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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проголошення України демократичною, правовою,
соціальною державою, а також підписання нею Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом в 2014 році відкрила перед державою реальні
перспективи стати членом ЄС разом із найбільш економічно розвинутими
країнами європейського континенту. В цьому плані важливе і провідне місце
повинно відводитися не тільки питанню соціального, економічного і
політичного розвитку нашої держави, а й належному забезпеченню прав
людини. Україна повинна створити дієвий механізм захисту прав людини,
який буде відповідати європейським стандартам, оскільки без цього відповідні
норми Конституції, які закріплюють права людини, будуть декларативними.

Найбільш важливим та нагальним є вирішення проблеми реалізації
державою соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина. Стан їх
дотримання багато в чому є індикатором загальної ситуації прав людини.
Конституційні соціально-економічні права є тією групою прав, що найбільш
відчутно відображаються на всіх членах суспільства. Ефективного
регулювання у сфері соціально-економічних суспільних відносин, за якого
створюються максимально сприятливі умови реалізації прав і свобод
учасниками правовідносин, неможливо досягти без надійного захисту даних
прав. Саме конституційно-правовий механізм захисту виступає гарантією
реалізації соціальних та економічних прав і свобод. Від успішності його
функціонування залежить не тільки декларативна, а й реальна можливість
кожної людини реалізувати, а у випадку порушення – захистити, власні ті чи
інші соціальні, економічні права і свободи.

Крім того, сьогодні спостерігається поступова зміна в розумінні правової
природи соціальних та економічних прав і свобод людини, з’являються нові
концептуальні підходи, які мають важливе теоретичне і практичне значення до
характеристики даної категорії прав, переосмислюється їх зміст, соціальне
призначення та публічна значимість.

Надзвичайно актуальним і малодослідженим також є захист соціальних
та економічних прав осіб, що зазнали негативних наслідків від бойових дій на
території України у процесі проведення антитерористичної операції (далі –
АТО), а саме: учасників АТО, осіб, що проживають на тимчасово окупованій
території, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Не применшуючи важливості уже існуючих наукових досліджень,
варто відзначити, що комплексної характеристики безпосередньо
конституційно-правового механізму захисту соціальних та економічних прав
людини і громадянина, особливостей його функціонування, аналізу
національної та міжнародної судової практики у даній сфері не представлено.
Саме відсутність системного теоретико-практичного дослідження
конституційно-правового механізму захисту соціальних та економічних прав
і свобод людини та громадянина в Україні обумовили вибір теми
дисертаційного дослідження.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до державної бюджетної
науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій системі України:
теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01), яка досліджується на
юридичному факультеті імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. до 31 грудня
2015 р. Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради юридичного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(витяг із протоколу від 23 лютого 2013 р. № 5).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення
системного та комплексного науково-теоретичного аналізу розуміння
концепції конституційно-правового механізму захисту соціальних та
економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні, а також
з’ясування парадигми взаємодії його складових елементів.

Для досягнення мети у дослідженні поставлені наступні завдання:
– визначити поняття, зміст та проблеми класифікації конституційних

прав і свобод людини і громадянина в Україні;
– охарактеризувати соціальні та економічні права і свободи та показати

їх місце і роль в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в
Україні;

– вивчити ґенезу доктрини соціальної держави на теренах Європи і
України;

– уточнити сформоване в літературі поняття конституційно-правового
механізму захисту соціально-економічних прав і свобод людини та
громадянина в Україні та з’ясувати особливості його структури;

– охарактеризувати специфіку нормативно-правових гарантій
соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в
Україні;

– розкрити роль та визначити місце державних та недержавних
інституцій, що покликані забезпечувати ефективний захист соціальних та
економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні;

– проаналізувати правозастосовну практику Конституційного Суду
України у сфері захисту соціально-економічних прав;

– з’ясувати стан захисту соціально-економічних прав і свобод осіб, що
зазнали негативних наслідків від бойових дій на території України у процесі
проведення антитерористичної операції;

– виявити специфіку захисту соціальних та економічних прав і свобод
людини та громадянина в Україні через призму міжнародних способів
протекції даної категорії прав;

– здійснити аналіз та визначити тенденції судової практики
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у сфері захисту соціальних
та економічних прав і свобод людини та громадянина;

– сформулювати та викласти власні пропозиції щодо можливих шляхів
вдосконалення конституційно-правового механізму захисту соціальних та
економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні.
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають і
розвиваються в процесі забезпечення прав і свобод людини і громадянина в
Україні.

Предметом дослідження є конституційно-правовий механізм захисту
соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та завдань у
дослідженні були застосовані як філософські, загальнонаукові, так і
спеціально-юридичні методи наукового пізнання.

За допомогою діалектичного методу здійснено аналіз економічних та
соціальних прав, конституційного механізму їх захисту в процесі становлення
та розвитку (розділ 1). Генеза доктрини соціальної держави здійснена за
допомогою історико-правового методу (підрозділи 1.1, 1.3). Для уточнення
понятійного апарату, розкриття сучасного розуміння, а також розмежування
таких понять як: «права» і «свободи», «соціальні» та «економічні» права,
«конституційно-правовий механізм захисту», «соціальна держава»,
«соціальний захист» використовувався формально-логічний та метод
термінологічного аналізу. Системні методи, зокрема системно-структурний та
системно-функціональний стали інструментами для визначення: місця
соціально-економічних прав в системі конституційних прав і свобод людини
(підрозділ 1.2); сутності конституційно-правового механізму захисту
соціальних та економічних прав, а також парадигми взаємодії його складових
елементів (розділ 2). Статистичний та соціологічний методи сприяли науковим
пошукам при дослідженні системи нормативно-правових гарантій захисту
соціальних та економічних прав (підрозділ 2.2), правозастосовної практики
Конституційного Суду України, ЄСПЛ у сфері захисту соціальних та
економічних прав (підрозділ 2.4). Метод моделювання використовувався для
вироблення пропозицій щодо підвищення рівня та удосконалення механізму
захисту соціально-економічних прав і свобод (підрозділ 2.2).

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці
українських та зарубіжних вчених, зокрема, О.В. Батанова, М.О. Баймуратова,
Т. Бірмонтієне, О.П. Васильченко, С.О. Верланова, Е.В. Вавиліна,
Р.С. Веприцького, Ю.В. Гаврилової, О.М. Гончаренко, Т.М. Заворотченко,
І.Й. Магновського, О.В. Марцеляка, М.В. Мархгейм, А.Н. Морозової,
Н.А. Мяловицької, А.Ф. Колодій, А.М. Колодія, Ж.М. Пустовіт, П.М., Рабіновича,
Е.Є. Регушевського, О.В. Совгирі, О.В. Стремоухова, В.А. Терехіна,
А.Л. Федорової, Ю.М. Фролова, В.М. Шаповала, Ю.С. Шемшученка та ін.

Нормативну базу дослідження становлять Конституція та закони
України, законодавство зарубіжних країн, міжнародні конвенції, договори,
рішення Конституційного Суду України, рішення ЄСПЛ.

Емпіричною базою дослідження є рішення Європейського суду
справедливості, рішення Конституційних судів Литовської та Латвійської
Республік, офіційні статистичні дані, інтернет-ресурси.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація є одним із перших у вітчизняній науці конституційного права
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комплексним науковим узагальненням теоретичних та практичних підходів до
визначення правової природи конституційно-правового механізму захисту
соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні. За
результатами проведеного дослідження обґрунтовано та сформульовано низку
теоретичних положень, висновків та практичних пропозицій:

вперше:
– встановлено та проаналізовано прямий зв’язок між злочинами,

вчиненими фашистською владою Німеччини, які були доведені Нюрнберзьким
Трибуналом та прийняттям Загальної Декларації прав людини і соціального
законодавства транснаціонального значення;

– обґрунтовано сучасне розуміння соціальних та економічних прав як
основи формування і функціонування соціальної держави. В розвинутих
демократичних країнах становлення інституту соціально-економічних прав і
свобод та розвиток концепції соціальної держави є взаємообумовленими,
взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими процесами. Закріплення концепції
соціальної держави у вигляді конституційного принципу виступає гарантією
визнання і забезпечення державою соціальних та економічних прав і свобод
людини і громадянина;

– запропоновано авторську дефініцію конституційно-правового
механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод людини та
громадянина в Україні як закріплену в Конституції та інших нормативних
актах, динамічну багатоступеневу систему заходів та засобів захисту
соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина, гарантії
реалізації яких забезпечуються інституційними та нормативними формами, а
перманентне розширення меж і способів захисту яких відбувається за рахунок
еволюційного підходу судового тлумачення та розуміння змісту таких прав;

– на основі аналізу рішень ЄСПЛ, Європейського комітету з
соціальних прав, правових позицій Конституційного Суду України доведено
пряму пропорційність між обсягом соціально-економічного захисту населення
держави і її фінансово-економічних можливостей. Водночас аргументується
теза про те, що мінімальний рівень захисту соціальних та економічних прав
повинен перманентно забезпечуватися державою, а недотримання його з
посиланням на недостатність фінансових засобів є недопустимим;

– досліджено специфічний режим захисту соціальних та економічних
прав і свобод осіб, які зазнали негативних наслідків від бойових дій на
території України у процесі проведення антитерористичної операції.
Визначено суб’єктний склад таких осіб, а саме: учасники АТО; внутрішньо
переміщені особи; особи, що проживають на тимчасово окупованій території.
Запропоновано запровадження спеціалізованого омбудсмана –
Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників АТО;

удосконалено:
– наукову позицію щодо генези доктрини соціальної держави в Європі

і Україні шляхом аналізу історичних етапів її розвитку і аргументовано
виділення таких періодів: кін. XVIII ст. – поч. ХХ ст.; поч. ХХ ст. – кін. ХХ ст.
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(який охоплює радянський та західноєвропейський етапи); сучасний період –
кін. ХХ ст. і до сьогодні;

– теоретичні розробки, характеристики і класифікації нормативно-
правових гарантій захисту соціальних та економічних прав та свобод
людини і громадянина, які передбачають поділ гарантій, виходячи з їх
соціального призначення та ролі в конституційно-правовому механізмі
захисту відповідних прав. Система нормативно-правових гарантій
складається із: норм-принципів; норм-гарантій; процесуальних норм; норм,
що встановлюють юридичні обов’язки; норми, які встановлюють юридичну
відповідальність;

– класифікацію та характеристику національних інституцій, які за
своїм функціональним призначенням здійснюють захист соціальних та
економічних прав і свобод людини і громадянина;

– комплексність підходу щодо розуміння системи міжнародних
нормативно-правових актів в світлі правозастосування в Україні, які
визначають гарантії реалізації і захисту соціально-економічних прав, а також
системи міжнародних інституцій, які покликані здійснювати захист означених
прав;

дістали подальшого розвитку:
– загальнотеоретичне розуміння поняття «права», його зміст в

контексті природно-правового та позитивістського праворозуміння, а також
класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина;

– концептуальні засади співвідношення понять «охорона» і «захист»
соціальних та економічних прав. З’ясовано, що спільним для них є правова
природа і конституційний пріоритет, а відмінним – функціональне
призначення (правоохоронна функція і правозахисна функція);

– розуміння основних правових орієнтирів та тенденції їх розширення,
які визначені через призму судової практики рішень ЄСПЛ, що беруться до
уваги при вирішенні питань щодо захисту соціальних та економічних прав, а
також розмірів сатисфакції, що держави зобов’язані виплатити у випадку
встановлення факту порушення соціально-економічних прав;

– підходи до системності елементів міжнародного інституційного
механізму захисту за критерієм оцінки ефективності процедур і процесуальних
гарантій в розрізі реальної протекції соціальних і економічних прав і свобод
осіб на території України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
висновки дисертаційного дослідження можна використовувати:

– у правотворчій діяльності – для вдосконалення чинних та підготовки
нових нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію соціальних та
економічних прав і свобод і передбачають механізм їх захисту (комітет з
питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України, акт
впровадження від 5 жовтня 2016 р. № 04-29/15-3622);

– у правозастосовній роботі – для забезпечення правильного розуміння
сутності і гуманістичної спрямованості соціальних та економічних прав;
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– у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки теорії соціальних
та економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні;

– у навчально-методичній роботі – при підготовці відповідних розділів
навчальних посібників, підручників із конституційного права України та
конституційного права зарубіжних країн, порівняльного правознавства, а
також при викладанні предметів «Конституційне право», «Конституційне
право зарубіжних країн», спецкурсу «Сучасні проблеми конституційного
права».

– у правовиховній роботі – для підвищення рівня правової свідомості та
правової культури населення України.

Апробація результатів дисертації. Теоретичні та практичні положення,
які містяться у дисертації оприлюднені у доповідях на міжнародних науково-
практичних конференціях: «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і
права» (м. Львів, 27–28 червня 2014 р.); «Законодавство України у світлі
сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ, 21–22 листопада
2014 р.); «Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних
реформ на шляху до євроінтеграції» (м. Дніпропетровськ, 21–22 листопада
2014 р.); «Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у ХХІ ст.»
(м. Запоріжжя, 30–31 січня 2015 р.); «Перспективні напрями розвитку сучасної
юридичної науки» (м. Кривий Ріг, 30–31 січня 2015 р.); «Правова держава:
історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород, 27–28
лютого 2015 р.).

Публікації: Результати роботи відображені у 12 публікаціях, з яких
4 надруковані у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України, 2 –
у міжнародних наукових виданнях, та 6 – у збірниках тез доповідей на
наукових конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох
розділів, які об’єднують сім підрозділів, висновків, списку використаних
джерел та додатків. Основний текст дисертації становить 210 сторінок.
Список використаних джерел містить 377 найменувань, які розміщені на
41 сторінці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження,
сформульовано об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження,
охарактеризовано методологічну основу роботи, визначено наукову
новизну та практичне значення одержаних результатів, подано відомості
про апробацію теоретичних положень дослідження, його структуру та
обсяг.

Розділ 1 «Соціальні та економічні права і свободи людини і
громадянина як об’єкт конституційно-правового регулювання»,
присвячений дослідженню поняття, змісту та класифікації прав і свобод
людини і громадянина, визначенню місця соціальних та економічних прав в
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системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні та
становлення доктрини соціальної держави в Європі та Україні.

У підрозділі 1.1 «Проблема визначення поняття, змісту та класифікації
конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні» здійснено
дослідження прав і свобод людини і громадянина як найвищої соціальної
цінності суспільства і держави. Нюрнберзький процес розглядається не тільки
як важливий історичний факт, але й як правотворча подія, на якому були
сформульовані нові підходи до праворозуміння та захисту основних прав
людини, в тому числі соціально-економічних.

Автором зроблено висновок про відсутність принципових відмінностей
між поняттями «права людини» і «свободи людини» в їх соціальному та
юридичному значеннях, оскільки зазначені поняття відображають можливості
людини, міру її соціальної свободи щодо створення і користування певними
благами. Зміст права повинен виражати ідентичну якість свободи, юридично
встановлену в правових нормах, оскільки право виступає в суспільстві у якості
міри соціальної свободи. У свою чергу відмінності між «правами людини» і
«правами громадянина» знаходяться в одній площині з розмежуванням
громадянського суспільства і держави.

Розкрито закономірності класифікації прав і свобод людини. Особлива
увага звертається на поділ за поколіннями прав як на підставу виокремлення
економічних та соціальних прав в окрему групу.

У підрозділі 1.2 «Місце соціальних та економічних прав в системі
конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні» звертається
увага на доцільність дослідження економічних та соціальних прав як
окремих груп, не зважаючи на їх системність і взаємопов’язаність для більш
чіткого виокремлення їх змісту. Виділено три підходи до визначення
правової природи аналізованої групи прав: класичний (ліберальна),
соціалістичний та інтегруючий. Встановлено, що найбільш раціональним є
інтегруючий підхід, який визнає усі права людини універсальними,
неподільними та такими, що підлягають рівною мірою захисту з боку
держави та міжнародних інституцій.

Особливістю соціально-економічних прав є те, що вони мають, як
правило, економічний зміст, набувають певного вартісного виміру в процесі їх
реалізації. Тому їх забезпечення завжди потребує значних матеріальних
ресурсів. Зроблено висновок про самостійне місце економічних і соціальних
прав у системі прав людини, які покликані забезпечити економічні свободи,
надати матеріальні гарантії захисту якості життя.

У підрозділі 1.3 «Становлення та розвиток інституту захисту
соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Європі та
Україні» доведено, що формування системи правових інститутів, принципів,
юридичних механізмів та процедурно-правових норм щодо захисту соціально-
економічних прав і свобод людини в світі відбувалося по-різному, у зв’язку з
чим аргументовано доцільність його періодизації за етапами виникнення
відповідних законодавчих положень про відповідні права та їх захист:
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1) з кінця ХVIII ст. – початок ХХ століття – період становлення
інституту соціальних та економічних прав на теренах Європи;

2) з початку ХХ століття – кінець ХХ століття:
– радянський етап – характеризується одержавленні більшості сторін

суспільного життя, наслідком якого стало створення юридичної конструкції
«соціально-економічні права громадян», які мали пріоритет у відношенні до
особистих та політичних прав; окремої уваги заслуговує перехідний етап в
радянський період (80-ті – 90-ті роки ХХ століття), який полягав в
лібералізації суспільного життя (як економічної, так і політичної сфери), що
привело до реформування соціалістичної концепції соціально-економічних
прав;

– європейський перехідний етап – після Другої Світової війни – кінець
ХХ століття (до створення єдиного соціального простору на території
Європейського Союзу) – конституційно закріплювалося обмеження права
приватної власності, обумовлене суспільною корисністю.

3) сучасний період – кінець ХХ століття і до сьогодні, якому
притаманна універсалізація соціальних та економічних прав і свобод
людини.

Розділ 2 «Правова природа конституційно-правового механізму
захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в
Україні» містить чотири підрозділи, присвячені здійсненню комплексного
дослідження наявного в Україні механізму захисту даної категорії прав.

У підрозділі 2.1 «Поняття, сутність та структурні елементи
конституційно-правового механізму захисту соціальних та економічних прав і
свобод людини і громадянина в Україні» аргументована доцільність
виокремлення механізму захисту із тріади конституційних обов’язків держави
щодо реалізації, охорони і захисту соціально-економічних прав і свобод людини і
громадянина, оскільки їх цілі, призначення, сутність, зміст і правові механізми
суттєво відрізняються. Широко аналізуються теоретичні підходи до визначення
поняття «механізму захисту», його структури, форм та особливостей
юридичної природи. На основі аналізу Конституції виділено основні форми
захисту соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина:
1) державний захист; 2) захист органами місцевого самоврядування; 3) захист
прав і свобод громадськими об’єднаннями і професійними союзами,
правозахисними організаціями; 4) самозахист, що включає: подачу скарг, заяв,
пропозицій; звернення в засоби масової інформації; публічні виступи
громадян; юридичну відповідальність; звернення в міжнародні органи із
захисту прав. Крім того, здійснено загальнотеоретичне і законодавче
дослідження розмежування суміжних понять «захист» і «охорона». З’ясовано,
що спільним для них є правова природа і конституційний пріоритет, а
відмінним – функціональне призначення (правоохоронна функція і
правозахисна функція). В підсумку аргументовано поділ механізму захисту
соціальних та економічних прав на нормативно-правову та інституційну
складові, а також на національну і міжнародну.
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У підрозділі 2.2 «Нормативно-правові гарантії захисту соціальних та
економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні» доведено
доцільність розгляду нормативно-правової складової механізму захисту в
аспекті його гарантування, тобто системи нормативно-правових актів, які
забезпечують захист соціальних та економічних прав і свобод людини і
громадянина в Україні. Стверджується, що механізм захисту соціально-
економічних прав, включаючи в свою структуру гарантії, забезпечує їх
реалізацію, шляхом приведення в дію усіх процесів, умов, способів та засобів,
які нормативно визначені.

Проаналізовано поняття «гарантій», розкрито їх зміст, ознаки та систему.
Пропонується поділити гарантії захисту на: норми-принципи (установчі);
норми-гарантії (забезпечувальні); процесуальні норми; норми, які
встановлюють юридичні обов’язки (зобов’язуючі); норми, які встановлюють
юридичну відповідальність (правозастосовчі, охоронні).

Проведено аналіз кожного елемента з посиланням на конкретні норми
законодавства України. Звертається увага на те, що норма-гарантія є
усталеною у своїй формі у вигляді текстуального нормативного припису, а
підходи до тлумачення змісту перманентно змінюються. Наголошується на
тому, що включення обов’язків та юридичної відповідальності до елементів
гарантій захисту не порушує принципів свободи та правової держави, оскільки
права одних осіб, що не закріплені обов’язками інших, не можуть бути
реалізовані.

У підсумку запропоновано та обґрунтовано внесення окремих змін в текст
Основного закону України.

У підрозділі 2.3 «Інституційний елемент механізму захисту соціальних
та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні» здійснений
комплексний аналіз системи інституцій державної влади, місцевого
самоврядування і громадянського суспільства, які у процесі свого
функціонування прямо або опосередковано здійснюють захист соціальних та
економічних прав людини і громадянина.

Обґрунтовується необхідність створення профільного комітету
(принаймні підкомітету) Верховної Ради України з питань захисту соціально-
економічних прав людини і громадянина; аргументована доцільність
впровадження посади Уповноваженого Верховної Ради з прав учасників АТО;
доведена необхідність створення належної нормативно-правової бази
діяльності волонтерських організацій. Детально проаналізовано місце
Конституційного Суду України у системі органів захисту соціальних та
економічних прав, охарактеризовані правові позиції Суду в контексті теми
дослідження. Аналізується доктрина про зменшення соціальних гарантій
Конституційним Судом Литовської та Латвійської Республік.

Досліджено стан та перспективи розвитку запровадженого в нашій
державі інституту бізнес-омбудсмана і охарактеризовані реформаційні
процеси в органах прокуратури, їх значення для системи захисту соціальних та
економічних прав і свобод людини і громадянина, а також роль Президента
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України, Кабінету Міністрів, профільних міністерств, а також інститутів
громадянського суспільства.

У підрозділі 2.4 «Міжнародна складова конституційно-правового
механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод громадян України»
аналізується сучасна ситуація із впровадження європейських стандартів
економічних і соціальних прав у чинне законодавство України у частині їх
захисту. Пропонується поділити механізм міжнародного захисту на
конвенційний (нормативний) та інституційний елементи. Увага акцентується
на тому, що правові висновки ЄСПЛ, викладені як проти України, так і у
рішеннях проти інших держав, мають обов’язкове значення для України у
розрізі правозастосовної практики щодо вирішення спорів, породжених
соціальними та економічними правовідносинами.

Окремо наголошується на тому, що ні в Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція), ні в
Протоколах до неї прямо не передбачено право людини на соціальне
забезпечення в цілому. Проте, завдяки застосуванню ЄСПЛ розширеного
еволюційного тлумачення, все більше прав, які не закріплені в Конвенції та
Протоколах текстуально, у тому числі соціальних та економічних, підпадає
під протекторат Конвенції і стає предметом розгляду ЄСПЛ. Констатується
факт того, що не дивлячись на те, що правові висновки ЄСПЛ є джерелом
права в Україні, а отже є обов’язковими, національні суди досить
малообізнані і недостатньо використовують напрацьовані позиції ЄСПЛ у
власній практиці.

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і
запропоновано нове вирішення важливого наукового завдання, що полягає у
характеристиці конституційно-правового механізму захисту соціальних та
економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Відповідно до
поставленої мети та сформульованих завдань на основі проведеного
дослідження було зроблено такі висновки:

1. Соціальне розуміння прав і свобод передбачає їх співвідношення зі
справедливістю, мораллю, гуманністю, рівністю як основними засадами права.
Позиція Нюрнберзького Трибуналу показала, що загальні принципи права
мають пріоритет над принципами правосуддя, адже закон, який суперечить
ідеалам права та справедливості є нікчемним. Багатозначність поняття «прав
людини» породжує множинність їх класифікації за різними критеріями на:
негативні і позитивні; основні і додаткові; загальні і спеціальні; індивідуальні і
колективні та інші. Значним для дослідження був підхід К. Васака. За
черговістю включення до конституцій, вчений виділяв особисті і політичні як
перше покоління прав; соціальні та економічні – друге покоління прав, яке
зумовило виникнення соціальної держави; і третє покоління – колективні
права.
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2. Соціальні та економічні права займають самостійне місце у системі
прав людини, оскільки ці права покликані забезпечити економічні свободи,
надати матеріальні гарантії захисту якості життя. Для гарантій належного
ступеня позитивної свободи, людина повинна володіти «інструментами» за
допомогою яких можна було б зробити вільний вибір. Значною мірою такі
інструменти виражаються як основні соціально-економічні права на
задоволення потреб в їжі, одягу, житла, охорони здоров’я, освіті і т.д. Таким
чином, особисті і політичні права не можуть бути гарантовані, якщо відсутні
основні соціально-економічні права.

3. Доведено, що процес становлення інституту соціально-економічних
прав і свобод, їх захисту та розвиток концепції соціальної держави є
взаємообумовленими, взаємопов’язаними і взаємодоповнюючими процесами.
Співвідношення соціальної держави (яка як правило проголошується у вигляді
конституційного принципу) з соціальними та економічними правами
розглядається як гарантія першої щодо їх державного захисту. Водночас
соціально-економічні права виступають основою формування і функціонування
соціальної держави. Визначено періоди становлення та розвитку доктрини
соціальної держави та інституту захисту соціально-економічних прав і свобод
людини в Європі та Україні: перший – кін. XVIII ст. – поч. ХХ ст.; другий – поч.
ХХ ст. – кін. ХХ ст. (який охоплює радянський та західноєвропейський етапи);
третій – кін. ХХ ст. і до сьогодні, який характеризується універсалізацією
соціальних та економічних прав і свобод людини.

4. Під конституційно-правовим механізмом захисту соціальних та
економічних прав і свобод людини і громадянина слід розуміти закріплену в
Конституції та інших нормативних актах, динамічну багатоступеневу систему
заходів та засобів захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і
громадянина, гарантії реалізації яких забезпечуються інституційними та
нормативними формами, а перманентне розширення меж і способів захисту
яких відбувається за рахунок еволюційного підходу судового тлумачення та
розуміння змісту таких прав. Доведено доцільність узагальнення всіх
елементів структури та поділ механізму захисту соціальних та економічних
прав на: нормативно-правову та інституційну складові, а також на національну
і міжнародну складову.

5. Нормативно-правова складова механізму захисту соціально-
економічних прав і свобод людини і громадянина розглядається в аспекті її
гарантування, тобто наявної системи нормативно-правових актів, які
покликані забезпечити соціально-економічні права. За своїм соціальним
призначенням та роллю, гарантії поділяються на: норми-принципи
(відображають ступінь захищеності, міру свободи, єдність прав і обов’язків,
наприклад, ч. 2 ст. 3 Конституції); норми-гарантії або забезпечувальні норми
(формально-визначені норми про соціально-економічні права, які містяться в
ст.ст. 41–50 Конституції); процесуальні норми (встановлюють порядок
реалізації матеріальних гарантій, наприклад ст. 55 Конституції); зобов’язуючі
норми (виступають мірою обов’язкової поведінки, наприклад ч. 3 ст. 13
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Конституції); норми, які встановлюють юридичну відповідальність
(матеріальну, адміністративну, кримінальну, господарсько-правову,
конституційно-правову).

6. Інституційний елемент механізму захисту соціальних та
економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні слід визначати як
структуровану на конституційному рівні систему інституцій державної влади,
місцевого самоврядування, громадянського суспільства, прямою або
опосередкованою метою функціонування яких є створення та постійне
забезпечення можливостей для людини та громадянина ефективно, тобто
оперативно та якісно, реалізовувати своє право на захист соціальних та
економічних прав і свобод тощо. Варто відзначити важливу роль інституцій
громадянського суспільства таких як адвокатура, засоби масової інформації,
система професійних спілок, волонтерські організації, благодійні організації,
правозахисні організації, політичні партії, які в умовах лімітованих бюджетних
можливостей держави відіграють все значнішу роль у питаннях захисту
соціальних та економічних прав і свобод людини в Україні.

7. Практика розгляду Конституційним Судом України спорів щодо
конституційності нормативно-правових актів у сфері реалізації соціально-
економічних прав не є однозначною в силу застосування судом двох
діаметрально протилежних за змістом підходів до інтерпретації правових
норм: формально-юридичного та пропорційного. Вважаємо, що застосування
Конституційним Судом України пропорційного підходу під час тлумачення
норм Конституції та постановка соціально-економічних прав у залежність від
фінансового та економічного стану держави не узгоджується в цілому з
концепцією соціальної держави, проте є доцільним в умовах економічної
кризи. Пропонується застосувати практику органів конституційної юрисдикції
Литовської та Латвійської Республік в частині створення механізму
компенсації утриманих чи недорахованих коштів у майбутньому.

8. Надзвичайно актуальним сьогодні є дослідження захисту соціально-
економічних прав осіб, що зазнали негативних наслідків від бойових дій на
території України у процесі проведення антитерористичної операції. Автором
запропоновано створення посади Уповноваженого Верховної Ради України з
прав учасників антитерористичної операції, головними завданнями якого
повинні стати: 1) глибинний моніторинг прав людини, порушення яких може
відбутись у зв’язку із проведенням антитерористичної операції; 2) розробка
нормативно-правових актів у відповідній сфері; 3) організація заходів за
участю Уповноваженого, метою яких є захист прав людей у зоні
антитерористичної операції; 4) реалізація інформаційної компанії спрямованої
на вдосконалення системи захисту прав людини у зоні антитерористичної
операції, зокрема соціальних та економічних.

9. Міжнародну складову конституційно-правового механізму захисту
соціальних та економічних прав і свобод людини складають: міжнародний
конвенційний та інституційний елементи. Основними міжнародними
нормативно-правовими актами у сфері захисту економічних та соціальних
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прав особи є Загальна декларація прав людини ООН 1948 року, Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Міжнародний пакт
про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, Європейська соціальна
хартія 1961 року та інші. Встановлено, що конвенційний механізм захисту
соціально-економічних прав людини, окрім закріплення самого змісту
правових норм, створює нормативну основу функціонування інституційних
механізмів, за допомогою яких втілюється практична сторона захисту
соціально-економічних прав.

10. Правові позиції ЄСПЛ виступають основою для формування
принципів захисту соціально-економічних прав людини в національних судах.
В силу того, що Україна визнала юрисдикцію ЄСПЛ у питаннях тлумачення і
застосування Конвенції та Протоколів до неї, у випадках потенційних
порушень з боку України соціально-економічних прав людини – це слугує
підставою для розгляду рішення ЄСПЛ як джерела вітчизняного права.

11. Автором запропоновано внести наступні зміни в Конституцію
України:

– положення ч. 2 ст. 43 «держава створює умови для повного здійснення
громадянами права на працю» слово «громадянам» вилучити з тексу; в ч. 6
«громадянам гарантується захист від незаконного звільнення» замінити на
«кожному, хто працює, гарантується захист від незаконного звільнення»;

– ч. 1 ст. 46 «громадяни мають право на соціальний захист…» замінити
на «кожна людина має право на соціальний захист...»;

– доповнити ст. 43 Конституції України наступним пунктом «Для
ефективного здійснення права на працю, держава зобов’язана забезпечувати та
підтримувати якомога вищий і стабільніший рівень зайнятості, прагнучи до
досягнення повної зайнятості її населення» (задля узгодження з п. 1 ст. 1
Європейської Соціальної Хартії);

– застосувати гуманістичний підхід виходячи з теорії природного права,
до нормативного визначення права на відпочинок, а саме: ч. 1 ст. 45
Конституції України «Кожен, хто працює, має право на відпочинок» замінити
на «Кожна людина, має право на відпочинок». Такий підхід буде
узгоджуватися з первинними потребами людини як біосоціальної істоти, для
якої не потрібно встановлювати підстав для права на відпочинок. Для
узгодженості по тексту пропонується внести доповнення в ч. 2 ст. 45, а саме
«Це право забезпечується для тих, хто працює, наданням щотижневого
відпочинку…»;

– доповнити ч. 1 ст. 47 Конституції та викласти в наступній редакції:
«Кожна людина має право на житло належного рівня». Дана оціночна
категорія тлумачиться Європейським комітетом з соціальних прав як «житло
достатнього або належного рівня, що є безпечним з точки зору санітарно-
епідемічних норм та охорони здоров’я, не перенаселене і т.д.».

Окрім того розроблено законопроект «Про Уповноваженого Верховної
Ради України з прав учасників антитерористичної операції». Даний
законопроект та пояснювальна записка до нього містяться в Додатку 2.
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АНОТАЦІЯ

Максимович Р.О. Конституційно-правовий механізм захисту
соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні.
– На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. –
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства
освіти і науки України. – Київ, 2017.

Дисертація присвячена проведенню комплексного науково-
теоретичного дослідження правової природи конституційно-правового
механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод людини та
громадянина в Україні.

Розглянуто соціально-економічні права як об’єкт конституційно-
правового захисту та основа формування соціальної держави; специфіку
нормативно-правових гарантій та взаємодію державних і недержавних
інституцій покликаних захищати відповідні права; межі захисту соціально-
економічних прав осіб, які зазнали негативних наслідків в зоні АТО; правові
позиції Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини
у сфері захисту соціально-економічних прав.

Ключові слова: соціальні та економічні права і свободи, соціальна держава,
конституційно-правовий механізм захисту прав людини, нормативно-правові
гарантії, Конституційний Суд України, Європейський суд з прав людини.
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АННОТАЦИЯ

Максимович Р.О. Конституционно-правовой механизм защиты
социальных и экономических прав и свобод человека и гражданина в
Украине. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. –
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства
образования и науки Украины. – Киев, 2017.

Диссертация посвящена проведению комплексного научно-
теоретического исследования правовой природы конституционно-правового
механизма защиты социальных и экономических прав и свобод человека и
гражданина в Украине.

Рассмотрены социально-экономические права как объект
конституционно-правовой защиты и основа формирования социального
государства; специфика нормативно-правовых гарантий и взаимодействие
государственных и негосударственных институтов, призванных защищать
соответствующие права человека; пределы защиты лиц, подвергшихся
негативным последствиям в зоне АТО; правовые позиции Конституционного
Суда Украины и Европейского суда по правам человека в сфере защиты
социально-экономических прав.

Ключевые слова: социальные и экономические права и свободы,
социальное государство, конституционно-правовой механизм защиты прав
человека, нормативно-правовые гарантии, Конституционный Суд Украины,
Европейский суд по правам человека.

SUMMARY

Maksymovych R.O. Constitutional and legal protection mechanism of
social and economic rights and freedoms of man and citizen in Ukraine. –
The manuscript.

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.02 –
constitutional law; municipal law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv
of Ministry of the Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017.

The thesis is devoted to carrying out comprehensive and systematic analysis
of scientific and theoretical understanding of the protection mechanism of social and
economic rights and freedoms of man and citizen, paradigm clarification of
interaction of its elements, analysis and output of patterns of the international
practice of protecting this category of rights and freedoms.

The paper reveals a modern understanding of social and economic rights as
the basis for the formation and functioning of a welfare State. It is proved that in the
developed democratic countries the formation of the concept of socio-economic
rights and freedoms and the development of the doctrine of a welfare State are
interdependent, interrelated and complementary processes.
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Within the framework of the dissertation the author defines the constitutional
and legal protection mechanism of socio-economic rights and freedoms of man and
citizen in Ukraine as enshrined in the Constitution and other normative acts a
dynamic multi-stage system of measures and means of protection of social and
economic rights and freedoms of man and citizen, guarantees of the implementation
of which is provided by institutional and normative forms, and the permanent
expansion of the boundaries and methods of protection is due to the evolutionary
approach with the legal interpretation and understanding of the content of such
rights.

The system of normative legal guarantees consists of: norms that contain legal
principles; norms that provide legal guarantees; procedural norms; norms that
establish legal obligations; norms that establish legal responsibility.

The institutional component includes the system of state authorities, local self-
government and civil society, which in the process of their functioning directly or
indirectly protect the social and economic rights of man and citizen.

The place of the Constitutional Court of Ukraine in the system of state
authorities of protection of social and economic rights is analysed in detail and the
legal positions of the Court are described in the context of the research. The doctrine
of the reduction of social guarantees by the Constitutional Court of Lithuania and
the Republic of Latvia is analysed and it is proposed to apply their practice in the
creation of a mechanism for compensation of retained or insufficient funds in the
future.

Within the framework of the work attention was devoted to the extremely
topical issue nowadays, or rather the study of a specific regime of the protection of
social and economic rights and freedoms of individuals who suffered negative
impact of hostilities on the territory of Ukraine in the course of an antiterrorist
operation. The subject structure of such persons is defined as ATO participants;
internally displaced persons; persons residing in the temporarily occupied territory.
The introduction of a specialized ombudsman on the rights of ATO participants has
been proposed.

Analysis remedies in the light of international treaty and institutional
mechanisms and methods of protection of social and economic rights. Developed the
essence of the evolutionary approach of the European Court of Human Rights as to
protection of social and economic rights and freedoms, which is in expanded
interpretation of the modern understanding of ownership. Expressed the position that
each state in the process of social function is obliged to ensure the provision of a
minimum level of social protection for everyone. On the one hand, any state is free
to determine the specific size of any other social benefits, the manner of their
implementation, depending on the economic welfare of the state, but the reference of
the public authorities on a temporary or permanent failure to provide minimum of
specified social protection of the population due to the absence of financial
opportunities is unacceptable. In other words, each state must make permanent
provision of a minimum level of social protection, the size and boundaries of which
are set in national legislation with consideration of international standards and
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obligations that the state imposes on it from the accession to international
conventions.

The study formulated theoretical conclusions and practical proposals to
improve the mechanism of protecting social and economic rights.

Keywords: social and economic rights and freedoms, welfare State, the
constitutional and legal protection mechanism of human rights, normative legal
guarantees, the Constitutional Court of Ukraine, the European Court of Human
Rights.
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