, форми. Йдеться про неправовий 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, безперечно, у межах 

правового поля, але не породжує створення нових правових приписів. 
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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. 

У підрозділі 3.3 «Модернізація форм публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення» 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 натепер 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. 

 

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, удосконалення форм та методів 

їхньої 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 би повною мірою враховували положення 

адміністративно-правової доктрини, законодавства, правозастосування, законні 

інтереси та права 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. 
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2. Встановлено, що специфікація наявних наукових підходів до визначення 

публічного адміністрування та детермінація сфери соціального забезпечення як 

об’єкта публічного адміністрування дали змогу обґрунтувати підхід, відповідно 

до якого публічне адміністрування у сфері соціального захисту є 

цілеспрямованою діяльністю спеціально уповноважених суб’єктів – суб’єктів 

публічного адміністрування – щодо застосування загальноприйнятих 

інструментів управлінського впливу на суспільні відносини, що складаються у 

сфері соціального захисту населення, з метою забезпечення публічно-

соціальних інтересів. 

3. Класифіковано правові норми, що визначають засади публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення: 1) залежно від рівня 

правового закріплення – національні та міжнародні; 2) залежно від їх 

закріплення у відмінних джерелах адміністративного права – норми 

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 предмета правового регулювання: а) ті, що 

регламентують сферу соціального захисту населення; б) ті, 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 становлять зміст останньої, та проявляються у такому: 

вагому роль відіграє ідея дотримання прав осіб, які потребують соціального 

захисту; у процесі 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. 

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, наділених 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). 
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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 

притаманними їм спеціальними ознаками, 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 урегульовано 

нормами адміністративного права, що містяться в актах спеціального 

законодавства про соціальний захист населення; 3) завершуються прийняттям 

(вчиненням) адміністративних актів, які мають упорядкувальне значення для 

сфери соціального захисту населення. 

7. Переосмислено наявні наукові розвідки, які стали науково-

методологічним підґрунтям дослідження питання публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення, що 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 

застосування норм права); укладання адміністративних договорів; здійснення 

інших юридично 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. Здебільшого управлінські рішення у сфері соціального захисту 

населення є правовими актами, співвіднесеними з компетенцією суб’єктів 

публічної адміністрації, функціонування яких є змістовим 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 змістовим 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. 
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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 напрями їх подолання з урахуванням міжнародної практики з 

аналогічних питань, способи забезпечення реформ, спрямованих на 

формування України як соціальної держави. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

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

Дисертаційне дослідження є однією із перших спроб комплексно визначити 

сутність, систему і структуру, особливості публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення на основі застосування сучасних методів 

пізнання з урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного права. 

У дисертації на основі методології системного підходу проаналізовано 

положення доктринальних джерел щодо публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення в Україні. Наведено теоретичне узагальнення та 

нове вирішення наукової проблеми, зокрема, обґрунтовано теоретичні 

положення та розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні. 

Встановлено, що у науковій літературі поряд із терміном «соціальний 

захист» застосовуються також терміни «соціальне забезпечення» та «соціальне 

страхування», однак вказані терміни 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 складові елементи. 

Доведено, що публічне адмініструванням у сфері соціального захисту є 

цілеспрямованою діяльністю спеціально уповноважених суб’єктів – суб’єктів 

публічного адміністрування (органів державної виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, суб’єктів делегованих повноважень та окремої 

групи органів, які не належать до жодної із груп, але які здійснюють специфічні 

функції у публічно-правовій сфері) – щодо застосування загальноприйнятих 

інструментів управлінського впливу на суспільні відносини, що складаються у 

сфері соціального захисту населення, з метою забезпечення публічно-

соціальних інтересів. 

З’ясовано основні характеристики, особливості та специфіку правових засад 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення. 

Акцентовано увагу на тому, що основоположними засадами, які виступають 

сполучною ланкою між керівними закономірностями розвитку та 

функціонування соціальної сфери та її впорядкуванням за допомогою 

інструментів публічного адміністрування, є принципи. Доведено, що принципи 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту співвідносяться із 

традиційними «мегапринципами» публічного адміністрування – принципом 

верховенства права та принципом належного врядування. Разом із тим 

з’ясовано, що принципи верховенства права та належного врядування 

знаходять своє закріплення у нормативно-правових актах, які регулюють 

соціальну сферу. 
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Здійснено загальну характеристику змісту, ознак та видів адміністративних 

процедур у сфері соціального захисту населення. За результатами 

характеристики системи законодавства, що регулює здійснення 

адміністративних процедур у сфері соціального захисту, та ознак, притаманних 

їм, обґрунтовано, що адміністративні процедури у сфері соціального захисту є 

спеціальними адміністративними процедурами з повним (комплексним) 

правовим регулюванням. 

Виокремлено сутнісні ознаки форм публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення. Встановлено, що за характером наслідків 

здійснення та ступенем правової регламентації діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, функціонування яких є змістовим елементом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення, можна виокремити 

правові (юридичні) та організаційні (неправові, фактичні) форми. 

Обґрунтовано шляхи наповнення новим змістом публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні з огляду на 

міжнародні стандарти, а також визначено концептуальні пропозиції 

теоретичного та практичного характеру, орієнтовані на підвищення 

ефективності його здійснення. 

Ключові слова: адміністративний акт, адміністративні процедури у сфері 

соціального захисту, адміністративні процедури, 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. 

 

Лижевский А.Л. Публичное администрирование в сфере социальной 

защиты: теория и практика. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертационное исследование является одной из первых попыток 

комплексно определить сущность, систему и структуру, особенности 

публичного администрирования в сфере социальной защиты населения на 

основе применения современных методов познания с учетом новейших 

достижений науки административного права. В диссертации на основе 

методологии системного подхода проанализированы положения 

доктринальных источников относительно публичного администрирования в 

сфере социальной защиты населения в Украине. Приведены теоретическое 

обобщение и новое решение научной проблемы, в частности, обоснованы 

теоретические положения и разработаны практические рекомендации по 

совершенствованию публичного администрирования в сфере социальной 

защиты населения в Украине. 
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Установлено, что в научной литературе наряду с термином «социальная 

защита» используются также термины «социальное обеспечение» и 

«социальное страхование», однако указанные термины не являются 

тождественными, поскольку «социальная защита» является более широким по 

объему понятием и включает в себя социальное страхование, социальные 

стандарты и гарантии населения и социальное обеспечение как составляющие 

элементы. 

Доказано, что публичное администрирование в сфере социальной защиты 

является целенаправленной деятельностью специально уполномоченных 

субъектов – субъектов публичного администрирования (органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов 

делегированных полномочий и отдельной группы органов, которые не 

отнесены ни к одной из групп, но которые осуществляют специфические 

функции в публично-правовой сфере) – по применению общепринятых 

инструментов управленческого воздействия на общественные отношения, 

складывающиеся в сфере социальной защиты населения, с целью обеспечения 

публично-социальных интересов. 

Выяснены основные характеристики, особенности и специфика правовых 

основ публичного администрирования в сфере социальной защиты населения. 

Акцентировано внимание на том, что основополагающими принципами, 

которые выступают связующим звеном между руководящими 

закономерностями развития и функционирования социальной сферы и ее 

упорядочением с помощью инструментов публичного администрирования, 

являются принципы. Доказано, что принципы публичного администрирования 

в сфере социальной защиты соотносятся с традиционными «мегапринципами» 

публичного администрирования – принципом верховенства права и принципом 

надлежащего управления. Вместе с тем установлено, что принципы 

верховенства права и надлежащего управления находят свое закрепление в 

нормативно-правовых актах, регулирующих социальную сферу. 

Дана общая характеристика содержания, признаков и видов 

административных процедур в сфере социальной защиты населения. По 

результатам характеристики системы законодательства, регулирующего 

осуществление административных процедур в сфере социальной защиты, и 

признаков, присущих им, обосновано, что административные процедуры в 

сфере социальной защиты являются специальными административными 

процедурами с полным (комплексным) правовым регулированием. 

Выделены сущностные признаки форм публичного администрирования в 

сфере социальной защиты населения. Установлено, что по характеру 

последствий осуществления и степени правовой регламентации деятельности 

субъектов публичной администрации, функционирование которых является 

содержательным элементом публичного администрирования в сфере 

социальной защиты населения, можно выделить правовые (юридические) и 

организационные (неправовые, фактические) формы. 

Обоснованы пути наполнения новым содержанием публичного 

администрирования в сфере социальной защиты населения в Украине с учетом 
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международных стандартов, а также определены концептуальные предложения 

теоретического и практического характера, которые ориентированы на 

повышение эффективности его осуществления. 

Ключевые слова: административные процедуры в сфере социальной 

защиты, административные процедуры, административный акт, 

инструменты публичного администрирования, механизм публичного 

администрирования, нормативный акт, принципы публичного 

администрирования, публичное администрирование, социальная защита, 

социальное обеспечение, социальное страхование, субъект публичной 

администрации, субъекты публичного администрирования, сфера социальной 

защиты населения, формы публичного администрирования. 

 

Lizhevskyi A.L. Public administration in social protection: theory and 

practice. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences by speciality 12.00.07 – 

administrative law and process; financial law; information law. – Zaporizhia National 

University, 2021. 

This thesis research is one of the first attempts to consistently define the essence, 

system and structure, and peculiar features of the public administration in the sphere 

of social protection of population by applying current cognition methods with due 

account of the latest achievements of the administrative law science. 

The thesis has analysed the doctrinal sources pertaining to public administration 

in the sphere of social protection of population in Ukraine on the basis of the system 

approach methodology. Theoretical generalization and a novel solution of the 

scientific problem have been presented, in particular, the theoretical provisions have 

been substantiated and the practical recommendations have been developed aimed at 

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

population in Ukraine. 

It has been established that in the scientific literature use is made of the term 

«social protection», however, such terms as «social security» and «social insurance» 

are also used though said terms are not equivalent because «social protection» has a 

wider meaning and includes social insurance, social standards, the guarantees 

provided to the population and social security as its components. 

It has been proved that the public administration in the social protection sphere is 

a purposeful activity of specially authorized entities – the entities of public 

administration (state executive authorities, local self-government bodies, delegated 

powers entities and a separate group of the bodies that are not referred to any of said 

groups but still perform specific functions in the public law sphere) aimed at 

application of the public relations being formed in the sphere of social protection of 

population so as to ensure public and social interests. 

The main characteristics, peculiar features and specificity of the legal basics of 

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

clarified. 

Emphasis is placed on the fact that the main provisions, which play a bridging 

role between the governing regularities of the social sphere development and 
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functioning of the social sphere and its orderly regulation with the aid of the public 

administration instruments, are based upon the principles. It has been proved that the 

public administration principles in the social protection sphere correlate with the 

conventional «mega-principles» of the public administration – the principle of rule of 

law, and the principle of good governance. Along with that, it is clarified that the 

principles of the rule of law and good governance have been fixed in the statutory 

legal acts that regulate the social sphere. 

The general characteristics of the content, attributes and kinds of administrative 

services in the sphere of social protection of population have been presented. On the 

basis of the description of the legislation system that regulates performance of the 

administrative procedures in the social protection sphere and the attributes of these 

procedures it has been substantiated that the administrative procedures in the social 

protection sphere are special administrative procedures that are fully 

(comprehensively) regulated by the law. 

Specifically described are the essential forms of public administration in the 

sphere of social protection of population. It is established that according to the nature 

of the consequences and the level of the judicial regulation of the public 

administration entities activity, which functioning makes the content element of the 

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

possible to single out the judicial (legal) and organizational (extra-legal, actual) 

forms. 

The methods to redefine the public administration in the sphere of social 

protection of population in Ukraine with due account of the international standards 

were substantiated, and the conceptual proposals of the theoretical and practical 

nature aimed at improvement of their efficiency have been defined. 

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

protection, administrative procedures, forms of public administration, public 

administration entities, public administration instruments, public administration 

mechanism, public administration principles, public administration, regulatory act, 

social protection of population, sphere of social protection of population. 
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