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жав ної служ би — її стабільність та на ступ ництво.

І. В. Яко вюк, кан ди дат юри дич них на ук,
вче ний се к ре тар НДІ дер жав но го будів -
ництва та місце во го са мо вря ду ван ня АПрН
Ук раїни 

Соціаль на і пра во ва дер жа ва:   
співвідно шен ня по нять 

Пи тан ня ста нов лен ня, роз вит ку та функціону ван ня де -
мо кра тич ної, соціаль ної пра во вої дер жав ності відрізня ють ся
своєю прак тич ною ак ту альністю і те о ре тич ною зна чущістю.
За своєю сутністю во ни ма ють міждис циплінар ний ха рак тер,
оскільки на рівних підста вах мо жуть бу ти відне сені як до пред -
ме та те орії дер жа ви і пра ва, так і до кон сти туційно го пра ва,
політо логії та га лу зе вих на ук, що вив ча ють про бле ми соціаль -
но го за хи с ту. На пер ший по гляд, про бле ми соціаль ної і особ -
ли во де мо кра тич ної та пра во вої дер жа ви є дав но відо ми ми і
гли бо ко роз роб ле ни ми в юри дичній на уці. На сам пе ред мо ва
йде, зви чай но, не про вітчиз няні досліджен ня, а про до сяг -
нен ня політи ко�пра во вої на уки країн За хо ду, в яких ре аль но
функціону ють дер жа ви та ко го рівня. Од нак для Ук раїни
рішен ня Вер хов ної Ра ди що до ре алізації кон цепції де мо кра -
тич ної, соціаль ної пра во вої дер жа ви по ста ви ло пе ред вітчиз -
ня ною юри дич ною на укою не лег ке за вдан ня — з’ясу ва ти
зна чен ня цих кон сти туційних термінів, їх пред мет не на ван -
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раїні ке рує пи тан ня ми здійснен ня дер жав ної політи ки в га лузі
дер жав ної служ би, зо к ре ма про ве ден ням адміністра тив ної ре -
фор ми, ак тив но зай мається нор мо творчістю з цих пи тань.

От же, вве ден ня інсти ту ту дер жав них се к ре тарів є по зи -
тив ним фак то ром, важ ли вим кро ком, що на бли жає ор -
ганізацію ви ко нав чої вла ди в Ук раїні до ви про бу ва них ча сом
євро пейсь ких стан дартів де мо кратії та ефек тив ності. Вод но -
час не мож на не по го ди тись з вис нов ком В. Скрип нюк
стосовно то го, що вве ден ня інсти ту ту дер жав них се к ре тарів
в си с те му ви ко нав чої вла ди мо же при зве с ти до двох про ти -
леж них наслідків1. З од но го бо ку, це мо же спри я ти підви щен -
ню ефек тив ності діяль ності ор ганів ви ко нав чої вла ди за вдя -
ки стабілізації осо бо во го скла ду міністерств, ви ве ден ню йо го
з�під політич ної кон’юк ту ри у пар ла менті, а та кож по кла ден -
ню по точ ної ро бо ти на дер жав них се к ре тарів, а з іншо го —
стає мож ли вим вне сен ня роз ко лу у ви ко нав чу вла ду, своєрідне
дво влад дя в ор га нах ви ко нав чої вла ди.

Саме тому пер спек тив ним на пря мом удо с ко на лен ня
інсти ту ту дер жав них се к ре тарів має ста ти послідо вне про ве -
ден ня прин ци пу роз поділу політич них та адміністра тив них
функцій в ор га нах ви ко нав чої вла ди, хо ча аб со лют ної межі,
як про це свідчить світо вий досвід та й сам зміст уп равлінської
діяль ності, тут бу ти не мо же. В кон тексті да ної про бле ма ти ки
послідо вна ре алізація цьо го прин ци пу має при зве с ти до поз -
бав лен ня дер жав них се к ре тарів політич них функцій. Міністр
для тим ча со во го де ле гу ван ня своїх по вно ва жень мо же ма ти
політич но го дер жав но го се к ре та ря на зра зок ор ганізації си с -
те ми ви ко нав чої вла ди в Угор щині, яка теж не щодав но ста ла
на шлях де мо кратії2. Окрім то го, ста тус дер жав них се к ре тарів
як керівників дер жав ної служ би в органах виконавчої влади,
за вдан ня якої зво дять ся до за без пе чен ня діяль ності дер жав но -
го ор га ну, має бу ти не за леж ним від інших політич них чин -
ників, зо к ре ма стро ку по вно ва жень гла ви дер жа ви, що по -
кли ка но зміцни ти ос новні за са ди ор ганізації про фесійної дер -

1 Скрип нюк В. Інсти тут дер жав них се к ре тарів і пер спек ти ви роз вит ку
ви ко нав чої вла ди в Ук раїні // Пра во Ук раїни. – 2001. – № 10. – С. 17.

2 Ткач Д. Інсти тут дер жав них се к ре тарів: як він діє в Угор щині // Уря -
до вий кур’єр. – 2001. – 7 лип ня.



ня гро ма дян від суспільства, а особ ли во — від дер жа ви. Нас -
лідком ут вер д жен ня бур жу аз ної де мо кратії ста ло ство рен ня
си с те ми де мо кра тич них інсти тутів (пар ла мен та риз му, за галь -
них ви борів, поділу вла ди, прав і сво бод лю ди ни, політич но -
го плю ралізму) і прин ципів (вер хо вен ст ва пра ва, рівності всіх
пе ред за ко ном і су дом, за кон ності то що). Недив ля чись на такі
до сяг нен ня, бур жу аз на де мо кратія не за без пе чи ла справжнь -
о го на ро до влад дя і на бут тя дер жа вою соціаль но го за барв лен -
ня. Знач ною мірою во на бу ла фор маль ною і об ме же ною,
оскільки за ле жа ла від ма теріаль них мож ли во с тей, яки ми обу -
мов лю ва лось пра во бра ти в ній участь. Але чи пра вомірно бу -
ло б ви ма га ти від бур жу аз ної де мо кратії більшо го? Ад же дер -
жа ва (а де мо кратія на ле жить до дер жав них явищ) є про дук -
том суспільно го роз вит ку, а то му тем пи, фор ми і ме то ди змін
дер жав ності по винні виз на ча ти ся зміна ми в са мо му гро ма -
дянсь ко му суспільстві.

На межі ХІХ–ХХ ст. особ ли вої ак ту аль ності на бу ває про -
бле ма вирішен ня «соціаль но го пи тан ня», яке по ста ло пе ред
гро ма дянсь ким суспільством і де мо кра тич ною, пра во вою дер -
жа вою че рез стрімке зро с тан ня соціаль ної і куль тур ної
нерівності. В умо вах рішу чо го про ти сто ян ня різних політич -
них кіл та іде о логічних течій но вий лібе ралізм кінця ХІХ —
по чат ку ХХ ст. ви су нув ідею мо дернізації лібе ралізму шля хом
об’єднан ня після ре тель ної пе ревірки по зи тив них здо бутків
ста ро го та но во го, ре фор мо ва но го лібе ралізму. Нові лібе ральні
підхо ди ор ганічно впи са ли ся у про грамні по ло жен ня
соціал�де мо кратів та соціальні до к т ри ни хри с ти янсь кої де -
мо кратії. Як наслідок, відбу вається дру га фа за де мо кра тич ної
ре во люції — ут вер д жується по нят тя соціаль ної та еко номічної
де мо кратії. Шля хом виз нан ня соціаль но�еко номічних прав
як на рівні національ но го за ко но дав ст ва, так і міжна род них
пра во вих до ку ментів (Євро пейсь ка соціаль на хартія 1961 р.,
Міжна род ний пакт про еко номічні, соціальні та куль турні
пра ва 1966 р. та ін.) де мо кратія спри я ла ут вер д жен ню соціаль -
ної дер жав ності. Відповідно функціону ван ня ос тан ньої в умо -
вах де мо кратії ви ма гає, аби соціаль на політи ка фор му ва ла ся
і ре алізо ву ва ла ся у ме жах де мо кра тич них про цесів і за до по -
мо гою де мо кра тич них ме ханізмів. От же, ви мо ги де мо кратії
пе ре шко д жа ють ви ник нен ню си ту ації, при якій ідея про
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та жен ня.
Се ред пи тань, пов’яза них з ре алізацією цієї кон цепції,

особ ли вою складністю та не роз роб леністю вирізняється про -
бле ма виз на чен ня співвідно шен ня кон сти туційних прин ципів
де мо кра тич ної, соціаль ної і пра во вої дер жа ви. Хо ча кож на з
цих фун да мен таль них за сад має пев ну са мостійність, во ни не
мо жуть бу ти повністю усвідо мле ни ми по за їх си с те мою. Як
та ку си с те му тра диційно роз гля да ють кон цепцію де мо кра тич -
ної, соціаль ної пра во вої дер жа ви. Про по зиція що до роз гля ду
прин ципів, що об го во рю ють ся, у та ко му кон тексті ви ма гає
виз на чен ня їх місця і ролі в су часній те орії дер жа во тво рен ня.

Се ред вітчиз ня них пра во знавців на бу ває де далі більшо го
виз нан ня підхід, який пе ред ба чає розрізнен ня по нять «дер -
жа ва» і «дер жавність»1. Слід по го ди ти ся з Ю. М. То ди кою сто -
сов но то го, що по нят тя «дер жа ва» знач но вуж че, аніж по нят -
тя «дер жавність». Ос таннє не об ме жується струк ту рою дер -
жав но го ме ханізму, во но вклю чає ще й су купність еко но -
мічних, соціаль них, національ но�куль тур них, істо рич них і
пра во вих ком по нентів суспільної си с те ми, що пов’язані з
функціону ван ням дер жа ви2. З ог ля ду на обґрун то ваність цьо -
го підхо ду вва жаємо, що терміни «де мо кра тич на», «пра во ва»
і «соціаль на дер жа ва» не обхідно співвідно си ти са ме з по нят -
тям «дер жавність». Дер жавність є яви щем кон крет но�істо рич -
ним, а от же ви ма гає роз гля ду перш за все з точ ки зо ру її ста -
нов лен ня, роз вит ку і спад коємності.

Пе ре дусім не обхідно звер ну ти ува гу на зв’язок між де мо -
кра тич ною і соціаль ною дер жавністю. Пи тан ня кон кре ти зації
сут ності де мо кратії, як зре ш тою і змісту пра во вої дер жа ви,
вирішується в про цесі по сту паль но го роз вит ку відповідно до
то го, як цьо го ви ма га ють гро ма дянсь ке суспільство і прак ти -
ка дер жа во тво рен ня. За галь новідо мо, що дер жа ва Но во го ча -
су первісно кон сти туюється як де мо кра тич на. Од ним з го ло в -
них за вдань де мо кратії стає ліквідація політич но го відчу жен -

1 Скрип нюк О. Соціаль на, пра во ва дер жа ва в Ук раїні: про бле ми те орії
і прак ти ки. До 10�річчя не за леж ності Ук раїни. – К., 2000. – С. 20; То ды -
ка Ю. Н. Кон сти ту ция Ук ра и ны: про бле мы те о рии и прак ти ки. – Харь -
ков, 2000. – С. 201, 202.

2 То ды ка Ю. Н. Вказ. ро бо та. – С. 201, 202.



прав, що спри я ло гу манізації еко номічної сфе ри і ут вер д жен -
ню мо делі соціаль ної рин ко вої еко номіки. Це да ло змо гу
здійсню ва ти свідо ме і пла но ве ре гу лю ван ня та кон троль за
ви роб ни чим і соціаль ним жит тям, стихією рин ку, підко рив ши
їх мо раль ним імпе ра ти вам, здо ро во му глуз ду, за галь но людсь -
ким цінно с тям.

Про тя гом всієї історії співісну ван ня соціаль ної і пра во вої
дер жа ви, яка за своєю сутністю завжди за ли шається лібе раль -
ною в політичній сфері, між ни ми не зни ка ло на пру жен ня.
Од нак гро ма дянсь ке суспільство ви ма гає до сяг нен ня уз го д -
жен ня між ци ми прин ци па ми, їх взаємодії. Ре алізація цієї ви -
мо ги, втілен ням чо го є поєднан ня оз на че них кон сти туційних
за сад в одній кон цепції, зна ме нує со бою фор му ван ня дер жав -
но го ла ду, за умов яко го політи ка, пра во по ря док і уп равління
фор мується з пев ни ми ціля ми і за со ба ми втру чан ня з бо ку
дер жа ви.

Як відо мо, дер жа ва — це політич на інсти туція, а не су то
юри дич на ка те горія. Пе ре ве ден ня політич но го в пра во ве в ній
і зво рот ний рух — це завжди склад ний ба га то пла но вий і ба га -
то циклічний про цес. Особ ли во го зна чен ня він на бу ває у зв’яз -
ку із до пов нен ням пра во вої дер жа ви соціаль ною скла до вою.
До три ман ня ви мо ги що до пріори тет но го ста но ви ща пра ва не -
сумісне з си ту ацією, ко ли політи ка по чи нає доміну ва ти над
пра вом. Са ме то му за ве де но ак цен ту ва ти ува гу на ви мозі,
згідно з якою діяльність соціаль ної дер жа ви не по вин на сприй -
ма тись як щось більше, ніж засіб відбит тя пра ва. Ви хо дя чи з
цьо го, є підста ви ви ма га ти, щоб не ли ше ме та соціаль ної діяль -
ності виз на ча ла ся пра во вим рішен ням ви що го за ко но дав чо -
го ор га ну дер жа ви, але й са ма ця діяльність (соціаль на політи -
ка) ма ла своєю пе ре ду мо вою роз ви ну ту за ко но дав чу ба зу.

Вжи ван ня по нят тя «соціаль на дер жа ва» ра зом з «пра во -
вою» підкрес лює функціональ ну єдність фор маль них і ма -
теріаль них еле ментів, що сто су ють ся прин ципів ор ганізації
та діяль ності дер жа ви. Це є підста вою для виз нан ня особ ли -
во го ха рак те ру відно син між пра во вою і соціаль ною дер -
жавністю: ос тан ня має роз гля да ти ся як якісна ха рак те ри с ти -
ка, як ма теріаль ний зміст пра во вої дер жа ви. Більше то го, вва -
жаємо, що соціаль на дер жа ва по вин на виз на ва ти ся якісною
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соціаль ну відповідальність дер жа ви ви ко ри с то ву ва ти меть ся
для то таль но го маніпу лю ван ня ма са ми.

Не менш важ ли вим ви яв ляється зв’язок між соціаль ною і
пра во вою дер жавністю. Пра во ва дер жа ва є виз на чаль ним і
найбільш змісто вним еле мен том па ну ю чо го в су час них роз ви -
ну тих країнах ти пу «дер жав ності». У пев но му ро зумінні «пра -
во ву дер жа ву» слід виз на ти по нят тям іде о логічним, яке вті -
люється пе ре важ но в по нятійних кон ст рукціях про грам но го
ха рак те ру з істо рич но мінли вим змістом. У ре аль но му житті
дер жа ва сприй має їх як ме ту і девіз, на втілен ня яких во на
спря мо вує свої зу сил ля, про те ніко ли не здійснює повністю.
Че рез оз на че ну вла с тивість зміст ідеї про пра во ву дер жа ву
піддається пев ним змінам за леж но від то го, які фак то ри виз -
на ють ся кон сти ту ю ю чи ми або особ ли во зна чу щи ми у політич -
но му відно шенні в той чи інший період історії. При кла дом
цьо го є транс фор мація кон цепції лібе раль ної пра во вої дер -
жа ви спо чат ку в «куль тур ну», а зго дом — соціаль ну пра во ву1. 

Ево люція вчен ня про пра во ву дер жа ву від лібе раль ної мо -
делі (дер жа ви «нічно го сто ро жа») до соціаль ної пра во вої дер -
жа ви, на на шу дум ку, є за ко номірним, хо ча і не за галь но виз -
на ним яви щем. Вдав шись до де мо кра ти зації політич ної сфе -
ри, гро ма дянсь ке суспільство і пра во ва дер жа ва з ча сом не
мог ли не прий ти до ана логічних про цесів в еко номічно му і
соціаль но му сек торі, оскільки по�справжнь о му де мо кра тич -
не і пра во ве суспільство не мо же бу ти ан та гоністич ним за
своєю сутністю. По до лан ня ан та гонізму ви ма га ло усу нен ня
при чин, які йо го по ро д жу ють. Го ло вна з них — це соціаль на
нерівність. Од нак гро ма дянсь ке суспільство, де, за сло ва ми
Ге ге ля, ко жен для се бе є ме тою, тоді як усі інші для ньо го —
ніщо2, не в змозі бу ло са мостійно виріши ти це за вдан ня. Во -
но санкціону ва ло пе рехід від лібе раль ної до соціаль ної мо делі
пра во вої дер жа ви і по кла ло на ос тан ню цей обов’язок, чим
виз на ло пра вомірність її існу ван ня.

Пра во ва дер жа ва, яка бу ла до пов не на соціаль ною дер -
жавністю, закріпи ла знач ну кількість соціаль но�еко номічних

1 Яко вюк І. В. Ви ник нен ня та роз ви ток кон цепції соціаль ної дер жа ви //
Вісник Ака демії пра во вих на ук Ук раїни. – 2001. – № 2; Яко вюк І. В. Соціаль -
на дер жа ва: до виз на чен ня змісту по нят тя // Вісник Ака демії пра во вих на -
ук Ук раїни. – 2001. – № 3. 

2 Ге гель Г. В. Ф. Фи ло со фия пра ва. – М.,1990. – С. 272.
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дер жа ви мож на роз гля да ти як діяльність, яка зре ш тою сприяє
по пе ре д жен ню руй нації цінно с тей дер жа ви де мо кра тич ної і
пра во вої, ад же по ру шен ня ви мог соціаль ної дер жа ви в полі -
тич но му плані при зво дить до роз ми ван ня пра во вої дер жав -
ності внаслідок зро с тан ня ра ди калізму в суспільстві.

ха рак те ри с ти кою пра во вої навіть тоді, ко ли цей термін вжи -
вається без будь�яко го по си лан ня на пра во ву дер жа ву, як, на -
при клад, це має місце в кон сти туціях Ма ке донії, Франції та
Хор ватії1. На ко ристь та ко го вис нов ку свідчить той факт, що
пра во ва дер жа ва на ле жить до прин ципів кон сти туційно го ла -
ду, які на бу ва ють своєї кон кре ти зації за до по мо гою ря ду кон -
сти туційних норм. То му як що навіть кон сти туція пря мо не
вка зує на цей прин цип, то це ли ше оз на чає, що він мо же в ній
діяти на рівні су куп ності норм, він ніби «роз чи няється в них»,
тоб то існує як збірне по нят тя, а от же, завжди мо же бу ти ре кон -
ст руй о ва ний за їх до по мо гою.

Аналіз співвідно шен ня соціаль ної дер жа ви з тра диційни -
ми кон сти туційни ми ха рак те ри с ти ка ми дер жав ності дає
підста ви для виз нан ня її як прин ци пу, ана логічно іншим за -
са дам дер жав но го ла ду. Закріплю ю чи соціаль ну дер жа ву в такій
якості, за ко но да вець тим са мим ок рес лює ті межі, в яких во -
на по вин на діяти. Це оз на чає, що її зміст не мо же су пе ре чи -
ти ви мо гам, які ста нов лять зміст по нят тя «де мо кра тич на, пра -
во ва дер жа ва». Як де мо кра тич на во на слу гує сво боді як вищій
цінності, сприяє її підне сен ню до рівно го до сту пу до влас -
ності, рівних ви борів, рівності прав на участь у здійсненні
політич ної вла ди, за без пе чен ня ба га то манітності політич но -
го і куль тур но го жит тя. Як пра во ва во на за без пе чує ор -
ганізацію суспільно го і дер жав но го жит тя на прин ци пах пра -
ва, пра во по ря док, гарантує до сяг нен ня осо бистістю са -
мостійності і відповідаль ності за свої дії, раціональ ну обґрун -
то ваність юри дич них рішень, стабільність пра во вої си с те ми.
Як соціаль на ця дер жа ва виз нає лю ди ну най ви щою соціаль -
ною цінністю, на дає соціаль ну до по мо гу індивідам, які пе ре -
бу ва ють у важкій життєвій си ту ації, з ме тою за без пе чен ня
кож но му гідно го рівня жит тя, пе ре роз поділяє еко номічні бла -
га відповідно до прин ци пу соціаль ної спра вед ли вості і своє
при зна чен ня вба чає в за без пе ченні гро ма дянсь ко го ми ру і
зла го ди в суспільстві.

Та ким чи ном, втілен ня прин ципів де мо кра тич ної, пра во -
вої дер жа ви ство рює певні пе ре ду мо ви для до сяг нен ня
соціаль ної рівності, тоді як ре алізація по ло жень соціаль ної

1 Кон сти туції но вих дер жав Євро пи та Азії. – К., 1996.
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