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громадянина можуть бути забезпечені за умови підпорядкування держави 

суспільству і зв'язаності держави правом. Попри надзвичайно значний рівень 

актуальності забезпечення соціальних прав людини як складової системи 

гарантій розбудови правової демократичної української держави, її 

відповідності загальновизнаним міжнародним та європейським стандартам, 

кількісні показники адміністративних спорів у досліджуваній сфері свідчать 

як про наявні прогалини законодавчого регулювання, так і про недостатній 

рівень правової ефективності здійснення державної соціальної політики. 

Вище викладені обставини роблять дослідження В.А. Медяника 

практично значимим, а відтак й вкрай актуальним. Це підтверджується 

зокрема тим, що дисертацію виконано в межах Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2016–2020 роки, затверджених Національною 

академією правових наук України 03 березня 2016 р., та Планів наукових 

досліджень Запорізького національного університету  

на 2015–2019 рр.. Дисертація також спрямована на досягнення цілей 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015; реалізацію положень 

постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

економічної стратегії на період до 2030 року» від 3 березня 2021 р. № 179 та 

«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–

2027 рр.» від 5 серпня 2020 р. № 695, а також Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 1 квітня 

2014 р. № 333-р тощо. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформованих в дисертації, та їхня достовірність. Загальний 

аналіз змісту дисертації свідчить про самостійність і цілісність проведеного 

дослідження, його актуальність і високий науковий рівень, теоретичне і 

практичне значення для вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення соціальної політики в Україні, а також для проведення науково-
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дослідної і правотворчої діяльності та у навчальному процесі. 

Дисертація В.А. Медяника характеризується системним підходом до 

предмета дослідження. Визначені в роботі задачі дослідження відповідають 

його загальній меті, яка полягає у визначенні сутності адміністративно-

правового забезпечення соціальної політики в Україні, формулювання 

науково-обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо його удосконалення. 

Структура повністю відповідає меті і задачам дослідження, дозволяє 

послідовно розглянути всі проблеми, визначені авторкою. 

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження, що в концентрованому вигляді знайшли відображення у 

сформульованих здобувачем наукових положеннях, висновках і 

рекомендаціях, забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням 

його вихідних положень; застосуванням комплексу наукових методів, 

адекватних об’єкту, предмету, меті і задачам дослідження; використанням 

сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної бази 

дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, аналіз і синтез 

наукової літератури, нормативно-правових актів та узагальнення отриманої 

інформації з метою дослідження адміністративно-правового забезпечення 

соціальної політики в Україні в контексті українського державотворення, 

спрямованого на розбудову сервісної моделі системи суб’єктів публічної 

адміністрації, дозволили успішно розв’язати поставлені задачі. 

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 дисертанткою нових знань, що заповнюють деякі 

прогалини в адміністративному праві України, але й їх практичною 

затребуваністю на сучасному етапі, зокрема для вдосконалення чинного 

національного законодавства в тій його частині, що стосується нормативного 
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регулювання адміністративно-правового забезпечення соціальної політики в 

Україні. Проведена автором науково-дослідна робота є результатом його 

власних напрацювань, вдалою спробою визначення адміністративно-

правових засад забезпечення соціальної політики в Україні.  

Переходячи до оцінки основних положень і висновків дисертації, варто 

зазначити, що в роботі порушені нерозроблені раніше наукові та практичні 

задачі, розв’язання яких дозволило одержати цікаві результати і виробити ряд 

пропозицій. З урахуванням цього можна стверджувати, що новизна дисертації 

виявляється як у підході до досліджуваних проблем, так і в запропонованому 

способі розв’язання конкретних теоретико-правових питань. 

Новизна дослідження полягає насамперед в постановці та актуалізації 

автором питання про необхідність теоретичного узагальнення та нового 

вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сутності 

адміністративно-правового забезпечення соціальної політики в Україні, 

окресленні проблеми його нормативного визначення та практичної реалізації, 

формулюванні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері, спрямованих на подолання проблем трансформації моделі 

взаємовідносин «людина-суспільство-держава». 

Логічним є те, що автор розпочинає дослідження із здійснення 

теоретико-правової характеристики засад адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики в Україні. Вартим уваги є 

обґрунтований у підрозділі 1.1 авторський висновок про те, що 

адміністративно-правове забезпечення здійснюється через реалізацію 

органами публічної адміністрації своїх повноважень шляхом визначення 

пріоритетів соціальної політики, виконання своїх конституційних обов’язків 

щодо ініціювання, розроблення та проведення соціальної політики в галузях 

соціальної сфери, забезпечення заходів із розбудови соціальної держави 

шляхом утілення в життя соціальної політики, реалізації концепцій, 

стратегій, програм у соціальній сфері (с. 54-60). 



 5 

Важливою є здійснена автором історико-правова періодизація розвитку 

законодавства про державну соціальну політику, де виокремлено такі етапи: 

1) 1991-1996 рр. (кризовий період), коли було закладено першооснови, 

початковий фундамент державної соціальної політики в Україні в окремих 

нормативно-правових документах; 2) 1996-2000 рр. (антикризовий) 

пов’язується з прийняттям Конституції України, в якій було закладено 

положення про Україну, як соціальну державу, та прийнято правові акти, 

спрямовані на вирішення актуальних питань стабілізації в економічній сфері 

виходячи з постулату про соціальну державу; 3) 2000-2004 рр. 

(стабілізаційний) характеризується правовим оформленням та закріпленням в 

програмних документах стратегічного бачення державної соціальної 

політики; 4) 2004–2008 рр. (перманентний) характеризується формуванням 

основ загальної соціальної політики та намаганням зупинити подальші 

негативні тенденції у соціальній сфері, що призвело до прийняття низки 

різних програмних документів, спрямованих на подолання кризових явищ в 

окремих галузях соціальної сфери; 5) 2008–2014 рр. (дореформаторський) 

характеризується коригуванням заходів державної соціальної політики з 

метою забезпечення мінімального гідного існування та недопущення 

соціальної кризи, а також намаганням реформувати окремі галузі соціальної 

сфери (пенсійне забезпечення, медична реформа, реформа освіти); 6) 2014 р. 

по теперішній час (євроінтеграційний період) характеризується 

впровадженням європейських пілотних проєктів врядування у соціальній 

сфері, трансформацією підходів державно-управлінського регулювання 

суспільних відносин у соціальній сфері, яка характеризується відходом від 

централізації державної соціальної політики до її регіоналізації, покладенням 

на державу формування її основних засад, а реалізацію - переважно на 

регіони (с. 70-74). 

В ході проведеного дослідження автором було визначено, що більшість 

практичних питань, які стосуються побудови системи органів публічної 

адміністрації різних рівнів з адміністрування соціальною сферою, питань їх 
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організаційно-правового, кадрового, ресурсного та іншого забезпечення, 

взаємодії та розподілу повноважень між ними, реалізації завдань та функцій з 

формування та реалізації державної соціальної політики, залишаються 

недостатньо дослідженими. Нерозробленість цих та інших проблем в науці 

адміністративного права негативно позначається на стані правотворчої 

діяльності публічної адміністрації, на виробленні та прийнятті недосконалих 

і суперечливих програмно-цільових документів у соціальній сфері та інших 

правових актів управління. Низька ефективність діяльності із науково-

теоретичного обґрунтування здійснення державної соціальної політики своїм 

негативним результатом має декларативність більшості реформ у соціальній 

сфері (с. 88-92).  

Дисертантом вірно визначено, що державну соціальну політику з 

позиції адміністративного права варто розглядати у двох вимірах: 

статичному (державна соціальна політика являє собою сукупність суспільних 

відносин, що є об’єктом адміністративно-правового регулювання) та 

динамічному (державна соціальна політика як різновид управлінського 

рішення (концепції, стратегії, плану) зумовлює діяльність органів публічної 

влади, спрямовану на прийняття та реалізацію цього рішення (рішень) з 

метою досягнення цілей і завдань політики). При цьому В.А. Медяник 

слушно обґрунтовує, що державна соціальна політика є формою діяльності 

публічної адміністрації з виконання соціальної функції держави (с. 106-110). 

Прогресивною є авторська пропозиція щодо доцільності розроблення й 

упровадження в життя державної соціальної політики – прийняття Закону 

України «Про державне стратегічне планування», положення якого повинні 

визначати програмні документи державної політики, їх назву, ієрархію та 

зміст, взаємозв’язки, структуру, адміністративні процедури підготовки й 

затвердження. В.А. Медяник наголошує, що державна соціальна політика має 

реалізуватися за концептуальною схемою «доктрина – стратегія – план дій», 

що має стати основою для впровадження Доктрини соціальної держави 

України (с. 139-145). 
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За допомогою дескриптивного методу наукового пізнання 

В.А. Медяник досягає обґрунтованого висновку про необхідність 

запровадження методики розроблення показників та індикаторів оцінювання 

всіх видів програмно-цільових документів державної соціальної політики, що 

має визначати показники результативності, порядок моніторингу, порядок 

кінцевого оцінювання попереднього періоду, індикатори для оцінювання 

результатів виконання заходів політики, аналіз існуючого стану й тенденцій 

(підрозділ 2.4).  

Позитивним у роботі є те, що дисертантом визначено, що в основу 

розмежування повноважень суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики має бути покладено 

функціонально-галузевий (розмежування за горизонталлю) та субсидіарний 

(розмежування за вертикаллю) принципи  (с. 220-225). 

Проведена В.А. Медяником характеристика інструментів 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики, 

дозволила обґрунтувати висновок про те, що упровадження регуляторно-

планувальних, інформаційно-цифрових та організаційно-технічних видів 

інструментів вимагає їх належного нормативно-правового регулювання 

(с. 250-255), дозволила сформулювати ряд висновків щодо необхідності 

удосконалення відповідних адміністративно-судочинних процедур.  

Досить цікавим, як з теоретичної, так і з практичної точки зору є 

запропоновані дисертантом напрями вдосконалення адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики в Україні в умовах 

децентралізації, серед яких варто виокремити таку пропозицію, як 

доцільність поширення договірної форми співпраці територіальних громад із 

недержавним сектором із питань фінансування та розвитку соціальної сфери 

(с. 364-365).  

Не менш важливими для удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення державної соціальної політики в Україні є й інші висновки, 

зроблені автором дисертації. 
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Повнота викладу основних результатів у наукових фахових 

виданнях. Основні положення роботи знайшли відображення у 

1 одноосібній монографії, 20 наукових статтях, з яких 4 статті опубліковані в 

зарубіжних періодичних наукових виданнях та 16 статей – у періодичних 

виданнях України, що визнані як фахові з юридичних дисциплін, а також у 

7 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Вивчення дисертаційної роботи та її автореферату дає підстави для 

твердження про ідентичність їх змісту та основних положень. Оформлення 

дисертації зауважень не викликає. 

Практичне значення роботи і використання результатів 

дослідження полягає у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, 

так і практичний інтерес і можуть бути використані у: 

  у науково-дослідній діяльності – для подальших наукових 

досліджень із відповідної проблематики; 

 у правотворчій діяльності – з метою вдосконалення нормативно-

правових актів з питань адміністративно-правового забезпечення державної 

соціальної політики в Україні; 

 у правозастосовній діяльності – для вдосконалення 

адміністративно-правового забезпечення державної соціальної політики в 

Україні; 

 у навчальному процесі – під час підготовки підручників і 

навчальних посібників із дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес», «Право соціального забезпечення», а також їх 

викладання студентам закладів вищої освіти. 

Про що свідчать відповідні довідки про впровадження результатів 

дослідження, закріплені у додатках дисертації. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертаційної 

роботи та автореферату. Разом з тим, визнаючи загалом високий 

теоретичний рівень дисертації В.А. Медяника, її значне практичне значення, 

варто зазначити, що це не виключає можливості критично підійти до окремих 
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позицій, висловлених здобувачем у роботі, зупинитися на деяких конкретних 

зауваженнях і побажаннях. 

1. Очевидним є висновок, що здійснення державної соціальної політики 

має спрямовуватися на задоволення потреб людини у сфері забезпечення її 

суспільного буття, що складає складну сукупність соціальних прав та 

інтересів особи. Однак при цьому автором залишені поза увагою розвиток та 

становлення сучасних підходів до розуміння системи соціальних прав та 

інтересів людини, що в останні роки суттєво переглядаються. Так, 

виокремлюється розуміння соціальних прав людини як права людини на  

приватну власність; права на підприємницьку діяльність; права на освіту 

тощо. Відтак під час публічного захисту хотілось б почути авторський підхід 

до розуміння сутності категорій «соціальне право», «соціальний інтерес», 

«соціальна свобода» та їх співвідношення; 

2. В межах здійсненого аналізу суб’єктного складу правовідносин у 

сфері реалізації державної соціальної політики автором здійснюється 

характеристика адміністративно-правового статусу Міністерства соціальної 

політики України, центральних та регіональних (місцевих) суб’єктів 

реалізації державної соціальної політики. Однак при цьому фрагментарна 

увага В.А. Медяником приділена проблематиці проведення інституційної 

характеристики діяльності таких суб’єктів державної соціальної політики, як 

позабюджетні цільові державні фонди України, зокрема, Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб України, Фонду соціального страхування, Фонду 

соціального захисту осіб з інвалідністю тощо. Зазначене певною мірою 

позбавляє здійснене дослідження вимог комплексності та системності; 

3. Ефективність здійснення державної соціальної політики очевидно 

вимагає створення ефективного механізму запобігання корупційним ризикам 

у досліджуваній сфері суспільних відносин. Натомість дисертантом питання 

запобігання корупції як складової механізму адміністративно-правового 

забезпечення ефективності здійснення державної соціальної політики 

висвітлено фрагментарно (с. 247, 262). Комплексність викладення 
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особливостей забезпечення ефективності антикорупційної політики у 

соціальній сфері дозволило б підвищити рівень практичного значення та 

затребуваності здійсненого В.А. Медяником дослідження; 

4. В умовах економічної кризи, численних проявів порушень прав і 

свобод людини з боку органів державної влади, що підтверджується 

наявною судовою статистикою, особливого значення набуває питання 

забезпечення ефективності розгляду та вирішення адміністративних спорів 

у соціальній сфері. Втім питання захисту соціальних прав у порядку 

адміністративного судочинства як складової частини державної соціальної 

політики залишене поза дослідницькою увагою В’ячеславом 

Анатолійовичем; 

5. Останнє - надаючи пропозиції щодо гармонізації національного 

законодавства та стандартів і положень законодавства країн ЄС, що визначає 

здійснення державної соціальної політики, необхідно було б висвітлити 

проблематику негативного досвіду зарубіжних країн у цій сфері. 

Наведені спірні положення і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і творчий 

характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань, 

насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної теми та 

власний підхід до її розгляду дисертанткою. В дослідженні автору вдалося 

досягти його мети.  

Усе викладене дає підставу для висновку про те, що дисертаційне 

дослідження В’ячеслава Анатолійовича Медяника на тему «Адміністративно-

правове забезпечення державної соціальної політики в Україні» є 

завершеною науковою працею. Враховуючи досягнення автором мети та 

задач дослідження, в якому отримані нові науково обґрунтовані комплексні 

результати щодо розкриття сутності та особливостей адміністративно-

правового забезпечення державної соціальної політики в Україні, то є всі 

підстави відмітити, що дисертація В.А. Медяника відповідає вимогам п.п.  9, 

10, 13 Порядку присудження наукових ступенів, а його автор заслуговує на 
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