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Актуальність теми дослідження. Від рівня соціальної захищеності та 

забезпечення у випадку настання соціальних ризиків залежить рівень життя та 

суспільно-економічний розвиток нації в цілому. Сфері соціального забезпечення 

сьогодні належить одна із найважливіших, основоположних позицій у політиці 

кожної держави, яка проголосила себе соціальною.

Для сучасного етапу розвитку галузі права соціального забезпечення, яка 

традиційно виступала публічно-приватною, характерним є посилення 

договірних засад правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин, 

що зумовлює необхідність виокремлення та дослідження такої самостійної 

правової категорії, як договори у праві соціального забезпечення.

До недавнього часу договори у праві соціального забезпечення 

пов’язувалися тільки з міжнародними договорами, ратифікованими Україною, 

які є частиною національного законодавства, та колективними угодами і 

колективними договорами як договірними правовими актами, що укладаються 

сторонами соціального діалогу.

Реформування законодавства України у сфері соціального забезпечення 

супроводжується прийняттям низки нових законодавчих актів, внесенням змін і 

доповнень до чинних нормативно-правових актів, якими передбачені окремі нові 

види договорів у праві соціального забезпечення.

Економічна криза, в якій сьогодні перебуває Україна, через воєнні дії, 

пандемію COVID-19 зумовлює нагальну потребу розв’язання проблем



соціального забезпечення населення та окремих його категорій, зокрема, за 

допомогою залучення представників недержавного сектору, що, здебільшого, 

здійснюється на договірній основі.

Зазначене вище дозволяє дійти висновку про необхідність спеціального 

комплексного дослідження договорів у праві соціального забезпечення на 

підґрунті актів законодавства України та законодавства окремих зарубіжних 

країн, внесення конкретних пропозицій щодо вдосконалення правового 

регулювання відповідних соціально-забезпечувальних відносин, а також 

правозастосовної практики в цій сфері.

Теоретичні та практичні питання теми дисертації досліджувалися у межах 

виконання плану науково-дослідної роботи кафедри трудового права та права 

соціального забезпечення «Функціонування трудового права та права 

соціального забезпечення в умовах інтеграційного розвитку України» на 2016- 

2020 роки як складової плану науково-дослідної роботи Національного 

університету «Одеська юридична академія» «Стратегія інтеграційного розвитку 

України: правовий та культурний вимір» (державний реєстраційний номер 

0116U001842), а також науково-дослідної роботи кафедри «Проблеми 

забезпечення трудових та інших соціальних прав у людиноцентристському 

вимірі в цифрову еру» на 2021 -2025 як складової плану науково-дослідної роботи 

Національного університету «Одеська юридична академія» «Правове та 

соціальне життя України у людиноцентристському вимірі в цифрову еру» 

(державний реєстраційний номер 0122U000266).

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації. Дисертаційне дослідження характеризується ознакою 

єдності мети, завдань та змісту. Позиції, що відстоюються автором, ґрунтуються 

на досягненнях загальної теорії права, сучасної науки конституційного, 

трудового, адміністративного, цивільного права та права соціального 

забезпечення. Наукові положення дисертаційної роботи об’єктивно



відображають реальний стан правового регулювання договорів у праві 

соціального забезпечення.

У дисертації чітко визначені об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом 

дослідження є соціально-забезпечувальні правовідносини за законодавством 

України. Предметом дослідження є договори у праві соціального забезпечення.

Структура роботи є цілком обґрунтованою та повністю відповідає меті 

дисертації, що полягає у здійсненні спеціального комплексного дослідження 

теоретичних та практичних проблем договорів у праві соціального забезпечення, 

внесенні пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України в цій сфері та практики його застосування.

Рівень виконання поставленого наукового завдання та оволодіння 

здобувачем методологією наукової діяльності» Вивчення змісту дисертації 

дозволяє дійти висновку, що автором досягнута поставлена мета і виконані такі 

завдання, як: охарактеризовано становлення та розвиток законодавства про 

договори у праві соціального забезпечення; визначено поняття та юридичні 

ознаки договорів у праві соціального забезпечення; здійснено класифікацію 

договорів у праві соціального забезпечення; досліджено міжнародні договори у 

праві соціального забезпечення та проаналізовано їх положення на предмет 

відповідності їм актів національного законодавства; з’ясовано особливості 

колективних угод та колективних договорів як актів соціального діалогу у праві 

соціального забезпечення; розглянуто зміст, порядок укладання та дію договорів 

про надання соціальних послуг; охарактеризовано види, зміст та особливості 

договорів у сфері соціального страхування; з’ясовано правову природу договорів 

у сфері медичної допомоги, декларації про вибір лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу; сформульовано науково обґрунтовані пропозиції та 

рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України в частині 

договорів у праві соціального забезпечення.

За обсягом дисертаційна робота відповідає вимогам МОН України. 

Отримані дисертанткою результати, сформульовані нею наукові положення і



висновки є достовірними і обґрунтованими. Вони будуються на основі аналізу 

значного обсягу нормативного матеріалу, наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних учених із загальної теорії права, конституційного, трудового, 

адміністративного, цивільного права, права соціального забезпечення, інших 

галузевих правових наук. У роботі досліджено міжнародно-правові акти, акти 

чинного законодавства України, акти соціального діалогу - колективні угоди і 

колективні договори. Автором використано матеріали судової практики, 

діяльності страхових організацій, статистичні дані за останні роки.

У процесі дослідження автором використано загальні і спеціальні методи 

наукового пізнання, вибір яких обумовлений особливостями мети, завдань, 

об’єкта та предмету дослідження. Серед таких - формально-логічний, системно- 

структурний, порівняльно-правовий методи, метод тлумачення правових норм та 

ін., застосування яких свідчить про належне науково методологічне підґрунтя 

дисертації.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній науці права соціального забезпечення спеціальним комплексним 

дослідженням договорів у праві соціального забезпечення.

На підставі аналізу нормативно-правових актів, спеціальної літератури, 

матеріалів практики автором сформульовані висновки і пропозиції, які є новими 

для науки права соціального забезпечення.

Виваженою є точка зору дисертантки щодо необхідності виділення в 

системі договорів у сфері соціального забезпечення як міжгалузевої правової 

категорії окремого виду договорів - договорів у праві соціального забезпечення, 

особливістю яких є спрямованість на подолання соціальних ризиків, 

пом’якшення їх впливу або профілактику настання.

Мають ознаки наукової новизни представлені у дисертації висновки, що в 

сфері соціального забезпечення укладаються різні за своєю природою договори, 

одним із видів яких є договори у праві соціального забезпечення. Крім них, у 

сфері соціального забезпечення також укладаються цивільно-правові та



адміністративні договори, що мають відповідну галузеву природу, 

співвідношення яких із договорами у праві соціального забезпечення полягає в 

їх єдності, взаємодії та відмінностях.

Обґрунтованим є висновок дисертантки, що, враховуючи наявність різних 

видів соціально-забезпечувальних правовідносин, єдиного уніфікованого 

договору у праві соціального забезпечення існувати не може, тому доцільно 

виокремлювати різні види договорів у цій галузі, з чого, встановлено, що 

класифікацію договорів у праві соціального забезпечення видається можливим 

здійснювати за такими критеріями, як: суб’єктний склад; сфера їх застосування; 

кількість учасників; сфера дії тощо (с. 44).

Заслуговують на підтримку запропоновані автором поняття договорів у 

праві соціального забезпечення як окремої правової категорії, їх юридичні 

ознаки та види. Вдалими є висновки дисертантки щодо можливості розглядати 

договір у праві соціального забезпечення у різних значеннях, як: 1) угода сторін; 

2) юридичний факт (передусім - підстава виникнення соціально- 

забезпечувальних правовідносин); 3) правовідносини; 4) письмовий документ; 

правовий інститут у системі права соціального забезпечення (с. 47).

Позитивним моментом роботи є визначене автором співвідношення 

договорів у праві соціального забезпечення із суміжними цивільно-правовими та 

адміністративними договорами.

Слід погодитись із висновком дисертантки про виокремлення у сфері 

соціального страхування трьох видів правовідносин: із загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; із добровільного приєднання до 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення (с. 152).

Заслуговують на підтримку запропоновані у підрозділі 1.1 пропозиції 

вдосконалення чинного соціально-забезпечувального законодавства шляхом 

прийняття Кодексу соціального забезпечення України із виокремленням в його 

структурі окремої глави «Договори у сфері соціального забезпечення», статті



якої могли б диференціюватись на групи, присвячені: 1) колективним договорам 

і угодам (із посиланням на акти трудового законодавства України); 2) іншим 

договорам (під якими мались би на увазі договори у сфері медичної допомоги 

(страхування), соціального страхування, зокрема пенсійного, та добровільної 

участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, 

соціального обслуговування та ін.) (с. 31-32).

Аргументованою є позиція авторки визначати правовідносини із 

недержавного соціального забезпечення соціально-забезпечувальними, а не 

цивільно-правовими. Дисертантка переконливо доводить на підставі аналізу 

критеріїв відмежування організаційно-правових форм соціального захисту 

населення (залежно від особливостей соціальних ризиків, джерела фінансування, 

видів соціального забезпечення, кола осіб-отримувачів та надавачів підтримки), 

що недержавне соціальне забезпечення є самостійною організаційно-правовою 

формою в системі соціального захисту України (с. 147-148).

В роботі сформульовані й інші висновки та пропозиції, що мають ознаки 

наукової новизни та заслуговують на увагу.

Повнота викладених наукових положень в опублікованих працях. 

Основні теоретичні положення, наукові висновки та практичні рекомендації 

викладені у 17 наукових публікаціях, з яких 3 статті опубліковано у фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1 стаття у зарубіжному 

періодичному виданні юридичного напряму, у 13 наукових доповідях на 

науково-практичних конференціях, круглих столах тощо.

Висновки і пропозиції, сформульовані в дисертації, можуть бути 

використані у:

науково-дослідній діяльності - для подальшого дослідження теоретичних 

і практичних проблем договорів у праві соціального забезпечення;

правотворчій діяльності - для вдосконалення чинного законодавства 

України в частині регулювання договорів у сфері соціального забезпечення;



правозастосовній діяльності - для вдосконалення практики застосування 

чинного законодавства України щодо договорів у сфері соціального 

забезпечення;

навчальному процесі - при викладанні навчальних дисциплін «Право 

соціального забезпечення», «Договори у сфері праці та соціального 

забезпечення», «Недержавне соціальне забезпечення», розробці навчальних 

програм, методичних рекомендацій, підготовці підручників, навчальних 

посібників, тематики курсових та кваліфікаційних робіт із зазначених дисциплін.

Водночас, як і в будь-якому науковому дослідженні складної проблеми, в 

дисертації містяться окремі дискусійні положення, висновки та пропозиції, 

які потребують додаткового обґрунтування або пояснення.

1. У підрозділі 1.2 «Поняття та юридичні ознаки договорів у праві 

соціального забезпечення» дисертантка визначає поняття договорів у праві 

соціального забезпечення у декількох значеннях. При цьому в підрозділі не всі 

значення цього поняття розкриваються належним чином. Тому під час захисту 

дисертації варто надати визначення договорів у праві соціального забезпечення, 

а саме як: юридичного факту (передусім - підстави виникнення соціально- 

забезпечувальних правовідносин), правовідносин, письмового документу, 

правового інституту у системі права соціального забезпечення.

2. У підрозділі 1.2 «Поняття та юридичні ознаки договорів у праві 

соціального забезпечення» авторкою докладно аналізуються підходи до 

визначення поняття зазначених договорів, розкривається їх зміст, доводиться їх 

самостійність як окремої правової категорії. Авторкою приділяється увага 

характеристиці зазначених договорів, їх розмежуванню із цивільно-правовими 

та адміністративними договорами, проте юридичні ознаки договорів у праві 

соціального забезпечення достатньої уваги не отримали. Проте дисертантці 

необхідно було більш повно охарактеризувати юридичні ознаки договорів у 

праві соціального забезпечення.



3. У підрозділі 2.3 «Колективні договори у системі договорів у праві 

соціального забезпечення» дисертанткою зазначається, що важливою складовою 

в змісті колективного договору є заходи із соціального забезпечення, рівень 

якого не може бути нижчий, ніж передбачений законодавством та колективними 

угодами. Водночас зауважується, що колективний договір дозволяє підвищити 

рівень соціального захисту працівників. При цьому слід було більш докладно 

охарактеризувати засоби підвищення соціального захисту працівників, бажано 

шляхом звернення до конкретних прикладів.

4. У підрозділі 3.2. «Договори у сфері соціального страхування» 

дисертанткою виокремлюються такі види правовідносин у сфері соціального 

страхування: із загальнообов’язкового державного соціального страхування; із 

добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному 

страхуванні; із недержавного соціального страхування; доводиться, що 

укладання договорів має місце у двох останніх видах правовідносин. Проте 

недержавне соціальне страхування розглядається дисертанткою виключно в 

контексті недержавного пенсійного страхування, у зв’язку з чим варто було 

більше уваги приділити розмежуванню договорів у сфері недержавного 

соціального страхування, що мають соціально-забезпечувальну природу, від 

цивільно-правових договорів страхування.

5. Додаткової аргументації потребують зроблені у роботі висновки про 

роль роботодавця як суб’єкта соціально-забезпечувальних правовідносин у 

соціальному забезпеченні працівників через участь у добровільному медичному 

страхуванні, відносини з якого, як відомо, становлять предмет цивільного права. 

А тому розгляд цих відносин в контексті предмету права соціального 

забезпечення є спірним та має бути аргументованим під час захисту дисертації.

Висловлені зауваження мають здебільшого уточнюючий характер і є 

підґрунтям для подальших наукових досліджень дисертантом обраної 

проблематики дисертаційної роботи. Відзначені позитивні моменти дисертації 

О.О. Лященко дозволяють дійти висновку, що робота є якісним науковим



дослідженням, що має теоретичне та практичне значення, результати якого 

сприятимуть подальшому розвитку науки права соціального забезпечення в 

частині договорів у праві соціального забезпечення та національної юридичної 

практики у цій сфері.

Загальний висновок. Дисертація виконана на належному теоретичному 

рівні, її зміст викладено в логічній послідовності, всі висновки є достатньо 

обґрунтованими. За своїм змістом і загальною спрямованістю дисертація 

О.О. Лященко відповідає спеціальності 081-Право і пройшла належну 

апробацію.

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, в якій відсутні 

порушення академічної доброчесності.

Дисертаційне дослідження на тему «Договори у праві соціального 

забезпечення», подана на здобуття ступеня доктора філософії, відповідає 

вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року 

№261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року №283), п. 6 Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2022 року №44, а її авторка, Лященко Оксана 

Олександрівна, заслуговує на присудження їй ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081-Право.
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