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Актуальність обраної теми визначається удосконаленням конституційно- 
правового механізму захисту соціальних і економічних прав та свобод людини 
й громадянина в Україні як об’єктивна життєва необхідність, органічно 
пов’язана з євроінтеграційним вибором нашої держави, оскільки існуюча 
система захисту саме соціальних і економічних прав та свобод людини й 
громадянина в Україні на сьогодні значною мірою носить без перебільшення 
декларативний характер, зумовлений відсутністю правового їх забезпечення, 
ефективного захисту у випадку порушення, що є неприпустимим для 
утвердження нашої країни як повноправного члена прогресивної європейської 
спільноти.

Особливої значущості дана тема набуває у сучасний період розвитку 
України як демократичної, соціальної та правової держави, процес 
становлення котрої ускладнюється певними негативними факторами як 
анексія частини території України, криза політичних еліт, негаразди 
господарства, низька ефективність діяльності управлінських структур, соціальні 
конфлікти, зростання безробіття, а звідси і трудова еміграція населення у 
ближнє та дальнє зарубіжжя тощо.

Слід додати, що формування громадянського суспільства в Україні 
неможливе без належного захисту прав і свобод людини та громадянина. Адже 
проголошення прав і свобод та їх повсюдне і суворе дотримання й захист -  це 
різні речі. На основі положень Конституції України, що стосуються 
насамперед прав і свобод людини та громадянина, необхідно прийняти ті 
закони, якими буде встановлено ефективний механізм їх захисту. Ця проблема 
є багатоманітною і складною. У її основі лежить природне право людини на 
свободу, недоторканість та захист.

Загалом, права і свободи людини та громадянина, їх широта, реальність, 
здійсненність і захищеність виражають не тільки фактичний та юридичний 
статус особи в суспільстві, а й суть діючої в країні демократії, соціальні
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можливості, які закладені в самому суспільному ладі. Вони показники зрілості 
суспільства, його досягнень, тим більше, що на державу та її органи 
Конституція і закони України покладають обов’язки забезпечення і захисту 
прав та свобод людини й громадянина.

Необхідно відмітити й те, що за останній період в Україні захищено ряд 
дисертацій, які містять науковий аналіз окремих аспектів по забезпеченню 
прав і свобод людини та громадянина. Проте, ці праці не містять комплексного 
наукового підходу саме щодо конституційно-правового механізму захисту 
соціальних та економічних прав і свобод людини й громадянина в Україні як 
самостійного інституту. Тому дане дослідження органічно їх доповнює, а 
належність указаних робіт не позбавляє його актуальності.

Відтак тема дисертаційної роботи, яка обрана P.O. Максимовичем, є цілком 
актуальною, зазначене дослідження є своєчасним і корисним як для практики, 
так і для науки конституційного права.

Актуальність указаної тематики визначається ще й тим, що дисертаційне 
дослідження виконане 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. по 31 грудня 2015 р. Тему дисертації 
затверджено рішенням Вченої ради юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (витяг з протоколу № 5 від 
23 лютого 2013 року).

Зазначене дослідження базується на комплексному, системному підході, 
характеризується відповідним рівнем наукових узагальнень. Це значною мірою 
обумовлено і характером дослідницької бази. Поряд з працями представників 
науки конституційного права, P.O. Максимович широко використовував 
наукові розробки із загальної теорії держави і права, історії держави і права 
України та зарубіжних країн й інших галузевих правових наук. Детальному 
аналізу піддано Конституцію України та інші нормативно-правові акти, у тому 
числі й міжнародне законодавство.

Безсумнівною перевагою роботи є використання та аналіз не тільки 
великого обсягу нормативно-правових актів, але й загальнотеоретичних 
наукових праць українських і зарубіжних вчених. Дисертант приділяє увагу 
визначеній проблемі, намагаючись переосмислити і науково пояснити процеси, 
які відбуваються у сфері організації та вдосконалення конституційно-правового 
механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.

Структура рукопису, запропонована здобувачем, є досить обгрунтованою, 
відповідає цілям і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі 
проблеми, визначені автором. Робота складається зі вступу, двох розділів (які 
включають сім підрозділів), висновків, списку використаної літератури, 
додатків, що містять: акт впровадження результатів дисертаційного 
дослідження у законотворчу діяльність; проект Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав учасників антитерористичної
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операції», а також пояснювальної записки до нього.
Послідовність викладення матеріалу в дисертації повністю відповідає 

класичному науковому підходу. Вдало сформульовано мету дослідження, яку 
досягнуто. Запропонована робота характеризується системним підходом до 
розгляду предмета дослідження.

Розділ 1 «Соціальні та економічні права і свободи людинн і громадянина 
як о б ’єкт конституційно-правового регулювання» (с. 11-72) складається з 
трьох підрозділів та висновків до розділу, у якому автором досліджуються 
поняття, зміст та відповідна класифікація прав і свобод людини та громадянина, 
що висвітлює їх розуміння саме як об’єкта конституційно-правового 
регулювання на основі вітчизняної та зарубіжної практики.

У підрозділі 1.1. «Проблема визначення поняття, змісту та класифікації 
конституційних прав і свобод людини і громадянина в України» здійснено 
висвітлення прав і свобод людини та громадянина у якості найвищої соціальної 
цінності суспільства й держави. Дисертант чітко підмітив, що зміст права 
повинен виражати ідентичну якість свободи, юридично встановлену в правових 
нормах, оскільки право виступає у суспільстві в якості міри соціальної свободи. 
Розкриваються закономірності класифікації прав і свобод людини.

У підрозділі 1.2. «Місце соціальних та економічних прав в системі 
конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні» досліджуються 
соціальні та економічні права як окремі групи, зважаючи при цьому на їх 
системність і взаємопов’язаність. Розкрито та обґрунтовано таку ключову 
особливість соціально-економічних прав як економічний зміст, де вони 
набувають певного вартісного виміру в процесі їх реалізації. Відтак 
констатується, що їх забезпечення потребує значних матеріальних ресурсів. 
Вдало підкреслено, що соціальні та економічні права покликані 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» 
автором відстежено становлення та розвиток інституту захисту соціальних та 
економічних прав і свобод людини та громадянина як на теренах України, так і 
європейському просторі, у зв’язку з чим запропонована відповідна 
періодизація, яка визначає етапи відповідних законодавчих положень стосовно 
даних прав та їх захист.

Розділ 2 Правова природа конституційно-правового механізму захисту 
соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні (с. 73- 
205) складається з чотирьох підрозділів та висновків до розділу, у якому 
автором досліджуються поняття, сутність та структурні елементи 
конституційно-правового механізму захисту зазначеної групи прав і свобод, 
нормативно-правові гарантії їх захисту, інституційний елемент механізму 
захисту, а також міжнародна складова указаного механізму захисту.

У підрозділі 2.1. «Поняття, сутність та структурні елементи 
конституційно-правового механізму захисту соціальних та економічних прав і 
свобод людини і громадянина в Україні» дисертант аргументує доцільність
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виокремлення механізму захисту соціально- економічних прав і свобод людини 
та громадянина по відношенню їх реалізації та охорони. Проаналізовано 
теоретико-правові підходи щодо визначення поняття самого «механізму 
захисту», його структури, форм та особливостей юридичної природи. Автором 
виділено основні форми захисту соціально-економічних прав і свобод людини 
та громадянина, серед яких: державний захист; захист органами місцевого 
самоврядування; захист правозахисними організаціями; самозахист. Проведено 
розмежування понять «охорона» та «захист», де спільним є правова природа і 
конституційний пріоритет, а відмінним -  функціональне призначення: 
правоохоронна і правозахисна функції. Слушним є підсумок здобувана 
стосовно поділу механізму захисту даної групи прав на такі складові як 
нормативно-правову та інституційну; на національну та міжнародну.

У підрозділі 2.2. «Нормативно-правові гарантії захисту соціальних та 
економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні» розкривається 
розуміння поняття «гарантій», їх змісту, ознак та системи. Здійснено поділ 
гарантій на норми-принципи (установчі); норми-гарантії (забезпечувальні); 
процесуальні норми; зобов’язуючі норми; правозастосовні, охоронні. 
Небезпідставно стверджується, що механізм захисту соціально-економічних 
прав включає у свою структуру гарантії, забезпечує їх реалізацію шляхом 
приведення у дію всіх умов, способів та засобів. Зосереджено увагу автора, що 
норма-гарантія є усталеною у своїй формі у вигляді текстуального 
нормативного припису, а підходи до тлумачення змісту перманентно 
змінюються.

У підрозділі 2.3. «Інституційний елемент механізму захисту соціальних та 
економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні» аналізується 
система інституцій державної влади, органів місцевого самоврядування, 
громадянського суспільства, котрі в процесі свого функціонування прямо чи 
опосередковано здійснюють захист соціальних та економічних прав людини й 
громадянина. Прогресивним і слушним є подання авторської класифікації 
системи інституцій захисту вищевказаної групи прав і свобод. Доведено 
доцільність створення належної нормативно-правової бази діяльності 
волонтерських організацій.

У підрозділі 2.4. «Міжнародна складова конституційно-правового 
механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод громадян України» 
виходячи з сучасності, аналізується запровадження європейських стандартів 
економічних і соціальних прав у національне законодавство в частині їх 
захисту. Запропоновано поділ механізму міжнародного захисту на 
конвенційний (нормативний) та інституційний елементи. Слушним є 
зауваження автора, що ні в Конвенції, а ні в Протоколах до неї прямо не 
передбачено право людини на соціальне забезпечення у цілому.

Висновки і пропозиції, що містяться у роботі, є авторськими, достатньою 
мірою оригінальні, належним чином обґрунтовані і достовірні, що 
обумовлюється вдало обраною методологією дослідження, зокрема, у роботі 
використано такі методи дослідження як діалектичний, історико-правовий,
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формально-логічний, метод термінологічного аналізу; системні методи серед 
яких системно-структурний, системно-функціональний, статистичний, 
соціологічний, метод моделювання тощо, так і повним та всебічним 
використанням емпіричного матеріалу.

Прогресивним кроком дисертанта можна вважати Акт впровадження 
результатів дисертаційного дослідження P.O. Максимовича у законотворчу 
діяльність, де окреслені Проект Закону України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав учасників антитерористичної операції», а також 
«Пояснювальна записка» до нього.

Наукова новизна результатів роботи, які виносяться на захист не 
викликає сумнівів, яка полягає у проведенні одного з перших в Україні у науці 
конституційного права дисертаційних досліджень, де в комплексі 
розглядаються та висвітлюються теоретичні та практичні підходи щодо 
визначення правової природи конституційно-правового механізму захисту 
соціальних та економічних прав і свобод людини й громадянина в Україні. 
Автором сформульовано ряд конкретних пропозицій та рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення дієвості даного механізму.

Теоретичне і практичне значення дисертації виявляється у тому, що 
сформульовані в дисертації положення, висновки, пропозиції та рекомендації 
можуть бути використані:

-  у науково-дослідних цілях -  для подальшої розробки теорії соціальних та 
економічних прав і свобод людини й громадянина в Україні;

-  у правоїворчій діяльності -  для удосконалення чинних та підготовки 
нових нормативно-правових актів, стосовно реалізації та механізму захисту 
соціальних та економічних прав і свобод;

-  у правозастосуванні -  для забезпечення правильного розуміння сутності і 
гуманістичної спрямованості соціальних та економічних прав і свобод;

-  у навчальному процесі -  при викладанні навчальних дисциплін та курсів, 
зокрема: «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних 
країн», «Сучасні проблеми конституційного права», а також можуть знайти 
застосування при підготовці окремих структурних частин підручників, 
навчальних посібників, курсів лекцій відповідних правових дисциплін, 
навчально-методичних матеріалів;

-  у правовиховній роботі -  для формування і підвищення рівня правової 
свідомості та правової культури населення держави.

Результати дослідження пройшли достатню апробацію: основні 
положення та висновки дисертаційного дослідження знайшли відображення у 
12-ти наукових публікаціях, 4 з яких у фахових наукових виданнях України, 2
-  у зарубіжних наукових виданнях та 6 -  у тезах доповідей (повідомлень) на 
науково-практичних конференціях.

Позитивно оцінюючи зміст дисертації у цілому, вважаємо за необхідне 
висловити ряд спірних моментів, зауважень, врахування яких може допомогти 
дисертанту у подальшій науковій роботі в цьому напрямку:
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1. У вступі «Мета і завдання дослідження» (с. 5) доцільно замінити 
дієслова: не вивчити генезу..., а дослідити; не уточнити сформоване в 
літературі поняття..., а конкретизувати. У складовій частині вступу «Методи 
дослідження» (с. 6) є зайвим перераховувати вчених та зазначати нормативну й 
емпіричну бази дослідження.

2. У підрозділі 1.1. «Проблема визначення поняття, змісту та класифікації 
конституційних прав і свобод людини і громадянина в України» дисертант у 
теоретико-правовій площині подає проблематику розуміння понять «прав і 
свобод», погоджуючись з думкою вчених про їх близьку ідентичність, вважає їх 
у загальному вигляді синонімами (с. ЗО), але корисним було б визначити і їх 
певну відмінність, почути думку автора?

3. У підрозділі 1.2. «Місце соціальних та економічних прав в системі 
конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні» здобувач 
указує, що термін «соціально-економічні права» є скороченням для позначення 
соціальних, економічних та культурних прав як прав другого покоління, у 
підтримці цього посилаючись на значну кількість джерел (14) без їх аналізу, що 
на наш погляд є мало ефективним.

4. У висновках до першого розділу у п.2 дисертант зазначає позицію 
наукового підходу К. Васака стосовно класифікації покоління прав людини, що 
не є доцільним, оскільки у висновках слід подавати тільки власний підсумок на 
основі опрацьованого матеріалу.

5. У підрозділі 2.2. «Нормативно-правові гарантії захисту соціальних та 
економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні» автор стверджує, 
що норми-гарантії або забезпечувальні норми -  це безпосередньо нормативно 
визначені норми про соціальні та економічні права, які містяться в ст.ст. 41-50 
Конституції України (с. 102). Однак це твердження не є вичерпним, оскільки 
це стосується й інших груп прав людини та громадянина, а не тільки соціальних 
та економічних.

6. Автор пропонує запровадження Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав учасників антитерористичної операції, можливо було б 
кориснішим та ефективнішим призначення з офісу Уповноваженого ВРУ 
відповідного представника саме з прав учасників антитерористичної операції, 
що тим самим не розпорошувало б інститут Уповноваженого, а акумулювало б 
проблематику щодо забезпечення прав людини в єдиному середовищі?

При цьому відмітимо той факт, що вказані зауваження, які характеризують 
складність проблеми, не впливають на загалом високу оцінку дисертаційного 
дослідження P.O. Максимовича «Конституційно-правовий механізм захисту 
соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні» і 
мають рекомендаційний характер. Виконана наукова праця містить вирішення 
ряду теоретичних і практичних завдань, що мають важливе значення для науки 
конституційного права. Дисертант виконав плідне дослідження у межах 
дозволеного об’єму, продемонструвавши своє вміння глибоко аналізувати 
наукові проблеми у важливому напрямку науки.
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Автореферат дисертації у цілому відображає основні положення 
дисертаційної роботи, її зміст та результати дослідження. Дисертацію та 
автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог.

На підставі викладеного можна зробити висновок, що наукова робота на 
тему «Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних 
прав і свобод людини і громадянина в Україні» є самостійним, завершеним 
науковим дослідженням актуальної теоретично і важливої практично наукової 
проблеми, у якому повною мірою, системно, послідовно, логічно викладено 
матеріал і відповідає вимогам п.п. 9, 11 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 
липня 2013 року, а її автор Максимович Роман Олегович заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності
12.00.02 -  конституційне право; муніципальне право.

Офіційний опонент:
доктор юридичних наук, д о ц е їг г ^ ^ '^ - ,  
професор кафедри м і ж  н а р о д 
конституційного та адміністад|ивнo r g , ва 
Івано-Франківського ю р й д и ,• 
Н а ц і о н а л ь н о г о v п і в е р с н тету, -ЛVonS

- А  А К Л Д ^ 'Я "  ' '

«Одеська юридична академії Магновський І.Й.

ш
ВІД __ _____

Віадіїї діловодства та архіву
національного університету | 

ім«н> Шевченка^
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.04 

Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володимирська ,58

ВІДГУК

офіційного опонента кандидата юридичних наук, доцента Радченка 

Олександра Івановича на дисертацію Максимовича Романа Олеговича 

«Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних 

прав і свобод людини і громадянина в Україні», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02

-  конституційне право; муніципальне право. Юридичні науки

Ознайомлення з текстом представленого дисертаційного дослідження, 

автореферату та опублікованих наукових праць за обраною дисертантом 

темою дало підстави зробити наступні висновки.

Актуальність і значущість теми дисертаційного дослідження. 

Питання захисту прав і свобод людини і громадянина, є однією з двох, поряд 

з протидією корупційним проявам, «вічних» проблем сучасної Української 

держави. Недосконалість національного механізму захисту прав людини 

створює неабиякі перешкоди на шляху інтеграції України до європейських та 

євроатлантичних спільнот, зокрема, до структур Європейського Союзу (ЄС) 

та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

В епоху перебування України у складі Радянського Союзу, як 

загальновідомо, соціальним і економічним правам приділялася особлива 

увага. Конституція СРСР 1977 року та її клон Конституція Української РСР 

1978 року детально і цілеспрямовано регламентували, насамперед, саме 

вищезазначену категорію прав. Натомість, з набуттям нашою державою 

незалежності акцент було перенесено з соціальних і економічних прав на 

особисті (громадянські) і політичн’ " ’ ' уваги держави,

Відділ діловодства та архіву 
Киівиькпк- ччиіпнапьнлго університету 

Шевченка .



соціальні та економічні права і свободи особи поступово перетворилися чи не 

найпопулярніший об’єкт порушень. Суттєве зниження рівня життя значної 

частини населення протягом останніх декількох років та неспроможність, а 

подекуди й відверте небажання держави, забезпечити хоча б мінімальний 

рівень соціальної захищеності українських громадян ще більше 

актуалізувало питання захисту вищезазначеної категорії основних прав 

людини і громадянина.

Незважаючи на наявність значної кількості ґрунтовних наукових праць, 

зокрема дисертаційних досліджень, присвячених висвітленню проблем 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні, тема 

конституційно-правового механізму захисту саме соціальних та економічних 

прав залишається такою, яка потребує глибокого, а головне комплексного 

вивчення на дисертаційному рівні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Подана 

до захисту дисертація виконана відповідно до державної бюджетної науково- 

дослідної теми «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (№ 11БФ 042-01).

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Ознайомлення з 

текстом дисертації P.O. Максимович дає підстави стверджувати, що 

науковий підхід дисертанта до дослідження соціальних і економічних прав 

особи як об’єкту захисту відзначається фундаментальністю та ґрунтовністю. 

Варто відзначити структурованість роботи, логічність та доступність 

викладення наукового матеріалу, що дозволило розробити цілісну концепцію 

теоретичних і конституційно-правових засад механізму захисту соціальних і 

економічних прав особи, раціонально поєднати розробку як доктринальних, 

так і прикладних аспектів досліджуваної проблематики, сформулювати низку 

наукових положень, висновків і практичних рекомендацій.

Мета, предмет і об’єкт дослідження сформульовані чітко, коректно й 

науково виважено, а його задачі сформульовано системно та корелюють з
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означеною метою. О б’єкт і предмет дослідження визначені чітко й 

правильно. Вони цілком відповідають анонсованій темі та знаходяться в 

рамках наукової спеціальності 12.00.02 -  конституційне право, муніципальне 

право.

Методологічна основа дисертації є цілком сучасною, ефективною й 

адекватною та відповідає поставленим цілям і задачам дослідження. Її 

складають комплекс філософсько-світоглядних, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів. Особливості предмету дисертації обумовили 

широке використання діалектичного, історико-правового, системно- 

структурного, системно-функціонального, формально-юридичного, 

порівняльно-правового, статистичного, соціологічного та низки інших 

методів. Текст роботи переконливо доводить володіння дисертантом і 

спеціально-науковими методами дослідження.

Наукова новизна представленої праці визначається тією обставиною, 

що її, по суті, можна вважати однією з перших вдалих спроб комплексного 

дослідження змісту соціальних і економічних прав і свобод людини та 

конституційно-правового механізму їх захисту, виявлення проблем, 

пов’язаних з функціонуванням останнього в Україні, а також визначення 

магістральних шляхів їх усунення.

Наукове і практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що сформульовані у роботі положення, висновки і рекомендації 

можуть бути використані у науково-дослідних цілях (як підґрунтя для 

наступних досліджень системи конституційних (основних) прав і свобод 

людини і громадянина), у правотворчій діяльності (під час вдосконалення 

конституційного законодавства України, як доктринальна основа для 

проведення конституційної реформи в частині оптимізації національного 

механізму захисту прав людини в Україні), а також у навчальному процесі 

(під час викладання таких навчальних дисциплін як «Конституційне право», 

«Конституційне право України», «Державне право зарубіжних країн», 

«Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні»,



«Конституційно-правові засади державності України» тощо). Загальна 

структура роботи має класичний вигляд і побудована за принципом «від 

загального -  до конкретного». Робота складається зі вступу, двох розділів, що 

містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Обрану дисертантом архітектоніку роботи можна визнати цілком 

обґрунтованою, а тому вдалою; у поєднанні з правильно підібраною 

методологічною базою вона дала змогу авторові досить повно й послідовно 

розкрити наявну проблематику, забезпечити логіку дослідження, 

обґрунтованість й доведеність її результатів. Загальний обсяг дисертації 

становить 266 сторінок, з яких 210 сторінок складає основний текст.

Загальна характеристика змісту дисертаційного дослідження. У 

вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, ступінь її наукової 

розробленості, визначаються об’єкт, предмет, мета і задачі роботи, її 

методологічна основа та науковознавча база, а також основні положення, що 

виносяться на захист, підкреслюється наукова новизна та практичне значення 

отриманих результатів дослідження.

Обрана структура дозолила провести у першому розділі роботи глибоке 

дослідження юридичної природи, змісту та класифікації соціальних та 

економічних прав і свобод людини і громадянина як об’єкту конституційно- 

правового регулювання.

Системний аналіз революційних за своїм значенням конституційних 

актів у сфері прав людини, що були прийняті у Сполучених Штатах Америки 

та Франції у XVIII-XIX століттях, дослідження фундаментальних наукових 

праць відомих правників минулого, а також рішень міжнародних судових 

установ, зокрема Нюрбергського трибуналу, дозволили підвести історичну 

основу під сучасні розуміння та класифікацію основних прав і свобод (с. 11-

19).

Виходячи з доктринальних позицій низки провідних вітчизняних і 

зарубіжних фахівців у галузі конституційного права автором проведена
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важлива робота стосовно розмежування таких понять як «право», 

«можливість» та «свобода» (с. 23-27).

Надалі дисертант обґрунтовує класифікацію прав людини за різними 

критеріями, роблячи акцент на їхній поділ за поколіннями прав (черговістю 

їх включення до конституцій) (с. 31-32).

У підрозділі 1.2 дисертаційного дослідження (с. 37-58) автор досить 

цікаво визначив місце і роль соціальних та економічних прав. Дисертант 

здійснив співставлення двох наразі панівних у юридичній науці концепцій -  

класичної (ліберальної) та соціалістичної, зауважуючи, що соціалістична 

модель розуміння соціальних та економічних прав властива легістсько- 

позитивістському праворозумінню, а класична (ліберальна) -  природно- 

правовому (с. 40-42). На підставі вищезазначеного він дійшов висновку про 

існування універсальної (інтегруючої, синтетичної) моделі, яка виходить з 

постулату глобальної системи прав людини, сформованої ще в 1948 році під 

час прийняття Загальної декларації прав людини, відповідно до якої всі права 

є неподільними і взаємозалежними. Отже, провідником синтетичного 

підходу до розуміння сутності та правової природи економічних та 

соціальних прав стала Організація О б’єднаних Націй (с. 42).

Можна визнати цілком слушним висновок автора про те, що 

тлумачення прав людини лише як загальносоціальних явищ (природно- 

правова концепція) виводить їх за межі механізму правового регулювання, 

що звісно позбавляє можливості їх захисту (с. 44).

У роботі категорія «соціальне» зводиться до таких основних значень: 

1) соціальне як надприродне, стадія буття духовного життя; 2) синонім 

«суспільного», тобто все те, що належить до суспільства (сумісна людська 

діяльність); 3) вираженням відносин нерівності, соціального статусу (вік, 

стать, походження, професія, сімейний стан); 4) як нормативна категорія, 

соціальна сфера суспільства, державне забезпечення гідного рівня життя, 

умов праці тощо. На цій підставі автор цілком слушно обґрунтовує 

наступний алгоритм розвитку поняття «соціальне», яке на завершальній



стадії виглядає так: суспільні відносини -  потреби людини -  мотиви людини

-  соціальні зв’язки -  соціальні права (с. 46).

Не можна не погодитися з тезою дисертанта про те, що основою для 

виділення соціальних та економічних прав в окремі групи (блоки) прав 

людини і громадянина є наявність для прав, що входять до цих груп, 

спільних родових ознак. Разом з тим, навіть в межах кожного із таких блоків 

можлива так звана «внутрішня» диференціація прав в залежності від різних 

критеріїв (с. 54).

P.O. Максимович ґрунтовно аналізує історичні передумови виникнення 

інституту захисту соціальних та економічних прав людини на теренах 

Європи та ґенезу терміну «соціальна держава», здійснює періодизацію 

виникнення законодавчих положень про соціальні та економічні права та їх 

захист в Європі та Україні (с. 59-70).

У підрозділі 2.1 ключову увагу дисертант приділяє питанню 

розмежування суміжних понять «захист», «забезпечення» та «охорона» у 

контексті механізму захисту соціальних та економічних прав і свобод (с. 72- 

79). Викликає всебічну підтримку думка автора про те, що гарантії є 

складовою частиною забезпечення прав як цілісного правового явища, які 

можна поділити, у свою чергу, на гарантії реалізації, гарантії охорони і 

гарантії захисту прав (с. 78), а також теза про те, що «охорона» прав полягає 

у встановленні загального правового режиму законності шляхом закріплення 

відповідних правових норм в законодавстві України. Натомість, під захистом 

автор розуміє конкретні заходи, які вживаються, коли правові норми, які 

охороняються державою, порушуються або виникають труднощі в їх 

реалізації. Тобто, соціальні і економічні права людини охороняються 

постійно, а захисту підлягають у випадку їх порушення чи невиконання (с. 

85).

Цілком доречним можна визнати пропозицію дисертанта вважати під 

конституційно-правовим механізмом захисту прав і свобод людини і 

громадянина систему юридичних норм, засобів і способів захисту, а також



інститутів громадянського суспільства, що покликані здійснювати 

ефективний захист прав і свобод людини (с. 90).

Проаналізувавши низку положень Конституції України автор 

обґрунтовано виокремлює наступні форми захисту: державний захист; захист 

органами місцевого самоврядування; самозахист; захист інститутами 

громадянського суспільства (с. 94).

Цікавим видається сформульований дисертантом науковий підхід, 

згідно з яким механізм захисту соціальних та економічних прав він поділяє 

на: нормативно-правову та інституційну складові (с. 95).

Уточнюючи категоріальний апарат P.O. Максимович наголошує на 

необхідності розмежування таких близьких за значенням понять як «суб’єкт 

соціальних та економічних прав» та «суб’єкт соціально-економічних 

правовідносин». До перших він відносить носіїв потенційних об’єктивних 

соціальних і економічних прав та відповідних обов’язків, які можуть 

вступити в ті чи інші суспільні відносини і можуть реалізувати свої права. А 

другими вважає осіб, які вже вступили в суспільні відносини, що забезпечені 

нормативно-правовими гарантіями та реалізували свої соціальні та 

економічні права і свободи, а також обов’язки, які їм кореспондують (с. 99).

Безперечно, має право на існування висловлена дисертантом думка 

стосовно класифікації гарантій соціальних та економічних прав. Так, за своїм 

соціальним призначенням та своїй ролі в конституційно-правовому механізмі 

захисту соціальних та економічних прав, гарантії поділяються на: норми- 

принципи (установчі); норми-гарантії (забезпечувальні); процесуальні норми; 

норми, які встановлюють юридичні обов’язки (зобов’язуючі); норми, які 

встановлюють юридичну відповідальність (правозастосовчі, охоронні) (с. 

100-101). Надалі автор аргументовано розкриває зміст кожної з них, 

підкріплюючи свої висновки правовими позиціями відомих вітчизняних і 

зарубіжних науковців та положеннями чинного конституційного 

законодавства (с. 101-107). Особливу увагу, і це цілком логічно, дисертант
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приділяє з ’ясуванню змісту та значення таких гарантій як юридичні 

обов’язки (с. 109-114) та юридична відповідальність (с. 114-122).

Досить переконливим виглядає сформульоване P.O. Максимовичем 

визначення дефініції «інституційний елемент механізму захисту соціальних 

та економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні», під яким він 

розуміє 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 (с. 123-124). Крім того, наведено авторську 

класифікацію системи інституцій захисту соціальних та економічних прав і 

свобод людини та громадянина в Україні за кількома критеріями (с. 125-126).

Не можемо не погодитися та підтримуємо висновок дисертанта про те, 

що усі міжнародні механізми захисту прав людини поділяються на два види: 

1) конвенційні (нормативні) механізми захисту прав людини; 2) інституційні 

механізми захисту прав людини (с. 165). Останні, своєю чергою, за тим 

самим принципом, що і нормативно-правові механізми, поділяються на 

універсальні та регіональні (с. 179). Значну увагу приділено саме аналізу 

переваг і недоліків європейського механізму захисту соціальних та 

економічних прав людини (с. 173-176). Наголошується, що конвенційні 

механізми захисту прав людини, як правило, виступають нормативною 

основою інституційних механізмів, тоді як практична сторона захисту 

соціальних і економічних прав втілюється за допомогою інституційної 

складової (с. 177). Автор особливо прискіпливо аналізує діяльність 

Європейського суду з прав людини щодо захисту соціальних та економічних 

прав громадян країн-учасниць Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 року, з чого можна зробити висновок, що саме 

на цю інституцію автор покладає найбільші сподівання у справі поліпшення



стану забезпечення соціальних та економічних прав українських громадян (с. 

185-199).

Врешті-решт, хотілося б відзначити, що автором опрацьовано 

надзвичайно широку джерельну базу, зокрема ретельно та конструктивно 

проаналізовано її нормативну складову. Загальний обсяг джерел, на які 

посилається автор у своїй роботі, складає 377 найменувань.

Разом з тим, як і будь-яка інша самостійна, оригінальна дослідницька 

робота, присвячена вельми актуальній з доктринальної та практичної точок 

зору проблематиці, дисертація P.O. Максимовича містить низку дискусійних, 

суперечливих, а подекуди й відверто спірних, положень, що потребують 

додаткової аргументації, а також викликають необхідність звернути увагу на 

деякі зауваження, які повинні бути враховані у подальших наукових 

дослідженнях автора.

1. Дещо заплутаною та різнопорядковою виглядає запропонована 

дисертантом періодизація виникнення законодавчих положень про соціальні 

та економічні права та їх захист в Європі та Україні (с. 65-70). Очевидно, 

доцільно говорити про дві окремі періодизації: одну -  для європейських 

країн, другу -  для України.

2. Важко погодитися з авторською тезою про те, що головна 

відмінність між захистом і охороною у контексті конституційно-правового 

механізму захисту соціальних прав і свобод людини полягає у 

функціональному призначенні: об’єктом захисту є права людини, а охорони -  

діяльність, яка передбачає охорону закону, тобто -  захист закону (с. 87). На 

нашу думку, мова має йти про відмінність не за функціональним 

призначенням, а за способом досягнення кінцевої мети -  гарантування 

соціальних та економічних прав і свобод особи. Охорона -  це, так би мовити, 

юридичний інструмент пасивної дії, який спрямований на встановлення та 

підтримку певного запрограмованого режиму (у даному випадку, режиму 

дотримання соціальних та економічних прав і свобод людини). Натомість
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захист передбачає активні дії, спрямовані на відновлення порушеного 

режиму, мова про який йшла вище.

3. Навряд чи можна погодитися з тезою дисертанта про те, що термін 

«механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і 

громадянина» є тотожним поняттю «система захисту соціальних та 

економічних прав і свобод людини і громадянина» (с. 89). Адже система -  це 

статична конструкція. Натомість, механізм -  динамічна. Іншими словами 

механізм -  це система в динаміці (русі).

4. На теперішній час за результатами проведеної конституційної 

реформи в частині правосуддя (2016-2017 роки) новий Верховний Суд 

України сформовано на оновлених базових принципах саме як касаційну 

інстанцію і орган, що формує правозастосовну практику. Тому обговорювати 

наразі вибір однієї з базових моделей конституційної реформи у частині 

зміни конституційно-правового статусу Верховного Суду України та його 

функцій (с. 132-133) як мінімум недоречно.

Втім, зазначені вище зауваження не можуть суттєво вплинути на 

загальну позитивну оцінку дисертації Р.О Максимовича, мають характер 

наукової дискусії та покликані спрямувати дисертанта на подальші наукові 

дослідження за обраною темою. Загалом подана на захист дисертація є 

завершеною науково-дослідною роботою, котра містить вирішення 

важливого для сучасного конституціоналізму наукового завдання, що 

полягає у комплексному дослідженні конституційно-правового механізму 

захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в 

Україні.

Основні результати дисертації досить повно викладені в 6 статтях у 

фахових наукових виданнях (у т.ч. у 2 зарубіжних) та 6 тезах виступів на 

науково-практичних конференціях.

Співставлення текстів дисертації та автореферату свідчить про їхню 

повну ідентичність.
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На підставі вищевикладеного вважаємо, що дисертація 

«Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і 

свобод людини і громадянина в Україні», за змістом та формою відповідає 

вимогам п.11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (з 

наступними змінами), а її автор -  Максимович Роман Олегович -  заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право. 

Юридичні науки.
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