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Удосконалення 
нормативно%правової основи діяльності

Міністерства соціальної політики України 

Міністерство соціальної політики
України (далі – Мінсоцполітики) є
одним із основних суб’єктів трудового
права, ефективність функціонування
якого безпосередньо впливає на рі-
вень правового регулювання трудової
діяльності. Це пов’язано в першу чер-
гу з тим, які завдання покладені на цей
державний орган, що, безумовно, ви-
тікають безпосередньо з його право-
вого статусу. Проте, на жаль, аналі-
зуючи чинне законодавство, ми вба-
чаємо достатньо вагомі та значні роз-
біжності як у повноваженнях, так 
і в завданнях Мінсоцполітики.Така си-
туація не сприяє консолідованому та
систематизованому підходу до право-
вого регулювання трудових відносин.
І хоча питання визначення завдань та
повноважень державного органу зде-
більшого відноситься до сфери ре-
гулювання норм адміністративного
права, все ж таки результати наявно-
сті колізій та відсутності єдиного під-
ходу у визначенні завдань та, відповід-

но, повноважень центрального орга-
ну виконавчої влади, на який покладе-
но роль координатора та регулятора
трудових та тісно з ними пов’язаних
відносин, віддзеркалюються саме на
якості та рівні врегулювання відно-
син, які належать до предмета трудо-
вого права. Тому вважаємо за доціль-
не зупинитися на проблемних питан-
нях діяльності Мінсоцполітики.

Необхідно відзначити, що суб’єк-
ти права загалом та трудового права
зокрема, були предметом досліджен-
ня багатьох учених, серед яких слід від-
мітити праці С. С.Алексєєва, Е. П. Гри-
гоніса, С. Ф. Кечек’яна, М. А. Покров-
ської, О. Г. Середи, А. М. Слюсара,
М. П. Черноморченка, І. І. Шамшиної
та ін. Однак після значної кількості
досліджень у цій сфері все ж таки
багато питань залишаються невирі-
шеними.

Метою цієї статті є дослідження
статусу Міністерства соціальної полі-
тики України як суб’єкта трудового
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права. Для досягнення поставленої
мети планується вирішити такі основ-
ні завдання: дослідити правовий ста-
тус Міністерства соціальної політики
України, розглянути історичні етапи
його створення, запропонувати шляхи
вдосконалення нормативно-правової
бази щодо діяльності Міністерства
соціальної політики України.

Мінсоцполітики є юридичною осо-
бою, має самостійний баланс, рахунки
в органах Державної казначейської
служби, печатку із зображенням Дер-
жавного Герба України та своїм найме-
нуванням. Воно у взаємовідносинах 
із іншими суб’єктами виступає суб’єк-
том права як юридична особа публіч-
ного права, де на нього покладаються
відповідні права та обов’язки. Відповід-
но у трудових правовідносинах, на Мін-
соцполітики як на суб’єкта трудового
права також покладаються певні обов’яз-
ки та права у сфері трудових відносин.

До 2006 р. діяльність Мінсоцполі-
тики регулювалася Положенням про
Міністерство праці та соціальної полі-
тики України, затверджене Указом
Президента України від 30 серпня
2000 р. № 1035/2000 [1]. Цей Указ діяв
у період з 2000 до 2006 р. Останні зміни,
які були внесені до нього, датуються
2005 р. та вносилися у зв’язку із за-
твердженням Положення про Міні-
стерство України з питань надзвичай-
них ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи, внаслідок чого
було дещо скореговані повноваження
Мінсоцполітики.

У результаті законодавчих змін
повноваження щодо визначення спря-
мування роботи органів виконавчої
влади перейшли до Кабінету Міністрів,
внаслідок чого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 листопада
2006 р. № 1543 було затверджено
Положення про Міністерство праці та
соціальної політики України в новій
редакції [2]. Вказане та попереднє по-
ложення значно відрізнялися одне від
одного. Останнє містило в собі суттє-

ві зміни щодо повноважень Мінсоцпо-
літики. Так, відповідно до Положення
від 2 листопада 2006 р., Міністерство
праці та соціальної політики України
є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується
і координується Кабінетом Міністрів
України. Це – перша відмінність від
попереднього Положення. У попере-
дньому Положенні Мінсоцполітики
визначалось як спеціально уповнова-
женим Центральним органом вико-
навчої влади у сфері праці та соціаль-
ної політики, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом
Міністрів України. Суттєва різниця у
даному визначенні полягає у такому:
стаття 259 Кодексу законів про працю
України вказує на те, що нагляд і кон-
троль за додержанням законодавства
про працю здійснюють спеціально
уповноважені на те органи та інспек-
ції, які не залежать у своїй діяльності
від власника або уповноваженого ним
органу. При цьому центральні органи
державної виконавчої влади здійсню-
ють контроль за додержанням зако-
нодавства про працю на підприєм-
ствах, в установах і організаціях, що
перебувають у їх функціональному
підпорядкуванні [3]. Відповідно до
зазначеного, Мінсоцполітики здійс-
нювало нагляд та контроль за додер-
жанням законодавства про працю на
підприємствах, в установах і організа-
ціях, що перебували у його функціо-
нальному підпорядкуванні, та не могло
здійснювати ці функції в цілому без
врахування підпорядкованості підконт-
рольного об’єкта. Таким чином, По-
ложенням від 2 листопада 2006 р. було
значно звужено сферу повноважень
Мінсоцполітики.

У зв’язку з проведенням адмініст-
ративної реформи Указом Президен-
та України від 6 квітня 2011 року 
№ 389/2011 було затверджене нове По-
ложення, яким на зміну Міністерства
праці і соціальної політики утворюва-
лось Міністерство соціальної політи-
ки України.
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Сьогодні Міністерство соціальної
політики України також є централь-
ним органом виконавчої влади, діяль-
ність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України.
Мінсоцполітики України є головним
органом у системі центральних орга-
нів виконавчої влади з формування та
забезпечення реалізації державної
політики у сферах зайнятості насе-
лення та трудової міграції, трудових
відносин, соціального захисту насе-
лення, з питань сім’ї та дітей, а також
захисту прав депортованих за націо-
нальною ознакою осіб, які поверну-
лися в Україну. Мінсоцполітики Ук-
раїни є спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої вла-
ди з питань забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків та
спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади з питань попере-
дження насильства в сім’ї [4].

Сьогодні Міністерство соціальної
політики відіграє керівну регулюючу
та координуючу роль у визначенні по-
літики у сфері праці та тих, що тісно
пов’язані із трудовими відносинами.
Тому здається недоречним та помил-
ковим звуження статусу Мінсоцполі-
тики та обмеження його лише підпо-
рядкованими йому підприємствами,
установами, організаціями. Задля утвер-
дження нашої тези детально вивчимо
завдання та повноваження Мінсоцпо-
літики з метою визначення сфери
впливу зазначеного виконавчого ор-
гану та з’ясування: чи правомірним є
надання йому статусу «центрального
органу виконавчої влади» замість
«спеціально уповноваженого централь-
ного органу виконавчої влади у сфері
праці та соціальної політики».

Основними завданнями Мінсоцпо-
літики є: 1) формування державної
політики щодо забезпечення держав-
них соціальних стандартів та держав-
них соціальних гарантій для насе-
лення, координація розроблення про-
ектів прогнозів і державних програм 
з питань соціальної та демографічної

політики; 2) формування і реалізація
державної політики щодо регулюван-
ня ринку праці, процесів трудової
міграції, визначення правових, еконо-
мічних та організаційних засад зайня-
тості населення і його захисту від без-
робіття; 3) формування і реалізація
державної політики стосовно визна-
чення державних соціальних гарантій
щодо прав громадян на працю, оплату
праці, а також щодо нормування та
стимулювання праці, професійної ква-
ліфікації робіт і професій, умов праці;
4) формування та реалізація держав-
ної політики у сфері пенсійного забез-
печення громадян; 5) формування
основних напрямів державної політи-
ки та здійснення відповідно до закону
державного нагляду у сфері загально-
обов’язкового державного соціаль-
ного страхування, проведення соціаль-
ного діалогу з питань формування та
реалізації державної соціальної полі-
тики, регулювання соціально-трудо-
вих відносин; 6) формування та реалі-
зація державної політики щодо надан-
ня адресної соціальної допомоги враз-
ливим верствам населення, у тому
числі малозабезпеченим та багатодіт-
ним сім’ям; 7) формування державної
політики у сфері надання соціальних
послуг людям похилого віку, інвалідам,
бездомним громадянам, іншим соці-
ально вразливим верствам населення;
8) формування та реалізація держав-
ної політики у сфері соціального
захисту ветеранів, інвалідів, людей
похилого віку, громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, жертв нацистських переслі-
дувань, жертв політичних репресій,
захисту прав депортованих за націо-
нальною ознакою осіб, які поверну-
лися в Україну; 9) формування і реалі-
зація державної політики щодо соці-
альної та професійної адаптації вій-
ськовослужбовців, звільнених у запас
або відставку, та тих, які підлягають
звільненню у зв’язку з реформуван-
ням Збройних Сил України та інших
військових формувань; 10) формування
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і реалізація державної політики з
питань сім’ї та дітей; 11) формування 
і реалізація державної політики щодо
забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків; 12) участь у
розробленні та реалізація державної
політики щодо попередження насиль-
ства в сім’ї [4]. Коментуючи покладені
на Мінсоцполітики завдання, слід за-
значити, що основною їх особливістю
є соціальна спрямованість. Також
важливо звернути увагу на те, що
пункт 4 передбачає формування та
реалізацію державної політики у
сфері пенсійного забезпечення грома-
дян. При цьому сутність «забезпечен-
ня», як відомо, полягає в гарантуванні
певного процесу, дії. З цього розуміє-
мо, що відповідальність за діяльність
Пенсійного фонду та визначення по-
літики у сфері пенсійного забезпечен-
ня лежить саме на Мінсоцполітики.
Так, відповідно до Положення про
Пенсійний фонд України, затвердже-
ного 6 квітня 2011 року [5], Міністер-
ство соціальної політики України
виконує ряд повноважень щодо діяль-
ності Пенсійного фонду. Однак у вка-
заному Положенні нічого не сказано
про те, що Мінсоцполітики забезпечує
діяльність Пенсійного фонду. Можна,
звичайно, припустити, що функції за-
безпечення Мінсоцполітики на цьому
мають бути і припинені. Однак по-пер-
ше, до поняття «забезпечення» входить
значно більше коло повноважень; по-
друге, слід з’ясувати, які серед повно-
важень Мінсоцполітики стосуються
Пенсійного фонду та яким чином вони
перетинаються і взаємно узгоджуються.

Так, повноваження Мінсоцполіти-
ки визначаються відповідно до Поло-
ження про Міністерство соціальної
політики України. Положення про
Пенсійний фонд України не містить
деяких суттєвих функцій Міністрества
соціальної політики по відношенню
до Пенсійного фонду. Однією з таких
функцій є передбачений Положенням
про Міністерство соціальної політики
України контроль за виконанням Пен-

сійним фондом України його функцій.
Однак Положення про Пенсійний
фонд не містить згадки про цю функ-
цію. Натомість Мінсоцполітики спря-
мовує та координує діяльність Пен-
сійного фонду. Тому вважаємо за
необхідне доповнити Положення про
Пенсійний фонд таким чином:

«Діяльність Пенсійного фонду Ук-
раїни спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через
віце-прем’єр-міністра України – Міні-
стра соціальної політики України, а
також контролюється Міністерством
соціальної політики України».

Окрім зазначених завдань, до зав-
дань Мінсоцполітики відноситься ке-
рівництво діяльністю державної служ-
би зайнятості, проведення заходів, по-
в’язаних з ефективним функціонуван-
ням ринку праці,сприяння раціональній,
продуктивній і вільно обраній зайня-
тості, підвищенню якості і конкуренто-
спроможності робочої сили.

З огляду на функції, а також на те,
що Мінсоцполітики має право пред-
ставляти Кабінет Міністрів України
за його дорученням у міжнародних
організаціях та під час укладення між-
народних договорів України, та, аналі-
зуючи відсутність серед завдань Мін-
соцполітики здійснення політики на між-
народній арені, вважаємо за доцільне
внести до завдань Мінсоцполітики
таке: «здійснення міжнародного спів-
робітництва у межах своїх повнова-
жень щодо визначення та реалізації
соціальної політики».

Як суб’єкт трудового права Мін-
соцполітики в межах своїх повнова-
жень на основі та на виконання актів
законодавства має право видавати
накази, організовувати і контролю-
вати їх виконання. Окрім того, Мін-
соцполітики видає в разі потреби з
іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади спільні
акти. Всі рішення, які Мінсоцполітики
видає у вигляді нормативних актів,
спрямовуються на виконання покла-
дених на нього завдань у сфері 
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соціальної політики. Рішення Мінсоц-
політики, прийняті в межах його пов-
новажень, обов’язкові для виконання
центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, уста-
новами та організаціями всіх форм
власності і громадянами. Водночас,
для того, щоб рішення Мінсоцполіти-
ки були дійсно обов’язковими для
виконання всіма переліченими вище
суб’єктами, необхідно аби Мінсоц-
політики мав інший правовий статус.
З огляду на зазначене, вважаємо за
необхідне та доцільне внести зміни в
чинне Положення шляхом надання
Міністерству соціальної політики ста-
тусу спеціально уповноваженого ор-
гану щодо врегулювання основних
питань у сфері праці.

Отже, держава існує та діє в особі
своїх органів та через свої органи.
Права держави реалізуються як права
її органів. Наприклад, права держави
витребувати податки, карати злочинців,
визначати ціни товарів, установлюва-
ти умови прийому в навчальні заклади
та багато інших є закріпленими пра-
вами то одних, то інших органах дер-
жави, які при цьому щоденно вступа-
ють один з одним у правові відносини.

Таким чином, права та обов’язки
Мінсоцполітики є правами держави у

сфері соціальної політики. При цьому,
реалізуючи ці права та обов’язки,
Мінсоцполітики виконує свої права та
обов’язки як суб’єкт трудового права.
На нашу думку, для уникнення по-
дальших колізій у компетенційній
сфері державних органів та задля
більш ефективної реалізації повнова-
жень органів державної влади слід,
по-перше, Президенту та Кабінету
Міністрів України більш об’єктивно
та уважно підходити до визначення
завдань, функцій, прав та обов’язків
Мінсоцполітики; по-друге, необхідно
внести певні зміни до чинного законо-
давства. Зокрема, з метою узгоджен-
ня між Кодексом законів про працю
та підзаконним нормативно-правовим
актом змінити правовий статус Міні-
стерства соціальної політики шляхом
зазначення у Положенні про Міні-
стерство соціальної політики про це
міністерство як про спеціально упов-
новажений центральний орган вико-
навчої влади у сфері соціальної полі-
тики. Крім того, доцільно серед зав-
дань Мінсоцполітики у Положенні
про Міністерство соціальної політики
визначити здійснення міжнародного
співробітництва у межах своїх повно-
важень щодо визначення та реалізації
політики у сфері праці та соціальної
політики».
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Кримчак С. О. Удосконалення нормативно-правової основи діяльності Міні-
стерства соціальної політики України

У статті досліджено правовий статус Міністерства соціальної політики Украї-
ни, висвітлено історичні етапи його створення, запропоновано вдосконалення
нормативно-правової бази щодо діяльності Міністерства соціальної політики
України.
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Крымчак С. А. Усовершенствование нормативно-правовой основы деятель-
ности Министерства социальной политики Украины

В статье исследован правовой статус Министерства социальной политики
Украины, отражены исторические этапы его создания, предложено совершен-
ствование нормативно-правовой базы относительно деятельности Министерства
социальной политики Украины.
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Krimchak S. Improvement of normatively-legal basis of activity of Ministry of social
politics of Ukraine

Legal status of Ministry of social politics of Ukraine is investigational in the article,
the historical stages of his creation are reflected, perfection of normatively-legal base
offers in relation to activity of Ministry of social politics of Ukraine.
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