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Постановка проблеми. У нашій 
державі загалом сформовано законо-
давчу базу, яка регулює суспільні від-
носини у соціальній сфері, визначено 
адміністративно-правовий статус орга-
нів державної влади та місцевого само-
врядування, розподілено їх повнова-
ження, визначено права та обов’язки, 
форми і методи діяльності. Поряд із 
цим особливою рисою нашої країни 
є постійні реформи у соціально-еконо-
мічній сфері та зміни законодавства, 
що, своєю чергою, впливає на ефектив-
ність діяльності публічної адміністрації 
у соціальній сфері, є перешкодою для 
формування сталої системи цих орга-
нів та унормованого розподілу між 
ними повноважень, які стосуються як 
формування, так і впровадження дер-
жавної соціальної політики.

Ефективність діяльності органів 
публічної адміністрації визначається 
не стільки їх системою, скільки тим 
функціонально-структурним меха-
нізмом, який діє в межах цієї сис-
теми, багаточисельними і сутнісними 
зв’язками між ними, чітким розподі-
лом повноважень та сферою відпові-
дальності. У контексті нашого дослі-
дження саме розподіл повноважень 
та сфер відповідальності з питань 
формування, а потім і впровадження 
у життя державної соціальної полі-
тики має велике значення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблематику фор-
мування суб’єктами державної соці-
альної політики досліджували такі 

вчені, як: Т.А. Авакян, В.Б. Авер’я-
нов, С.М. Алфьоров, Я.В. Журавель, 
В.Г. Горник, С.О. Корецька, С.О. Крав-
ченко, О.В. Кришень, Г.С. Лопушняк, 
В.Я. Малиновський, С.В. Пєтков, 
У.Я. Садова, М.М. Тищенко та інші, 
проте залишаються невизначеними 
питання щодо розподілу їх повнова-
жень та сфер відповідальності з ура-
хуванням децентралізації публічної 
адміністрації.

Метою статті є визначення сис-
теми та структури суб’єктів адміні-
стративно-правового забезпечення 
державної соціальної політики, 
а також розподіл їх повноважень 
та сфер відповідальності.

Виклад основного матеріалу. 
Ефективність адміністративно-пра-
вового забезпечення державної соці-
альної політики залежить напряму 
від чіткої та злагодженої діяльності 
публічної адміністрації у цій сфері. 
Визначення ефективної системи 
та структури суб’єктів адміністратив-
но-правового забезпечення держав-
ної соціальної політики є одним із 
найважливіших завдань, оскільки ця 
система органів публічної адміністра-
ції має враховувати всю складність 
і багатогранність процесів, які відбу-
ваються у соціальній сфері, зв’язки 
та специфіку взаємодії між різними 
суб’єктами, узгодженість державних 
та регіональних інтересів та потреб 
у соціальній сфері тощо.

Формування та реалізація дер-
жавної соціальної політики є видом 
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діяльності публічної адміністрації. 
Здійснюючи таку діяльність останні 
вступають у відповідну сферу адмі-
ністративно-правових відносин, пер-
ший вид яких пов’язаний з формуван-
ням державної соціальної політики, 
другий – її впровадженням у життя. 
Для того щоб стати суб’єктом вказа-
них видів адміністративно-правових 
відносин, відповідні органи публічної 
адміністрації наділяються конкрет-
ним колом прав і мають конкретне 
коло обов’язків, пов’язаних як із фор-
муванням, так і реалізацією держав-
ної соціальної політики. При цьому 
ці права та обов’язки вони не тільки 
мають, але й здатні реалізовувати. 
Таке правове становище свідчить про 
те, що вони є суб’єктами адміністра-
тивного права у сфері формування 
та реалізації державної соціальної 
політики.

Таким чином, суб’єктами форму-
вання та реалізації державної соці-
альної політики є носії передбачених 
нормами адміністративного права 
прав та обов’язків щодо формування 
державної соціальної політики та її 
реалізації.

Не менш вагомим за своїм тео-
ретичним і практичним значенням 
є питання співвідношення суб’єктів 
права і суб’єктів правової політики. 
Це співвідношення виявляється 
в тому, що: суб’єкти державної полі-
тики, з одного боку, беруть участь 
у формуванні та здійсненні такої 
політики, їх діяльність спрямована 
на визначення стратегічних цілей, 
виявлення більш досконалих форм 
суспільних відносин, що може спри-
чинити внесення змін до чинних норм 
права або створення нових правил. 
З іншого боку, діяльність суб’єктів 
права реалізується на основі права, 
зокрема за рахунок участі суб’єктів 
права у суспільних відносинах. Діяль-
ність суб’єктів державної політики 
допомагає суб’єкту права реалізувати 
свої права, оскільки власними діями 
(бездіяльністю) суб’єкт права реалі-
зує правомочності [1, с. 38].

Нині у законодавстві чітко не 
визначено, які саме суб’єкти наділені 
повноваженнями формувати та реа-
лізовувати державну соціальну полі-
тику. Хоча певні повноваження щодо 
Верховної Ради України, Президента 
України містяться в нормах Консти-
туції України.

Крім того, у Положенні про Мініс-
терство соціальної політики України 
зазначається, що це міністерство 
є центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом 
Міністрів України, який забезпечує 
формування та реалізацію державної 
політики у сфері соціальної політики 
[2]. З цього видається, що саме мініс-
терство має бути тим суб’єктом, який 
повинен здійснювати формування дер-
жавної політики у соціальній сфері.

З іншого боку, у законодавстві 
також чітко не оформлено поняття 
суб’єкта реалізації державної соці-
альної політики, не визначено, які 
суб’єкти її повинні реалізовувати 
і яким чином.

Такими суб’єктами є органи дер-
жавної влади, їх посадові особи, 
а також громадяни та/або інсти-
тути громадянського суспільства, 
що, застосовуючи правові методи 
й передбачаючи правову сферу 
діяльності, публічно беруть участь 
у формуванні та здійсненні правової 
політики з метою забезпечення прав 
і свобод особистості, становлення 
правової державності. Суб’єкти реа-
лізації державної політики зазвичай 
сприяють найбільш цивілізованому 
та результативному вирішенню прак-
тично значущих завдань суспільства, 
забезпечують надійність, стійкість 
відносин, що виникають між ними, 
підвищуючи тим самим цінність і роль 
права, його потенціал у запобіганні 
конфліктам, а взаємодія таких суб’єк-
тів є передумовою вирішення органі-
заційно-управлінських питань різного 
рівня складності [1, с. 39].

Основними суб’єктами форму-
вання державної соціальної політики 
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є Президент України, Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України, 
Міністерство соціальної політики 
та органи місцевого самоврядування.

Не можна не звернути увагу й на 
неформальних суб’єктів формування 
державної соціальної політики, які 
тим чи іншим чином здійснюють 
вплив та тиск на її становлення. 
Наприклад, політичні партії та інсти-
тути громадянського суспільства.

Політичні партії беруть участь 
у такому формуванні шляхом впливу 
на главу держави та керівників його 
апарату, депутатів парламенту, членів 
уряду та керівників його апарату. До 
основних механізмів впливу можна 
віднести: партійну приналежність 
глави держави; партійне представни-
цтво у парламенті та уряді, апараті 
глави держави та уряду; неформальні 
стосунки із зазначеними посадовцями 
[3, с. 14].

Тиск передбачає рішучі та енер-
гійні дії громадськості, що спрямо-
вані на врахування її інтересів у разі 
вироблення політики, особливо для 
привернення уваги органів державної 
влади до певних суспільних проблем, 
подання їх як таких, що заслуговують 
на першочергову увагу. Механізмами 
тиску можуть бути заяви у засобах 
масової інформації з певними вимо-
гами, колективні звернення до органів 
державної влади (регламентуються 
Законом України «Про звернення гро-
мадян»), масові акції з висуванням 
певних вимог, акції протесту проти 
певних рішень та ін. Тиск може пере-
ростати у акції громадянської непо-
кори, наприклад, страйки та суспільні 
заворушення [3, с. 14–15].

До суб’єктів реалізації державної 
соціальної політики можна відне-
сти: 1) центральні органи виконав-
чої влади (Міністерство соціальної 
політики України, Міністерство охо-
рони здоров’я України, Міністерство 
освіти та науки України, Міністер-
ство у справах ветеранів, Пенсійний 
фонд, Державна служба у справах 
ветеранів війни та учасників антите-

рористичної операції); 2) місцеві дер-
жавні адміністрації; 3) органи місце-
вого самоврядування.

Велике значення в питаннях фор-
мування та реалізації державної 
соціальної політики має Міністер-
ство соціальної політики України. Це 
насамперед зумовлене тим, що осно-
вне навантаження за здійснення дер-
жавної політики у відповідних сферах 
суспільного життя здебільшого несуть 
органи спеціальної компетенції, до 
яких у сфері соціальної політики, крім 
зазначеного міністерства, належать 
Пенсійний фонд України та фонди 
соціального страхування (соціального 
страхування від нещасного випадку 
на виробництві, загальнообов’язко-
вого державного соціального страху-
вання на випадок безробіття, соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати 
працездатності), а також Державна 
служба з питань праці та Державна 
служба України у справах ветеранів 
війни та учасників антитерористич-
ної операції. Окрім них, до органів, 
що беруть участь у провадженні дер-
жавної соціальної політики, нале-
жить і Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство культури 
України, Міністерство охорони здо-
ров’я, Міністерство молоді та спорту 
України та інші органи виконавчої 
влади, оскільки вони здійснюють дер-
жавну політику щодо дотримання від-
повідних соціальних прав громадян 
України [4, с. 120–121].

Регулюючим впливом міністерства 
охоплені майже всі галузі соціальної 
сфери, крім культури, освіти та охо-
рони здоров’я.

До системи центральних органів 
виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується і координується Кабі-
нетом Міністрів України через віце-
прем’єр-міністра України – Міні-
стра соціальної політики України, 
належить Пенсійний фонд України. 
Він також відіграє особливу роль 
у впровадженні соціальної політики, 
оскільки забезпечує реалізацію дер-
жавної політики з питань пенсійного 
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забезпечення та ведення обліку осіб, 
які підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страху-
ванню [4, с. 125; 5].

Важливим аспектом у процесі про-
вадження державної соціальної полі-
тики є те, що «нині кожний регіон 
України має можливість розробляти 
власну стратегію і тактику соціальних 
реформ, лобіювати інтереси в про-
цесі формування і реалізації власної 
регіональної соціальної політики» [4, 
с. 126; 6].

Таким чином, у державі створена 
та функціонує широке коло суб’єк-
тів формування та реалізації держав-
ної соціальної політики, які наділені 
визначеними повноваженнями як на 
загальнодержавному, так і на міс-
цевому рівні. Як бачимо, головними 
суб’єктами з питань реалізації дер-
жавної соціальної політики є органи 
виконавчої влади та місцевого само-
врядування. Це природно, адже вони 
мають як значний обсяг повноважень, 
так і фінансування соціальної сфери. 
У функціональному плані на загально-
державному рівні управлінська діяль-
ність у сфері державної соціальної 
політики розподілена між Верховною 
Радою, Президентом України, Кабіне-
том Міністрів України та Міністер-
ством соціальної політики України. 
На місцевому рівні формування соці-
альної політики та її реалізація роз-
поділена між декількома суб’єктами, 
які функціонують на регіональному, 
районному рівнях та в об’єднаних 
територіальних громадах.

Висновки. Підсумовуючи вище-
наведене, слід запропонувати такі 
висновки. Система суб’єктів форму-
вання та реалізації державної соціаль-
ної політики є досить розгалуженою. 
До неї можна включити як органи 
державної влади в особі Верховної 
Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, цен-
тральних органів виконавчої влади, 
так і недержавний сектор – фонди 
соціального страхування, політичні 
партії, інститути громадянського 

суспільства. Залежно від адміністра-
тивно-правового статусу цих суб’єк-
тів, вони мають різний обсяг повно-
важень як з питань реалізації, так 
і з питань формування державної 
політики і, відповідно, державна полі-
тика цих суб’єктів може виражатися 
як у законотворчій і правотворчій, 
так і у правозастосовчій та правоуста-
новчій формах.

У статті визначено систему 
та структуру суб’єктів адміні-
стративно-правового забезпечення 
державної соціальної політики, 
окреслено розподіл їх повнова-
жень та сфер відповідальності. 
Констатовано, що ефективність 
діяльності органів публічної адмі-
ністрації визначається не стільки 
їх системою, скільки тим функці-
онально-структурним механізмом, 
який діє в межах цієї системи, 
багаточисельними і сутнісними 
зв’язками між ними, чітким роз-
поділом повноважень та сферою 
відповідальності. Вона, як правило, 
залежить від чіткої та злагодже-
ної діяльності публічної адміні-
страції у цій сфері. Обґрунтовано 
думку, що формування та реаліза-
ція державної соціальної політики 
є видом діяльності публічної адмі-
ністрації. Надано пропозиції щодо 
формулювання поняття «суб’єкти 
формування та реалізації держав-
ної соціальної політики», під якими 
запропоновано розуміти носіїв 
передбачених нормами адміністра-
тивного права прав та обов’язків 
щодо формування державної соці-
альної політики та її реалізації. 
Проаналізовано питання співвідно-
шення суб’єктів права і суб’єктів 
правової політики. Констатовано, 
що нині у чинному законодав-
стві чітко не визначено, які саме 
суб’єкти наділені повноваженнями 
формувати та реалізовувати дер-
жавну соціальну політику. Визна-
чено неформальних суб’єктів фор-
мування державної соціальної 
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політики, які здійснюють вплив та 
тиск на її становлення. Окреслено 
перелік суб’єктів реалізації держав-
ної соціальної політики. Розкрито 
особливості реалізації державної 
соціальної політики Міністерством 
соціальної політики України. Теоре-
тично обґрунтовано, що: система 
суб’єктів формування та реаліза-
ції державної соціальної політики 
досить розгалужена, відповідно, до 
неї можна включити як органи дер-
жавної влади, так і недержавний 
сектор; створено та функціонує 
широке коло суб’єктів формування 
та реалізації державної соціальної 
політики, які наділені визначеними 
повноваженнями як на загально-
державному, так і на місцевому 
рівні; важливим аспектом у процесі 
провадження державної соціальної 
політики є те, що кожний регіон 
України має можливість розро-
бляти власну стратегію і тактику 
соціальних реформ.

Ключові слова: суб’єкти, струк-
тура, система, повноваження, соці-
альні права, соціальне страхування, 
законодавство.

Medianyk V. SUBJECTS 
OF FORMATION AND IMPLE-
MENTATION OF STATE SOCIAL 
POLICY: ADMINISTRATIVE 
AND LEGAL ASPECT

The article defines the system 
and structure of the subjects of 
administrative and legal support 
of the state social policy, outlines 
the distribution of their powers 
and areas of responsibility. It is 
stated that the efficiency of public 
administration bodies is determined 
not so much by their system, but by the 
functional and structural mechanism 
that operates within this system, 
numerous and essential links between 
them, a clear division of powers and 
responsibilities. It usually depends 
on a clear and coordinated activity 
of the public administration in this 
area. The opinion that the formation 

and implementation of state social 
policy is a type of activity of public 
administration is substantiated. 
Proposals for the formulation of the 
concept of “subjects of formation and 
implementation of state social policy” 
are proposed, which are proposed to 
mean the bearers of administrative 
law rights and obligations for the 
formation of state social policy and 
its implementation. The question 
of the ratio of subjects of law and 
subjects of legal policy is analyzed. It 
is stated that the current legislation 
does not clearly define: which 
subjects are empowered to formulate 
and implement state social policy. 
Informal subjects of state social 
policy formation have been identified, 
which exert influence and pressure 
on its formation. The list of subjects 
of realization of the state social 
policy is outlined. The peculiarities 
of the implementation of the state 
social policy by the Ministry of Social 
Policy of Ukraine are revealed. 
Theoretically, it is substantiated that: 
the system of subjects of formation 
and implementation of state social 
policy is quite extensive, respectively, 
it can include both public authorities 
and the private sector; a wide 
range of subjects of formation and 
implementation of the state social 
policy is created and functions, which 
are endowed with certain powers 
both at the national and local level; 
an important aspect in the process 
of conducting state social policy 
is that each region of Ukraine has 
the opportunity to develop its own 
strategy and tactics of social reforms.

Key words: subjects, structure, 
system, powers, social rights, social 
insurance, legislation.
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