


соціального захисту. Як видається, саме аналіз концептуальних засад та 

особливостей публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в Україні, недоліків-проблем окремих його сегментів стане 

запорукою визначення ключових векторів, принципів та напрямів 

удосконалення положень чинного законодавства України, зорієнтованих 

на підвищення ефективності публічного адміністрування, які зможуть 

об’єктивно відобразити реальні потреби держави та суспільства. 

За таких умов, беручи до уваги вагому роль соціальної сфери, яка є 

важливою складовою соціально-економічної політики держави, що являє 

собою одну з передумов економічного та соціального розвитку 

суспільства, дослідження проблематики публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту набуває особливого теоретичного та 

практичного значення, зумовлює необхідність формування новітнього 

наукового базису, який би відповідав реальним викликам вітчизняної 

сучасної нормотворчості, правозастосування, урахував би всі новітні 

досягнення вітчизняної доктрини тощо. Складовою такого наукового 

новітнього базису варто вважати й комплексні наукові роботи, яких 

безпосередньо присвячено відповідній проблематиці. Такою роботою 

цілком необхідно вважати і роботу Ліжевського Андрія Леонідовича. 

Отже, відсутність системних та цілісних досліджень проблематики 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в 

Україні, теоретична та практична значимість обраної теми зумовлюють 

необхідність та важливість внесення науково аргументованих пропозицій 

та рекомендацій щодо подальшого удосконалення норм чинного 

законодавства України, що стосуються публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення в Україні. А тому дисертаційне 

дослідження Ліжевського Андрія Леонідовича за темою: «Публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту: теорія та практика» є 

актуальним та своєчасним. 



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Додатковим підтвердженням актуальності обраної А.Л. Ліжевським теми є 

і той факт, що дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету на 2015–2019 рр., комплексних 

наукових проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства 

України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем теорії 

адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Крім того, проблематика дослідження 

пов’язана з підготовкою змін до адміністративного законодавства та 

безпосередньо стосується Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98; 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом 

Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015; Плану законодавчого 

забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради 

України від 04.06.2015 р. № 509-VІІ; Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр., 

затвердженої Указом Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016; 

Стратегії реформування державного управління України на період до 

2021 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

24.06.2016 р. № 474 р; Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., 

затвердженої постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 03.03.2016 р. Таким чином, слід підкреслити, 

що визначення питань теорії та практики публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту є актуальним предметом комплексного 

доктринального адміністративно-правового дослідження. Дисертаційне 

дослідження А.Л. Ліжевського є затребуваним як із позицій правової 



науки, так і з точки зору практичної діяльності, спрямованої на 

удосконалення нормативно-правової бази. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Розглянувши дисертацію, 

можна зробити висновок, що автор дійсно провів ґрунтовне комплексне 

наукове дослідження, що відповідає поставленим меті та завданням. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність 

методів і прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичного, історичного, логічного, системного аналізу тощо), так і 

спеціальних (документального аналізу, порівняльно-правового, 

статистичного тощо), застосування яких характеризується системним 

підходом, що дало можливість досягти поставленої мети, забезпечити 

повноту та всебічність осмислення предмета дослідження, а також наукову 

достовірність та переконливість отриманих результатів. Нормативну 

основу роботи становлять Конституція України, акти Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, міжнародні нормативно-правові акти, яких 

ратифіковано у встановленому законом порядку, що закріплюють основні 

категорії та поняття публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення. Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення 

практичної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, функціонування 

яких є змістовним елементом публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення, політико-правова публіцистика, 

словниково-довідкові видання, статистичні матеріали. 

Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у 

всебічному та поступовому вивченні дисертантом об’єкту та предмету 

дослідження. Починаючи роботу з аналізу стану та напрямків розвитку 

науковий думки щодо публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення в Україні, автор переходить до поняття та специфіки 



публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, 

проводить якісно-змістовну характеристику сфери соціального захисту 

населення як об’єкта публічного адміністрування, досліджує питання 

юридичного забезпечення публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення, проводить градацію законів України, в яких закріплено 

правові норми, що регулюють питання публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення залежно від їх спрямованості на 

унормування конкретної сфери суспільних відносин шляхом 

виокремлення: 1) загальних, яких спрямовано на регулювання діяльності 

суб’єктів публічного адміністрування незалежно від предмету відання; 

2) спеціальних, яких спрямовано на впорядкування суспільних відносин у 

сфері соціального захисту населення. Згодом дисертантом проведено 

аналіз основних елементів, що формують та наповнюють публічне 

адміністрування у сфері соціального захисту населення (принципів 

публічного адміністрування, суб’єктів публічної адміністрації та 

адміністративних процедур), а також особливостей та специфіки правових 

та неправових форм публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення в Україні. Обраний вектор теоретико-правового 

дослідження дозволив А.Л. Ліжевському досягти поставленої мети та 

визначив успішність наукових розробок, спрямованих на вирішення 

нагальних наукових теоретико-правових задач. Достовірність і наукова 

новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертації не викликає сумнівів. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації. Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації підтверджується їх апробацією у відкритому друку, 

обговоренням на наукових конференціях, інших наукових заходах. 

Достовірність одержаних результатів підтверджується не тільки їх суто 

науковою значимістю, як певною системою здобутих дисертантом нових 



знань, що заповнюють деякі прогалини адміністративного права, але й їх 

практичним значенням на сучасному етапі, зокрема, для вдосконалення 

чинного національного законодавства. 

Проведена автором науково-дослідна робота є результатом власних 

напрацювань здобувача, який здійснив вдалу спробу визначити питання 

теорії та практики публічного адміністрування у сфері соціального захисту 

населення в Україні. Погоджуючись у цілому з усіма визначеними 

автором складовими наукової новизни дослідження, вважаємо за 

необхідне акцентувати особливу увагу на деяких з них. 

Новизна дослідження полягає у тому, що дисертаційне дослідження є 

однією із перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного 

права, визначити сутність, механізм та форми публічного адміністрування 

у сфері соціального захисту населення. 

Слід зауважити, що дисертантом цілком слушно акцентовано увагу на 

тому, що окремі аспекти публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту населення в Україні частково входили до предмета багатьох 

наукових праць, присвячених трансформаційним змінам концептуальної 

моделі та механізмів функціонування України як демократичної, 

соціальної, правової держави, однак пошуки у цьому напрямі не можна 

вважати вичерпаними. По-перше, більшість напрацювань стосуються 

лише окремих аспектів публічного адміністрування у сфері соціального 

захисту, але не його сутності чи специфіки. По-друге, в адміністративному 

праві взагалі є відсутнім доктринальне обґрунтування публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення. По-третє, 

заплановані на сучасному етапі процеси трансформації соціального, 

економічного, правового та культурного розвитку українського 

суспільства як важливі чинники розвитку демократії та підвищення якості 

життя громадян України, вимагають значного оновлення нормативних 



приписів, а також визначення специфіки суспільних відносин у сфері 

соціального захисту як об’єкта адміністративно-правового регулювання, 

що досі практично не стало предметом глибокого теоретичного 

опрацювання. Вказане дало змогу зробити висновок про відсутність 

комплексних наукових робіт, присвячених безпосередньо проблематиці 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення в 

Україні, які б у повій мірі враховували положення адміністративно-

правової доктрини, законодавства, правозастосування, законних інтересів 

та прав громадян. Разом із тим, застосування методології системного 

підходу до дослідження розвитку наукової думки щодо публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні 

дозволило виявити основні напрями наукового пошуку розв’язання 

зазначеної проблематики. 

Заслуговують на увагу теоретичні положення щодо розмежування 

понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення», які, як видається, 

мають різне змістовне навантаження, оскільки «соціальний захист» є 

ширшим за обсягом поняттям та включає в себе соціальне страхування, 

соціальні стандарти і гарантії населення та соціальне забезпечення як 

складові. 

Необхідно погодитися і з твердженням автора про те, що принципи 

функціонування суб’єктів публічної адміністрації у сфері соціального 

захисту населення корелюють зі специфікою суспільних відносин, які 

складають зміст останньої та мають пряв у такому: вагомого значення 

відіграє ідея дотримання прав осіб, які потребують соціального захисту; 

при застосування будь-яких інструментів публічного адміністрування 

підвищену увагу приділено дотриманню ідеї заборони дискримінації за 

соціально детермінуючими ознаками; визнаним є зобов’язання держави 

щодо надання соціальної допомоги та соціального забезпечення. 



Варто підтримати здобувача і щодо пропозицій розробки Концепції 

публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення як 

результату трансформації ідеї публічного адміністрування в цілому, з 

урахуванням міжнародної практики з аналогічних питань, способу 

забезпечення реформ, яких спрямовано на формування України як 

соціальної держави. 

Слід відмітити, що дисертантом власні висновки побудовано не лише 

на підставі аналітики наукових та нормативно-правових джерел, а й з 

урахуванням практики. У роботі містяться й інші слушні положення, 

висновки та пропозиції. 

Основні положення й результати дисертації викладено у 8 наукових 

працях, у тому числі 5 наукових статтях, з яких 4 опубліковано у 

виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, і 1 стаття – у 

зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Вивчення дисертаційного дослідження та його автореферату дає 

підстави для твердження про ідентичність змісту автореферату й основних 

положень дисертації. Оформлення дисертаційної роботи зауважень не 

викликає. Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертаційна 

робота А.Л. Ліжевського написана на високому теоретичному рівні, має 

значну наукову та практичну цінність. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Оцінюючи в 

цілому позитивно дисертацію А.Л. Ліжевського, водночас, вважаю за 

необхідне зосередити увагу на певних її недоліках. 

1. У роботі наголошено, що специфіку публічного адміністрування у 

сфері соціального захисту населення обумовлено сферою суспільних 

відносин – сферою соціального захисту населення. Чи виключно об’єкт 

публічного адміністрування у цьому випадку детермінує особливості 

діяльності уповноважених суб’єктів публічної адміністрації? 



2. У підрозділі 2.2 «Суб’єкти публічного адміністрування у сфері 

соціального захисту населення» автором вказано, що до суб’єктів 

публічної адміністрації у сфері соціального захисту населення належать 

вищі державні інституції, наприклад, Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України), центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. У той же час, 

хотілося б, щоб автор більш детально розкрив конкретну роль, яку 

виконує у сфері соціального захисту населення Верховна Рада України як 

суб’єкт публічної адміністрації. 

3. Дисертант звертає увагу у роботі на спеціальні ознаки, що 

притаманні адміністративним процедурам у сфері соціального захисту: 

здійснюються суб’єктами публічної адміністрації, які здійснюють 

публічне адміністрування у сфері соціального захисту та приватними 

особами, що належать до незахищених (соціально вразливих) верств 

населення або таких, що опинилися в складних життєвих умовах; їх 

врегульовано нормами адміністративного права, що містяться в актах 

спеціального законодавства про соціальний захист; завершуються 

прийняттям (вчиненням) адміністративних актів. Виникає питання щодо 

аргументації такої особливості як урегульованість нормами 

адміністративного права? 

4. Хотілось би почути думку автора: які основні недоліки публічного 

адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні на 

теперішній час заважають на шляху України до міжнародних стандартів і 

європейських пріоритетів? 

Однак наведені спірні положення та висловлені зауваження не 

впливають на загальну позитивну оцінку дисертації, яка має самостійний і 

творчий характер, наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних 

питань, насамперед, характеризує актуальність і складність теми 

дослідження та власний підхід автора до їх розгляду. 




