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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ 
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ

Політико-правові реформації у світі потре-
бують відповідних демократичних перетворень 
і в механізмі захисту прав та свобод громадян. 
Тому метою статті є визначення проблемних 
аспектів та способів їх подолання на шляху до 
забезпечення ефективності механізму правового 
захисту конституційних прав і свобод людини 
і громадянина в умовах політико-правових ре-
форм. 

Для досягнення визначеної мети ми вико-
ристали філософські, загальнонаукові та спеці-
ально-наукові методи пізнання правових явищ, 
а саме: системний та герменевтичний підходи, 
діалектичний, формально-логічний, статис-
тичний, порівняльно-правовий методи.

У результаті проведеного дослідження ми 
опрацювали понятійно-категоріальний апа-
рат «механізму захисту», базуючись на норма-
тивно-правовій основі; проаналізували основні 
проблеми, що виникають у механізмі захисту 
прав та свобод громадян; дали характеристику 
суб’єктному складу механізму правового захисту; 
дали характеристику основним політико-право-
вим реформам; визначили ризики, пов’язані із 
проведенням реформ та особливості правово-
го захисту громадян, постраждалих внаслідок 
збройного конфлікту.
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Отже, внаслідок проведеного дослідження 
ми встановили пряму залежність політико-
правових реформ, що впливають на досягнення 
ефективності механізму захисту конституцій-
них прав та свобод громадян, що дало можли-
вість зробити наступні висновки: є потреба у 
забезпеченні узгодженості державної політики 
та законодавства з міжнародними стандар-
тами захисту прав та свобод; необхідно впрова-
джувати імплементацію міжнародного права у 
сфері захисту прав людини при проведенні полі-
тико-правових реформ з урахуванням менталь-
них та етнографічних особливостей; забезпе-
чення системності прийняття нормативних 
актів у сфері захисту прав та свобод сприятиме 
ефективності механізму; при проведенні реформ 
необхідний контроль за уникненням правових 
колізій між новим законодавством, пов’язаним 
із проведенням реформ, та чинним, а також 
уникненням прогалин у праві; відповідність 
нормативних актів реальному стану суспільних 
відносин та збалансованість повноважень між 
суб’єктами є гарантією дієвості політико-право-
вих реформ.

Ключові слова: права та свободи, механізм 
правового захисту, політико-правові реформи, 
державна влада, громадянське суспільство.
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Постановка проблеми
Розбудова України як «демократичної, 

правової, соціальної держави», закріплення 
в Конституції України положення про «най-
вищу соціальну цінність людини, її життя і 
здоров’я, честі і гідності, недоторканості і 
безпеки» вимагає формування нових підхо-
дів до захисту прав людини [1], особливо у 
період політико-правових реформ. Це по-
ложення має не лише нормативне підґрун-
тя, а й глибоко філософське, озвучене Кан-
том як підпорядкованість політики моралі 
і праву. Конституційна норма про «право 
будь-якими не забороненими законом засо-
бами захищати свої права і свободи від по-
рушень і протиправних посягань» [1, с. 55] 
надає «можливість здійснення громадянами 
певних вчинків щодо захисту власних прав і 
свобод і системи органів, які захищають і за-
безпечують ці права та свободи, утворюючи 
юридичний механізм захисту прав людини» 
[2]. 

У всій системі нормативного закріплен-
ня та правового регулювання механізму 
захисту конституційних прав і свобод лю-
дини і громадянина в умовах політико-
правових реформ важливим аспектом за-
лишається вміння держави гарантувати 
рівні можливості для всіх громадян ско-
ристатися цими способами захисту на влас-
ний вибір та виходячи із потреб, що і буде 
свідченням його ефективності. В іншому 
випадку все задеклароване у конституцій-
них та законодавчих положеннях буде кла-
сифікуватися як фіктивне законодавство.

Ефективність механізму правового за-
хисту забезпечується та зумовлюється ба-
гатьма чинниками й засобами, які у сво-
їй сукупності переслідують спільну мету 
– зберегти та забезпечити найвищу соці-
альну цінність людини у всіх її правових 
статусах. Стан захищеності прав людини є 
її природною потребою і з розвитком сус-
пільних відносин, соціально-економічних 
перспектив та ризиків та, власне, в умовах 
політико-правових реформ потребують до-
даткового наукового та практичного до-
слідження та удосконалення. Ці питання 
наразі є предметом уваги у праві, політиці, 
науці тощо. 

Аналіз аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Н. Оніщенко зазначає, що «забезпечен-
ня належного захисту прав людини та гро-
мадянина в Україні є важливим завданням 
держави і актуальним напрямом розвитку 
правової системи. Для реалізації спряму-
вання змін «на краще» у сфері прав людини 
влада повинна поставити їх у центр держав-
ної політики» [3].

Н. Опольська відзначає, що «саме катего-
рія «механізм» дає змогу розглянути забез-
печення прав та свобод людини як статичне 
явище, охарактеризувати його структуру, 
сукупність складових елементів, а також ви-
світлити особливості його функціонування, 
охарактеризувавши динамічні процеси, які 
виникають внаслідок функціонування цього 
механізму» [4].

З часів незалежності України механізм 
забезпечення прав і свобод особи (до яко-
го входить і захист як складовий елемент 
та процесуальна стадія) досліджували такі 
вчені, як: В. С. Журавський, О. В. Зайчук, 
А. П. Заєць, А. М. Колодій, М. П. Орзіх, 
Н. М. Оніщенко, А. Ю. Олійник, О. В. Пе-
тришин, О. Ф. Скакун, М. В. Цвік та інші. 
Здебільшого їх увага приділялась теорети-
ко-правовим підходам до розуміння прав 
людини; забезпеченню прав та свобод гро-
мадян у контексті громадянського суспіль-
ства, проблемам реалізації прав та свобод, 
захисту прав та свобод у відповідних сферах 
державної діяльності, міжнародним стан-
дартам прав людини тощо. 

Оскільки сьогодні країна переживає ре-
формаційні зміни у найважливіших сферах 
життя, включаючи й правову, постає гостра 
потреба зосередитись на підставах та ідей-
ній основі, на яких відбуваються ці зміни, та 
яка їх мета. Існує нагальна потреба розумін-
ня світоглядних, теоретичних та практич-
них основ захисту прав людини і громадя-
нина, а тому науковий підхід у цьому питан-
ні є вкрай необхідним.

Отже, можемо констатувати, що кіль-
кість наукових праць з проблематики прав 
людини є дійсно великою і дуже різноманіт-
ною. Це заслуговує на увагу, адже аспектів, 
пов’язаних із захистом прав людини в тому 
числі, дуже багато. Але, на жаль, часто на-
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укове дослідження проблем не є прямо 
пропорційним їх вирішенню на практиці.-           
З точки зору нормативного регулювання 
чинні міжнародні і національні механізми 
захисту прав людини є абсолютно гуман-
ними та необхідними. Та існує потреба у 
наближенні таких механізмів до реальних 
умов державного та суспільного життя, но-
вих викликів в умовах політико-правових 
реформ та внутрішніх і зовнішніх глобаль-
них ризиків і небезпек.

Формування цілей статті
Метою статті є визначення проблемних 

аспектів та способів їх подолання на шля-
ху до забезпечення ефективності механізму 
правового захисту конституційних прав і 
свобод людини і громадянина в умовах по-
літико-правових реформ. Для досягнення 
мети дослідження ставимо наступні завдан-
ня: визначити основні проблеми та недолі-
ки у забезпеченні прав та свобод громадян; 
дати правову оцінку дієвості нормативно-
правових актів у сфері захисту прав та сво-
бод громадян в умовах внутрідержавних 
перетворень та зовнішніх загроз; проаналі-
зувати взаємодію (та її наслідки) при здій-
сненні політико-правових реформ з метою 
досягнення ефективності механізму захисту; 
дати характеристику системі заходів захисту 
прав та свобод громадян та їх особливостям 
у процесі реалізації органами влади, гро-
мадськими об’єднаннями та громадянами; 
визначити вплив світової глобалізації та ро-
сійської окупації на механізм захисту кон-
ституційних прав та свобод у контексті між-
народних відносин; запропонувати основні 
організаційно-правові кроки України на 
шляху до забезпечення ефективності ме-
ханізму правового захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина в умо-
вах політико-правових реформ.

Результати дослідження
Об’єктом дослідження є суспільні відно-

сини, що виникають, змінюються і припи-
няються в результаті здійснення правового 
захисту прав та свобод громадян в умовах 
політико-правових реформ. Предметом до-
слідження — особливості забезпечення 
ефективності механізму правового захисту 

конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина в умовах політико-правових ре-
форм.

Під час дослідження ми використали 
філософські, загальнонаукові та спеціально-
наукові методи пізнання правових явищ, а 
саме: системний, діалектичний, формально-
логічний, статистичний, порівняльно-пра-
вовий методи; застосування герменевтич-
ного підходу при роботі із національним 
та міжнародним законодавством дало мож-
ливість не тільки з’ясувати сенс правових 
норм, а й виявити тенденції демократичних 
перетворень в Україні на шляху до ефектив-
ності механізму правового захисту в умовах 
політико-правових реформ.

Системне реформування та демократич-
ні перетворення, правові кроки України до 
входження в європейський та світовий пра-
вовий простір ставлять перед нею нові ви-
клики до забезпечення ефективності меха-
нізму правового захисту, адже вся держав-
но-владна діяльність має бути спрямована 
на подолання проблем захисту прав і свобод 
людини і громадянина, що виступатиме 
своєрідним показником на життєздатність 
політико-правових реформ та вірність обра-
ного державою напрямку в контексті зміни 
якості суспільного життя. 

Ми також не ідеалізуємо сучасну право-
ву систему України та можемо відзначати 
прояви порушення правопорядку та закон-
ності; корупції та злочинності тощо. Свід-
ченням того, що проблеми захисту прав та 
свобод громадян є наразі актуальними, є ре-
зультати соціологічного опитування, прове-
деного у 2020 році Фондом «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва у співпраці 
з Центром про права людини ZMINA за під-
тримки Програми розвитку ООН (ПРООН) 
в Україні: «Лише 20% опитаних успішно за-
хищали свої права. Приблизно рівні частки 
респондентів (по 40%) ніколи не намагалися 
захистити свої права або пробували їх захис-
тити, але ці спроби були марними. Попри 
це, такі показники є значно кращими, ніж 
під час попередніх досліджень. Частка рес-
пондентів, які пробували захищати свої пра-
ва, зросла з 42% у 2016 році до 60% — у 2020. 
І попри те, що основна частина респонден-
тів не змогла захистити свої права у біль-



8Право.ua № 4, 2021

Теорія, історія держави і права, конституційне право

шості випадків, збільшилась кількість тих, 
які успішно вирішили ці питання (з 14,5% 
у 2016 році до 19,3% у 2020-му). Тривожно 
те, що 22% вважають, що в Україні взагалі 
немає способів захистити свої права. Най-
більш ефективним способом захисту прав 
людини українці вважають звернення до за-
собів масової інформації (23%). Звернення 
до суду — на другому місці (21%). На тре-
тьому місці — звернення до Європейського 
суду з прав людини (20%)» [5].

Світова глобалізація в цілому позитив-
но впливає на національну правову систе-
му, акумулюючи зусилля органів держав-
ної влади стояти на варті захисту прав та 
свобод громадян з метою інтегруватися до 
міжнародних об’єднань. У своєму прагненні 
Україна проводить ряд політико-правових 
реформ у напрямку конституціоналізму, за-
конодавчої влади і демократії; організації 
виконавчої влади та державної служби; у 
сфері місцевого самоврядування та регіо-
нального розвитку; адміністративних по-
слуг та публічної адміністрації; організації 
та діяльності органів правопорядку; у сфері 
судочинства та запобігання корупції [6].

Чому виникає потреба розглядати меха-
нізм захисту прав та свобод громадян крізь 
призму політико-правових реформ? 

- реформи сприяють якісному онов-
ленню змісту законодавства з урахуванням 
потреб та інтересів громадян;

- правові реформи спрямовані на сис-
темні перетворення у правовідносинах між 
державою та суспільством;

- реформи проводяться з метою лікві-
дації негативних факторів, що впливають на 
рівень захищеності населення;

- правові реформи, власне, спрямо-
вані на створення дієвого механізму забез-
печення прав та свобод громадян з вико-
ристанням національних та міжнародних 
інституційних та організаційних правових 
ресурсів.

Ми можемо розглядати механізм пра-
вового захисту як функцію безпосередньо 
держави в особі органів державної влади та 
місцевого самоврядування. І одночасно ви-
користовувати передбачені законодавством 
способи захисту, які стають можливими за-
вдяки активній діяльності самих громадян: 

«Кожен, чиї права та свободи було поруше-
но, має право на ефективний засіб юридич-
ного захисту в національному органі, навіть 
якщо таке порушення було вчинене осо-
бами, які здійснювали свої офіційні повно-
важення» [7] та «після використання всіх 
національних засобів юридичного захисту 
звертатися за захистом своїх прав і свобод 
до відповідних міжнародних судових уста-
нов чи до відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є 
Україна. Кожен має право будь-якими не 
забороненими законом засобами захищати 
свої права і свободи від порушень і проти-
правних посягань» [1, с. 55].

Аналіз наукових праць та чинного зако-
нодавства дав можливість вивести систему 
заходів, які становлять захист прав та сво-
бод:

- попередження порушень прав гро-
мадян;

-  контроль та нагляд за їх дотриман-
ням;

- відновлення оскаржуваних чи пору-
шених прав;

- накладання юридичної відповідаль-
ності на правопорушників;

- ліквідація негативних наслідків по-
рушень прав громадян.

Варто відмітити, що не всі вчені розді-
ляють таку сукупність заходів: деякі запере-
чують проти накладання юридичної відпо-
відальності в межах процедури захисту, інші 
не відносять ліквідацію негативних наслід-
ків тощо. 

На нашу думку, якщо виходити із пере-
ліку суб’єктів, що мають право реалізувати 
ці заходи, а саме органи влади, громадські 
утворення та самі громадяни, то їх «комп-
лексність» не викликає заперечень у контек-
сті їх організаційних та правових можливос-
тей приймати відповідні рішення та здій-
снювати процесуальні дії. Тим більше буде 
ефективність механізму правового захисту, 
чим активнішою буде взаємодія суб’єктів. 
Ми можемо вести мову як про взаємодію 
спільну, для досягнення єдиної мети; так і 
про взаємодію у контексті «стримувань та 
противаг» між суб’єктами. 

На жаль, досить часто політики викорис-
товують популістські кроки, декларуючи ті 
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чи інші матеріальні та нематеріальні бла-
га (права і свободи) для своїх виборців, не 
реалізуючи їх у подальшому. Протидією у 
таких протизаконних діях є діяльність гро-
мадських організацій як у політичному, так і 
в інших сферах життєдіяльності суспільства. 
Тим більше їх діяльність активізується при 
реформаційних процесах у державі, адже 
громадські організації сприяють захисту 
конституційних прав та свобод громадян. 
І власне самі громадяни при порушенні їх 
прав та свобод мають можливість звернення 
до визначених законодавством інституцій за 
захистом.

Проблема порушення прав та свобод 
у межах провладних рішень може виника-
ти не тільки на національному рівні, а й у 
формі міжнародної пропаганди, яку ми спо-
стерігаємо у діях Російської Федерації від-
носно України. Країна-окупант маніпулює 
категорією «захисту прав людини», тим са-
мим змушуючи Україну шукати шляхи для 
зменшення подібних проявів, що часто є 
складним як у процесуальному, так і в ор-
ганізаційному сенсі. Але якщо ми говоримо 
про відповідальність країни-агресора за по-
рушення територіальної цілісності та неза-
лежності суверенної держави, то поряд пе-
редбачаємо відповідальність правової дер-
жави за захист прав і свобод її громадян.

У контексті ефективності механізму пра-
вового захисту конституційних прав і свобод 
кожної людини і громадянина наша держа-
ва постала перед викликами такого захисту 
окремих категорій громадян, які виникли 
у зв’язку з анексією АР Крим та окупацією 
Донбасу Російською Федерацією. Такі події 
слугували підставою прийняття низки нор-
мативно-правових актів по забезпеченню 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; 
громадян України, що залишились прожива-
ти на ТОТ та інших категорій, що постраж-
дали внаслідок військових подій 2014 року, 
що продовжуються і досі. Зокрема, такими 
актами є закони України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» 
[8], «Про внутрішньо переміщених осіб» [9], 
«Про особливості державної політики із за-
безпечення державного суверенітету Укра-
їни на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях» [10] та 
інші. Захист громадян України за будь-яких 
обставин є завданням України. І навіть тут 
ми не можемо відходити від конституційно-
го принципу, що «забезпечення прав і сво-
бод людини є головним обов’язком держа-
ви» [1, с. 3 ]. 

Варто відзначити, що проводити будь-
які реформи в умовах війни надто складно. 
У статті Романа Сона та Аріяни Гіць «Захід 
повинен діяти реалістично щодо України» 
автори зазначають, що необхідно виважено 
підходити до реформ з метою уникнення 
нестабільності та послаблення національної 
єдності. Ми погоджуємось із тим, що «Украї-
на повинна бути новатором. А не копіювати 
не завжди найкращі західні практики» [11]. 
Тим більше при європеїзації реформ варто 
враховувати особливості правової системи, 
менталітету, фінансових та людських ресур-
сів, що можуть стати визначальними чинни-
ками у їх результативності. Але ми не згодні, 
що «ресурсозатратні реформи слід відклас-
ти». Адже це і є основною метою Росії - зу-
пинити Україну в правовому розвитку, за-
морозити її зовнішні контакти. 

По факту останніх подій важко перед-
бачити, яким чином ті чи інші процеси 
створять загрозу правам та свободам та як 
впливатимуть на механізм їх захисту. Вод-
ночас, «вони не можуть бути скасовані, а при 
прийнятті нових законів або внесенні змін 
до чинних законів звуження змісту та об-
сягу дійсних прав і свобод не допускається» 
[1, ст. 22]. Отже, законодавець у зазначеній 
статті Конституції закладає гарантії захисту 
прав та свобод громадян при зміні правових 
положень в умовах політико-правових пере-
творень.

Верховна Рада України зробила за-
яву «про відступ України від окремих 
зобов’язань, визначених Міжнародним 
пактом про громадянські і політичні права 
та Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод» [12]. Такий виму-
шений крок здійснений Україною в межах 
нормативно закріпленого права на «відступ 
від договірних зобов’язань за надзвичай-
них обставин, у тому числі війни чи іншої 
суспільної небезпеки, що загрожує життю 
нації» [7], тому такий крок, на нашу думку, 
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є абсолютно виправданим як з огляду фак-
тичні, так і на нормативні підстави, і буде 
законним «до моменту виведення всіх не-
законних збройних формувань, керованих, 
контрольованих і фінансованих Російською 
Федерацією, російських окупаційних військ, 
їх військової техніки з території України, 
відновлення повного контролю України за 
державним кордоном України, відновлення 
конституційного ладу та порядку на окупо-
ваній території України», про що зазначено 
у самій заяві. 

Отже, «високе прагнення до загального 
благоденства», проголошене у Загальній де-
кларації прав людини як «завдання, до ви-
конання якого повинні прагнути всі наро-
ди і всі держави з тим, щоб кожна людина і 
кожний орган суспільства прагнули шляхом 
освіти сприяти поважанню цих прав і сво-
бод і забезпеченню, шляхом національних і 
міжнародних прогресивних заходів, загаль-
ного і ефективного визнання і здійснення їх 
як серед народів держав-членів Організа-
ції, так і серед народів територій, що пере-
бувають під їх юрисдикцією» [13], на жаль, 
не є безумовним прагненням для всіх, кому 
адресовано. 

Україна веде боротьбу як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому фронті реформ. 
«Реалії XXI століття несуть конкретні ри-
зики в контексті реалізації конституційних 
цінностей, особливо для країни у період сис-
темної нестабільності». Саме у такі моменти 
конституційні цінності мають стати дієвим 
інструментом захисту прав людини. Без-
заперечно, важливою практикою є напра-
цьовані міжнародні стандарти та тенденції 
розвитку у сфері захисту прав людини, але 
«самі громадяни покладають на власні наці-
ональні правові норми та гарантії, які від-
творюють особливості національної право-
вої системи в більш широкому аспекті» [14].

Висновки
З наукової точки в контексті новизни 

результатів досліджуваної проблеми нами 
встановили пряму залежність політико-пра-
вових реформ на досягнення ефективності 
механізму захисту конституційних прав та 
свобод громадян як через нормативні під-
стави, внутрішньо-реформаційні процеси, 

вплив європейського курсу нашої держа-
ви та окупаційні дії Росії. Теоретико-при-
кладний характер дослідження призводить 
до наступних пропозицій, що сприятимуть 
досягненню поставленої мети. Оскільки 
реформи охоплюють практично всі сфери 
життєдіяльності суспільства, з метою реа-
лізації прав та свобод як громадянського, 
так і соціального, політичного, культурно-
го характеру та досягнення ефективності 
механізму правового захисту конституцій-
них прав і свобод людини і громадянина 
в умовах політико-правових реформ, необ-
хідно забезпечити: узгодження державної 
політики та законодавства з міжнародни-
ми стандартами захисту прав та свобод; 
імплементацію міжнародного права у сфе-
рі захисту прав людини при проведенні 
політико-правових реформ з урахуванням 
ментальних та етнографічних особливос-
тей; системність прийняття нормативних 
актів у сфері захисту прав та свобод людини 
і громадянина; уникнення правових колі-
зій між новим законодавством, пов’язаним 
із проведенням реформ, та чинним; уник-
нення прогалин при декларуванні рефор-
ми, але відсутності правового механізму її 
реалізації в контексті виникаючих прав та 
свобод громадян; дотримання принципу 
«реальності» при прийнятті нормативних 
актів, тобто відповідності реальному стану 
суспільних відносин з можливістю їх реалі-
зації; використання організаційних можли-
востей вчасного прийняття рішень у сфері 
захисту прав та свобод громадян, а не ви-
явлення правової реакції постфактум, що 
викликатиме прояви правового нігілізму та 
свідчитиме про неефективність правового 
механізму; збалансованості повноважень 
між суб’єктами, що є гарантією дієвості по-
літико-правових реформ. 

Тобто можемо констатувати пряму за-
лежність між захистом прав та свобод гро-
мадян та правовими реформами, адже саме 
останні є одним із найефективніших спосо-
бів встановлення принципу верховенства 
права, законності та правопорядку, що є 
запорукою ефективності механізму право-
вого захисту. Реалізація якісних правових 
реформ у кінцевому результаті має забезпе-
чити основоположні ідеї соціальної цінності 
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людини, її прав та свобод. Перспективи до-
сліджень у поданому напрямку є достатньо 
широкими, адже є потреба у використанні 
наукового підходу, правових положень та 
прикладних аспектів, необхідних для по-
дальшого вдосконалення ефективності меха-
нізму правового захисту в контексті динаміч-
ності реформаційних процесів з метою забез-
печення найвищої загальнолюдської та сус-
пільної цінності — прав та свобод громадян.
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EFFICIENCY OF THE MECHANISM 
OF LEGAL PROTECTION OF 

CONSTITUTIONAL RIGHTS AND 
FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN

Political and legal reforms in the world 
need appropriate democratic transformations 
in the mechanism of protection of the 
rights and freedoms of citizens. Therefore, 
the purpose of the article is to identify 
problematic aspects and ways to overcome 
them on the way to ensuring the effectiveness 
of the mechanism of legal protection of 
constitutional rights and freedoms of man 
and citizen in the context of political and 
legal reforms.

To achieve this goal we used philosophical, 
general scientific and special scientific methods 
of cognition of legal phenomena, namely: sys-
temic and hermeneutic approaches, dialectical, 
formal-logical, statistical, comparative-legal 
methods.

As a result of the research, we worked 
out the conceptual and categorical apparatus 
of the «protection mechanism» based on 
the regulatory framework; analyzed the 
main problems arising in the mechanism of 
protection of rights and freedoms of citizens; 
gave a description of the subject composition 
of the mechanism of legal protection; gave 
a description of the main political and legal 
reforms; identified the risks associated with 
reforms and the specifics of legal protection of 
citizens affected by armed conflict.

Thus, as a result of our research we found a 
direct dependence of political and legal reforms 
that affect the effectiveness of the mechanism 
of protection of constitutional rights and 
freedoms of citizens, which allowed us to draw 
the following conclusions: there is a need to 
ensure consistency of state policy and legislation 
with international standards; it is necessary to 
implement the implementation of international 
law in the field of human rights protection in the 
implementation of political and legal reforms 
taking into account mental and ethnographic 
features; ensuring the systematic adoption of 
regulations in the field of protection of rights 
and freedoms will contribute to the effectiveness 
of the mechanism; when carrying out reforms, 
it is necessary to control the avoidance of legal 
conflicts between the new legislation related 
to the implementation of reforms and the 
current one, as well as the avoidance of gaps 
in the law; compliance of regulations with the 
real situation public relations and the balance 
of powers between the parties is a guarantee of 
the effectiveness of political and legal reforms.

Keywords: rights and freedoms, mechanism 
of legal protection, political and legal reforms, 
state power, civil society.


