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Державна служба як участь у публічній діяльності із прак-
тичного виконання завдань i функцій держави передбачає певну 
організацію соціального забезпечення ociб, які провадять таку 
діяльність. 

Організація соціального забезпечення цих ociб заснована на 
певному правовому регулюванні, яке досягається поєднанням 
норм різної галузевої належності. 

Поєднання різногалузевого правового регулювання акцен-
тує певну роль права соціального забезпечення у досягненні суку-
пної результативності правового регулювання щодо соціального 
забезпечення державних службовців. Ця обставина загострює 
притаманні праву соціального забезпечення методологічні недоліки. 

Організація соціального забезпечення осіб, зайнятих держа-
вною службою, та відповідна такій організації система правового 
регулювання соціального забезпечення має особливості щодо ме-
ти, суб’єктів, форм соціального забезпечення та інших елементів. 

За сукупною дією цих критеріїв соціальне забезпечення 
може бути «ризиковим» або «всезагальним». 

Організація соціального забезпечення ризиковому або вибі-
рковому типу організації реалізує мету зменшення впливу негати-
вних соціальних ризиків (таких як непрацездатність, втрата за-
йнятості (за хворобою та ін.)1, відповідно, розповсюджуючись 
тільки на певні випадки та обмежене коло ociб. 

                                                 
1 Прикладом виразу такого методологічного підходу є визначення 

пенсії, яке пропонує М. М. Шумило, вказуючи, що пенсія – це один із пра-
вових інструментів реалізації державою своєї соціальної функції через 
органи спеціальної компетенції, що відображається у щомісячному мате-
ріальному (грошовому) забезпеченні, у порядку та випадках, визначних 
чинних законодавством, для саморозвитку та реалізації своїх прав особами, 
які повністю або частково втратили працездатність. Див. : Шумило М. М. Пра-
вове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців. Авто-
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Інший тип організації соціального забезпечення та відпові-
дний до нього вид права соціального забезпечення може вважа-
тись загальним (усезагальним) або універсальним. Він має спря-
мування на забезпечення певних соціальних благ (стандартів), 
таких як доступ до освіти, охорони здоров'я, отримання вільного 
часу, піднесення рівня благополуччя1, для усіх громадян 

Організація соціального забезпечення oci6, зайнятих на 
державній служб, заснована на певній унікальній методології та 
виявляє певні суперечності із підходами, які передбачає право со-
ціального забезпечення. Прикладом, вияву таких методологічних 
суперечностей є постановка питання про відповідність пенсійного 
забезпечення певних категорій державних службовців загальним 
стандартам пенсійного забезпечення. 

Разом з тим, у порівняльному аспекті це істотно загострює 
питання про сучасний статус, міжгалузеві зв'язки та врешті решт 
історичну долю права соціального забезпечення, пов'язаний з йо-
го теоретичним підґрунтям. Це питання вже стало предметом 
критичної дискусії2. 

                                                                                                        
реферат дис. … к.ю.н. спеціальність 12.00.05 – трудове право, право соціа-
льного забезпечення. Одеса: ОНЮА, 2009. С. 15 

1 Розвиток правового регулювання державних службовців за бага-
тьма критеріями на всіх історичних етапах будувався за такою методоло-
гією. Це подекуди виходило за межі «загального» підходу до організації 
соціального забезпечення та давало підстави до критичних наукових мір-
кувань, які покладались в основу пропозицій щодо «скасування» констру-
кції персональних пенсій або проведення певних видів до «справедливо-
го» розміру. 

2 Панасюк О. Т. Єдність та дифереціація як проблема співвідношен-
ня трудового права та права соціального забезпечення// Єдність i дифе-
ренціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали 
III Всеукраїнської наук. практ. конф. (м. Xapків, 28 листопада 2014 р.) ; за 
заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС Укратни ; Хар. нац. ун – т внутр. справ. Х. : 
ХНУВС, 2014. 324 с.; Скоробагатько А. В. Реформування пенсійного зако-
нодавства в Україні : сучасні виклики // Сучасні проблеми трудового та 
пенсійного законодавства: матеріали IV Всеукраїнської наук. практ. конф. 
(м. Xapків, 27 листопада 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС Украї-
ни, Хар. нац. ун – т внутр. справ. Х. : ХНУВС, 2015. 354 с.; Скоробагатько А. В. 
Щодо галузевої самостійності права соціального забезпечення // Сфера 
дії трудового права та права соціального забезпечення матеріали V Все-
української наук. практ. конф. (м. Xapків, 28 жовтня 2016 р.) за заг. ред.  
К. Ю. Мельника / МВС України, Хар. нац. ун – т внутр. справ. Х. : ХНУВС, 
2016. 426 с.; Панасюк О. Т. Про методологічні зв'язки права соціального 
забезпечення i трудового права// Напрями розвитку науки трудового 
права та права соціального забезпечення : матеріали VI Всеукраїнської 
науково – практичної конференції, присвяченої (25 – річчю кафедри тру-
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Так, методологічна «експлуатація» інституту пенсійного за-
безпечення (або сукупності правових конструкцій) у якості базової 
структурної одиниці права соціального забезпечення свого часу 
призвела до виокремлення відповідних нормативних частин із 
трудового права. При цьому трудове право не втратило свого соці-
ально – забезпечувального потенціалу, але створило стійку уяву 
про автономність існування, відірванність пенсійних відносин від 
трудових відносин. 

Докази факту «позасистемного» поєднання конструкцій та 
інститутів у право соціального забезпечення цим не обмежуються. 
Так, жодного критерію здатного пояснювати поєднання одних або 
залишення за межами предмета цієї галузі інших соціально – за-
безпечувальних нормативних утворень теорією права соціального 
забезпечення не наводиться1. 

Використання у якості критерія «соціальних ризиків» за 
причиною широкого неправового змісту цього поняття є неприй-
нятним. Використання такого критерію зводить організацію соці-
ального забезпечення до ризикового тобто обмеженого типу та 
залишає без уваги глибинне методологічне питання про суть «со-
ціального» як «джерела» забезпечення усіх громадян. 

Крім того, подивившись на вказане питання через призму 
так званого третього критерію (за термінологією В. С. Андрєєва) 
галузевого обґрунтування, слід зробити висновок про очевидність 
того факту, що право соціального забезпечення практично втра-
тило системність нормативне утворення не склалось, а питання 
про його методологічний статус вже постало.  

Наявність проблеми третього критерію для права соціаль-
ного забезпечення знаходить підтвердження. В порядку дискусії 

про статус права соціального забезпечення, в процесі кри-
тики сумніву щодо автономності (самостійності) галузі права со-

                                                                                                        
дового та господарського права Харківського національного університету 
внутрішніх справ справ (м. Xapків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред.  
К. Ю. Мельника. Х.: Xapків. нац. ун – т внутр. справ, 2017. 462 с. 

1 Прикладом довільного підходу до системоутворюючих критеріїв 
може слугувати позиція висловлена М. Г. Александровим з приводу спів-
відношення правовідносин по матеріальному співвідношенню та трудо-
вих правовідносин. Позиція М. Г. Александрова заснована на припущен-
нях. Перше припущення полягає у незалежності існування пенсійного 
правовідношення від трудових правовідносин. Друге припущення стосу-
ється того, що критерієм галузевого розмежування соціально – забезпе-
чувальних інститутів є юридичний факт, із якого виникає конкретне пра-
во на матеріальне забезпечення (Див. Александров Н. Г. Трудовое правоо-
тношение : монография. М. : Проспект, 2009. С. 332 – 333).  
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ціального забезпечення, у т. ч. за браком відповідної методології 
необхідної для кодифікаційної діяльності висловлена, слід припу-
стити невипадково, думка про детермінованість вказаної діяльно-
сті політичною волею1. 

Цю цілком справедливу думку, яка вказує на значення тре-
тього галузевого критерія слід уточнити тим, що від політичної 
волі залежить не тільки «доля» Кодексу чи Основ, але й права со-
ціального забезпечення в цілому. 

Для порівняння слід зауважити, що сумніву щодо існування 
та активної дії цього критерія по відношенню трудового права не 
має. Пояснюється даний факт зв'язком цього системного норма-
тивного утворення з технологічним імперативом, який відіграє 
роль його ідеологічного обґрунтування та суттєво доповнює брак 
дії чинників політичної сфери суспільного життя суспільства. 

Методологія правового регулювання соціального забезпе-
чення державних службовців виявляє особливе правоутворююче 
значення політичного обґрунтування. 

Результат, який досягається сукупною дією норм про соціа-
льне забезпечення державних службовців, свідчить про можли-
вість ефективного правового забезпечення за універсальним ти-
пом частково доповнений ризиковою моделлю. 

Відповідь на питання про те, чи може подібний результат, 
тобто певний рівень соціального забезпечення, досягатись вна-
слідок дії норм права соціального забезпечення по відношенню до 
необмеженого кола осіб в методологічній площині слід поставити 
в пряму залежність від констатації активного стану третього кри-
терію (за термінологією В. С. Андрєєв). 

У такий спосіб держава може виявити себе як соціальна, пе-
ретворюючи право соціального забезпечення у окрему фу-

нкцію. За таких умов сумнів щодо статусу права соціального за-
безпечення втрачає будь –  перспективи до розвитку. В проти-
лежному випадку слід констатувати методологічне «банкрутство» 
права соціального забезпечення, з одночасним розвитком соціа-
льно – забезпечувальних конструкцій трудового права та  
галузей права з поступовою інтеграцією2 трудового права. 

                                                 
1 Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі : історія становлення 

і перспективи : монографія / за ред. Михайла Шумила, Ірини Комоцької. 
Київ : Ніка- Центр, 2018. 516 с.  

2 Можливість такого процесу доводить висловлена свого часу И. С. 
Войтінським думка про соціальне страхування та соціальне забезпечення 
oci6, зайнятих несамостйною працею, як про спеціальну галузь трудового 




