
ВІДГУК
офіційного опонента Петришина Олександра Віталійовича, 

доктора юридичних наук, професора, академіка Національної 
академії правових наук України па дисертацію Пащенко Марії 
Олександрівни на тему «Роль загального та індивідуального 

правового регулювання у забезпеченні природних прав людини», 
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Реформування та розвиток українського суспільства, заснованого на 

демократичних засадах, пов’язується з необхідністю не лише визнання, а й 

гарантування основних прав людини. Особливої актуальності ця проблема 

набирає у сфері правового регулювання, що на рівні загального та 

індивідуального впливу забезпечує закріплення, реалізацію та відновлення 

суб’єктивних прав. Саме це і обумовлює теоретичну і практичну значимість 

обраної дисертанткою проблеми, яка має важливу теоретичну та практичну 

спрямованість.

Крім того, актуальність дисертаційного дослідження М.О. Пащенко 

вбачається також у наступному:змІні потреб та інтересів сучасного суспільства, 

що полягає у підвищенні значення інтересів конкретних осіб; необхідності 

реформування взаємин людини та держави, що полягає у визнання природних 

прав людини з боку держави; удосконаленні процесу взаємодії 

соціонормативних регуляторів у сфері природних прав людини; визнанні прав 

людини вищою соціальною цінністю на конституційному рівні; необхідності 

обгрунтування цілісного юридичного уявлення про правове забезпечення 

природних прав людини в умовах сучасних реалій; відсутності комплексних 

наукових досліджень проблем загального та індивідуального регулювання у 

забезпеченні природних прав людини в умовах сучасних державно-правових 

змін.

Положення, висновки та рекомендації є обґрунтованими та 

достовірними. Цьому сприяло опрацювання них,

за спеціальністю 081 «Право».
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Аналіз публікацій автора, актуальності обраної дисертанткою теми рівня 

обґрунтованості наукових положень визначає правомірність висновку про 

відповідність дисертаційної роботи Пащенко М.О. вимогам, закріпленим 

наказом Міністерства освіти і науки №759 від 31.05.2019 р. №167 «Про 

проведення експерименту з присудження ступеню доктора філософії».

На нашу думку, дисертаційне дослідження Пащенко М.О. може бути 

рекомендованим до публічного захисту, а дисертантка -  Пащенко Марія 

Олександрівна, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 081 «Право».

Офіційний опонент:
завідувач кафедри теорії держави і права 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 
доктор юридичних наук, про 
Заслужений діяч науки і терпкії; 
академік Національної ак^рагі 
правових наук України

к О »  Л ііп  п \ Ч "ч.у
О.В. Петришин

У%/  І
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До Спеціалізованої вченої ради 
у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Пащенко Марії Олександрівни

на тему: «Роль загального та індивідуального правового регулювання у 
забезпеченні природних прав людини», 

подану на здобуття ступеня доктора філософії 
з галузі знань 08 -  Право, за спеціальністю 081 -  Право

Актуальність обраної теми.

Розвиток державно-правових явищ на початку XXI століття 

супроводжується, як бачимо, складними соціально-гтйлітичними та 

економічними відносинами, реформуванням різноманітних сфер 

життєдіяльності людини, держави і суспільства. Важливим за цих умов є 

звернення уваги науковців І державотворців до питання взаємин людини і 

суспільства, громадянина і держави і т.д,, забезпечення пріоритету 

природних та невід’ємних прав і свобод людини.

Погоджуємось, що сучасний світ неможливо уявити без природних 

прав людини, що засновані на принципах свободи, рівності, справедливості 

та є найвищою цінністю людської цивілізації. Вони є виміром буття
ч.
".

особистості, виражають її свободу та є невід'ємними і необхідними 

способами і умовами її життя, взаємовідносин з суспільством, державою, 

іншими індивідами. Природні права людини мають універсальний характер 

та водночас є ціннісним орієнтиром, забезпечують застосування людського 

виміру до громадянського суспільства, права і закону, організацій та 

діяльності системи органів публічної влади. Власне від останніх значною 

мірою залежить належна реалізація, доступність і стан дотримання, 

ефективність системи захисту природних прав людини.

У різних правових системах регламентація природних прав людини 

формувалася та розвивалася відповідно до особливостей культури, філософії.
і
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релігії, суспільного світогляду, моралі відповідної цивілізації на окремому 

історичному етапі розвитку. Проте в умовах сучасного євроінтеграційного і 

глобалізаційного розвитку у різних країнах спостерігаємо взаємовплив і 

взаємодію різноманітних правових інститутів, нормативних та інституційних 

механізмів правового регулювання і забезпечення природних прав людини. 

Звісно, на цьому шляху виникають серйозні протиріччя у теорії та практиці 

розуміння проблеми природних прав людини, їх правового регулювання, 

дотримання, виконання, застосування, реалізації, охорони і захисту, 

відновлення або сприяння відновленню.

Усе це підкреслює актуальність даної теми дослідження, особливо в 

умовах сьогодення, існування різноманітних концепцій походження прав 

людини, відмінностей їх правового забезпечення на рівні законодавства 

різних держав, в умовах згаданих реформ, а також розвитку судової практики 

у даній сфері. Тривалий час представники теорії держави і права, 

конституційного права, цивільного права та інших галузей науки не стоять 

осторонь проблематики прав людини, однак низка проблем залишається, 

зокрема, стосовно периферійності сучасного правового знання, що очевидно 

в процесі дослідження ролі загального та індивідуального правового 

регулювання у забезпеченні природних прав людини у контексті сучасної 

державно-правової модернізації.

Відповідність дисертаційної роботи сучасним вимогам науки і 

практики. Дисертаційне дослідження здійснено у межах тем науково- 

дослідної роботи юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Механізм адаптації законодавства у 

сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу» (№ 

06БФ042-01, номер державної реєстрації: 010Ш003579); «Доктрина права у 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042- 

01, номер державної реєстрації: 011Ш008337) та відповідно до затвердженої 

і в подальшому уточненої Вченою радою юридичного факультету Київського

2
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національного університету імені Тараса Шевченка теми дисертації 

(протоколи від 21 квітня 2016 р. № 3 та від 25 березня 2019 р. № 9).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Робота М.О. Пащенко характеризується комплексним теоретичним 

підходом до предмету дослідження. Структура роботи чітка та послідовна, 

наявний зв'язок між поставленими завданнями, елементами новизни та 

висновками.

Чіткість та послідовність структури роботи, логічність співвідношення 

між поставленими завданнями, елементами новизни та висновками, 

підтверджується ґрунтовним аналізом наукових джерел, а також нормативних 

актів України та зарубіжних країн, що дає можливість осягнути системно 

питання, пов’язані із загальним та індивідуальним правовим регулюванням у 

забезпеченні природних прав людини.

Деякі положення дисертації мають дискусійний характер, авторка 

полемізує з іншими вченими, аргументуючи власну позицію. Це не зменшує 

значущості виконаної роботи, а навпаки, може стати детермінантою 

подальших досліджень у цій царині.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, визначається й тим, що поряд із викладенням 

теоретичного матеріалу та відповідних положень чинного законодавства, 

подаються актуальні проблеми теорії держави і права, теорії конституційного 

права та практики застосування правових норм, які стосуються прав людини.

У роботі матеріал викладено системно та послідовно. Опрацьовано 

різноманітну джерельну базу, список використаних джерел налічує 315 

найменувань. Високий ступінь вірогідності та наукової обґрунтованості 

результатів виконаного дослідження також забезпечено завдяки використанню 

відповідного методологічного інструментарію дослідження. Зокрема, 

методологія дослідження ролі загального та індивідуального правового

з
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регулювання у забезпеченні природних прав людини дисертанткою 

розкривається шляхом застосовування загально-методологічної позиції 

сучасної юриспруденції, що ґрунтується на трьохрівневій структурі 

(дослідницькі (методологічні) підходи, методи та принципи): 1)

методологічний підхід, а саме а) антропологічний підхід (філософсько- 

антропологічний, соціально-антропологічний, релігійно-антропологічний); б) 

системний підхід; в) історико-психологічний підхід; 2) методи дослідження 

або «інструменти» методологічних підходів -  філософські (діалектичний, 

онтологічний, метафізичний, аксіологічний) для вивчення природних прав 

людини як юридичної категорії, природа та сутність якої перебувають у 

постійному розвитку; загальнонаукові (історичний, формально-логічний, 

метод сходження від конкретного до абстрактного, порівняльно-правовий) - 

для встановлення різновидів дослідницьких підходів, з ’ясування їх 

евристичних можливостей, визначення понять означеної категорії; в) 

спеціально-наукові методи (аксіоматичний метод, теоретико-прогностичний) 

- для формулювання правильного і чіткого поняття об'єкта шляхом 

виокремлення його серед інших подібних та однорідних складових.

Постановка завдань, визначення об’єкта, предмета та мети наукового 

пошуку має чіткий та зрозумілий вигляд і повною мірою відповідає загальним 

вимогам. Завдання та мета наукової праці автором загалом досягнуті. Зокрема, 

з’ясовано історико-логічні та гносеологічні основи формування уявлень про 

природні права людини; розкрито структуру і систему захисту природних 

прав людини, теоретичні уявлення про функції захисту природних прав 

людини. Підкреслено, що вплив міжнародно-правового регулювання на 

нормативно-правове регулювання захисту природних прав людини має 

організаційний (міжнародно-правове закріплення діяльності міжнародних 

організацій), змістовний (закріплення стандартів, принципів та меж 

правового впливу) та гарантійний (відповідальність держав) рівень.

Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертантки у
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питаннях що досліджуються, та забезпечує належний рівень обґрунтованості 

наданих висновків.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації не викликає сумнівів та полягає, насамперед, у 

тому, що у дисертаційній роботі М.О. Пащенко міститься теоретичне 

узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у розкритті 

теоретико-правових аспектів ролі загального та індивідуального правового 

регулювання у забезпеченні природних прав людини.

До результатів дослідження дисертації, які, на наш погляд, містять 

елементи новизни та сприяють вирішенню ряду теоретичних та практичних 

проблем, належать, зокрема, такі положення:

- авторське розуміння системи захисту природних прав людини як 

цілісної, відносно самостійної сукупності нормативних та індивідуальних 

правових засобів регулювання правозахисних відносин та правозахисної 

діяльності щодо здійснення права на захист природних можливостей 

людини;

- визначення структури системи захисту природних прав людини як 

системи з двох рівнів -  нормативного, що закріплює механізм захисту і 

складається із загально-правової, галузевої та інституційної підсистем та 

індивідуального, що забезпечує конкретизацію засобів до суб’єкта і певної 

ситуації, складається із судово-прокурорського правоохоронного, 

громадського захисту та самозахисту;

- загальне (нормативне) правове регулювання природних прав людини 

полягає у визначенні, упорядкуванні та організації відносин щодо 

забезпечення природних прав людини за допомогою створення, зміни, 

доповнення або скасування правових норм, визначення сфери їх дії у 

просторі, часі та по колу осіб. Загальне правове регулювання природних прав
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людини доповнюється індивідуальним. Вони є взаємно доповнюючими 

видами, завдяки взаємодії яких компенсуються недоліки як нормативного 

регулювання (абстрактність, віддаленість від фактичних відносин), так і 

індивідуального (мінливість, значний простір для проявів свавілля, 

суб'єктивізму);

- правовий захист природних прав людини -  це форма реалізації прав 

людини на правовий захист, що забезпечується з метою повноцінного та 

ефективного здійснення людиною невід'ємних прав, полягає у діяльності 

зацікавлених суб’єктів за умови застосування засобів державного примусу 

для недопущення порушення природних прав людини, їх відновлення 

гарантована можливістю застосування юридичної відповідальності.

Робота містить й інші позитивні висновки, відображені в дисертації.

Практична значимість результатів дослідження. Висновки і 

рекомендації, обґрунтовані у роботі, можуть бути використані: у науково- 

дослідній роботі, у правотворчій діяльності, у навчальному процесі.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих наукових працях.

Основні положення дисертаційного дослідження викладено автором у 5 

статтях у виданнях, які внесені до переліку наукових фахових видань 

України, з яких 1 у періодичному зарубіжному науковому виданні; 6 тезах 

доповідей та повідомлень на наукових і науково-практичних конференціях.

їх аналіз дозволяє дійти висновку про належну повноту викладу 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, в 

опублікованих наукових працях.

Оцінка змісту дисертації.

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що 

поділяються на підрозділи, висновків, списку використаних джерел і 

додатків.
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У вступі розкрито сутність і стан розробленості наукової проблеми, що 

досліджується, та обґрунтовано вибір і актуальність обраної теми, визначено 

об’єкт і предмет, завдання, методологічну і теоретичну основи дослідження, 

методи дослідження, розкрито наукову новизну отриманих результатів, їх 

теоретичне і практичне значення та особистий внесок здобувана, наведено 

дані про впровадження та апробацію результатів дослідження на наукових 

конференціях, в публікаціях за темою дисертації.

У першому розділі «Філософсько-правові, гносеологічні та 

методологічні аспекти становлення уявлень про природні права людини» 

розкрито та узагальнено становлення поглядів на проблему природних прав 

людини як самостійну правову категорію з точки зору поняття, значення та 

сутності. Проаналізовано генезу історико-логічних та гносеологічних 

підходів щодо формування та розвитку уявлень про природні права людини 

через концепцію природних прав людини, ґрунтуючись на п’яти наукових 

підходах: 1) природно-правовому підході, 2) юридично-позитивістськму 

підході, 3) цивілізаційному підході, 4) регулятивному підході, 5) 

глобальному підході. Запропоновано авторську інтерпретацію природних 

прав людини та виокремлено ознаки природних прав людини, що визначають 

діалектичну єдність свободи, рівності, гідності як субстанцію прав людини.

Зазначено, що зміст і обсяг природних прав визначаються сукупністю 

таких соціальних чинників як інтерес людини, моральність суспільства, мета 

цих прав. Сутність природних прав людини досліджено через такі їх 

властивості, як невід’ємність неподільність, універсальність, духовно- 

моральна заснованість, похідність від природного порядку речей, 

заснованість на справедливості. Обґрунтовано методологічну основу 

дослідження.

.У другому розділі «Роль загального та індивідуального правового 

регулювання як нормативної основи забезпечення природних прав людини» 

сформульовано поняття «правове регулювання природних прав людини»,
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визначено функціонально-цільову залежність категорій «правове 

регулювання» та «природні права людини», з’ясовано ефективність 

правового регулювання природних прав людини. Аргументовано поняття 

«правове регулювання природних прав людини» та розкрито його сутність, 

що полягає у ефективності правових норм, які регулюють означені 

правовідносини, оскільки саме вони є основним правовим інструментом, за 

допомогою якого здійснюється спеціально-юридичний вплив на 

найважливіші для держави і суспільства суспільні відносини, пов’язані з 

невід’ємними правами людини.

Тут підкреслюється, що предметом загального та індивідуального 

правового регулювання природних прав людини є відносини, пов’язані із 

невід’ємними правами людини, які потребують як нормативної так і 

індивідуальної регламентації. Визначено межі загального та індивідуального 

правового регулювання.

У третьому розділі «Роль правового регулювання як засобу захисту 

природних прав людини» обґрунтовано поняття захисту природних прав 

людини, запропоновано систему захисту природних прав людини та 

виокремлено особливості правового регулювання захисту цих прав. Розкрито 

авторське бачення категорії «захист природних прав» та виокремлено 

основні ознаки захисту природних прав людини, серед яких: а) державна 

природа; б) закріплення у нормативно-правових актах; в) відображення стану 

та рівня розвитку основних сфер суспільного життя держави; г) 

універсальний та безперервний характер; д) визначення повноважень 

правоохоронних та правозахисних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій, посадових і службових осіб у 

процесі здійснення правозахисної діяльності; є) реальний та доцільний 

характер.

Запропоновано авторське розуміння системи захисту природних прав 

людини і визначена мета системи захисту природних прав людини, якою є
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всебічний захист природних прав людини, що вимагає засобів та дій щодо 

його досягнення. Проаналізовано особливості міжнародно-правового і 

внутрішньодержавного регулювання у сфері захисту природних прав людини

У Висновках наведено результати дослідження щодо теоретико

правового узагальнення ролі загального та індивідуального правового 

регулювання у забезпеченні природних прав людини. У Додатках наведено 

список публікацій здобувана, довідки про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження.

Зауваження щодо змісту дисертації.

Загалом можна зробити висновок, що дисертація М.О. Пащенко 

відзначається достатнім науково-методологічним рівнем виконання, 

виваженістю й обґрунтованістю висновків. Разом із тим, як і при дослідженні 

будь-якої складної та актуальної теоретико-методологічної проблеми, в 

зазначеній дисертації міститься ряд спірних, неузгоджених і не достатньо 

обґрунтованих положень, які можуть стати підґрунтям для наукової дискусії 

та для подальшої розробки даної проблеми. Зупинимося на них детальніше:

1. На нашу думку, більше уваги у роботі необхідно було б приділити 

з ’ясуванню сутності загального та індивідуального правового регулювання як 

такого. Цілком погоджуємося із необхідністю дослідження категорії «природні 

права людини», оскільки вона є центральною у роботі дисертантки. Однак, на 

нашу думку, особлива роль цих видів правового регулювання у забезпеченні 

природних прав людини може бути визначеною за умови з’ясування сутності 

правоого регулювання як засобу надання суспільству рис системності.

2. Тема дисертації торкається проблеми ролі правового регулювання у 

забезпеченні природних прав людини. Однак, мова іде більше про регулювання 

цих прав і, як окремий аспект регулювання -  про їх захист. У зв’язку із цим, на 

нашу думку, потребує додаткового уточнення вживання зазначеного терміну.

3. На нашу думку, робота більше б виграла, якби дисертантка приділила 

окрему увагу аналізу європейського досвіду правового регулювання
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забезпечення природних прав людини, особливо аналізу рішень Європейського 

Суду з прав людини по конкретним справам як приклади індивідуального 

правового регулювання. Це надало б можливість визначити позитивний досвід 

у цій сфері та запропонувати шляхи вдосконалення вітчизняного правового 

регулювання забезпечення природних прав людини.

Означені зауваження не мають принципового характеру та націлені на 

уточнення авторської позиції із спірних питань і не торкаються принципових 

здобутків дисертантки. Вони можуть стати у нагоді у подальших наукових 

пошуках.

Загальний висновок. На підставі викладеного вважаємо, що 

дисертаційне дослідження Пащенко Марії Олександрівни «Роль загального та 

індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав 

людини» виконана на високому професійному рівні; засвідчує здатність 

дисертантки до аналітичного мислення, наукової дискусії та обґрунтування 

власної наукової позиції.

Аналіз тексту дисертації свідчить про відсутність порушення авторкою 

вимог академічної доброчесності. У роботі наявні посилання на джерела 

інформації у випадку використання ідей, концепцій, розробок, відомостей, 

дотримано вимоги норм законодавства України про авторське право, надано 

інформацію про результати наукової діяльності, використані методики 

досліджень з відповідних джерел інформації.

Вважаємо, що аналіз публікацій автора, актуальності обраної 

дисертанткою теми, рівня обґрунтованості наукових положень визначає 

правомірність висновку про відповідність дисертаційної роботи Пащенко М.О. 

державним вимогам, закріпленим наказом Міністерства освіти і науки № 759 

від 31.05.2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеню 

доктора філософії».

На нашу думку, дисертаційне дослідження Пащенко М.О. «Роль 

загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні
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природних прав людина» може бути рекомендованим до публічного захисту, 

а дисертантка заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 08] «Право».
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