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Анотація

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади адаптації
соціального законодавства України до законодавства ЄС. Проаналізовано
правову природу соціального законодавства, визначено його ознаки,
здійснено аналіз ретроспективи даного правового явища у світі та на території
України.   

Встановлено суть і значення адаптації соціального законодавства України до
законодавства ЄС, досліджено види, форми та стадії. Проаналізовано
інституційні засади та зміст контролю за відповідністю проектів
нормативно-правових актів соціального законодавства України праву
Європейського Союзу.  

Особливу увагу приділено порівняльно-правовому аналізу соціального
законодавства країн Європейського Союзу та України. Виявлено специфіку
розвитку правового регулювання соціального законодавства у Німеччині,
Франції, Естонії, Латвії, Польщі та Швейцарії. Обґрунтовано напрями
запозичення позитивного європейського досвіду у контексті адаптації
соціального законодавства України до законодавства ЄС.
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За останні десятиліття у сфері соціального захисту України 
законодавцем здійснюється перманентна діяльність – регулярно 
вносяться зміни до соціального законодавства, з’являються нові 
види соціального захисту, які відповідають чинній соціально-
економічній ситуації в державі, збільшується обсяг соціального 
забезпечення. Але водночас усього цього недостатньо для того, 
щоб Україна відповідала своєму статусу як соціальної держави, 
адже рівень соціального захисту населення все ще є нижчим, 
аніж в європейських державах. У таких умовах важливим 
напрямом удосконалення вітчизняного законодавства є запози-
чення іноземного досвіду законотворення. Актуальність цього 
напряму посилюється тими вимогами, які висуває Європей-
ський Союз до своїх потенційних учасників. Україна, як дер-
жава, яка декларує мету вступу до цього унікального об’єднання 
держав, має відповідати всім критеріям членства, у тому числі й  
у соціальній сфері. 

З обранням європейського вектору розвитку Україна взяла 
на себе зобов’язання привести національне законодавство до 
вимог Європейського Союзу. Це фактично є процесом зближення 
національного та європейського законодавства, що дозволить 
максимально ефективно врегулювати зовнішні відносини з 
Європейським Союзом. Необхідність удосконалення діючої сис-
теми соціального законодавства України вже давно визнана 
на теоретичному та практичному рівнях. Дана обставина обу-
мовлена зміною системи суспільних відносин, наявністю 
застарілих положень, що не відповідають сучасним потребам  
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суспільства, недоліками правового регулювання у формі мно-
жинності, неузгодженості та подрібненості нормативно-право-
вих приписів. 

Євроінтеграція є конституційним курсом нашої держави, 
який передбачає зближення з Європейським Союзом та стра-
тегічний план щодо перспективного вступу до інтеграційного 
об’єднання. Вона слугує каталізатором реформ, тому з моменту 
проголошення цього курсу, законодавство нашої держави посту-
пово удосконалюється з урахуванням принципів та стандартів 
європейського законодавства. Сутність цих процесів полягає 
в тому, що одні й ті самі правові явища мають розумітись та 
врегульовуватись однаково в Україні та в країнах-учасниках 
Європейського співтовариства. У даному контексті адаптація 
національного соціального законодавства до законодавства ЄС 
є однією з першочергових умов євроінтеграції України, оскільки 
для європейських держав одним із найголовніших завдань 
є належний соціальний захист населення та забезпечення висо-
ких стандартів матеріального забезпечення населення при дії 
на них соціальних ризиків. 

Фактично з моменту проголошення незалежності України 
заміна застарілих радянських механізмів стала однією з голов-
них задач вітчизняного законодавця. Після утвердження євроін-
теграції як зовнішньополітичного пріоритету й ключової мети 
держави формування вітчизняного законодавства почало здій-
снюватись з урахуванням європейських стандартів. Станом на 
сьогодні соціальне законодавство України все ще залишається 
доволі проблематичним. Види та обсяги надання соціального 
захисту є тими питаннями, які перманентно підіймаються 
в науці та в суспільстві. Адаптація національного соціального 
законодавства до законодавства ЄС є одним із тих шляхів, який 
дозволяє поступово покращувати цю ситуацію, втім, варто від-
мітити, що на сьогодні вона ще не є завершеною. Дослідження 
етапів розвитку та сучасного стану реалізації адаптації націо-
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Передмова

нального соціального законодавства до законодавства ЄС 
в умовах євроінтеграції України дозволить встановити, якими 
особливостями вона характеризується в сучасних умовах, про-
слідкувати її юридичну природу становлення та спрогнозувати 
перспективи її подальшого впровадження.

У правовій доктрині наявна велика кількість праць, при-
свячених проблематиці соціальної сфери, а соціальне законо-
давство в даному розрізі розглядається як одна з першопри-
чин існування цих проблем. Хоча загальна кількість таких 
досліджень в Україні є високою, «соціальне законодавство» 
як самостійний об’єкт дослідження розглядається в порівняно 
невеликій кількості праць. Серед напрямів, за якими воно 
досліджується в правовій доктрині України, варто виділити 
три основних: становлення соціального законодавства на укра-
їнських землях, його сучасний стан та проблеми; соціальне 
законодавство зарубіжних країн, у першу чергу, європейських; 
соціальне законодавство, яке врегульовує соціальний захист 
громадян, що потребують додаткових соціальних гарантій  
від держави.

Стану соціального законодавства України та його проблема-
тиці присвячено ряд праць, і основними науковими задачами, 
які вирішувались дослідниками цього питання, є встанов-
лення перспектив його кодифікації, аналіз проблем чинного 
соціального законодавства України та визначення напрямів 
подальшого удосконалення національного соціального законо-
давства. Так, питанню історії виникнення, становлення та роз-
витку соціального законодавства в Україні та світі присвячено 
роботи Т.І. Длугопольської «Історія розвитку законодавства 
про соціальний захист населення: міжнародний аспект»1  
та А.О. Більцан «Розвиток соціального захисту населення:  

1 Длугопольська Т. Історія розвитку законодавства про соціальний захист 
населення: міжнародний аспект. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 3.  
С. 58-63.
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Малюга Л. Ю. Теоретико-правові основи адаптації соціального  
законодавства України до законодавства Європейського Союзу

історична довідка»2. Н.Р. Нижник та І.О. Гуменюк здійснили 
дослідження перспектив кодифікації українського законо-
давства про соціальне забезпечення3. Схожій проблематиці 
була присвячена праця І.В. Новосельської, яка звернула увагу 
на перспективу кодифікації українського соціального законо-
давства, про що ведуть наукові дискусії вже не перший рік4. 
І.Г. Оксьом здійснив більш широкий аналіз перспектив удоско-
налення соціального законодавства України, звернувши увагу 
й на інші напрями, окрім кодифікації (наприклад, на вста-
новлення пріоритету законодавчого регулювання соціальної 
сфери над підзаконним; розширення бази нормативних актів 
у цій сфері; контроль за виконанням положень нормативно- 
правових актів)5. 

Соціальне законодавство зарубіжних держав досліджува-
лось рядом авторів. Наприклад, відзначимо праці А.Ю. Бадиди 
«Розвиток соціального законодавства в Німеччині (друга поло-
вина ХІХ ст.)»6, Є.Ю. Савчук «Правове регулювання соціального 
захисту робітників Німеччини наприкінці ХХ ст.»7, навчаль-
ний посібник «Системи соціального страхування зарубіжних 
країн»8. Соціальне законодавство, яке врегульовує соціаль-

2 Більцан А. О. Розвиток соціального захисту населення: історична довідка. Держава 
та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2013. № 2. С. 9-14.

3 Нижник Н. Р., Гуменюк І. О. Перспективи кодифікації українського законодавства 
про соціальне забезпечення. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2013. № 2.  
С. 87-91.

4 Новосельська І., Руше М. Кодифікація законодавства України із соціального забез-
печення. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 7. С. 43-45.

5 Оксьом І. Г. Правове регулювання соціальної сфери: сучасний стан та напрями удо-
сконалення. Публічне право. 2015. № 4. С. 246-253.

6 Бадида А. Ю. Розвиток соціального законодавства в Німеччині (друга половина 
ХІХ ст). Порівняльно-аналітичне право. № 5. Ужгород, 2016. С. 12-14.

7 Савчук Є. Ю. Правове регулювання соціального захисту робітників у Німеччині 
наприкінці ХІХ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : 
Юриспруденція. 2014. Вип. 7. С. 51-54.

8 Григораш Г. В., Григораш Т. Ф., Олійник В. Я., Субачов І. Т. Системи соціального 
страхування зарубіжних країн : навч. посіб. Дніпропетровськ : ДДФА, 2007. 146 с.
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