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УКРАЇНСЬКІ СТАНДАРТИ 

І ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ НА ПРАЦЮ 
 

Анотація. У статті дано аналіз сучасного стану виконання в Україні 
Конвенції про права осіб з інвалідністю. 

Розглянуті недоліки правового регулювання в нашій країні таких прав осіб 
з інвалідністю, як право на працю. 

Запропоновано вирішення правових проблем захисту прав осіб з 
інвалідністю в Україні із застосуванням сучасного стану соціальної моделі 
«інвалідності». 

Summary. In the article the analysis of the modern state of implementation of 
Convention about rights for persons with disability in Ukraine is given.  

The lacks of the legal adjusting in our country of such rights for persons with 
disability, as a right to work are considered. 

Solution of legal problems of protection of rights for persons with disability in 
Ukraine is offered with application of the modern state of social model of 
«disability». 

Ключові слова: особа з інвалідністю; модель інвалідності. 
Keywords: a person with disability; model of disability. 
 

Підвищення авторитету України як держави, яка прагне до створення 

соціально-орієнтованої економіки зокрема по відношенню до осіб з 
обмеженими можливостями, неможливо без забезпечення участі інвалідів у 

житті суспільства та створення умов для їх залучення у сферу праці [4, c.284]. 

Але чи дійсно при цьому, як пише О.Ю. Давиденко, «саме від роботодавців, їх 
можливостей залежить створення необхідних умов для забезпечення інвалідів 

гідною працею та їх ефективне працевлаштування» [там само]. 

Інший дослідник, А.Є. Іванова, в принципі, займає схожу позицію, 
оскільки пише: «…існуючий механізм реалізації права людини із інвалідністю 

на працю не здатен залучити їх до реальної праці та соціального життя, а 

роботодавців змусити працевлаштовувати людей з інвалідністю» [5, c.293].  
Залишаючи поза коментарем вислів «змусити працевлаштовувати» 

стосовно роботодавців, скажемо, однак, що пошук причини не 

працевлаштованості осіб з інвалідністю у якихось діях (хай навіть і 

недостатньо стимульованих) роботодавців виглядає дуже одностороннім. Як 
відомо, ще 13 грудня 2006 року була прийнята Конвенція ООН щодо прав 

осіб з інвалідністю [1].Ратифікувавши у 2009 році Конвенцію про права 

інвалідів [3], Україна визнала право інвалідів на працю нарівні з іншими. 
Проте варто зазначити, що багато позитивних моментів вже були 

прописані в нашому законодавстві. Коли Національна асамблея інвалідів 

проводила моніторинг національного законодавства, то виявилося, що воно 
набагато прогресивніше ніж в розвинутих країнах. Проблема в тому, що є 

закони, які або зовсім не виконуються, або виконуються не повністю [7, 

с.294]. Наприклад, Закон України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. встановлює, що для  підприємств,  
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установ,  організацій, у тому числі  підприємств,  організацій  громадських  

організацій  осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману 
працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування  

осіб з інвалідністю у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової  

чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо  
працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця [2, ч.1 ст.19]. В 

разі порушення норми підприємство повинно сплатити значні кошти. На 

перший погляд, позитивна норма. Вона є у багатьох країнах. Проте на 
практиці виникає часто така ситуація, коли укладається з інвалідом трудовий 

договір, а реально роботодавець не створює робочі місця. Навіть виник 

термін – «оренда трудової книжки» – коли інваліди отримують певні, зазвичай 
незначні кошти за передачу своєї трудової книжки роботодавцю [7, с.295].   

Подібні суперечливі ситуації, ситуації «з подвійним дном» можливі, на наш 

погляд, саме тому, що  на практиці відбувається весь час суміш різних 

моделей інвалідності, що спричиняє неоднозначні результати. 
Так, моральна модель «інвалідності» зводиться до того, що «інвалідність» є 

наслідком  гріха. Це найстаріша модель. Сьогодні вона найменш поширена. Її 

ще називають «моделлю особистої трагедії» [6, c.44]. Хоча моральна модель 
історично є найстарішою і сьогодні застосовується рідко, проте  існує ще 

багато культур, які асоціюють інвалідність із гріхом та ганьбою, з відчуттям 

провини, навіть якщо це відчуття завуальовано в релігійній доктрині. Для 
людини з інвалідністю ця модель є особливо обтяжливою, бо нерідко 

пов’язана з ганьбою для всієї родини, в якій проживає така людина. Родини 

приховували членів сім’ї з інвалідністю, не дозоляли їм відвідувати школу, 
публічні заходи, та виключали будь-яку можливість залучення їх до 

суспільного життя  [там само].   

Благодійна модель інвалідності змальовує людей з інвалідністю як жертв 

обставин, які заслуговують на співчуття. Ця модель найбільш 
використовується людьми без інвалідності, у тому числі благодійними 

організаціями для пояснення того, що таке «інвалідність» та для цілей 

фандрейзингу. (Термін «Фандрейзинг» є калькою з англійської (fund – кошти, 
фінансування, raise – піднімати, добувати, збирати).  

Фандрейзинг – це пошук ресурсів (людей, устаткування, інформації, часу, 

грошей та ін) для реалізації проектів та / або підтримання існування 
організації)  

Таким чином, пошук фінансових ресурсів займає в цьому процесі 

важливе, але не єдине місце. Крім того, Фандрейзинг – це також наука про 

успішне переконання інших у тому, що діяльність вашої організації 
заслуговує уваги (і підтримки). У центрі Фандрейзингу стоїть людина – 

Фандрейзер або менеджер з Фандрейзингу. Успішність залучення коштів 

багато в чому залежить від того, наскільки він володіє професійними 
навичками і вірить сам у те, у чому намагається переконати інших [8]. 

За концепцією цієї моделі люди з інвалідністю вважаться жертвами 

трагедій. Вони потребують догляду, не спроможні управляти своїми 
справами, а для виживання потребують співчуття та допомоги. 

Із співчуття до особи з інвалідністю бере своє коріння і культура його 

«догляду». Хоча вона в багатьох аспектах заслуговує на похвалу, проте у ній 
міститься певна небезпека. Численні благодійні організації, що існують з 

метою надання допомоги та догляду людям з певним видом інвалідності, саме 

з цієї причини часто сприяють формуванню медичної моделі інвалідності, 
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відокремленню й часто – розміщенню людей з інвалідністю в спеціальні 

заклади. 
Зосереджуючи увагу тільки на разових благодійних вчинках та допомозі, 

прихильники цієї моделі часто відносять вирішення головних питань на 

другорядне місце  [6, с.45]. 
Медична модель «інвалідності» розглядає «інвалідність» як дефект чи 

хворобу, які потребують, насамперед, медичного втручання. Панує 

переконання – якщо людину вилікувати, її проблема перестане існувати. За 
таких умов людина з інвалідністю в силу обставин опиняється відстороненою 

від суспільного життя. Життєдіяльність такої людини зосереджується в колі 

ближнього оточення: сім’ї, родинних стосунків і надавачів медичних послуг. 
При цьому лікарі й інші фахівці виступають найбільш компетентними і 

впливовими у вирішенні проблем цієї групи населення. Цю модель іноді 

називають ще «адміністративною», оскільки вона бере початок із системи 

соціального забезпечення та охорони здоров’я.   
Прихильник медичної моделі до цього часу мають суттєвий вплив на 

законодавство, соціальну політику та організацію соціального 

обслуговування. Наприклад, в Україні до цього часу ця модель «інвалідності» є 
найбільш поширеною, що проявляється насамперед у формуванні політики 

стосовно інвалідності в сфері освіти, працевлаштування, реабілітації, 

соціальної адаптації, універсалізації [там само, с.46]. 
Медична модель, є, беззаперечно, хибною, оскільки люди з інвалідністю не 

обов’язково хворі і їхній стан здоров’я не обов’язково може бути покращений 

медикаментозним відновлювальним лікуванням. Ця модель демонструє 
«надлишкову опіку», спрямовану на вирішення проблеми шляхом надання 

догляду і нерідко  - через утримання у спеціальних закладах. Це обмежує 

можливості людей з інвалідністю щодо вибору та контролю над своїм життям 

та розвитку свого потенціалу. 
Ця модель сприяла також появі упереджень, які існують сьогодні, 

наприклад, серед роботодавців. Оскільки, згідно з її концепцією, причина 

«інвалідності» є «медичною», то людина з інвалідністю в силу цього факту має 
поганий стан здоров’я, отже буде часто знаходитись на лікарняному, 

вироблятиме продукцію гіршої якості, її праця буде менш продуктивною, ніж 

інших колег по роботі. Але, можливо, найбільшою «вадою» медичної моделі 
інвалідності є те, що вона сприяє створенню негативного образу людини з 

інвалідністю в свідомості інших людей, культивуючи тим самим «ментальну 

бар’єрність» суспільства [6, c.46]. 

Економічна модель інвалідності  є продовженням медичної моделі. 
Проблема, з якою стикаються користувачі економічної моделі – це ділема 

вибору: що краще – платити людині з інвалідністю за втрату прибутків чи 

роботодавцю за втрату продуктивності? [там само, c.47].        
Соціальна модель «інвалідності» розглядає «інвалідність» як проблему, 

створену суспільством, і вважає соціальну дискримінацію найбільш суттєвою. 

Порівнюючи медичну та соціальну модель «інвалідності», можна навести 
такий приклад. Особа з інвалідністю, яка пересувається на візку, хоче до 

навчального закладу, школи, кінотеатру тощо, але не може. Прихильники 

медичної моделі скажуть: «Тому що людина пересувається на візку. Отже 
проблема в візку та в самій людині з інвалідністю». Прихильники соціальної 

моделі скажуть: «Людина на візку не може потрапити до цих закладів через 

існуючі бар’єри – сходи, і це є єдиною причиною. Архітектори, 

проектувальники, які будували ці заклади, «просто забули, що є люди з 
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інвалідністю», і створили  оточуюче середовище, яке робить людини 

«інвалідом». Соціальну модель інвалідності можна ефективно 
використовувати для того, щоб визначити/окреслити існуючі бар’єри у всіх 

аспектах суспільного життя, які призводить до інвалідності, а потім їх 

усунути. Таким чином, соціальна модель спонукає держави до створення 
«суспільства для всіх» [6, c.48].   

«Інвалідність» як правозахисна модель.  Конвенція ООН про права осіб з 

інвалідністю підтримує «соціальну модель інвалідності». Ця Конвенція 
визначає «інвалідність» як «правову проблему» - тобто визначає осіб з 

інвалідністю як правовласників та суб’єктів прав людини на рівній основі; 

визнає і поважає «інвалідність» людини як елемент людського розмаїття; 
покладає відповідальність на суспільство і уряд за забезпечення політичного, 

правового, соціального та фізичного середовища підтримки прав людини та 

повного включення та участі людей з інвалідністю [там само, с.50-51]. 

Ця Конвенція не наводить чіткого визначення поняття «інвалідність». 
Преамбула цього документу згадує поняття інвалідність як таке, що 

еволюціонує [1, п. «е» Преамбули]. 

Таким чином, на сьогодні потрібно поставити питання: «Які соціальні 
політичні, економічні умови потрібно змінити для того, щоб полегшити повне 

забезпечення всіх прав всіма людьми з інвалідністю?»  Врахування існуючих 

в світі моделей «інвалідності», на наш погляд, може цьому сприяти.  
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Анотація. У статті проаналізовано наукові підходи до визначення поняття 

прав людини та їх захисту. Встановлено зв'язок між правовою державою, 
правами людини та їх захистом, зокрема визначено,  що правова держава не 
може існувати без повного визнання прав людини й створення відповідних 
гарантії їх ефективного захисту. 

 Summary. The article analyzes the scientific approaches to the definition of 
the concept of human rights and their protection. The relationship between the rule 
of law, human rights and their protection has been established, in particular, it is 
established that a rule-of-law state can not exist without full recognition of human 
rights and the creation of appropriate guarantees of their effective protection. 

Ключові слова: права людини, захист прав людини, правова захищеність, 
правова держава. 

Keywords: humanrights, humanrightsprotection, legalprotection,  
legal state. 

 

Питання захисту прав людини для сучасної України за своєю значущістю 
стоять в одному ряду з проблемами забезпеченням миру та безпеки, єдності, 

територіальної цілісності країни, виходу із політичної та економічної кризи 

тощо. Це обумовлюється тим, що для сучасної держави належний захист прав 

людини є таким напрямом її діяльності завдяки якому досягається стабільність 
внутрішньої та зовнішньої політики, забезпечуються злагода та консенсус 

різних соціальних суб’єктів, що є актуальним для українського суспільства. 

З іншого боку, правова захищеність людини є показником рівня 
цивілізованості суспільства, якості життя населення, стану функціонування 

органів державної влади, зокрема тих, що виконують завдання у сферах 

правоохоронної та правозахисної діяльності. 
Питання захисту прав і свобод людини та громадянина в контексті 

механізму їх здійснення, зміцнення гарантій, удосконалення чинного 

законодавства у цій сфері були предметом дослідження у роботах 

А.М. Завального, М.С. Кельмана, А.М. Колодія, Я.Ю. Кондратьєва, 

В.В. Копейчикова, Ю.В. Кривицького, О.І., А.Ю. Олійника, Н.М. Оніщенко, 

В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, Ю.С. Шемшученка та інших. 

Проте, незважаючи на значну кількість наукових джерел із 

вищезазначених питань, недостатньо дослідженими залишаються питання 

сучасних інтерпретацій окремих теоретичних положень щодо захисту прав 
людини. Зазначене свідчить про актуальність та необхідність подальшого 

опрацювання теоретичних та методологічних засад питання захисту прав 

людини.  

Історія становлення та розвитку державності невіддільна від пошуку 

оптимальних параметрів взаємодії влади і людини. Нерівність правових 

позицій людини на ранніх етапах розвитку державності була свідченням 
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обмеження свободи, відсутності демократії, низького рівня культури 

суспільства та нерозвинутості державності. Встановлення формальної 
правової рівності стало важливим історичним кроком до свободи, права та 

правової держави. 

Розвиток ідей та доктрин правової держави невіддільний від становлення 
уявлень про права індивіда, що у кінцевому рахунку стали тим центральним 

елементом, навколо якого розвивалися принципи правової держави. 

Утвердження людини як носія певних прав стало значним кроком на шляху 
пізнання свободи та духовної культури людства, що була зумовлена 

соціальною позицією класової структури соціально-неоднорідного суспільства. 

Права людини були прогресивні за своєю природою, створювали у громадян 
почуття причетності до вирішення державних справ. 

Наявність інституту прав людини у правовій державі, закріплюючи волю 

народу і кожної людини, забезпечує їх захист та формує основи їх гарантій [4, 

с.3]. 
Формування та утвердження прав людини як найбільшої загальнолюдської 

цінності завжди пов’язані з наявністю реальної можливості особи здійснити їх 

захист у разі порушення. В окремих випадках, коли індивід позбавляється 
такої можливості, зникає і сам інститут права людини. Адже, права людини 

не реалізуються автоматично навіть при сприятливих умовах. Для цього 

необхідні відповідні зусилля і навіть боротьба людини за свої права і свободи, 
які є основним елементом у структурі механізму захисту прав людини [8, 

с.96]. 

Звідси і випливає загальновизнана ідея про важливість та 
першочерговість наукового дослідження проблем регулювання суспільних 

відносин, які здійснюються в процесі захисту прав людини. Права людини та 

їх захист – це обов’язкові супутники правової держави. Тому правова 

держава не може існувати без повного визнання прав людини й створення 
відповідних гарантії їх ефективного захисту. 

Визнання та закріплення прав людини на рівні Конституції України – це її 

епохальний, історичний вибір на користь нерозривної єдності прав людини, 
їх захисту та правової держави. Ідея єдності цих трьох складових 

загальнолюдських цінностей знайшла закріплення в п. 2 Документа 

Копенгагенської наради, в якому зазначено, що правова держава означає не 
просто формальну законність, яка забезпечує регулярність і послідовність у 

досягненні та підтриманні демократичного порядку, але й справедливість, 

засновану на визнанні і повному прийнятті вищої цінності прав людини [2]. 
Для української правової системи це означає необхідність істотного 

переформатування та направлення усіх зусиль на забезпечення визнання, 

поваги і захисту прав людини.  

Однак практика функціонування правового захисту прав людини  
вимагає вивчення цього явища як цілеспрямованого, належним чином 

організованого способу впливу на суспільні відносини. Дослідження захисту 

прав людини в цьому аспекті представляє комплекс питань, пов’язаних із 
людським потенціалом, що виражає демократичну зрілість і гуманістичну 

спрямованість правового життя в сучасній Україні.  

Права людини становлять найважливіший соціальний і політико-правовий 
інститут, що об’єктивно виступає мірилом досягнень суспільства, показником 

рівня його цивілізованості. Від рівня забезпеченості та захисту прав людини 

значною мірою залежать ступінь досконалості самої особистості, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. 
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Як слушно підкреслив В.О. Демиденко, держава не всевладна щодо 

людини. Вона має бути обмежена правами людини [5, с.7]. В.А. Кучинський 
зазначав, що права людини не є подарунком держави, а продуктом розвитку 

матеріальних відносин людей [7, с.29]. У свою чергу, Я.Ю. Кондратьєв 

визначив, що права людини перетворилися на базовий правовий концепт і 
загальновизнаний світовою спільнотою правовий регулятор сучасності, 

утворюють як вихідну основу будь-якого цивілізованого законодавства, так і 

мають перевагу над конкретними національними законодавствами [6, с.12].  
Таким чином, права людини упорядковують і координують суспільні 

відносини на основі загальновизнаних норм та стандартів у галузі прав 

людини. Завдяки їм встановлюються межі діяльності держави, не 
допускається невиправданого вторгнення держави у сферу особистої свободи 

людини, створюються перепони всевладдю і свавіллю державних структур, 

визначаються параметри взаємовідносин людини, суспільства і держави, їх 

відповідальність, а це передусім визначає демократичний розвиток держави 
та суспільства, їх стабільність і нормальну життєдіяльність [9, с.3]. 

Права людини – це правові можливості (міра свободи) людини, які 

необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, 
об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути 

загальними та рівними для всіх людей [10, c.5]. Так, В.Є. Гулієв та 

Ф.М. Рудинський права людини розуміють як найбільш суттєві можливості 
вільного розвитку людей, надані державою та суспільством, що виникли в 

результаті розвитку суспільства, широкого поширення революційних та 

гуманістичних ідей [3, с.98]. На думку В. М. Тертишника, права людини є 
системою природних, невід’ємних і непорушних свобод й юридичних 

можливостей, що обумовлені фактом існування людини в цивілізованому 

суспільстві та одержали моральне визнання, правове визначення та 

юридичне закріплення [11, с.31].  
Таким чином, можна стверджувати, що серед науковців відсутній єдиний 

уніфікований підхід до поняття «права людини», однак розуміння цього 

терміну через філософську категорію «можливостей» притаманне багатьом 
дослідникам. 

Таким чином, основним у характеристиці прав людини є те, що вони 

мають захищатися державою та законом. Більш того, будь-які суперечності 
щодо прав мають розглядатися компетентним, безстороннім і незалежним 

судом, який міг би застосовувати процедури, що забезпечать повну 

рівноправність, справедливість та відкритість проголошення прийнятих 
рішень. 

Закріплення прав і свобод людини на конституційному рівні є 

найголовнішим у нормативному регулюванні правового статусу особи будь-

якої держави. Адже у випадку, коли правам і свободам людини не відведено 
належної уваги в Основному Законі, вони можуть перетворитися на 

декларації та не мати практичного використання.  

Зрозуміло, що проблема реальності, захищеності й забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина безпосередньо пов’язана із конкретними 

історичними особливостями розвитку конкретної держави, формою 

організації державної влади та соціально-економічним ладом, розвитком 
політичних інститутів, політичною свідомістю й активністю народних мас та 

іншими обставинами, характерними для кожного суспільства. Водночас 

найсуттєвішою умовою існування будь-якої держави й будь-якого суспільства 
є незалежність та суверенність. Тому проголошення 24 серпня 1991 р. 
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незалежності України відкрило можливість розширити права і свободи 

громадян, зміцнити механізми їх захисту. 
У Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. і 

Зверненні Верховної Ради України «До парламентів і народів світу» 5 грудня 

1991 р. наголошувалось на тому, що нова, демократична, правова держава 
ставить собі за мету реально забезпечити права і свободи людини й 

громадянина 1. 

Таким чином, можна стверджувати, що сучасний стан юридичної науки в 

контексті дослідження проблематики прав і свобод людини знаходиться на 
високому теоретичному рівні. Проте, реальний стан забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина в сучасній Україні потребує суттєвого 

удосконалення та покращення. Проголошення України демократичною 
правовою державою зумовлює вихід на перший план завдання щодо захисту 

прав, свобод та законних інтересів громадян.  
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КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ДОСТУПНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП 
 

Конституція України (стаття 53) встановлює, що «…держава забезпечує 

доступність та безоплатність не тільки дошкільної та шкільної освіти, а й ще 
вищої освіти» [2]. Натомість, правове визначення дефініції «рівні умови 

http://zakon.rada.gov.ua/go/994_082
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доступу до освіти» відсутнє, лише зазначено, що «право на освіту 

гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, 
громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, 

кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, 

соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин 
та ознак» [2]. 

Доступність вищої освіти представляє собою «сукупність реальних умов 

забезпечення рівних можливостей для здобуття вищої освіти індивідами, 
незалежно від їхнього економічного становища», яка  стає одним з 

ефективних чинників для розвитку  держави[6].  

В сучасних складних політичних та економічних умовах отримання 
якісної вищої освіти стає важчим: зниження рівня матеріального 

забезпечення, підвищення плати за навчання, для осіб, що бажають 

навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб; зменшення державного 

замовлення на окремі спеціальності; відсутність взагалі бюджетних місць на 
деяких спеціальностях (наприклад, стоматологія); зниження якості підготовки 

здобувачів середньої освіти, що проживають у віддалених місцях, на лінії 

розмежування (сіра зона) або на тимчасово окупованих територіях; низький 
рівень застосування інклюзивної складової при отриманні вищої освіти – 

перепони, які заважають отримати якісну вищу та фахову передвищу освіту.  

Аналіз проблем доступності до отримання якісної вищої освіти здійснено у 
роботах широкого кола дослідників, зокрема: Арсентьєвої О.С., Ковальчук 

Р.Л., Мельнічук О.Ф., Краснякова Є., Суркова Г., Татаренко Г.В.та інших. 

Науковці підкреслюють, що одним з найбільш проблемних аспектів 
залишається забезпечення прав людей з інвалідністю та маломобільних груп 

населення до доступу та отримання якісної вищої та фахової передвищої 

освіти. На ефективне розв’язання проблеми доступності до освітніх послуг 

спрямовані положення «Національної стратегії із створення безбар’єрного 
простору в Україні на період до 2030 року», метою якої є «…створення 

безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних 

можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на 
рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, 

соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх 

сфер державної політики» [4]. Вбачається, що результатом впровадження 
Національної стратегії буде перетворення закладів освіти на насправді 

інклюзивні заклади, де кожен здобувач освіти отримає підтримку та 

необхідні послуги відповідно до своєї індивідуальної освітньої траєкторії.  
Серед перешкод, що заважають реалізації положень існуючого 

законодавства та положень Стратегії можна виділити наступні: 1) низький 

рівень знань потенційними здобувачами освітніх послуг своїх освітніх прав та 

механізму їх реалізації; 2) залежність зазначених осіб від підтримки інших 
членів родини, установи де вони перебувають на утриманні (сімейна 

ізольованість); 3) особистісні фактори (невпевненість у собі, сором, почуття 

провини, не бажання бути тягарем тощо); 4) фінансова залежність та 
неспроможність; 5) фактична відсутність можливості отримати послуги з 

супроводу для студентів з особливими освітніми потребами; 6) неготовність 

закладів вищої освіти забезпечити безбар’єрний доступ та інклюзивне 
середовище; 7) відсутність відомчого контролю за виконанням законодавчо-

нормативних актів [1].  

Засобами, які б змогли полегшити отримання вищої освіти осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп, є: 1) створення інфраструктури (пандуси, 
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ліфти); 2) створення можливості для відвідування очних занять та 

впровадження дистанційної освіти; 3) прийняття на роботу спеціально 
підготованих викладачів; 3) інформаційне забезпечення здобувачів щодо 

особливостей провадження освітнього процесу, інфраструктурної складової 

закладів; розповсюдження інформації щодо основ толерантності до осіб з 
особливими освітніми потребами.  

Але, щоб всі ці зміни знайшли своє місце в освітній системі України, 

потрібно добре проаналізувати вже існуючі досягнення та досвід 
найуспішніших освітніх систем. Так в країнах ЄС популярною освітньою 

системою є «освітній ландшафт», яка саме і містить інклюзивну складову, яка 

базується на «Рекомендації № R(92)6 Ради Європи про послідовну політику 
щодо осіб з інвалідністю», відповідно до положень якої, молодь має навчатися 

у спеціальних закладах тільки за наявності такого ступеня інвалідності, який 

не дозволяє їм перебувати в інклюзивній групі й потребує особливого 

медичного або соціального догляду [7].  
Також важливими залишаються питання супроводу осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп та адаптація викладачів та студентів до провадження 

інклюзивної освіти у навчання. Правовою підставою для здійснення 
супроводу студентів з особливими освітніми потребами та представників 

маломобільних груп є  Постанова КМУ від 10 липня 2019 р. № 635 «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої 
освіти», яка передбачає створення спеціального навчально-реабілітаційного 

підрозділу або групи психолого-педагогічного супроводу. Завданнями 

підрозділів є: 1) співпраця із структурними підрозділами закладу вищої освіти 
щодо організації інклюзивного навчання та забезпечення навчально-

реабілітаційного супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами; 2) розробка індивідуального навчального плану здобувача освіти з 

особливими освітніми потребами, проводить моніторинг його виконання, 
вносить до нього зміни; 3) організації підготовки науково-педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та соціальних працівників, волонтерів для 

роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами шляхом 
проведення лекцій, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом тощо; 

4) консультація та надання методичної допомоги науково-педагогічним 

працівникам закладу вищої освіти щодо організації освітнього процесу 
здобувачів освіти з особливими освітніми потребами тощо [3].   

Іншим проблемним питанням є питання толерантного ставлення  

викладачів та студентів до здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 
потребами. Завданнями включення студентів з інвалідністю до освітнього 

процесу та суспільного життя закладу вищої освіти є забезпечення права на 

отримання якісних освітніх послуг, виявлення та усунення перепон на шляху 

отримання таких послуг; соціалізація таких студентів з метою включення до 
соціального простору ЗВО, студентського середовища та формування 

навичок суспільної соціалізації на майбутнє;  гуманістичне виховання – 

формування позитивного власного сприйняття, дружного студентського 
середовища; формування толерантності та взаєморозуміння в освітньому 

середовищі; підготовка до майбутньої трудової діяльності тощо.   

Новим напрямом роботи зі студентами з особливими освітніми потребами 
є дуальна освіта, на основі якої відбувається співпрацює з майбутніми 

роботодавцями, студенти отримують консультації, проходять курси адаптації 

та перепідготовки, виробничу практику. 
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Проєкт Постанови КМУ «Про затвердження категорій (типології) освітніх 

труднощів у осіб з особливими освітніми потребами та рівнів підтримки в 
освітньому процесі в інклюзивних класах (групах) закладів освіти» містить 

визначення «освітні труднощі». «Освітні труднощі – це труднощі у навчанні, 

які впливають на процес здобуття освіти та рівень результатів навчання дітей 
відповідного року навчання у відповідному закладі освіти»[5]. Додаток 1 до 

Проєкту визначає типологію освітніх труднощів: інтелектуальні труднощі; 

функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі; фізичні труднощі; 
навчальні труднощі. У відповідності до кожної з категорії надається загальна 

характеристика вірогідного прояву, ступінь прояву та рівень підтримки. Але, 

зазначений Проєкт та додатки до нього стосуються лише дошкільної та 
загальної середньої освіти, вища освіта знову залишилася поза увагою 

високопосадовців. 

Таким чином, задля реалізації Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року необхідно поетапне 
комплексне вирішення питань, пов’язаних із нормативно-правовим, 

навчально-методичним, кадровим забезпеченням інклюзивної вищої освіти. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПРИНЦИП НЕСУМІСНОСТІ 

ДЕПУТАТСЬКОГО МАНДАТА З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

Анотація.В статті досліджено правову природу принципу несумісності 
депутатського мандату з іншими видами діяльності. За допомогою аналізу 
практики зарубіжних країн, виділено кілька моделей несумісності 
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депутатського мандату з іншими видами діяльності. Досліджено 
національне законодавство щодо окресленого питання та виокремлено ряд 
питань, які потребують першочергового вирішення.  

Ключові слова: парламент, депутат, недоторканність, відповідальність, 

несумісність. 
Summary.The article investigates the legal nature of the principle of incompatibility 

of the deputy mandate with other types of activities. By analyzing the practice of 
foreign countries, several models of incompatibility of the deputy mandate with other 
types of activities are highlighted. The national legislation on the aforementioned issue 
is investigated and a number of issues are identified which require a first-rate  

Key words: parliament, deputy, immunity, indemnity, responsibility. 
 
Несумісність депутатського мандата з певними посадами в системі 

державного та муніципального управління теоретично виходить з принципу 

поділу влади та має на меті забезпечити незалежність депутата. Крім того, це 
правило обумовлено необхідністю забезпечення найбільш ефективної 

діяльності парламенту, а також створення реальної можливості для активного 

виконання депутатами своїх функцій.  
Статтею 180 КАСУ закріплено особливості провадження у справах про 

дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі 

невиконання ним вимог щодо несумісності [1].  
Даною нормою встановлено декілька особливостей даної категорії 

адміністративних справ. Зважаючи на те, що поєднання діяльності 

народного депутата з діяльністю, що відповідно до Конституції України є 
несумісною з мандатом народного депутата, шкодить повноцінній роботі 

Верховної Ради України, стаття спрямована на швидке вирішення в 

адміністративному суді питання про припинення повноважень.   

Завдання розгляду такої категорії справ в адміністративному суді – 
запобігати свавільному припиненню повноважень народного депутата 

(ймовірність такого була б значно вища, якби рішення з цього питання 

приймала сама Верховна Рада України). Крім того, лише суд з достовірністю 
може встановити факт здійснення народним депутатом діяльності, що є 

несумісною з його представницьким мандатом.  

Необхідність судового рішення для дострокового припинення 
повноважень народного депутата України у разі, якщо протягом двадцяти 

днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо 

несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці 
обставини ним не усунуто, передбачена частиною четвертою статті 81 

Конституції України [2]. Це конституційне положення знайшло втілення 

також у частині другій статті 5 Закону України «Про статус народного 

депутата України» від 17 листопада 1992 року [3]. 
У частині другій статті 70 Конституції України і статті 3 Закону України 

«Про статус народного депутата України» перераховані види діяльності, 

зайняття якими є несумісним з повноваженнями народного депутата. Так, 
народний депутат не має права:  

1) бути членом Кабінету Міністрів України, керівником центрального 

органу виконавчої влади;  
2) мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній 

службі;  

3) обіймати посаду міського, сільського, селищного голови;  
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4) займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за 

винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної 
практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час;  

5) залучатись як експерт органами у кримінальному провадженні, а також 

займатися адвокатською діяльністю; 
6) входити до складу керівництва, правління чи ради підприємства, 

установи, організації, що має на меті одержання прибутку [3].  

Відповідно до ч. 1 ст. 180 КАСУ, справи щодо дострокового припинення 
повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог 

щодо несумісності підсудні Вищому адміністративному суду України.  

Право на звернення з позовною заявою про дострокове припинення 
повноважень народного депутата України на підставі невиконання ним 

вимог щодо несумісності має Голова Верховної Ради України, Перший 

заступник або заступник Голови Верховної Ради  України, які відповідно й 

будуть виступати позивачем у даній справі. 
Відповідачем у справі щодо дострокового припинення повноважень 

народного депутата України є народний депутат України, який відповідно до 

змісту  адміністративного позову не виконує вимог щодо несумісності.  
Згідно з ч. 2 ст. 180 КАСУ, суд повинен розглянути справу щодо 

дострокового припинення повноважень народного депутата України 

протягом семи днів після відкриття провадження [1].  
З метою своєчасного вирішення справи на підставі статті 38 КАСУ суд 

може здійснити судові виклики та повідомлення у такій справі телеграмою, 

факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, 
телефоном або й через друкований засіб масової інформації. Такі виклики і 

повідомлення мають бути здійснені у строк, що даватиме можливість 

своєчасно прибути до суду (ч. 3 ст. 35 КАСУ) [1].  

Неприбуття на судове засідання осіб, які були належним чином 
повідомлені про розгляд справи і про це в суді є достовірні дані, не 

перешкоджає розгляду справи на підставі наявних у ній доказів, крім 

випадків, коли суд визнав обов'язковою участь когось з осіб, які беруть 
участь у справі.  

Однак якщо до закінчення розгляду справи повноваження народного 

депутата припинилися з будь-якої іншої підстави, то провадження у справі 
необхідно закрити через її неналежність до юрисдикції адміністративних 

судів (пункт 1 частини першої статті 157 КАСУ), оскільки суд не може 

вирішувати питання про припинення повноважень колишнього народного 
депутата. У разі ж смерті народного депутата суд закриває провадження у 

справі на підставі пункту 5 частини першої статті 157 КАСУ.  

Постанова суду про дострокове припинення повноважень народного 

депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісності 
виконується негайно, тобто до набрання нею законної сили (пункт четвертий 

частини першої статті 256 КАСУ). Повноваження народного депутата 

вважаються припиненими з моменту проголошення постанови. Рішення, 
прийняте за наслідками розгляду справи про дострокове припинення 

повноважень народного депутата України, є остаточним і оскарженню не 

підлягає [1]. 
Практика притягнення депутатів парламенту до конституційно-правової 

відповідальності за невиконання ним вимог щодо несумісності не набула 

поширення на практиці. Аналіз судових рішень, дає нам підстави для аналізу 
лише декількох справ.  
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Взагалі, проблема сумісництва гостро постала одразу після 

парламентських виборів 2012 року. У березні 2013 року, з різницею у 
декілька днів ВАСУ позбавив депутатських повноважень депутата від Партії 

регіонів Андрія Веревського [4] та захисника екс-прем'єра Юлії Тимошенко 

Сергія Власенка [5]. Голова Верховної Ради України В. В. Рибак звернувся з 
адміністративними позовами до ВАСУ про дострокове припинення 

повноважень вищеназваних народних депутатів України. Розглянувши 

справи, суд задовольнив позови Голови Верховної Ради. 
Судді вказали на те, що дії депутата порушують 79, 81 статті Конституції, 

а також протирічать закону про протидію корупції. 

Ці дві справи є досить резонансними, оскільки на той час у Верховній Раді 
України експерти нараховували близько 45 депутатів-сумісників, на 

порушення якими вимог щодо несумісності увага не зверталась. 

Як не прикро, але події в державі, які тривали протягом 2013-2014 р.р. не 

змінили ситуації. Народні обранці продовжують зловживати цією нормою. 
Парламентарії, як виправдання для себе, говорили, що новій владі не 

вистачає фахівців для роботи в органах виконавчої влади у силовому блоці. 

Однак охоче займали запропоновані посади. 
З приводу сумісництва виникає багато запитань: окрім прямого 

порушення закону і норм Конституції, чому ці люди отримували заробітну 

плату за обома посадами, хто виконував їхні функції у парламенті, коли вони 
перебували за іншим місцем роботи, та невже не було можливості  знайти 

достойних фахівців, які б могли очолити інші займані ними посади? Чому 

парламентом не ініційовано позбавлення їх депутатського мандату?  
Переважна більшість країн світу у своєму законодавстві містить 

положення щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами 

діяльності.  

Провівши аналіз зарубіжного законодавства, виділимо наступні види 
несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності:  

1. За джерелом закріплення: конституційні, законодавчі, звичаєві. 

Насамперед дані норми можуть міститись в Конституціях держав. 
Наприклад: ст. 70 Конституції Республіки Кіпр закріплює: «Посада депутата 

несумісна з посадою міністра, члена громадських зборів або муніципальної 

Ради, включаючи пост мера, з положенням службовця в Озброєних Силах і 
силах безпеки Республіки або з будь-якою іншою державною посадою, а якщо 

йдеться про турка-депутата – і з функцією релігійного діяча» [6], або 

несумісність депутатського мандата з мандатом глави держави встановлена, 
наприклад, у ч. 5 параграфа 20 Конституції Угорської Республіки [7], ч. 1 ст. 

21 Конституції Чеської Республіки [8], припинення депутатських повноважень 

в день обрання члена парламенту Президентом республіки передбачено ч. 2 

параграфа 27 Основного Закону Фінляндії [9].  
Окрім конституційного закріплення принципу несумісності, виділимо 

законодавчий рівень закріплення: ст. 59 Федерального Конституційного 

Закону Австрії виключає членство в Європейському парламенті: «Жоден член 
Національної ради, Федеральної ради або Європейського парламенту не може 

одночасно входити до складу одного з двох інших представницьких органів» 

[10] . 
Третій вид, це закріплення несумісності на рівні звичаїв та судових 

прецедентів. Наприклад, у Конституції Франції жодних норм з цього приводу 

не міститься, але в державі встановлено даний принцип конституційною 
практикою і діє прецедент, згідно з яким дія депутатського мандата 
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зупиняється у момент обрання особи президентом. Першим, хто прийняв 

таке рішення, був президент М. Помпіду [11, с. 554] 
2. За переліком посад, обіймання яких забороняє депутату бути членом 

парламенту. В державах різниться перелік посад, які є несумісними із 

депутатським мандатом. Це може бути як в Україні заборона займатись 
оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої 

діяльності, а також медичною практикою у вільний від виконання обов'язків 

народного депутата час, або може бути заборона обіймати посади в деяких 
державних органах. Як зазначає професор В. М. Шаповал, в Іспанії, 

Люксембурзі, Фінляндії тощо несумісність стосується лише окремих, 

найвищих посад, перелік яких зазвичай обмежений. Наприклад, у ст. 70 
Конституції Іспанії до кола вказаних посад віднесені: посади суддів 

конституційного суду; вищі посади членів державної адміністрації, визначені 

спеціальним законом; посада народного заступника – спеціального 

парламентського уповноваженого, який здійснює контроль за додержанням 
прав громадян; посади суддів та інших членів судів, а також прокурорів; 

посади професійних військових дійсної служби, а також посади кадрових 

співробітників поліції та служби безпеки; посади членів виборчих комісій [12, 
с.163]. 

Наприклад, у ст. 57 Конституції Королівства Нідерланди встановлено, що 

кандидатом на парламентських виборах не може бути зареєстрована особа, 
яка обіймає посаду міністра, державного секретаря, члена Державної Ради, 

члена Генеральної палати аудиту (Рахункової палати), судді Верховного Суду, 

Генерального прокурора [13, c.289] 
3. В залежності від часу пред'явлення парламентарію вимог щодо 

несумісності: довиборні, післявиборні. З післявиборними все зрозуміло, 

парламентарій після його обрання повинен визначитись між попередньо 

займаною посадою та місцем у парламенті. А ось щодо довиборних, то деякі 
держави в своєму законодавстві закріпили ряд механізмів, які запобігають 

обранню осіб, які обіймають посади, що після обрання будуть несумісними з 

депутатським мандатом. Наприклад, у Бельгії кандидатом на парламентських 
виборах не може бути зареєстрована особа, яка обіймає посаду в органі 

державної влади або представницькому органі місцевого самоврядування. 

Конституція Данії встановлює, що кандидатом на парламентських виборах не 
може бути зареєстрована особа, яка вчинила діяння, що є несумісним із 

статусом члена парламенту (ч. 1 ст. 30 Конституції Королівства Данія). 

В Ісландії кандидатом на парламентських виборах не може бути 
зареєстрована особа, яка обіймає посаду парламентського омбудсмана або 

судді Верховного Суду. 

Не можемо не згадати про держави де принцип несумісності закріплено 

«навпаки». Тобто особа, яка обрана парламентарієм повинна суміщати свою 
діяльність з іншими посадами, передбаченими законодавством. Як приклад, 

наведемо Великобританію, де вважається, що для реалізації принципу 

політичної відповідальності уряду та окремих його членів перед 
представницьким органом міністри повинні бути одночасно й членами 

парламенту. Таке правило зазвичай діє в державах з парламентарною 

формою правління та двопалатним парламентом і поширюється переважно 
на членів нижніх палат. Таке ж саме правило встановлено і в багатьох 

країнах зі змішаною республіканською формою правління [14, с.119]. 

Отже, аналіз законодавства зарубіжних країн щодо несумісності 
депутатського мандату з іншими видами діяльності показує різноманітні 
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способи врегулювання даного питання, особливість яких обумовлена скоріш 

за все звичаєвими практиками, які формувались в державах протягом 
тривалого часу. 
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Уповноваженого Верховної Ради України  

з прав людини у Волинській області 
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО 

ДОДЕРЖАННЯ ПРИНЦИПУ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ 
ІНВАЛІДНОСТІ 

 

Забезпечення реалізації прав і свобод особам з інвалідністю, їх соціальний 
захист є складовою діяльності держави, зокрема, України. 

Щороку світова спільнота привертає увагу до успіхів в побудові 

інклюзивного середовища та усунення соціальної нерівності, оцінки ходу 
виконання положень Конвенції про права осіб з інвалідністю і роботу по 

залученню людей з інвалідністю в повсякденне життя суспільства.  

Впровадження статті 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю полягає у 
забезпеченні особам з інвалідністю можливості безбар’єрного пересування та 

вільного доступу нарівні з іншими до об’єктів фізичного оточення: житлових 
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будинків, закладів охорони здоров’я, освіти, культури, споруд, транспорту, а 

також до інших об’єктів, необхідних для населення.  
Значну увагу проблематики захисту прав людей з інвалідністю присвячено 

в працях таких учених, як  Г. Гладких, М. Захаров, С. Кадиба,  А. Куца, 

В. Мельник. Значний внесок у дослідженні цієї проблематики роблять також 
представники Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, Фонду 

соціального захисту інвалідів, всеукраїнські та регіональні громадські 

організації. 
Відповідно до статті  55 Конституції України кожен має право звертатися 

за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини [1].  
Зокрема, парламентський контроль за додержанням конституційних прав 

і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і 

в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений), який у своїй 
діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України. 
Відповідно до статті 18 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини» Уповноважений представлено Верховній Раді 

України щорічну доповідь за 2020 рік про стан додержання та захисту прав і 
свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і 
службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і 

свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві 

щодо захисту прав і свобод людини і громадянина (далі – щорічна доповідь) 

[2].  
Під час здійснення парламентського контролю за додержанням 

конституційних прав і свобод людини та громадянина Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини приділяє особливу увагу питанням 
додержання принципу недискримінації за ознакою інвалідності про який 

йдеться у розділі 1.2.1. щорічної доповіді за 2020 рік [3]. 

В умовах поширення пандемії СОVID-19 працівниками Секретаріату 
Уповноваженого було проведено 152 безвиїзні перевірки громадських 

приймалень центральних та місцевих органів виконавчої влади в усіх 

областях, у тому числі в Київській міській та обласних державних 
адміністраціях на предмет архітектурної доступності для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення, за підсумками яких було 

встановлено, що 90% з них не облаштовано елементами доступності для 

вказаної категорії осіб. За результатами проведених перевірок 
Уповноваженим [3].   

Водночас Уповноваженим проведено моніторинг доступності 16 офіційних 

веб-сайтів органів влади для користувачів з порушенням зору 
(Мінмолодьспорту, Мінінфраструктури, Міноборони, Мінрегіону, Міненерго, 

Мінфіну, МЗС, МКІП, МВС, Держпраці, Держтелерадіо, ДПС, ДСНС, ДМС, 

ПФУ та КМДА). За результатами моніторингу встановлено, що лише офіційні 
веб-сайти ПФУ та Мінфіну адаптовані до потреб цієї категорії осіб. За 

виявленими порушеннями Уповноваженим направлено рекомендації 

відповідним органам та здійснюється контроль щодо стану їх виконання. У 
відповідь центральними органами виконавчої влади та КМДА, веб-сайти яких 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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не забезпечують доступності для користувачів з порушеннями зору, 

поінформовано, що виконання робіт стосовно адаптації веб-сайтів до потреб 
таких осіб буде здійснено в межах передбаченого фінансування протягом 

2021 року [3]. 

 Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 

змінами) та від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів» у період дії карантинних обмежень 
було припинено роботу реабілітаційних закладів, що є порушенням положень 

статті 49 Конституції України. Це призвело до порушень прав осіб з 

інвалідністю внаслідок психосоціальних та інтелектуальних порушень на 

доступ до реабілітаційних послуг, зокрема з догляду та  супроводження [3]. 
За результатами аналізу повідомлень, що надійшли до Уповноваженого, 

встановлено порушення прав осіб з інвалідністю на доступ до банківських 

послуг. Зокрема, банківські установи відмовляють особам з порушенням зору 
в оформленні кредиту або пропонують його оформити тільки з довіреною 

особою та довіреністю, завіреною відповідно до вимог законодавства. При 

цьому WEB-банкінг не пристосований для осіб з порушенням зору, що 
унеможливлює отримання ними інформації про стан свого банківського 

рахунку. З метою з’ясування відповідної інформації ця категорія осіб 

змушена звертатися на гарячу лінію банківської установи в телефонному 
режимі, за що з них стягуються відповідні кошти  [3].   

На наш погляд, одним із важливим, з урахуванням змін у законодавстві є 

окремий розділ у щорічній доповіді Уповноваженого за 2020 рік, який 

вперше відображає інформацію про стан виконання рекомендацій, 
викладеній у щорічній доповіді Уповноваженого за 2019 рік. 

У щорічні доповіді Уповноваженого за 2020 рік надано рекомендації: 

Кабінету Міністрів України розробити та затвердити Національний план дій з 
реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року; 

Національному банку України затвердити Методичні рекомендації щодо 

захисту маломобільних груп населення, які стосуватимуться доступу до 
приміщення, доступності веб-сайтів, послуг та правил обслуговування 

клієнтів фінансової установи;  Органам виконавчої влади та місцевого 

самоврядування забезпечити доступність будівель, що перебувають у 
державній та комунальній власності, для осіб з інвалідністю відповідно до 

Державних будівельних норм України В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 

споруд», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово–комунального господарства України від 
30 листопада 2018 року № 327, передбачивши для цього необхідні фінансові 

асигнування [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Уповноваженим, у рамках 
здійснення парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини 

і громадянина, приділяється значна увага у забезпеченню принципу рівності 

під час реалізації людьми з інвалідністю основоположних прав і свобод.  
Варто зауважити, що у разі порушення прав осіб з інвалідністю 

пріоритетною метою Уповноваженого є активне залучення органів державної 

влади, державного  управління та  місцевого самоврядування до процесу 
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поновлення порушених прав осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного 

оточення, на доступ до реабілітаційних та банківських послуг.  
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ДО ПИТАННЯ ВІДМОВИ У ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
 

Невід’ємним елементом вільного волевиявлення людини у сфері праці є 

свобода укладення, зміни й припинення трудового договору, що повинна 
проявлятися, передусім, у тому, що укладенню трудового договору має 

передувати вільне волевиявлення людини, яка самостійно вирішує, де їй 

краще реалізувати своє право на працю.  
Згідно Конституції України та ст. 22 КЗпП України забороняється 

необґрунтована відмова в прийнятті на роботу, а також будь-яке пряме або 

непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг під 

час укладання, зміни та припинення трудового договору залежно від 
походження, соціального й майнового стану, расової та національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 

членства в професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду й 
характеру занять, місця проживання [1; 2]. 

У правовій доктрині відмову у прийнятті на роботу умовно поділяють на 

обгрунтовану та необгрунтовану. 
Обґрунтованою вважається відмова, зумовлену такими обставинами, як: 

відсутність вакантних місць; відсутність відповідної кваліфікації в 

працівника; обмеженнями, установленими законодавством.  
Так, згідно зі ст. 190 КЗпП, ст. 21 Закону України «Про охорону 

дитинства»забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти 

років на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними 

умовами праці, а також на підземних роботах та залучення до підіймання й 
переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні 

норми [2; 3].  

Крім цього, наприклад, якщо вироком суду як додаткова міра покарання, 
є позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, 
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то протягом цього строку забороняється прийняття на роботу таких осіб 

тощо. 
Однак при цьому, зауважує В. С. Венедіктов, обґрунтована відмова, 

пов’язана лише з діловими якостями претендента, допускається навіть для 

захищених законодавством категорій осіб [4, с. 177].  
Так, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 184 КЗпП України, забороняється 

відмовляти жінкам у прийнятті на роботу й знижувати їм заробітну плату з 

мотивів, пов’язаних із вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а 
одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або 

дитини-інваліда. При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям 

жінок власник або уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти їм 
причини відмови в письмовій формі. Відмова в прийнятті на роботу може 

бути оскаржена в судовому порядку [2].  

Необґрунтованою відмовою в прийнятті на роботу Б. С. Стичинський, 

І. В. Зуб, В. Г. Ротань визнають відмову в прийнятті на роботу, немотивовану 
чи мотивовану, із посиланням на обставини, які не належать до ділових 

якостей працівника [5, с. 154].   

Але, у зв’язку з тим, зауважує В. С. Венедіктов, що таке поняття, як «ділові 
якості працівника», сьогодні на законодавчому рівні не визначене, 

роботодавець змушений самостійно визначати його формулювання за 

допомогою локальних нормативних актів підприємства (посадових 
інструкцій, внутрішніх положень тощо) [4]. 

Ми погоджуємось з В. С. Венедіктовим, що відкритим у цьому випадку 

залишається питання стосовно укладання трудового договору з працівниками 
таких професій, як фотомодель, радіо-, телеведучий тощо. Адже в цьому разі 

визначити ділові якості претендента (приваблива зовнішність, наявність 

гострого гумору) на такі посади в локальних актах роботодавця неможливо.  

Необхідно пам’ятати, що абсолютної свободи під час вибору конкретного 
робочого місця немає й бути не може. Доречно з цього приводу зауважує 

Н. М. Хуторян, що у житті трапляються випадки відмови в прийнятті на 

роботу з підстав, не передбачених законодавством, коли роботодавець 
упереджено ставиться до претендента на вакантне місце. Лише в окремих 

випадках, визначених законом, роботодавець зобов’язаний укласти трудовий 

договір із працівником, а відмова від цього може бути оскаржена до суду. І 
довести навіть у суді цю упередженість буває важко [6, с. 96].  

У КЗпП України перераховані випадки, у яких можливо зобов’язати 

роботодавця укласти трудовий договір (ч. 2 ст. 232 КЗпП) [2]. Безпосередньо 
в судах розглядаються спори про відмову в прийнятті на роботу: 

– працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого 

підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками 

підприємств, установ, організацій (ч. 5 ст. 24 КЗпП); 
– молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в 

установленому порядку направлені на роботу на підприємство, в установу, 

організацію; 
– вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-

інваліда, одиноких матерів– за наявності дитини віком до чотирнадцяти 

років (ч. 1 ст. 184 КЗпП України); 
– виборних працівників після закінчення строку повноважень; 

– працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу (ч. 1 

ст. 42-1 КЗпП України); 
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– інших осіб, із якими власник або уповноважений ним орган відповідно 

до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір. 
До «інших осіб» можна віднести осіб з обмеженими можливостями, 

неповнолітніх, які направлені на підприємство в рахунок броні; осіб, котрі 

були звільнені у зв’язку із направленням на роботу за кордон, призовом на 
строкову військову або альтернативну (невійськову) службу й повернулися 

після закінчення служби чи роботи та ін. Такий розширений і невиключний 

перелік підстав відмови в прийнятті на роботу надає право роботодавцю 
сформулювати безліч причин відмови укладання трудового договору не 

порушуючи, таким чином, законодавство про працю. 

А тому, роботодавець у будь-якому випадку повинен обґрунтовувати 
відмову в прийнятті на роботу з посиланням на чинне законодавство.  

Ми поділяємо позицію О. Я. Лаврів про те, що до проекту Трудового 

кодексу України необхідно включити детальніший перелік підстав відмови в 

прийнятті на роботу, який повинен бути виключним і не підлягати 
розширеному тлумаченню з боку роботодавця [7, с. 52]. 

Згідно ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення» держава гарантує 

у сфері зайнятості захист від необґрунтованої відмови у найманні на роботу 
[8]. 

Якщо працівник вважає, що роботодавець необґрунтовано відмовив йому 

в прийнятті на роботу, він може звернутися до суду. Оскарження в суді 
необґрунтованої відмови в прийнятті на роботу ускладнюється тим, що 

роботодавець зобов’язаний повідомляти причини відмови в письмовій формі 

лише жінкам з мотивів, пов’язаних із вагітністю або наявністю дітей віком до 
трьох років; одиноким матерям – за наявності дитини віком до чотирнадцяти 

років або дитини-інваліда (ч. 1 ст. 184 КЗпП). Іншим категоріям працівників 

при відмові в прийнятті на роботу законодавець не передбачив обов’язкового 

повідомлення причини відмови у письмовій формі.  
Незаконна відмова в прийнятті на роботу вважається грубим порушенням 

законодавства про працю. Відповідно до ст. 172 Кримінального кодексу 

України передбачається кримінальна відповідальність за незаконне 
звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе 

порушення законодавства про працю [9]. 

Отже, реалізація вільного волевиявлення при прийнятті на роботу є 
можливою лише у випадку добровільного укладання трудового договору, 

обрання на посаду, призначення на посаду, прийняття на роботу молодих 

фахівців, враховуючи покликання, здібності, освіту та інші ділові якості 
людини, задля яких держава зобов’язана вживати необхідні заходи, щоб 

забезпечити реалізацію людських можливостей у сфері праці. 

А тому, відмова у прийнятті на роботу допускається у випадку її 

обґрунтованості з метою дотримання таких можливостей як, вільне 
розпорядження особи своєю здатністю до праці в безпечних для життя й 

здоров’я умовах; робота в обраній сфері діяльності; отримання підходящої 

роботи; працевлаштування на підприємствах, установах, організаціях 
незалежно від форми власності та господарювання; захист від безробіття в 

дозволених законом формах і способах тощо.  
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ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ 

«СВОБОДА СЛОВА» 

 
Анотація: У статті розкрито історію становлення концепту «свобода 

слова» та її зв'язок із засобами масової інформації. Зроблено висновок, що 
свобода слова однією з основних прав людини і фактично запорукою 
забезпечення усіх інших свобод.  

Ключові слова: свобода слова, історична ретроспектива, Конвенція ООН, 
суспільна свідомість, демократія. 

Annotation: The article reveals the history of the formation of the concept of 
«freedom of speech» and its connection with the media. It is concluded that freedom 
of speech is one of the basic human rights and, in fact, a guarantee of the 
guarantee of all other freedoms.  

Key words: freedom of speech, historical retrospective, UN convention, public 
consciousness, democracy. 

 

У сучасному світі відбувається переосмислення і нове сприйняття базових 
людських цінностей, які є основою прав людини, її гідності і духовного 

суверенітету, свобода совісті є природним невідчужуваним правом кожної 

людини на вільний узгоджений з власною совістю вибір духовних цінностей і 
орієнтирів.  

Сьогодні в Україні, коли мова заходить про пресу чи інші засоби масової 

інформації, найчастіше предметом дискусії стає проблема свободи слова. 
Одні з упевненістю у власній правоті вперто силкуються довести, що ніякої 

свободи слова в нашій країні нема. Другі, не менш переконливо доводять, що 

свобода слова у нас є, просто не всі вміють нею користуватися. Треті взагалі 

воліють на цю тему особливо не поширюватися. Вони просто люблять свою 
журналістську роботу – пишуть репортажі і кореспонденції, беруть інтерв’ю, 

їдуть у далекі чи близькі відрядження, опрацьовують листи читачів, 

радіослухачів, телеглядачів. 
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Відверто кажучи, наші симпатії на боці третіх, бо про свободу слова треба 

не стільки говорити, скільки утверджувати її конкретними ділами. Тобто 
творити конкретну газету, конкретну радіо- чи телепрограму. Тим більше, що 

у світі все відносне, тим більше свобода слова взагалі. 

Свобода немислима поза зв’язками людини з суспільством. Людина – 
продукт  суспільства, саме тут вона формується як особа зі всіма своїми 

властивостями, неповторною індивідуальністю. Ніколи людина не зможе 

знаходитися поза межами цієї необхідності. 
Кожному типу суспільства властивий свій характер залежності людини від 

суспільства. Свобода і необхідність не виключають одна одну, а за певних 

умов переходять одна в іншу [1, с.81-82]. 
Не можна визнавати свободу як користування тільки одними правами. 

Справжня свобода визначає високу відповідальність, вірність своєму 

суспільному обов’язку. До свободи належить не тільки те, чим ми живемо, але 

також і те, як ми живемо. 
Крізь усю історію людства проходить боротьба за свободу слова як головну 

умову загальної спільної свободи, головну умову забезпечення вільного 

розвитку людини, побудови демократичного суспільства. Сьогодні свобода 
слова сприймається як найбільше завоювання світової цивілізації [2, с.15]. 

Питання свободи в цілому та свободи слова зокрема як складового явища з 

давніх-давен непокоїло людство, змушувало його кращих представників 
розмірковувати над ним, а часом і ламати списи у палких диспутах. Це й не 

дивно, бо ж від його вирішення залежить доля суспільного ладу, на ньому 

ґрунтуються взаємини між особистістю та середовищем. Народившись на 
перехресті цих понять, воно дає початок цінностям, які стають основою 

кожної державної структури. Саме за тим, як розв’язано питання свободи, 

визначення її місця та ролі, роблять висновки про цивілізованість суспільства, 

держави. Перш ніж перейти безпосередньо до визначення поняття свободи 
слова, слід з'ясувати, що ж таке власне свобода, чому вона несе в собі такий 

величезний заряд енергії. 

Отже, на сьогодні в суспільній свідомості затвердилася формула Гегеля, що 
тлумачить свободу як «пізнання необхідності», яке потрібне не заради самого 

пізнання, а для перетворення дійсності та самого себе. Деякий час (XVII-XVIII 

ст.) у філософських колах (П. Гольбах, Т. Гоббс, П. Лаплас, Ж. Ламетрі та ін.) 
існувало метафізичне протиставлення свободи й необхідності. Зрозуміло, що 

звичайна нездатність досягти мети не означає браку політичної свободи. 

Гельвецій викладав це положення так: «Вільна людина - це людина не закута 
в залізо, не ув'язнена в тюрмі, не залякана, подібно до раба, загрозою 

покарання... Те, що людина не літає, як орел чи не плаває, як кит, не означає 

браку свободи» [3, с.47]. Демократія, будучи до певної міри системою 

взаємного стримування та балансування сил (а саме так її розуміє більшість 
дослідників), забезпечує на сьогодні найбільші гаранти та можливості 

функціонування лібералізму. Як сказав свого часу британський прем'єр-

міністр У. Черчілль: «Демократія не є найідеальнішою системою, але кращої 
людство досі не винайшло» [4, с.118]. До цього варто додати, що вона є 

системою, де вимагається найбільше дотримання принципів свободи, їх 

непорушності. 
Вольтерівська фраза: «Ваші ідеї мені глибоко осоружні, але я віддам життя 

за ваше право їх виголошувати» якнайкраще пасує до характеристики 

співіснування в демократичному суспільстві полярних думок, ідей. Адже 
свобода, демократія не має нічого спільного з анархією та вседозволеністю, 
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як у нас під тиском тоталітарного мислення її часто розуміють. Навіть у 

«природному стані», твердив Джон Локк, людську свободу не можна плутати 
зі свавіллям [4, с.126]. 

Основним принципом демократії є також свобода слова чи свобода друку. 

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН затвердила і проголосила 
Декларацію прав людини, де в статті 19 підкреслюється, що кожна людина 

має право на свободу переконань і на висловлювання їх. Це право включає 

свободу безперешкодно додержуватися своїх переконань і свободу шукати, 
одержувати і розповсюджувати інформацію та ідеї будь-якими засобами й 

незалежно від державних кордонів. 

Цьому передувала тисячолітня історія боротьби цензури зі свободою слова, 
що з'явилася, як тільки людина, навчилася говорити, висловлюючи якісь 

думки, і особливо розвинулася за час, що минув з моменту винайдення 

першої друкарської технології. Роль цензури спочатку виконувала громада-

община, потім інквізиція, королі, князі, суди, політбюро, парламенти та 
президенти – всі, кому заважала правда, хто хотів приховати її від народу. 

Але в усі часи знаходилися люди, які уміли оцінити позитивне для суспільства 

значення свободи слова. Так, найкрасномовніший з усіх поборників свободи 
Б. Констан, пам'ятаючи уроки якобінської диктатури, називав серед свобод, 

які треба було б гарантувати від довільного втручання, свободу релігії, майна 

та свободу суджень і висловлювання. 
На думку вітчизняних дослідників, важливість свободи слова пояснюється 

її зв'язком із засобами масової інформації та їх суспільним значенням. 

Система ЗМІ на сьогодні – єдина громадська структура, яка дає змогу 
оперативно, універсально, активно орієнтувати суспільство щодо соціально-

політичних питань, впливати на свідомість і поведінку людей, формувати їхні 

погляди, прагнення, ідеали [5, с.54].  

Оскільки ЗМІ є пульсом життя суспільства, єднальною ланкою, вони 
повинні активно співпрацювати з громадськими організаціями, політичними 

партіями, державними інститутами, всіма наявними силами, а особливо – з 

іншими трьома гілками владами: законодавчою, виконавчою та судовою. 
Співпрацювати на партнерських засадах взаємо визнання (чого у нас нині 

так бракує), поваги та зацікавленості в кінцевому результаті. Лише за таких 

умов можна говорити про існування якогось рівня свободи слова. 
Свобода діяльності в будь-якій сфері виявляється в можливості ставити 

певні цілі й боротися за їх здійснення на основі вільного свідомого вибору та 

творчого розв'язання. З прагнення людини до свободи виникає розвиток 
науки, мистецтва, а також і журналістики як інформаційної діяльності, що 

має яскраво виражену гносеологічну функцію. Свобода невідривна від 

пізнавальної діяльності людини, від творчості. У свою чергу творчість 

можлива лише за умов свободи. 
При цьому слід чітко уявляти, що абсолютна свобода людської діяльності 

неможлива. Людина завжди обмежена: законами природи; законами 

суспільства, що діють незалежно від суб'єкта, а також; мірою власного 
суб'єктивного пізнання цих законів. Отже, подолання необхідності можливе 

лише за допомогою пізнання необхідності.  

Свобода – це: 
1) обумовлена рівнем оволодіння законами природи й суспільства і 

прийняттям їх як умов і меж діяльності суб'єкта; 

2) неможлива без бажання й волі, користуючись знаннями законів і творчо 
застосовуючи їх на практиці, створювати найважливіші для людини цінності 
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в межах необхідності; 

3) досягається тоді, коли суб'єкт діє на загальнолюдських засадах, прагне 
служити людству, своєму народові; 

4) керується почуттям суспільної відповідальності у поводженні з фактами 

та їх інтерпретаціями. 
Будь-яке пізнання має щонайменше два аспекти: 1) пізнання фактів; 

2)встановлення зв'язку між фактами, розуміння й пояснення їх. 

Це ніби два рівні пізнавальної діяльності людини. Із нагромадження знань 
про факти починається пізнавальний процес. Але факти лишаються 

мертвими без пояснюючої їх теорії. У свою чергу будь-яка теорія, концепція 

може бути побудована лише на ґрунті міцної і обширної фактичної бази. 
Розрізняють два основні типи свободи: 

1) економічна, тобто свобода праці, яка дозволяє людині вільно обирати 

сферу застосування своїх сил і здібностей; максимально реалізувати себе в 

суспільно-корисній праці; запровадити в життя своє право на власність над 
продуктами своєї діяльності; 

2) політична, тобто свобода переконань, духовних пошуків, яка реалізується 

в праві мати, висловлювати й поширювати свої погляди, думки й ідеї, 
відкрито ставати на бік тієї чи іншої ідеології. 

Крізь усю історію людства проходить боротьба за свободу слова, як головну 

умову загальносуспільної свободи, головну умову забезпечення вільного 
розвитку людини, побудови демократичного суспільства. Сьогодні свобода 

слова сприймається як найбільше завоювання світової цивілізації. 

З розвитком суспільства, ускладненням його політичної структури, з 
усвідомленням цінності демократичного шляху історичного руху проблема 

свободи слова висунулася в число першорядних проблем. Це сталося у XVIII 

столітті. Найбільш чітко сформулював загальні ідеї щодо цього теоретик і 

практик американської революції XVIII ст. Т. Джефферсон. «Наша свобода 
залежить від свободи преси, – твердив він, – а цю останню не можна 

обмежувати, не загубивши її цілком. Свобода не така небезпечна, як її 

придушення». 
На його ідеях будувалося законодавство США щодо преси. Свобода преси 

забезпечена тут першою поправкою (1791 р.) до конституції США, яка 

містить таку категоричну вимогу: «Конгрес США не вимагає, щоб цю норму 
прийняли більшість країн, що розвивалися по шляху демократії. Свобода 

преси, однак, не означає уседозволеність і безвідповідальність. Навіть у 

цивілізованих країнах заборонені руйнівні дії преси, що можуть призвести до 
соціального вибуху, працюють на дестабілізацію країни. Показове з цього 

погляду законодавство Великої Британії. Тут у розділі 1053 глави 2 законів 

про злочини проти уряду й суспільства заборонені усні й друковані виступи, 

що мають на меті викликати «дискредитацію чи обурення проти суверена, 
уряду, конституції Об'єднаного королівства, будь-якої з палат парламенту чи 

судової системи, збудження невдоволення чи обурення серед підданих його 

величності, розвиток почуття злоби й ворожості між різними класами цих 
підданих» [6, с.191]. 

Не меншу вагу в здійсненні свободи слова має моральне усвідомлення 

необхідності рахуватися з правом особи на недоторканість її приватного 
життя. Це, наприклад, глибоко розумів видавець і редактор харківської 

газети «Порада» М. Ф. Лободовський, який з приводу царського маніфесту 

17 жовтня 1905 р. роз'яснював своїм читачам зміст поняття свободи слова. 
«Се означає, – писав він, – що кожна людина має право говорити, писати, 
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видруковувати усе про все, усякі свої думки-гадки, як і що вона розуміє; але 

ж бо слід говорити, друкувати тільки щиру правду та й поважно, не 
ображаючи словом нікого, без лайки, без оббріхування кого, без ганьби, не 

понижаючи, не ображаючи людини, бо непочесним поводженням у мові, 

слові, ламається право людини на недоторканість, на честь; а як хто буде 
говорити або друкувати неправду на кого, брехню, суд, ганьбу, усякий 

наклеп, образливі речі, прикрі докори не по правді, що ганьбить честь 

людини, буде накликати безчестя тим на людину, то за це має бути караний 
судом, бо це буде означати, що він обернув свободу слова на зло, на шкоду 

честі другої людини, а свобода слова повинна бути почесна, поважна, 

звичайна, доводити до добра, а не до зла, до згоди, а не до безладдя» «[7, с.8]. 
Цей вислів, якому вже понад сто років, демонструє глибоке розуміння 

українськими діячами преси проблеми свободи слова, з якою менш за все 

пов'язана вседозволеність. Оскільки партійна преса є і буде об'єктивною 

реальністю українського політичного життя, то журналістові необхідно знати 
й статтю 37, яка сформульована так: «Утворення і діяльність політичних 

партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на 

ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким 
шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив 

її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, 

насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 
посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються». 

Однак немає нічого складнішого, ніж забезпечення на практиці 

задекларованої в законодавстві свободи. 
Без свободи слова практично неможливо реалізувати ні право на участь в 

управлінні державними справами, ні право обирати і бути обраним до 

органів державної влади і місцевого самоврядування, ні право на свободу 

об’єднання в політичні партії і громадські організації, ні право мирно 
збиратися, проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, ані інші 

гарантовані Конституцією громадянські та політичні права. Тобто свобода 

слова є однією з основних прав людини і фактично запорукою забезпечення 
усіх інших свобод.  
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В умовах створення європейського правового поля на шляху до 

Євроінтеграції в Україні підвищуються вимоги до рівня правової культури 
пересічних громадян. 

Сьогодні вже дещо зроблено в Україні для підвищення правової культури 

населення. Так, закони України публікуються в засобах масової інформації, 
проводиться трансляція пленарних засідань сесії Верховної Ради, 

систематично виходить в ефір телерадіоканал «Право», інші передачі 

правового характеру, збільшено набір студентів у юридичні вищі навчальні 

заклади та на юридичні факультети. 
В умовах соціального прогресу, ускладненням соціальних зв'язків 

відповідним чином змінюється зміст та форми соціальної, а, значить і  

юридичної практики. 
На сучасному етапі до змісту юридичної практики відносять не тільки 

складання документів, консультування та участь у судовому засіданні, а 

також багато інших юридично значущих дій. До вже існуючого переліку слід 
додати: попередження, припинення та розслідування правопорушень, 

притягання до юридичної відповідальності, виконання покарань, підготовка 

та прийняття нормативно-правових актів, здійснення право виховної та 
науково-дослідницької діяльності, реєстрація та статистичний облік правових 

явищ, результатів юридичної діяльності. 

Важливим аспектом розуміння сутності юридичної практики  є з'ясування 

її співвідношення та взаємодії з юридичною наукою. Теорія і практика по 
суті невід'ємні речі, які не можуть існувати окремо одна від одної. В цілому, 

головним завданням юридичної науки є вирішення потреб та інтересів 

громадянського суспільства, окремих його суб'єктів у ході здійснення 
юридичної практики. 

Визнання та захист прав і свобод людини стали сьогодні могутнім 

чинником, чітким орієнтиром прогресивного розвитку всього світового 
співтовариства у напрямі до співтовариства правових держав, критерієм 

гуманізації внутрішньої та зовнішньої політики його членів і умовою для 

ствердження громадянського суспільства. Якщо ми прагнемо побудувати 
цивілізоване громадянське суспільство, тобто суспільство, яке є людською 

спільністю, то мусимо проголосити пріоритет прав і свобод людини, її 

інтересів. Отже на конституційному рівні має бути закладено якісно нову 

модель організації  життя людини і суспільства, відповідно до якої весь 
державний і суспільний  механізм переорієнтовується на здійснення й захист 

прав і свобод людини. Всі політичні, економічні, соціальні та культурні права 

людини мають дістати своє відображення у відповідних інститутах 
громадянського суспільства, таких, як власність, підприємництво, сім'я, 

освіта, наука і культура, громадські об'єднання, свобода інформації тощо. Ці 

інститути повинні стати надійним матеріальним фундаментом усіх видів 
прав і свобод людини. 
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Ще одним важливим аспектом розуміння сутності юридичної практики є 

з'ясування її співвідношення та взаємодії з юридичною наукою. Теорія і 
практика по суті невід'ємні речі, які не можуть існувати окремо одна від 

одної. В цілому, головним завданням юридичної науки є вирішення потреб та 

інтересів громадянського суспільства, окремих його суб'єктів у ході 
здійснення юридичної практики. Відповідно до цього, зворотній зв'язок існує 

у бік теорії. Факти реальної дійсності являються предметами науково-

теоретичних досліджень, в результаті чого ми отримуємо певні висновки, 
узагальнення, закономірності, будуємо пронози на майбутнє. У теоретико-

пізнавальній діяльності практика має виключне значення тому, що виступає 

в якості одного із засобів засвоєння теоретичних положень, переведення їх з 
ряду уявлень у площину професійних навичок та вмінь. Саме практика 

показує ті питання, які потребують свого реального вивчення. У ході 

практичної діяльності накопичується досвід юридичної роботи, що потім 

підлягає теоретичній переробці, передачі іншим суб'єктам. Наприклад, у 
процесі прийняття закону або іншого нормативно-правового акту 

використовуються пропозиції вчених-юристів, які готують той чи інший 

проект, узгоджують його з потребами практики. До окремих положень 
проекту, навіть слів, можуть надаватись пояснення, ґрунтовні докази, 

порівняльний аналіз. 

Всі наукові знання, стосовно правил та прийомів створення норм права, 
їх формалізації, прийнято називати правилами юридичної техніки. У ході 

розслідування правопорушень також використовуються теоретичні знання, 

як методика проведення окремих слідчих дій, володіння нормативним 
матеріалом або закономірностями перспективи юридичної справи тощо. При 

цьому  можуть використовуватися теоретичні знання фахівців не юридичної 

сфери для надання висновків по окремим питанням. Це, наприклад, 

психологи, викладачі, мистецтвознавці, які своїми теоретичними 
рекомендаціями допомагають вирішенню справи, встановленню істини. 

Використання теоретичних знань у юридичній діяльності значною мірою 

впливає на її ефективність. 
Таким чином юридична наука, як теоретична надбудова, існує для 

вирішення нескінченного кола питань суспільного життя, що виникають у 

сфері регулятивного впливу права і обумовлені людськими потребами та 
інтересами. Це в свою чергу означає, що у ході теоретичних досліджень, а 

також під час практичної діяльності у центрі уваги повинна знаходитися 

особа, як головна ціль усякої соціальної діяльності, як найвища соціальна 
цінність. 

Громадянське суспільство починається з громадянина, його свободи, 

благополуччя, активної позиції у сфері політико-правових відносин. У такому 

суспільстві утверджується атмосфера свободи, яка, у свою чергу, формує 
вільну людину. Залишаючись вільними, громадяни такого суспільства 

шанують закони, усвідомлюючи, що вони йдуть від них самих, від їхнього 

суспільства, відбивають і захищають їхні права, свободи та інтереси. 
Відповідно завдання конституційного регулювання полягає в тому, щоб за 

допомогою конституційних приписів забезпечити умови для реалізації прав і 

свобод людини і громадянина, їх честі та гідності. 
Сьогодні однозначно можна сказати, що встановивши на 

конституційному рівні основи громадянського суспільства, Конституція 

юридично забезпечила незалежність такого суспільства від держави, 
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визначила гарантії проти незаконного втручання держави в його справи, 

механізми такого захисту та межі впливу держави на соціальні процеси.  
Враховуючи, що юридична практика є різновидом суспільної практики, її 

структуру можна визначити як сукупність складових елементів, що 

взаємопов'язані один з одним, і разом забезпечують цілісність юридичної 
практики як правового явища, збереження її соціальних і правових 

властивостей та виконання цією практикою суспільних функцій. 
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ПРАВО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ВІДКЛИКАННЯ ОБРАНИХ 
ПРЕДСТАВНИКІВ 

 

Анотація. В статті розглянуто поняття та види відкликання 
громадянами обраних представників. Запропоновано від відкликанням за 
народною ініціативою розуміти форму безпосереднього народовладдя, яка 
полягає у достроковому припиненні повноважень депутата місцевої ради, 
сільського, селищного, міського голови, старости громадянами України, які 
мають право голосу і проживають на відповідній території, шляхом 
таємного голосування. Запропоновано на конституційному рівні 
передбачити підставу дострокового припинення повноважень Верховної Ради 
України, Президента України за рішенням всеукраїнського референдуму. 

Ключові слова: відкликання за народною ініціативою, безпосереднє 
народовладдя, дострокове припинення повноважень. 

Summary. The article deals with the concepts and types of recall of citizens by 
electoral representatives. It is proposed from the recall of the people's initiative to 
understand the form of direct democracy, which consists in the pre-term 
termination of the powers of a deputy of the local council, village, settlement, city 
mayor, the village headman of Ukraine who have the right to vote and reside in the 
respective territory, by secret ballot. It is proposed at the constitutional level to 
provide the grounds for early termination of powers of the Verkhovna Rada of 
Ukraine, the President of Ukraine by the decision of the all-Ukrainian referendum. 

Key words: recall by popular initiative, direct people's power, early termination 

of powers. 
 
Багато науковців вважають інститут відкликання архаїчним, оскільки у 

нас закріплений принцип вільного мандату. У зв’язку із цим інститут 
відкликання народних депутатів був скасований. Зокрема, 22 березня 
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2001 р. втратив чинність Закон України «Про відкликання народного 

депутата України» від 19 жовтня 1995 р., хоча юридично із прийняттям 
Конституції України 1996 р. норми вказаного закону не діяли, оскільки 

суперечили їй. На місцевому рівні ж законодавство ще передбачає 

можливість відкликання депутата місцевої ради виборцями.  
Розділ 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачає 

процедуру відкликання депутата місцевої ради, яка складається із таких 

стадій: внесення пропозиції про відкликання депутата до територіальної 
виборчої комісії; розгляд питання про відкликання депутата територіальною 

виборчою комісією; збирання підписів на підтримку пропозиції про 

відкликання депутата; агітація «за» або «проти» відкликання депутата; 
голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради. 

Депутат місцевої ради вважається відкликаним, якщо за його відкликання 

проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні. У 

разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання депутата місцевої ради, 
його повноваження зберігаються. 

Стаття 75 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачає також можливість територіальної громади в будь-який час 
достроково припинити повноваження органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, якщо вони порушують Конституцію та закони України, 

обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм 
законом повноважень. Порядок і підстави дострокового припинення 

повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

територіальними громадами визначаються цим та іншими законами. Так, 
ст. 78 вищезгаданого закону регулює порядок дострокового припинення 

повноважень ради, в тому числі за рішенням місцевого референдуму; ст. 79 – 

порядок дострокового припинення повноважень сільського, селищного, 

міського голови, в тому числі за народною ініціативою та за рішенням 
місцевого референдуму; ст. 80 - відповідно порядок дострокового 

припинення повноважень органів самоорганізації населення. 

Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за 
наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 78 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та в інших випадках можуть бути припиненні 

достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення 
місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради 

визначався Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», 

однак на сьогодні він є законодавчо невизначеним.  
Питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, 

міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму може бути 

порушене сільським, селищним, міським головою, а також не менш як однією 

десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території та 
мають право голосу. Однак Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» не передбачає можливості дострокового припинення повноважень 

районної та обласної ради за рішенням місцевого референдуму. 
В ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачається можливість дострокового припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови за рішенням місцевого референдуму. 
Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового 

припинення повноважень сільського, селищного, міського голови 

приймається сільською, селищної, міською радою як за власною ініціативою, 



I МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНАЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦІЯ В РАМКАХ ТИЖНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» 9 грудня, 2021 

 

35 

 

так і на вимогу не менше як однієї десятої частини громадян, що 

проживають на відповідній території і мають право голосу. 
Сільський, селищний, міський голова може бути відкликаний з посади за 

народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус 

депутатів місцевих рад». На підтримку пропозиції про відкликання 
сільського, селищного, міського голови має бути зібрано кількість підписів, що 

перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за 

результатами яких він був обраний сільським, селищним, міським головою.  
У ст. 79-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачається, що повноваження старости припиняються достроково у разі 

відкликання з посади за народною ініціативою.  
У ст. 80 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачається можливість дострокового припинення повноважень органів 

самоорганізації населення. Рішення про дострокове припинення 

повноважень цих органів приймається загальними зборами громадян, які 
утворили даний орган, або відповідною радою. 

Проаналізувавши правові норми, які регулюють питання відкликання 

депутатів місцевих рад, дострокового припинення повноважень сільських 
селищних, міських, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів, 

старост та органів самоорганізації населення, можна дійти висновку, що 

лише відкликання за народною ініціативою можна вважати самостійною 
формою безпосереднього народовладдя. 

Висловлену тезу підтверджує той факт, що процедура відкликання чітко 

врегульована в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» (зокрема у 
Розділі 5), містить ряд специфічних стадій, не притаманних іншим формам 

безпосереднього народовладдя (таких як, збирання підписів на підтримку 

пропозиції про відкликання та проведення голосування пропозиції про 

відкликання).  
З першого погляду, така форма безпосереднього народовладдя як 

відкликання за народною ініціативою за процедурою проведення дуже схожа 

на вибори. Крім того більшість норм, що регулюють процедуру його 
проведення, є відсилочними (вони відсилають до норм виборчого 

законодавства). Однак ці прояви безпосереднього народовладдя не є 

тотожними, оскільки під час виборів громадяни – виборці надають певним 
особам владний мандат, а випадку відкликання – навпаки його позбавляють. 

На відміну від виборів, які є періодичними і виступають єдино можливим 

варіантом формування якісного і кількісного складу органів державної влади 
і органів місцевого самоврядування, відкликання здійснюється у поодиноких 

(виключних) випадках і можливе лише щодо депутатів місцевих рад, 

сільських, селищних, міських голів, старости. 

Отже, під відкликанням за народною ініціативою потрібно розуміти 
форму безпосереднього народовладдя, яка полягає у достроковому 

припиненні повноважень депутата місцевої ради, сільського, селищного, 

міського голови, старости громадянами України, які мають право голосу і 
проживають на відповідній території, шляхом таємного голосування. 

Що ж стосується дострокового припинення повноважень сільських 

селищних, міських, районних у місті рад за рішенням місцевого референдуму, 
то їх не потрібно вважати самостійними формами безпосереднього 

народовладдя, оскільки процедура їх проведення складається з 2 стадій (або 

лише з другої): референдної ініціативи громадян, що проживають на 
відповідній території і мають право голосу та місцевого референдуму. А, як 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93-15#_blank
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відомо, референдні ініціативи і референдуми є самостійними формами 

безпосереднього народовладдя. Що ж стосується дострокового припинення 
повноважень органів самоорганізації населення, то таке рішення 

приймається на загальних зборах громадян, що виступають самостійною 

формою безпосереднього народовладдя. 
Важливим і невирішеним досі залишається питання відкликання 

громадянами України виборних органів державної влади. Зупинимося на 

Законі України «Про статус народного депутата України», який визначає 
певні механізми, за допомогою яких народ контролює і спрямовує діяльність 

своїх представників у Верховній Раді України. У даному законі лише одна 

стаття присвячена взаємовідносинам народного депутата з виборцями. Так, 
народні депутати здійснюють зв’язок з виборцями, які мешкають на території 

України, у порядку персонального представництва, визначеному 

депутатськими фракціями (групами) Верховної Ради України відповідно до 

закону. Також дана стаття містить обов’язок депутата по розгляду звернень 
громадян, хоча із запровадженням пропорційної складової у виборчій системі 

процедура реалізації громадянами свого права на звернення була дещо 

ускладнена. У вищезазначеному законі міститься і норма про 
відповідальність за свою депутатську діяльність перед Українським народом, 

однак не зазначено у чому саме вона буде проявлятися. У законодавстві 

потрібно передбачити і відповідальність політичної партії, окремих 
кандидатів за невиконання передвиборчої програми. Нерозвиненість 

політичної організації і відсутність будь-якої відповідальності партій перед 

виборцями призвели не до формування механізму народовладдя, який 
випливає із ст. 5 Конституції України, а до утворення органів державної 

влади, які не несуть відповідальності перед виборцями, не відображають в 

законодавстві, яке ними приймається, в повній мірі владу народу. 

З огляду на це на конституційному рівні потрібно передбачити підставу 
дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, Президента 

України за рішенням всеукраїнського референдуму, доповнивши ст. 90 та 

108 Конституції України нормами відповідного змісту. Зокрема, ст. 90 
доповнити частиною 5: «Повноваження Верховної Ради України достроково 

припиняються за рішенням всеукраїнського референдуму». Частину 2 ст. 108 

доцільно доповнити пунктом 5 такого змісту: «за рішенням всеукраїнського 
референдуму». Народ, надаючи владу на виборах, логічно повинен мати 

можливість дострокового припиняти повноваження обраних представників. 

Державна та муніципальна влада не будуть легітимними, якщо не 
здійснюється і не гарантується безпосереднє народовладдя в повному обсязі. 

Широке застосування форм безпосереднього народовладдя в незалежній 

Україні, періодичне оновлення виборчого законодавства, подальший розвиток 

форм місцевої демократії свідчить про становлення України як демократичної 
та правової держави. Однак, до цих пір залишається невирішеними питання 

належного законодавчого врегулювання народного відкликання обраних 

представників. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНВАЛІДІВ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА 

КАТЕГОРІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПРАВ 

 
У статті представлено актуальну проблему сьогодення, що стосується 

правового статусу осіб з інвалідністю в Україні. В умовах розвитку 
державних програм у сфері забезпечення прав інвалідів, їх стандарти і якість 
повинні набувати все більшого піднесення. Це зумовлено тим, що людина, її 
життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 
найвищою соціальною цінністю, а права людей з інвалідністю гарантуються 
державою на конституційному рівні. У зв’язку із цими гарантіями виникає 
необхідність у всебічній правовій охороні й захисті прав таких людей в 

Україні. 
Ключові слова: правовий статус, інвалідність, держава, правовий статус 

інвалідів,громадянське суспільство.  
Keywords: legal status, disability, state, legal status of the disabled, civil 

society 
 

Постановка проблеми. Питання формування в Україні ефективної 

системи державного захисту осіб з інвалідністю належить до найбільш 
складних та важливих у контексті розвитку громадянського суспільства, 

сучасної демократичної, соціальної та правової держави. Адже, останнім 

часом  у нашій державі, спостерігається тенденція до зростання чисельності 

осіб з інвалідністю. Як свідчить світовий досвід, на сьогодні значна частина 
населення планети не може повною мірою реалізувати свої можливості через 

фізичні або психічні обмеження життєдіяльності. Причини їх виникнення 

можуть бути різноманітними й пов’язаними не тільки з глобальними 
екологічними проблемами, з якими стикається людство, технічними 

чинниками, що призводять до небезпеки, а й з конкретними життєвими 

ситуаціями, в результаті яких особа частково може втратити окремі функції 
організму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання 

захисту осіб з інвалідністю належать до недостатньо досліджених у сучасній 
юридичній науці. Окремі аспекти соціального захисту осіб з інвалідністю, 

їхніх прав і гарантій розкривають у своїх публікаціях такі вчені як: 

В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, В. С. Венедіктов, С. В. Венедіктов, 

С. Я. Вавженчук, С. В. Вишновецька, Ю. М. Гришина, І. В. Зуб, М. І. Іншин, 
О. Л. Кучма, В. Л. Костюк, С. С.Лукаш, А. Р. Мацюк, Н. О. Мельничук, 

П. Д. Пилипенко, С. В. Попов, С. М. Прилипко, О. І. Процевський, 

В. О. Процевський, О. М. Обушенко, С. М. Синчук, О. В. Тищенко, 
Н. М. Хуторян, Г. І.Чанишева, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. Проте 

вказані праці розкривають лише окремі аспекти комплексної наукової 

проблеми захисту осіб з інвалідністю. Відтак, актуальність дослідження 
сучасного стану захисту осіб з інвалідністю залишається високою і таке 

дослідження має спиратися на новітні здобутки провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Загальна чисельність людей з 

інвалідністю в Україні становить майже три мільйони осіб. Усі вони мають 
різний спектр прав та обов’язків у силу свого віку, ступеня працездатності, 

характеру захворювання і причин виникнення інвалідності. Наведемо 

класифікацію груп інвалідів за відповідними ознаками: 
– за віком – це діти-інваліди, дорослі інваліди; 

– за ступенем працездатності: І групи (підгрупи А й Б – непрацездатні 

інваліди), ІІ групи – частково працездатні, ІІІ групи – працездатні інваліди; 
– за характером захворювання – нерухомі, маломобільні й мобільні 

інваліди; 

– за причинами виникнення інвалідності – інваліди загального 
захворювання, дитинства, війни, праці (трудове каліцтво, професійне 

захворювання), особи, інвалідність яких пов’язана з аварією на 

Чорнобильської АЕС, наслідками радіаційних впливів або особистою участю в 

діяльності підрозділів особливого ризику. 
Незалежно від групи, до якої належить людина з інвалідністю, вона має 

відповідний адміністративно-правовий статус інваліда. Для розкриття такого 

важливого питання, як адміністративно-правовий статус інваліда, з’ясуємо 
сутність правового становища й адміністративно-правового статусу 

громадянина, його основних елементів і принципів. При врегулюванні 

суспільних відносин держава чітко визначає права й обов’язки, закріплювані 
за громадянами, що певною мірою становлять фундамент їх адміністративно 

правового статусу. 

На сьогоднішній день ступінь забезпеченості умов для життя й 
самореалізації осіб з обмеженими можливостями є мірилом розвитку 

громадянського суспільства в державі [3, с.7]. Протягом тривалого часу 

ставлення до таких людей було досить різним, що при аналізі певних 

історичних періодів дало змогу відстежити розвиток забезпечення прав 
інвалідів – від започаткування суспільства до утворення соціальної держави.  

У ст. 3 Конституції зазначено, що людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Ця правова норма свідчить про діяльність держави, 

спрямовану на проведення необхідної політики щодо забезпечення прав і 

свобод людини, в тому числі й інвалідів. 
Конституція служить базовим, вихідним законом, що закріплює основні 

права, свободи й обов’язки громадянина України, а також гарантії їх 

реалізації, у той же час спеціальні права, свободи й обов’язки суб’єктів 
правовідносин у певній царині закріплюються і в інших нормативно-

правових актах, що є похідними від конституційних. Поняття «правовий 

статус» відбиває зв’язок між особою і правом, державою, її органами й 

посадовими особами. Воно містить права, свободи, обов’язки, юридичну 
відповідальність, інтереси, гарантії й основоположні принципи, на яких 

ґрунтується загальна політика держави.  

Правовий статус – складна категорія, що характеризується системністю, 
універсальністю й комплексністю, яка відіграє важливу роль в організації 

суспільних відносин, оскільки шляхом установлення прав, обов’язків і 

гарантій їх реалізації визначає основні принципи взаємодії суб’єктів 
правовідносин і місце конкретного суб’єкта в соціумі.  

Правовий статус, будучи системним і стабільним, з одного боку, надає 

суб’єктам відносин певні гарантії реалізації своїх прав, а з другого, запобігає 
зловживанню цими наданими їм правами. 



I МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНАЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦІЯ В РАМКАХ ТИЖНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» 9 грудня, 2021 

 

39 

 

Л. Л. Попов визначає правовий статус як складне збірне поняття, що 

відображає комплекс зв’язків людини із суспільством, державою, колективом, 
іншими людьми. До його структури він відносить такі елементи, як права, 

свободи, обов'язки, юридичну відповідальність і гарантії [6, с.57].  

О. Бєлєвська тлумачить правовий статус як сукупність прав, свобод, 
обов’язків і законних інтересів конкретної категорії осіб, що врегульована 

нормами права на території конкретної держави, що визнає й гарантує 

останні [1, с.142]. Ці думки науковців дозволяють підсумувати, що правовий 
статус людини становить собою не тільки сукупність прав, свобод, обов’язків і 

гарантій, а й повноцінну універсальну систему, що відображає весь комплекс 

зв’язків людини з державою, колективом та іншими людьми. 
Для розуміння суб’єктом правовідносин своїх прав та обов’язків, його 

правовий статус є важливим елементом, бо дозволяє особі усвідомити своє 

місце в державі й суспільстві в цілому.  

У правовій науковій літературі ототожнення правового статусу з 
інститутами прав та обов’язків є дуже поширеним явищем. Досить часто в 

законодавстві правове становище (статус) трактується як наявність прав та 

свобод. Разом із тим правове становище особистості, точніше, його засади, 
становлять собою комплексний державно- правовий інститут, складовими 

частинами якого виступають основні права, свободи й обов'язки громадян. 

Конструкцією «основи правового положення особистості» науковці охоплюють 
усі інститути, що визначають місце й роль людини і громадянина в 

суспільстві й державі. Ось чому ця категорія характеризується як 

комплексний державно-правовий інститут основ правового положення 
особистості.  

Отже, соціальні права дозволяють забезпечувати гідне життя членам 

суспільства, в тому числі й особам з інвалідністю, за допомогою держави, на 

яку покладається обов’язок щодо їх забезпечення. Як уже зазначалося, 
комплекс прав і свобод, який можна віднести до соціальних прав, закріплено 

в нормативно-правових актах, що дає змогу ефективніше регулювати 

відносини між органами державної влади й суб’єктами, наділеними цими 
правами, під час процесу їх реалізації. Оскільки при реалізації зазначених 

прав між особою й органами державної влади виникають певні 

правовідносини, індивідуальні суб’єкти набувають певного правового 
становища – адміністративно-правового статусу. 

Отже, в адміністративно-правовому статусі в узагальненому вигляді 

конкретизуються різноманітні права, обов'язки й гарантії індивіда з 
урахуванням галузевої право дієздатності [2, с.116]. Адміністративна 

правоздатність – це визнана законом за громадянином фактична можливість 

бути суб'єктом адміністративного права, мати права й обов'язки 

адміністративно-правового характеру. Вона виникає з народженням людини, 
а її обсяг встановлюється і змінюється адміністративно-правовими нормами. 

Ця правоздатність підтверджується документами про громадянство – 

паспортом громадянина України, а для осіб до 16 років – свідоцтвом про 
народження. Вона не може бути обмеженою або відчуженою, від неї 

неможливо відмовитися добровільно, оскільки така відмова не має юридичної 

сили. Правоздатність людини утворює юридичне поняття «особа і 
громадянин».  

При цьому треба враховувати, що не всі громадяни володіють однаковою 

дієздатністю. Наприклад, позбавлені адміністративної дієздатності особи, 
страждаючі деякими психічними захворюваннями, а також громадяни, яких 
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відповідно до закону й на підставі судового рішення або рішення іншого 

компетентного органу обмежили в деяких правах [6, с.51]. Зазначене 
дозволяє зробити висновок, що не всі інваліди можуть мати повну 

дієздатність навіть при досягненні встановленого законом віку. Інваліди, які 

мають стійкі психічні розлади здоров’я, можуть бути повністю або частково 
позбавлені дієздатності. 

Узагальнюючи викладене зазначимо: щодо адміністративно-правового 

статусу громадянина науковцями сформульовано низку важливих положень, 
суть яких зводиться до нижченаведеного. Правове становище у вузькому 

розумінні становить собою сукупність юридичних якостей, якими 

громадянин наділяється державою і якими він володіє.  
Права, пов’язані з набуттям статусу інваліда, полягають у тому, що особа, 

яка має направлення відповідного лікувально-профілактичного закладу 

охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і 

реабілітаційних заходів і за наявності документів, що підтверджують стійке 
порушення функцій організму, зумовлене захворюваннями, наслідками 

травм або вродженими вадами, що спричиняють обмеження її нормальної 

життєдіяльності, має право звернутися до МСЕК з метою встановлення 
інвалідності. 

Належне забезпечення життєдіяльності інвалідів вимагає надання їм 

великої кількості різноманітних прав. Зокрема, воно потребує забезпеченості 
інвалідів житлом, можливостей їх пересування, лікування, реабілітації, освіти, 

працевлаштування та ін. Специфіка адміністративно-правового регулювання 

знаходить свій прояв при реалізації низки соціальних прав людей з 
інвалідністю. Права та свободи, якими наділена особа у процесі реалізації 

статусу інваліда, мають досить різноманітний характер, доцільно поділити на 

певні групи. Зокрема, це такі права інвалідів: 

– на працевлаштування з метою реалізації своїх творчих і виробничих 
здібностей і з урахуванням індивідуальних програм реабілітації; 

– на освіту і професійну підготовку інвалідів. Держава гарантує інвалідам 

дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і 
можливостям, і професійну підготовку й перепідготовку з урахуванням 

медичних показань для певної трудової діяльності. Особи з 1–2 групою 

інвалідності в разі складання вступних іспитів з позитивним результатом 
мають право на першочергове зарахування поза конкурсом до вищих 

навчальних закладів I-IV рівнів акредитації; 

– на забезпечення безперешкодного доступу до соціальної інфраструктури, 
що полягає у створенні підприємствами, установами й організаціями умов 

для безперешкодного доступу цих осіб до об’єктів фізичного оточення; 

– на позачергове отримання житлових приміщень і поліпшення житлових 

умов у передбаченому чинним законодавством порядку; 
– на матеріальну допомогу, що виражається у виді грошових виплат 

(пенсій, допомог, одноразових виплат тощо); 

– на безоплатне або пільгове соціально-побутове й медичне забезпечення, 
що охоплює медичне обслуговування, отримання медичних препаратів, 

виробів медичного призначення (індивідуальних пристроїв, протезів очей, 

слухових і голосоутворювальних апаратів та ін.), технічних та інших засобів 
реабілітації (для пересування, протезних виробів, сурдотехнічних засобів та 

ін.). 

Висновки з проведеного дослідження. Спираючись на наведене, зробимо 
висновок, що адміністративно-правовий статус інваліда відіграє важливу 
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роль у забезпеченні прав таких людей. Зв'язок між особою з інвалідністю і 

правом характеризується загальним правовим статусом та адміністративно-
правовим, зокрема. Саме адміністративно-правовий статус визначає роль і 

місце інваліда в державі й соціумі, безпосередньо регламентує його відносини 

з органами державного управління та іншими суб’єктами відповідно до 
чинних норм адміністративного права. 

 
Література: 

1. Бєлєвська О. Проблеми визначення сутності адміністративно-правового 
статусу іноземців в Україні. Право України. 2008. № 1. С. 139-142. 

2. Габричидзе Б. Н. Административное право.  М. : ТК Велби. 2002.  480 с. 
3. Єрмілова М. Г. Особливості правового статусу дитини з обмеженими 

можливостями в Україні (теоретико-правові дослідження) : автореф. дис.канд. юрид. 
наук : 12.00.01; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. Київ. 2012. 20 с. 

4. Конституція України : прийнята на п’ятій сес. Верхов. Ради України 28 черв. 
1996 р. Відомості Верховної Ради України.  1996.  № 30. Ст. 141. 

5. Котельникова Е. А. Административное право : учеб. Пособие.  Изд. 2-е., доп. и 

перераб. Ростов н/Д. : Феникс. 2003. 320 с. 
6. Попов Л. Л. Административное право Российской Федерации : учеб. под ред. 

Л. Л. Попова.  М. : Высш. образование, 2007. 476 с. 
7. Про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності : положення затв. 

постановою Каб. Міністрів України від 03 груд. 2009 р. № 1317. Офіційний вісник 
України. 2009. № 95. Ст. 326. 

 
Ольга Кудрицька 
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БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА – МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ВАШИХ 

ПРАВ 

 
Анотація. Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка 

гарантуєтьсядержавою та повністю або частково надається за рахунок 
коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Системи 
безоплатної правової допомоги знаходиться у сфері управління Міністерства 
юстиції України та водночас є незалежною складовою системи юстиції. 

Ключові слова: безоплатна правова допомога, право, юстиція 
Summary. Free legal aid is legal aid, which is guaranteed by the state and is 

fully or partially provided at the expense of the state budget, local budgets and 
other sources. The system of free legal aid is in the management of the Ministry of 
Justice of Ukraine and at the same time is an independent component of the justice 
system. 
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Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується 

державою та повністю або частково надається за рахунок коштів 

Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. 
Сьогодні система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це 

мережа зі 119 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

понад 430 бюро правової допомоги з надання такої допомоги у всіх регіонах 
України. 
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На Волині мережа безоплатної правової допомоги складається із 

Регіонального, 3 місцевих центрів та 14 бюро правової допомоги. 
Всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, можуть отримати 

безоплатну первинну правову допомогу, а саме: 

- надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових 
питань; 

- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім 

документів процесуального характеру); 
- надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової 

допомоги та медіації. 

Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги: 

– особам, до яких застосовано адміністративне затримання, 

адміністративний арешт; 

– особам, які відповідно до положень кримінального процесуального 
законодавства вважаються затриманими; 

– особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою; 
– особам, стосовно яких у кримінальних провадженнях відповідно до 

положень Кримінального процесуального кодексу України захисник 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення 
захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії; 

– особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання 

в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 
Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги/бюро 

правової допомоги забезпечують надання безоплатної вторинної правової 

допомоги: 

- особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній 
середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, 

розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать 

до основних соціальних і демографічних груп населення; 
- інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається 

замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для 

непрацездатних осіб; 
- дітям, зокрема, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, 

які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; 
- внутрішньо переміщеним особам; 

- громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як 

внутрішньо переміщених осіб; 

- особам, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту»; 

- ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
- особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, особам, які належать до числа жертв нацистських 

переслідувань; 
- особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для 

отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
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- особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання її недієздатною та поновлення 
цивільної дієздатності фізичної особи; 

- особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку; 
- особам, реабілітованим відповідно до законодавства України; 

- особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі. 
Потерпілі та свідки у кримінальних провадженнях також мають право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги у разі їх належності до 

однієї із зазначених категорій осіб. 
У порядку, визначеному Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу», ви можете отримати такі види правових послуг безоплатної 

вторинної правової допомоги за рахунок держави: 

- захист; 
- здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

- складання документів процесуального характеру. 
Основна функція Бюро правової допомоги – це надання первинної 

правової допомоги (правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових 

питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру), 
забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

Соціально незахищені громадяни тут одночасно мають доступ і до 

безоплатної вторинної правової допомоги – складання процесуальних 
документів та представництва в суді. 

Бюро є відділами місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у системі надання безоплатної правової допомоги в 

Україні. 
Працівники системи безоплатної правової допомоги не мають права 

вимагати чи отримувати кошти за свої послуги від клієнтів. Їхня робота 

оплачується державою, а також може фінансуватися коштом місцевих 
бюджетів через розробку та впровадження місцевих програм надання 

безоплатної правової допомоги. 

Місія системи безоплатної правової допомоги 
Захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової 

інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової 

спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних 
громад та спільнот. 

Бачення системи безоплатної правової допомоги 
Люди в Україні використовують правові інструменти для вирішення своїх 

життєвих питань та мають рівний доступ до правосуддя. Мережа незалежних 
надавачів безоплатної правової допомоги відповідає правовим потребам 

людей. Територіальні громади та держава визнають важливість і необхідність 

безоплатної правової допомоги як соціальної гарантії та забезпечують 
стабільне її фінансування з державного та місцевих бюджетів. 

ЦІННОСТІ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Гідність та право людини 
Першоосновою нашої діяльності є повага до гідності людини та прагнення 

створити умови, за яких люди мають рівний доступ до права і правосуддя – 

незалежно від рівня їх матеріальних статків чи ступеня соціальної 
вразливості. Ми працюємо у команді на основі взаємної поваги та взаємної 
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відповідальності. Ми діємо доброчесно, зорієнтовані на клієнта і сповідуємо 

рівне ставлення до всіх. Ми віримо, що гідне життя напряму залежить від 
того, наскільки людина знає свої права, має бажання та можливості їх 

реалізовувати. Ми пропонуємо людям засоби для вирішення життєвих 

проблем у правовий спосіб на противагу узвичаєній у суспільстві корупції. 
Довіра та партнерство 
Ми цінуємо довіру наших клієнтів та партнерів. Люди звертаються по 

допомогу до тих, кому вони довіряють. Суспільна довіра є необхідною умовою 
для розвитку системи безоплатної правової допомоги. Якість послуг, що їх ми 

надаємо, залежить від рівня взаємної довіри, на якій ґрунтується наше 

партнерство з громадами, адвокатами, громадськими організаціями, 
донорами. Ми відкриті до співпраці з усіма зацікавленими сторонами та 

активно розвиваємо партнерство, насамперед, на рівні територіальних 

громад. 

Прозорість та підзвітність 
Як організація, що фінансується коштом платників податків, ми підзвітні 

перед суспільством за все, що ми робимо. Ми вітаємо зовнішнє незалежне 

оцінювання нашої діяльності. Ми регулярно оприлюднюємо актуальну 
інформацію про всі наші заходи та витрати, зокрема, про заробітну плату 

кожного працівника, розподіл справ між адвокатами та оплату їх послуг, 

статистичні показники нашої роботи та аудиторські звіти. Ми проводимо 
відкриті конкурси для відбору персоналу. Ми підтримуємо електронну 

систему публічних закупівель PROZORRO та почали її використовувати на 

чотири місяці раніше, ніж вимагав закон. 
Незалежність 
Ми є незалежною складовою системи юстиції. Міністерство юстиції не 

втручається в нашу операційну діяльність. Рішення про надання безоплатної 

правової допомоги приймається згідно закону незалежно від політичних та 
інших впливів. Ми не втручаємося в адвокатську діяльність та поважаємо її 

незалежність. Як запоруку якості правової допомоги ми підтримуємо вільну 

конкуренцію поміж її надавачів. Ми сприяємо розвитку мережі незалежних 
надавачів правової інформації та консультацій і заохочуємо органи місцевого 

самоврядування залучати до їх надання, передусім, громадські організації. 

Інновації та прагнення досконалості 
Ми прагнемо постійного удосконалення нашої діяльності. Ми чутливі до 

змін середовища та швидко реагуємо на них. Ми шукаємо нові та 

нестандартні підходи до розв’язання проблем. Ми постійно навчаємося 
завдяки обміну досвідом та кращими практиками. 

 

Олена Кушпетюк 
Луцький інститут розвитку людини  

Університету «Україна» 
 

ІНСТИТУТ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ДИТИНИ: 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ  В УКРАЇНІ 

 
Досвід світової спільноти свідчить, що негативні наслідки, пов’язані зі 

збройними конфліктами, є дуже тривалими (фізична та психологічна 

травматизація, знищення сімейних та соціальних зв’язків, загибель батьків та 

опікунів, зниження якості освіти, тощо), спричиняють негативний вплив на 
майбутні покоління. Збройна агресія Російської Федерації на Сході України, 
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анексія Автономної Республіки Крим, серед багатьох інших проблем 

поставили особливо гостро проблему захисту прав дітей. За оцінками 
Дитячого фонду ООН (UNICEF), в Україні близько 200 тис. дітей виїхали в 

інші регіони України з території Донецької та Луганської областей [7]. Діти 

особливо чутливо реагують на всі зміни, які відбуваються в житті держави. 
Нинішнє законодавство України декларує широкі гарантії захисту прав 

дитини. Разом з тим закріплені в чинних законах норми у багатьох випадках 

залишаються суто декларативними. Тому пошук та створення нових 
механізмів реалізації державної політики щодо підтримки дітей в Україні на 

сьогодні є актуальним. При формуванні таких механізмів важливе місце в 

системі інституцій, покликаних захищати права дитини належить 
Уповноваженому з прав дитини, посада якого запроваджена в Україні в 

2011 році.  

Термін «омбудсмен» (швед. ombudsman, від ombudo – представник) – 

посадова особа (представник парламенту), яка контролює діяльність органів 
виконавчої влади у сфері дотримання прав людини. Уперше в 1809 р. 

Інститут омбудсмена було створено у Швеції. Цьому сприяла, з одного боку, 

притаманна шведам багатовікова традиція верховенства права та поваги до 
індивідуальних прав людини, з другого – гостра боротьба за владу між 

шведським королем та парламентом. У результаті цього королівська влада 

була значно обмежена і парламент отримав право обирати на противагу 
королівському канцлеру юстиції парламентського уповноваженого для 

здійснення незалежного контролю за адміністрацією та судами. Це дістало 

відображення в Конституції 1809 р., згідно з якою у правовій системі Швеції 
вперше була запроваджена посада омбудсмана юстиції [5].  

Розвиток інституту омбудсмена сприяв появі спеціалізованих омбудсменів 

і на сьогодні в багатьох країнах є доволі поширеною практика введення 

таких омбудсменів, які здійснюють свою діяльність в інтересах специфічних 
груп, що потребують додаткового захисту. Найбільш повним є визначення 

поняття спеціалізованого омбудсмена, яке пропонує Л. В. Голяк – це неза-

лежний, самостійний, публічно-правовий, як правило, державний або 
громадський інститут, запроваджений з метою забезпечення державного (або 

прирівняного до нього публічного) захисту прав і законних інтересів осіб, які 

належать до вразливих верств населення та соціальних груп, їх дотримання 
та поваги органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

їх посадовими та службовими особами, а також організаціями, установами 

або іншими інституціями, які спеціалізуються на наданні публічних послуг [4, 
с. 41]. Моделі спеціалізованих омбудсменів досить різноманітні. Серед них 

особливої уваги заслуговує інститут омбудсмена з прав дитини. Необхідність 

створення посади спеціалізованого омбудсмена в інтересах дітей 

обґрунтовується щонайменше трьома причинами:  
‒ по-перше, діти через особливості свого психічного і фізичного розвитку 

вимагають особливого підходу;  

‒ по-друге, через відсутність життєвого досвіду і певною мірою залежного 
становища вони не завжди самостійно можуть захистити свої права і законні 

інтереси; 

‒ по-третє, благополуччя та нормальний розвиток дітей визначають 
майбутнє будь-якої країни.  

Омбудсмени з прав дитини з’явилися порівняно недавно. Уперше посада 

омбудсмена в інтересах дітей була запроваджена у 1981 році у Норвегії 
документом «Акт про Омбудсмена у справах дітей Норвегії» [8, с.124]. Із часу 
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появи цієї інституції в міжнародній практиці основним змістом діяльності 

омбудсмена став захист прав дітей у всіх його виявах. 
20 листопада 1989 року Генеральною Асамблеєю ООН ухвалено Конвенцію 

про права дитини – міжнародний правозахисний документ, який 

ратифікували практично всі країни світу. Конвенція зобов’язує держави 
вжити заходів щодо забезпечення та захисту прав дітей на основі чотирьох 

основних принципів: першочерговість забезпечення інтересів дитини; 

забезпечення повноцінного життя дітей; залучення кожної дитини до життя 
спільноти; відсутність дискримінації [1]. 

Комітет ООН з прав дитини, який є міжнародним органом нагляду за 

дотриманням Конвенції ООН, у 2002 р. видав документ «Роль незалежних 
національних правозахисник інституцій у справі захисту та заохочення прав 

дитини», де визначено, що кожній державі потрібна незалежна правозахисна 

установа, яка б відповідала за питання забезпечення та захисту прав дітей, і 

незалежно від її форми була б спроможна ефективно втілювати завдання 
моніторингу, забезпечення та захисту прав дітей. Згадана установа має діяти 

незалежно, тобто перебувати поза суб’єктивним впливом державних органів 

чи посадових осіб. Вона має бути захищеною від посягань та блокування її 
роботи. 

Виходячи із завдань, функцій та повноважень омбудсменів у справах 

дітей вони (омбудсмени) мають: 

– проводити незалежний нагляд за ходом виконання державою 
зобов’язань, взятих відповідно до Конвенції ООН про права дитини;  

– сприяти узгодженню національного законодавства з положеннями 

зазначеної Конвенції та інших міжнародних актів; 

– надавати консультативну допомогу; 

– справляти вплив на національне законодавство, політику і практику 

щодо інтересів дітей; 

– сприяти координації дій органів державної влади всіх рівнів в 
інтересах дітей; 

– уживати заходів з відновлення прав дітей, розглядати скарги та 

заяви, подані дітьми або їхніми представниками, і за необхідності виступати 

позивачем у судах або підтримувати судовий позов від імені дітей [6]. 

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини 27 лютого 
1991 року[1]. Як країна-учасниця Конвенції, Україна періодично звітує перед 

Комітетом ООН про права дитини, надсилаючи один раз на п’ять років звіт 

щодо становища дітей. У свою чергу, Комітет ООН з прав дитини представляє 
свої заключні зауваження та рекомендації, які держава має виконати з 

метою покращення становища дітей. 

11 серпня 2011 р. Указом Глави держави був запроваджений інститут 
Уповноваженого Президента України з прав дитини [2], на який покладено 

завдання сформувати чітку концепцію діяльності та державної політики у 

сфері захисту прав дітей, їх законних інтересів. В Положенні про 
Уповноваженого, затвердженому Главою держави Указом від 11 серпня 

2011 р. № 811 (в редакції Указу Президента України № 528/2015 від 

1 вересня 2015 року) визначено, що Уповноважений Президента України з 

прав дитини забезпечує здійснення Президентом України конституційних 
повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав дитини, 

виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері. 

Основними завданнями Уповноваженого є: 
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1) постійний моніторинг додержання в Україні конституційних прав 

дитини, виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері та 
внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо 

припинення і запобігання повторенню порушень прав і законних інтересів 

дитини; 
2) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів 

законів, актів Президента України з питань прав та законних інтересів 

дитини; 
3) здійснення заходів, спрямованих на захист і відновлення порушених 

прав та законних інтересів дитини, інформування громадськості про такі 

заходи та їх результати; 
4) підготовка заходів за участю Президента України, у тому числі 

міжнародного характеру, з питань, що стосуються дітей; 

5) здійснення заходів щодо налагодження взаємодії органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав та 
законних інтересів дитини [3]. 

Відповідно до покладених на нього завдань Уповноважений має право: 

брати участь в опрацюванні проектів законів, актів Президента України з 
питань прав та законних інтересів дитини; відвідувати спеціальні установи 

для дітей, заклади соціального захисту дітей та інші заклади, у яких 

перебувають діти; звертатися до державних органів щодо сприяння 
вирішенню питань, віднесених до компетенції Уповноваженого; одержувати 

від державних підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, 

документи і матеріали, у тому числі й з обмеженим доступом, з питань, що 
належать до компетенції Уповноваженого; залучати до опрацювання окремих 

питань представників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об’єднань громадян, а також експертів, учених та фахівців; 

брати участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до 
компетенції Уповноваженого; звертатися до державних органів, у тому числі 

правоохоронних, щодо виявлених фактів порушень прав та законних 

інтересів дитини; вивчати стан роботи із соціально-правового захисту дітей у 
закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

спеціальних установах для дітей і закладах соціального захисту дітей, стан 

виховної роботи з дітьми у навчальних закладах; взаємодіяти з організаціями, 
у тому числі й міжнародними, з питань захисту прав та законних інтересів 

дитини, тощо [3]. 

Міжнародна спільнота та інституції, що працюють в інтересах дітей, 
схвалили створення інституту дитячого омбудсмена в Україні. Європейська 

мережа омбудсменів з прав дітей (ENOC), яка була заснована ще у 1997 р. з 

метою сприяння повному виконанню положень Конвенції ООН з прав 

дитини, а також поширення інформації про їх захист, запропонувала 
Уповноваженому Президента України з прав дитини стати її членом. У 

2013 році Україна вперше стала членом Європейської мережі омбудсменів з 

прав дітей [5].  
З 2014 року Уповноваженим Президента України з прав дитини є 

Кулеба М. М. – активний громадський та державний діяч з багаторічним 

стажем у сфері подолання дитячої безпритульності, сирітства та забезпечення 
прав дітей [9]. 

Таким чином, в умовах соціально-економічних перетворень та ведення на 

частині території України військових дій, проблеми захисту прав дітей 
набувають особливої гостроти. І важливе місце в системі інституцій, 
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покликаних захищати права дитини належить саме Уповноваженому з прав 

дитини. Особливістю цього інституту в Україні є те, що посада омбудсмена в 
інтересах дітей створена при Президентові України з метою здійснення 

Президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення 

додержання конституційних прав дитини та виконання Україною 
міжнародних зобов’язань у цій сфері 
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Питання розвитку прав і свобод громадян у контексті взаємовідносин 

людини й держави є надзвичайно важливою для розуміння сучасної системи 
забезпечення прав і свобод громадян України у сфері публічного управління. 

Система юридичних знань, концепцій і доктрин про виникнення, 

розвиток і сучасний стан прав і свобод громадян, у тому числі у сфері 
публічного управління, протягом останніх років досить активно розвивається 

в Україні. Це обумовлено зміною ставлення до людини з боку держави, 

визнання людини найвищою соціальною цінністю, інтересам якої повинен 
підпорядковуватись увесь державний лад, система та діяльність органів 

влади [1, с. 11]. Однак таке ставлення до прав і свобод людини існувало не 

завжди – сучасний стан правового механізму забезпечення прав і свобод 
громадян став наслідком тривалого історичного, соціального та культурного 

розвитку світової спільноти. 

Історія проблеми визначення і забезпечення прав і свобод людини налічує 

вже декілька тисячоліть. Протягом всіх етапів цивілізаційного розвитку ми 
можемо знайти велику кількість свідчень про існування колізій між і сус-

пільством, які особливо гостро проявлялися у сфері публічного управління. 

Побудова моделі конструктивного балансу між інтересами особистості і 
інтересами суспільства вимагає розглянути права людини і їх практичну 

значущість крізь призму історії. 

Передісторія прав людини бере свій початок у сивій давнині. Зрозуміло, 
що будь-яка думка про характер відносин людей за часів первіснообщинного 

ладу може базуватися лише на припущеннях, оскільки складно з упевненістю 

судити про суспільні відносини дописемної епохи. Існує гіпотеза, що для 
первіснообщинних колективів основну роль відігравали стосунки співпраці, а 

розвинені стосунки власності були відсутні [2, с.22]. Протягом панування 

первіснообщинних відносин питання щодо прав та свобод особистості не 

виникало, оскільки цей ранній і найбільш тривалий період 
антропосоціогенезу характеризувався у тому числі колективізмом у 

виробництві і розподілі, відсутністю соціальної нерівності, низьким рівнем 

суспільної свідомості і домінуванням біологічних інстинктів [3, с.8]. 
Специфічні норми первісного суспільства, які в історичній літературі 

отримали назву «мононорм» [4, с.48], ще не можна було назвати ані правом, 

ані мораллю, оскільки їх виконання забезпечувалося не лише суспільним 
осудом, але й покаранням на основі фіксованих санкцій. Для мононорм 

характерним є те, що вони ніколи не давали переваг одному членові роду 

перед іншим, тобто закріплювали «первісну рівність». Але суть цієї рівності 
полягала у відсутності свободи, поглинанні людини співтовариством, в 

жорстокій регламентації всієї її діяльності, в консервативності і застійності 

форм, що закріплювали існуючі зв’язки і стосунки [5, с.197]. Тому ідеалізація 

первісної рівності, демократії, системи регуляції поведінки членів первісного 
суспільства пов’язана з ігноруванням факту поглинання людини общиною, 

відсутності свободи вибору, застійності традицій і звичаїв, суть яких полягала 

в створенні певного гомеостазу, недопущенні будь-яких змін у житті [6, с.23]. 
Крім того, не можна не звернути уваги й на той факт, що повної 

соціальної рівності у первісному суспільстві не було й не могло бути, оскільки 

будь- які форми організації і самоорганізації людських співтовариств (в 
даному випадку первісних племен) передбачають ієрархічну основу, навіть 

якщо вона і не пов’язана з ідеєю власності. Логічно припустити існування 

статевої і вікової нерівності - люди різної статі і різного віку в племені 
виконували різні функції і, відповідно, мали різні соціальні ролі. Також не 
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було міжродової і міжгромадської рівності – різні колективи мали різний 

статевовіковий склад; різною була кількість здорових та хворих тощо.  
У Давньому Вавилоні, де державна влада носила характер деспотії, 

населення не мало практично ніяких прав у державному управлінні. За часів 

Хаммурапі (близько 1793-1750 рр. до н. е.), який проголосив себе сином і 
спадкоємцем бога Мардука, накази царя були не просто наказами світського 

правителя, а й наказами бога. Цар ставав божеством незалежно від способу, 

у який посів трон  у спадок, внаслідок державного перевороту чи 
загарбницької війни [2, с.23-24]. У Законах Хаммурапі будь-які згадування 

щодо права жителів Вавилону брати участь в управлінні державними 

справами тут відсутні, що є характерним для давньосхідних деспотій. 
Перші згадування про законодавче закріплення прав людини на участь у 

державному управлінні пов’язані із історією держави та права античної 

Греції. На початку VII ст. до н. е. в Афінах з’являються перші писані закони, 

прийняття яких було спрямоване на обмеження існуючих пережитків 
родового ладу, передусім кровної помсти, забезпечення особистої і майнової 

недоторканності. [2, с.24]. 

Розвиток правового забезпечення прав громадян щодо управління 
державними справами пов’язаний із реформами Солона (594-593 рр. до н. е.), 

передумовою яких було зростання загального невдоволення у суспільстві 

внаслідок того, що значна частина афінського суспільства опинилася у 
борговому рабстві або перебувала під постійною загрозою такого рабства. 

Афіни стояли на порозі громадянської війни, багато боржників покинули 

поліс, втікаючи від кредиторів [7,с.41]. 
З аналізу змісту реформ Солона в контексті прав громадян у сфері управ-

ління, можна переконатися, що вони були спрямовані, по-перше, на 

визначення правового статусу громадян у залежності від їх майнового стану; 

по-друге, на визначення прав представників усіх філ щодо управління 
державними справами; і, по-третє, на створення системи контролю за 

діяльністю влади. Безумовно, порівняно із сучасними демократичними 

державами, права афінських громадян у сфері управління за реформами 
Солона виглядають досить обмежено, однак необхідно визнати, що вони 

заклали засади для подальшого розвитку системи прав і свобод громадян у 

цій сфері. 
Розвиток демократичних засад державного управління, закладених 

Солоном, було згодом продовжено у реформах Клісфена, який у тому числі 

ввів нову форму народного контролю за діяльністю влади – так званий 
остракізм, сутність якого полягала у наданні права громадянам шляхом 

таємного голосування відправити у вигнання будь-яку особу, у тому числі 

наділену владними повноваженнями, діяльність якої шкодить існуючим 

демократичним відносинам. Значне підвищення рівня прав і свобод 
громадян відбулося завдяки реформам Перікла (443-429 рр.), який зрівняв 

усіх громадян у політичних правах і допустив їх, незалежно від розряду, тобто 

від майна, до будь-якої посади в державі [7, с.86]. 
Безумовно, попри безсумнівну значущість здобутків афінської демократії у 

сфері прав і свобод людини у державному управлінні, необхідно пам’ятати, 

що повноправним громадянином вважали в Афінах тільки ту людину, чиї 
батько і мати були афінськими громадянами і проживали у законно 

оформленому шлюбі.  

Крім того, зміст правового статусу громадянина у сфері публічного 
управління мав значні відмінності від його сучасного розуміння. З одного 
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боку, за влучним виразом французького вченого Жан-Анрі Кондорсе, люди 

античності не мали жодного уявлення щодо індивідуальних прав, вони були 
лише машинами, рух яких спрямовувався законами [4, с.184]. Свобода як 

фундаментальна категорія існування особистості у період античності 

полягала у колективному, але прямому здійсненні декількох функцій 
верховної влади, узятої в цілому, обговоренні в громадському місці питань 

війни і миру, укладення союзів з чужоземцями, голосуванні законів, 

ухваленні вироків, перевірки витрат і актів магістратів, їх обнародуванні, а 
також засудженні або виправданні їх дій. Таким чином, характерною 

особливістю розвитку прав і свобод людини у період античності є 

переважання громадянських прав над особистими за незначної ролі і навіть 
заперечення останніх.  

Вказані ідеї, які сьогодні можуть бути розцінені як такі, що заперечують 

саму сутність демократичних засад у державному управлінні, справили 

значний вплив на подальший розвиток античної філософії, і, опосередковано 
на розвиток правової системи в античному світі.  

Здобутки давньогрецької демократії були сприйняті і знайшли свій 

розвиток у давньоримському праві. При цьому однією з найважливіших 
правових відмінностей між римськими громадянами і іншими громадянами 

Римської імперії, що не володіли статусом «громадянин Риму», було те, що 

цивільне право (jus сіvile) розповсюджувалося виключно тільки на римських 
громадян. Міжнародне право (]jusgentium) розповсюджувалося абсолютно на 

всіх громадян імперії, незалежно від їх статусу, тобто фактично було 

загальною для всіх правовою нормою [6, с.12]. 
Незаперечною є роль римських юристів в напрямі нормативного розвитку 

прав людини. Зокрема, розробка ними таких положень, як правовий статус 

особи, поділ права на публічне і приватне (спрямоване на користь окремих 

осіб), про правовий характер взаємодії людини і держави, про форми і 
процедури реалізації суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків, 

про державно-правові засоби і способи захисту прав людей тощо. Крім того, 

ними вперше була розроблена теорія розподілу влад, вони продовжували 
розвивати ідею природного права, зокрема, права на шлюб, сім’ю тощо. У 

свою чергу, римське право значною мірою вплинуло на розвиток 

європейської правової системи, а згодом – на прийняття фундаментальних 
міжнародно-правових документів у сфері прав людини і громадянина. 

Висновок. Проблема прав людини сьогодні набула надзвичайної гостроти і 

якщо раніше відносини у сфері реалізації, охорони й захисту прав людини 
регулювалися переважно внутрішньодержавним правом, то зараз вони стали 

повноцінним об’єктом «опіки» міжнародного права. Загальновизнано, що 

права і свободи людини – це такий правовий інститут загальнолюдських 

цінностей, для якого характерне встановлення єдиних міжнародно-правових 
стандартів. 

Саме тому надзвичайно важливим напрямом становлення сучасної моделі 

публічного управління є, по-перше, напрацювання сучасної парадигми 
управління, що уособлює теоретико-методологічну та історико-правову 

складові імплементації концепції прав людини в публічно-правові відносини; 

по-друге, реалізації європейських принципів публічно-управлінської 
діяльності в контексті реалізації права людини на добре управління (good 

governancе). 
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МОТИВИ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

Боротьба зі злочинністю як складна системна протидія злочинності із 
застосуванням силових та несилових засобів та власною методикою 

досягнення результату займає провідне місце серед функцій держави в 

цілому та є головним завданням правоохоронних органів.  Оскільки повністю 

викорінити злочинність неможливо,  головною метою будь-якої влади,  що 
втому числі і формує політику боротьби зі злочинністю, є зменшення 

показників цієї злочинності, особливо по найбільш тяжким і небезпечним 

видам злочинів. 
Для досягнення цієї мети безперечно необхідно вивчати особистість 

злочинця та жертви,  фактори злочинності, причини і умови окремих 

злочинів,  фонові для злочинності явища.  Лише систематизувавши ці знання 
можливо напрацювати необхідну стратегію та методи боротьби зі 

злочинністю та ефективно застосовувати їх на практиці. 

Окремий злочин та злочинність в цілому неможливо розглядати без осіб,  
що вчиняють ці злочини. А. Ф. Зелінський влучно зазначає, що особа 

злочинця  —  альфа й омега кримінальної психології,  її наріжний камінь. 

Людина, яка порушила кримінальний закон, є автором злочину, а її 

«провадження» перетворює громадянина на злочинця, який відхиляється 
суспільною свідомістю [1]. Проте, особа злочинця є фундаментальною 

категорією не лише кримінальної психології, а й кримінології,  криміналістики 

та кримінального права.  Дослідження особи злочинця є важливим для 
розробки конкретних заходів профілактики,  запобігання та припинення як 

злочинності в цілому так і окремих злочинів. 

М. М. Демідов під особою злочинця як елементом криміналістичної 
характеристики розуміє стійку криміналістично значиму сукупність 

психофізичних властивостей і якостей, мотиваційних установок, емоційної і 

раціональної сфер людської свідомості, що відобразились у слідах злочину в 
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процесі підготовки, вчинення і приховання слідів злочину, а також поведінки 

після вчинення злочину [2]. 
Вивчення мотивації злочинної поведінки є важливим кроком для 

дослідження особи злочинця в цілому. Мотив поведінки – це внутрішнє 

спонукання до дії, бажання, яке визначається потребами, інтересами, 
почуттями тощо. Мотив вчинення злочину – це рушійна сила вчинку людини,  

що визначає його зміст і допомагає більш глибоко розкрити психічне 

ставлення особи до вчиненого [3]. За мотивом формується мета як 
передбачуваний чи бажаний результат певного діяння. 

Мотиви можуть бути різноманітними та відповідно по-різному 

класифікуються. Так, наприклад, за характером вчиненого мотиви поділяють 
на низькі (наприклад, помста, користь, хуліганський) та такі, що не мають 

низького характеру (наприклад, співчуття, прагнення допомогти іншій 

людині ,жалість тощо). 

Помилково вважається, що існують злочини, які вчиняються без мотиву. 
Такі думки засновані в тому числі і на неправильному аналізі Кримінального 

Кодексу України. Мотив є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони складу 

злочину у тих випадках, коли він безпосередньо вказаний у диспозиції 
кримінального закону. В інших випадках, встановлення мотиву є 

необов’язковим. Проте це не означає, що його не існує взагалі. Вважаю, що 

будь-які дії людини мають певні мотиви і злочинні дії в тому числі. Мотив дає 
відповідь на питання: чому людина повела себе так, а не інакше в певних 

обставинах. 

М. Й. Коржанський, А. В. Савченко та деякі інші науковці також 
притримуються точки зору, що безмотивних злочинів немає. В той же час 

необережні злочини (по ним виникають найбільші сумніви у науковців) 

характеризуються мотивом до дії, а не до наслідків [4]. 

У  цьому  контексті  цікавою  і  неоднозначною  видається  позиція ВС 
N 202/5997/17 від 26.06.2019, де зазначено,  що умотивованість та 

цілеспрямованість є ознаками усвідомленої вольової діяльності людини. Прояв 

таких ознак є неможливим у разі порушень психічних функцій, за яких особа 
нездатна усвідомлювати характер і значення своїх діянь та керувати ними 

[5]. 

З цієї позицією не можна погодитись, адже мотив як рушійна сила вчинку 
є завжди. Навіть бажання вчинити злочин без мотиву саме по собі вже є 

мотивом, внутрішнім спонуканням, причиною.  Щодо людей, які мають певні 

психічні відхилення, то вони мають свої мотиви, на які вплинув(або не 
вплинув) їх психічний стан. Проте такий стан не може ці мотиви 

нейтралізувати і перекреслити. 

Дійсно,  якщо особа визнається неосудною,  то мотив,  мета,  умисел не 

встановлюються. Тоді йде мова про відсутність суб’єктивної сторони злочину 
у такої особи в цілому  (відповідно і мотиву також).  Саме це обґрунтування 

лежить в основі кримінально-правової науки і додає більшої 

структурованості,  чіткості при кваліфікації злочинів та звільненні осіб від 
кримінальної відповідальності. В свою чергу, при більш широкому 

трактуванні мотивів злочинної поведінки,  аналізуючи роль мотиву в житті 

кожної людини при здійсненні чи не здійсненні тих чи інших дій (не 
обов’язково злочинних),  можна прийти до висновку про їх абсолютну 

наявність в кожній життєвій ситуацій. 

Дослідження мотивації злочинної поведінки є важливим кроком для 
встановлення причин злочинності в цілому. Це допомагає ефективно 
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боротись зі злочинністю як шляхом розслідування вже вчинених злочинів,  

так при і профілактиці (попередженні) злочинної поведінки. Оскільки 
внутрішнє спонукання до вчинення тих чи інших дій  (в тому числі 

злочинних)  виникає у кожної людини індивідуально,  саме встановлення 

мотивів є ключем до встановлення особи злочинця та здійсненні ефективної 
боротьби зі злочинністю. 
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ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СВІТЛІ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ (ДЕЯКІ ПРИКЛАДИ) 

 

Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів відкрила нові 

засоби захисту прав осіб з інвалідністю. Проте аналіз даних Єдиного 
державного реєстру судових рішень свідчить про те, що до сьогодні суди все 

ще не наважуються застосовувати її норми. Доводиться констатувати, що на 

сьогодні найбільш дієвим засобом є напрацьована рішеннями Європейського 
суду з прав людини практика захисту осіб з інвалідністю, навіть незважаючи 

на те, що Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 

(Європейську Конвенцію) навряд чи можна вважати джерелом права з 
достатніми гарантіями захисту саме цієї соціально вразливої категорії людей, 

у порівнянні з уже згаданою Конвенцією ООН. У своїх тезах ми торкнемося 

найбільш важливих з точки зору прав осіб з інвалідністю рішень ЄСПЛ. 
Основним джерелом цієї інформації став зведений інформаційний бюлетень 

ЄСПЛ – «Таблиця фактів: ЄСПЛ та інваліди» за червень 2014 року [1]. 

Охорона права на життя людей з інвалідністю (ст. 2 Європейської 

Конвенції) 
У цьому питанні привертає справа Ясінскіс проти Латвії (21 грудня 

2010 р.) Син заявника був глухонімим. Заявник у своєму зверненні звертав 

увагу на неповне з’ясування обставин смерті сина у відділку поліції. 
Попередньо отримавши травму голови при падінні зі сходів і втративши 

свідомість, його згодом було поміщено у камеру-витверезник на 14 годин 

працівниками поліції, оскільки підозрювалося, що він перебував у стані 
сильного алкогольного сп’яніння. Затриманий через згадані вади не мав 

можливості довести до поліцейських інформацію про свій дійсний стан 

здоров’я, який вимагав тоді невідкладного лікарського втручання. Суд визнав 
за державою порушення права на життя, оскільки працівниками поліції не 
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було вжито заходів для налагодження якого-небудь зв’язку з цією особою, не 

запропоновано, наприклад, ручку й папір, аби той виклав стан свого 
самопочуття, незважачи навіть на те, що він гримав у двері камери, 

намагаючись привернути увагу до свого становища. Суд встановив, що 

органами поліції не було вжито заходів з охорони життя сина заявника, 
усупереч вимогам національного законодавства та міжнародних актів, чим 

було порушено ст. 2 Європейської конвенції.  

Заборона катування (ст. 3 Європейської Конвенції) 
У справі Прайс проти Об’єднаного королівства (10 липня 2001 р.) Судом 

встановлено порушення згаданого права у особи з інвалідністю, у якої 

відсутні чотири кінцівки з народження, що було спровоковано дією 

препарату талідомід, який приймався матір’ю заявниці у період вагітності. 
Заявницю з її вадою було поміщено у загальну камеру, що не була обладнана 

необхідним для неї, як інваліда, ліжком. Заявниця змушена була спати на 

своєму візочку, окрім того у неї виникли проблеми з користуванням туалетом, 
тому їй доводилося просити про допомогу охоронців, якими були 

представники лише чоловічої статті. Суд визнав ці факти порушенням права 

заявниці на повагу до її гідності, а дії відповідних органів - приниженням 
гідності та нелюдськими умовами поводження. 

В контексті цієї статті Європейської Конвенції заслуговує на увагу справа 

Дордевіч проти Хорватії (24 липня 2012 р.). Мати та її син з інвалідністю були 

об’єктами психологічних знущань з боку сусідніх дітей впродовж чотирьох 
років. Численні звернення до поліції та інших уповноважених органів не 

вирішували цієї проблеми. Як правило реагування було або запізнілим або 

засоби впливу на порушників зводилися лише до роз’яснень щодо 
недопустимості такої поведінки. Суд констатував порушення ст. 3 Конвенції, 

вказавши, що уповноважені державні органи не вжили заходів щодо 

припинення цієї наруги, «всупереч тому, що знали, що таке насильство було 
систематично спрямованим та цілком ймовірним в подальшому».  

Право на справедливий суд (ст. 6 Європейської Конвенції) 

Справа Штукатуров проти Росії (27 березня 2008 р.). Заявника рішенням 
суду Російської Федерації було визнано недієздатним. Ця справа добре 

знайома українським практикам. ЄСПЛ указав, що у цьому випадку 

необхідно вжити усіх засобів для забезпечення участі особи з розладами 

психіки у її справі шляхом будь-якого можливого представництва, а також 
забезпечити можливість національного суду безпосередньо сформувати думку 

про її розумові здібності, а не ґрунтувати рішення винятково на письмових 

доказах, що суперечить праву на справедливий суд.  
Слід вказати, що посилання на цю справу досить поширене в практиці 

національних судів України у провадження з визнання особи недієздатною, 

що можна оцінити тільки схвально.  
Право на приватне життя (ст. 8 Європейської Конвенції) 

Приклад справи Ботта проти Італії (24 лютого 1998 р.) демонструє, що 

заявлені вимоги щодо охорони приватного життя особи з інвалідністю не 

відповідають тим дійсним гарантіям, які надає Конвенція цією статтею. Так, 
заявник просив суд визнати порушення означеного права уповноваженими 

органами Італії, суть якого, на його думку, полягало у незабезпеченні 

спеціальними пандусами доступу до публічного пляжу та моря спеціально 
обладнаними туалетами та умивальниками на ньому. Суд не визнав це 

порушенням права на повагу до приватного життя, оскільки: «права, які 

відстоює заявник, а саме право отримати під час канікул доступ до пляжу і 
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моря в місці, віддаленому від його звичайного місця проживання, пов’язані з 

міжособистісними відносинами, настільки широко і невизначено, що 
неможливо розгледіти безпосередній зв’язок між заходами, прийняття яких 

вимагають від держави, і приватним життям заявника». Найбільш важливим 

тут є те, що попри усю очевидність можливості посилання на ст. 14 
Європейської Конвенції (заборона дискримінації), вона не може бути 

застосована. Так як згідно позиції ЄСПЛ ст. 14 доповнює інші важливі 

положення Конвенції та не має незалежного існування, так як вона діє тільки 
стосовно інших прав.  

Подібну позицію Суд зайняв у справі Молка проти Польщі (11 квітня 
2006 р.). Заявнику на виборчій дільниці було відмовлено у можливості 

проголосувати на місцевих виборах поза межами приміщення дільниці для 
голосування, а сама дільниця не була обладнана необхідними засобами для 

безперешкодного доступу особами з інвалідністю. Заявник не довів, зокрема, 

що він не міг отримати допомогу від інших людей для потрапляння на 
виборчу дільницю, а описувана ситуація складалася лише з одного інциденту, 

а не серії перешкод архітектурного та іншого характеру, які не дозволяють 

людям з інвалідністю встановлювати відносини з іншими людьми та 
зовнішнім світом. Суд вкотре зауважив, що ст. 8 має застосовувати 
властиво у випадках тих скарг, які стосуються публічного фінансування з 
метою полегшення мобільності і підвищення рівня якості життя осіб з 
інвалідністю, натомість вжиття різних позитивних заходів забезпечення 
доступності має бути предметом діяльності національних компетентних 
органів.  

Підсумовуючи зазначимо, що практика ЄСПЛ має надзвичайне значення у 
захисті прав осіб з інвалідністю, проте її явно недостатньо для забезпечення 

захисту основних потреб цієї категорії осіб. Національний законодавець 

повинен й надалі забезпечувати всебічну реалізацію положень Конвенції ООН 
про права інвалідів, створюючи дієві національні механізми.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ФЕТАЛЬНИХ ОРГАНІВ ТА 

ТКАНИН 

 

Анотація. В статті проведений аналіз національного та міжнародного 
законодавства у сфері трансплантації фетальних органів та тканин. 
Визначені проблеми використання фетальних матеріалів.  Сформульовані 
пропозиції щодо вдосконалення законодавства в цій сфері. 

Ключові слова: фетальні матеріали, трансплантологія, біоімплантанти. 
Annotation. The article analyzes national and international legislation in case of 

fetal organ and tissue transplantations. Problems of using fetal materials are 
determined. The suggestions of improving the legislation in this field are made. 
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Стрімкий розвиток медицини останні десятиріччя ставить нові проблеми, 

що потребують осмислення та відповідного правового регулювання. Медичні 
дослідження та практика повинні здійснюватись  за  умови  дотримання 

правових  положень, які гарантують захист людини. Трансплантологія є 

одним із найважливіших способів лікування, а в деяких випадках й єдиним 
способом порятунку хворого. 

Недостатня кількість донорських матеріалів, складність процесу 

трансплантації, післяопераційні ускладнення – спонукають до розвитку нових 
технологій у цій сфері. Значне місце займає трансплантація фетальних 

органів та тканин. Використання фетальних матеріалів особливо гостро 

підіймає моральні та етичні  проблеми у суспільстві, а також питання щодо 
захисту прав вагітної жінки. Тому аналіз нормативно-правових актів та 

міжнародних документів у сфері трансплантації фетальних органів та 

тканин, виявлення прогалин в національному законодавстві та їх усунення 

сприятимуть всебічному захисту прав учасників цих відносин та розвитку 
трансплантації фетальних матеріалів. 

 Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних 

матеріалів людині» від 17.05.2018 року, який буде введений в дію з 
01.01.2019 року, як і Закон про трансплантацію від 16.07.1999 року 

передбачає можливість використання фетальних матеріалів для 

трансплантації [6]. Однак, зазначені закони закріплюють різне визначення 
поняття «фетального матеріалу». Так, в новому законі фетальні матеріали 

розуміються як мертвий ембріон (плід) людини, плацента та її оболонки; в 

попередньому законі – це анатомічні матеріали мертвого ембріона (плода) 
людини. Хоча останній не включає в поняття плаценту, однак згідно з 

Переліком анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів і 

фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у донора-трупа і мертвого 

плода людини, затвердженим наказом МОЗ України № 226 від 25.09.2000 р., 
для трансплантації можуть бути використані такі фетальні матеріали після 

штучних абортів та пологів: амніотична оболонка, пуповина, плацента, 

фетальні клітини [4].  
Відповідно до ст. 19 Закон України «Про застосування трансплантації 

анатомічних матеріалів людині» фетальні матеріали для трансплантації та/або 

виготовлення біоімплантатів отримуються у закладах охорони здоров’я, що 
проводять операції штучного переривання вагітності (аборти), пологи та 

розродження, за письмовою згодою жінки, внаслідок вагітності якої 

отримано ці матеріали, за умови збереження конфіденційності відомостей 
про неї.Форма письмової згоди жінки на надання фетальних матеріалів для 

трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів та порядок надання такої 

згоди затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров’я [6]. Це єдиний 
законодавчий акт в Україні на сьогодні, який регулює використання 

фетальних матеріалів. Для того, щоб ця сфера розвивалась, необхідно 

прийняти ряд нормативно-правових актів з урахуванням міжнародного 
досвіду, які б детально регулювали трансплантацію фетальних органів та 

тканин. 

У 2004 році у Києві співробітники Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця спільно з Центром ембріональних тканин розробили 

методичні рекомендації «Етичні питання та норми при роботі з 

ембріональними тканинами людини», у яких було відображено основні етичні 
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принципи роботи з фетальними тканинами. Однак правового закріплення ці 

рекомендації не отримали.  
 Основними міжнародними документами, що регулюють використання 

фетальних органів та тканин, є Декларація стосовно трансплантації людських 

органів, прийнята 39-ю Всесвітньою медичною асамблеєю у жовтні 1987 [1], 
Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та 

медицини: Конвенція про права людини та біомедицину, прийнята Радою 

Європи 4 квітня 1997 року [2], Положення про трансплантацію фетальних 
тканин, яке було прийняте в 1989 році 41-ою Всесвітньою медичною 

асамблеєю в Гонконзі [5]. 

Україна підписала 22 березня 2002 року, але не ратифікувала Конвенцію 
про права людини та біомедицину. Основною тезою цієї Конвенції є 

пріоритет інтересів і благополуччя окремої людини над інтересами 

суспільства і науки. Слід зазначити, що у Конвенції наголошується про 

можливість проводити дослідження на ембріонах in vitro (якщо це 
передбачено законодавством певної держави) лише у випадку забезпечення 

належного захисту ембріона [2]. Однак поняття «належного захисту» є 

оціночним, що призводить до проблем у цій сфері, тому необхідно його 
правова деталізація. 

Особливої уваги потребує Положення про трансплантацію фетальних 

тканин, у якому закріплені основні міжнародні стандарти використання 
фетальних матеріалів. В преамбулі зазначається, що головним серед 

визначених етичних міркувань, пов’язаних із проблемою використання 

фетальних органів, є можливість впливу фетальної трансплантації на рішення 
жінки про необхідність аборту. На жінку, яка сумнівається щодо прийняття 

рішення про аборт, можуть вплинути аргументи про можливу користь, яку 

принесе їй згода на переривання вагітності. Ці міркування вимагають 

заборони: а) передачі фетальних тканин певним реципієнтам; б) продажі 
таких тканин; в) наполягання на згоді на використання тканин для 

трансплантації до того, як прийнято остаточне рішення щодо проведення 

аборту [5]. В цьому Положенні Всесвітня медична асоціація закріпила перелік 
рекомендацій щодо використання фетальних матеріалів, основними з них є 

остаточне рішення щодо проведення аборту повинно бути прийнято до 

початку обговорення питання про використання фетальних тканин для 
трансплантації; рішення про час проведення аборту засноване на стані 

здоров'я матері і плоду; медичний персонал, зайнятий в перериванні 

вагітності у цього пацієнта, не має будь-якої вигоди від трансплантації 
матеріалів, отриманих в результаті переривання вагітності у цього пацієнта; 

повинно бути отримана інформована згода і з боку донора і з боку реципієнта 

відповідно до чинного законодавства тощо [5]. 

Для вирішення питань морально-етичного характеру у роботі з 
ембріональною тканиною, отриманою внаслідок аборту, розроблені правові 

положення, які неодноразово обговорювалися на багатьох конгресах та 

симпозіумах у різних країнах світу. Було створено Європейське товариство 
трансплантації і регенерації (Nectar), що сконцентрувало зусилля на розвитку 

ефективних, надійних, безпечних і етично прийнятних методів лікування 

шляхом трансплантації при нейродегенеративних захворюваннях. У 1994 
році опубліковано «Основні етичні принципи використання людської 

ембріональної тканини для експериментальних досліджень та клінічної 

нейротрансплантації». Вони складаються з серії обмежень, мета яких – 
запобігання застосуванню трансплантатів від договірних абортів, а також 
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дотримання високих стандартів людської гідності та поваги до життя: аборт у 

жодному разі не має бути зумовлений потребою у трансплантації 
ембріональної тканини; прийняття рішення щодо проведення абортів не 

повинно залежати від існування можливості потенційного використання 

тканин плода для трансплантації; донорство ембріональної тканини не 
повинно компенсуватися грошовою винагородою[3]. 

Найбільш поширеним у трансплантації фетальних матеріалів є 

використання фетальних стовбурових клітин. За допомогою них лікують 
різноманітні хвороби: печінкову недостатність, порушення кровотворення, 

системні вроджені імунодефіцити тощо. Слід зазначити, що фетальні 

стовбурові клітини мають значні переваги над такими клітинами дорослої 
людини. По-перше, у них слабо виражені антигенні властивості, що 

викликають реакції відторгнення чужорідних тканин, а це значно знижує 

рівень після трансплантаційних ускладнень; по-друге, вони мають потужний 

проліферативний потенціал; по-третє, ці клітини здатні синтезувати 
специфічні ростові фактори, які одночасно стимулюють регенерацію і 

власних клітин реципієнта [7].  

Починаючи з 70-х років XX ст. в Україні почалася робота над виділенням 
клітин з органів лабораторних тварин, а згодом із органів людини, та їх 

кріоконсервації. Шляхом таких експериментів було встановлено, що клітини 

різних органів людей не піддавалися кріоконсервації. Потреба в донорстві 
клітин зростала, і пошуки вирішення цієї проблеми привели до використання 

абортивного матеріалу. Незважаючи  на відсутність законодавчих актів у цій 

сфері, упродовж наступних років продовжувалися дослідження щодо 
використання клітин з фетальних матеріалів і у 2013 році Україна стала 

першою в світі країною, яка зареєструвала трансплантацію стовбурових 

клітин як офіційний метод лікування. 

Такий метод лікування на міжнародному й національному  рівні 
стикається з питанням етичності використання абортивного матеріалу. 

Активне використання фетальних органів та тканин впливає на рішення 

вагітної щодо переривання вагітності, а також на криміналізацію цієї сфери. 
В українському законодавстві заборони на проведення аборту не має. 

Незважаючи на те, чи будуть використовуватися фетальні матеріали аборти 

проводитися будуть. Крім того, існують медичні причини для переривання 
вагітності. Основна проблема постає в правовому регулюванні використання 

фетальних матеріалів, наявності жорсткого контролю та проінформованості 

суспільства.  
Використання фетальних клітин є великим досягненням у медицині, що 

дає можливість вилікувати великий спектр захворювання. Попри активне 

обговорення етичності використання фетального матеріалу, у багатьох 

країнах (Іспанія, Великобританія, Канада та ін.) використання фетальних 
стовбурових клітин передбачені законом, але підлягають суворому 

державному контролю. Особливу увагу приділяють і дослідженню фетальних 

тканин. Так, Міжнародний інститут нових медичних технологій одержує 
фетальні тканини з інших країн і поставляє їх в інститути США, а також в 

приватні компанії і лабораторії. Активно з фетальними тканинами працюють 

Банки тканин у Великобританії, Німеччині, Канаді та ін. Великим 
досягненням України в цій сфері є наявність Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України, який відповідає світовим стандартам і 

застосовує найновітніші технології кріоконсервування. 
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Отже, трансплантація фетальних матеріалів є великим проривом у 

медицині. В Україні, окрім Закону України «Про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині» від 17.05.2018 року, відсутнє правове 

регулювання цієї сфери, що призводить до виникнення труднощів у 

використанні таких технологій, що, в тому числі, пов’язані з порушенням 
прав учасників цих відносин. Отже, існує нагальна потреба у розробці, з 

урахуванням міжнародного досвіду, адекватної правової моделі 

трансплантації фетальних матеріалів. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ 

 
Анотація. Останніми роками хвиля трудової міграції з України все 

зростає, відповідно це питання є надзвичайно актуальним. Автором 
проаналізовано  Закон України «Про зовнішню трудову міграцію» від 
5 листопада 2015 року № 761-VIII, зокрема, права та обов’язки, що 

складають зміст правового статусу трудового мігранта. З метою зниження 
міграційних настроїв серед українців запропоновано внести в Стратегію 
державної міграційної політики України на період до 2025 року певні 
доповнення. 

Ключові слова: правовий статус, трудовий мігрант, зовнішня міграція. 
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Abstract. In recent years, the wave of labor migration from Ukraine is growing, 
accordingly, this issue is extremely relevant. The author analyzes the Law of 
Ukraine «On Foreign Labor Migration» dated November 5, 2015, No. 761-VIII, in 
particular, the rights and obligations constituting the content of the legal status of a 

migrant worker. In order to reduce the migratory sentiment among Ukrainians, it is 
proposed to make certain additions to the Strategy of the State Migration Policy of 
Ukraine for the period up to 2025. 

Key words: legal status, labor migrant, external migration. 
 

Станом на сьогодні виїзд громадян України з метою працевлаштування за 

кордоном набирає все більших обертів, відповідно питання трудової міграції 
дедалі частіше обговорюється фахівцями ринку праці, владою зокрема. 

Провідна міжнародна компанія Ernst&Young  провела опитування 

роботодавців про відтік працівників за кордон. 69 відсотків вважають, що 

проблема трудової міграції буде серйозно впливати на їх діяльність у наступні 
три роки. 43% вже зараз мають труднощі з залученням та утриманням 

співробітників в Україні. 28 відсотків опитаних компаній передбачають 

ризики через трудову міграцію у майбутньому. Про те, що із такими 
проблемами стикаються дедалі більше українських підприємств, говорять і у 

Конфедерації роботодавців України. «Країни, у які рухаються наші трудові 

мігранти, отримують робочу силу, на підготовку якої вони не витратили й 
копійки. А наші роботодавці вже стикаються із подекуди катастрофічною 

нестачею персоналу», - каже голова Конфедерації Олег Шевчук [1]. 

Згідно з положеннями Міжнародної конвенції про захист всіх трудящих-
мігрантів та членів їх сімей, термін «трудящий мігрант» означає особу, яка 

буде займатись, займається або займалась оплачуваною діяльністю в державі, 

в якій вона не є громадянином. До видів трудящих мігрантів відносяться 

прикордонні трудящі; сезонні трудящі; моряки; трудящі цільового найму; 
трудящі, які працюють не по найму [2]. 

У Європейській конвенції про правовий статус трудових мігрантів, яка 

була ратифікована Верховною Радою України 16 березня 2007 року 
зазначено, що трудовий мігрант – це громадянин Договірної Сторони, якому 

інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території для здійснення 

оплачуваної роботи [3]. Зміст права на трудову міграцію включає: право 
приймати реально запропоновану роботу; право вільно пересуватися в цих 

цілях по території держав-членів співтовариства; право знаходитися в одній з 

держав-членів співтовариства, займаючись трудовою діяльністю відповідно 
до законодавства, що регулює зайнятість громадян даної держави 

співтовариства; право залишатися на території однієї з держав-членів 

співтовариства після завершення трудової діяльності в цій державі на 

визначених співтовариством умовах. 
До основних міжнародно-правових документів щодо захисту прав 

трудових мігрантів, окрім вищезгаданих, належать Конвенція Міжнародної 

організації праці про трудових мігрантів (1949 р.), Конвенція про 
зловживання в галузі міграції та про забезпечення трудящим мігрантам 

рівних можливостей і рівного ставлення (1975 р.), Європейська соціальна 

хартія (1961 р.), Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудових 
мігрантів і членів їх сімей (1990 р.). Стаття 19 Європейської соціальної хартії 

прямо захищає права трудових мігрантів і вимагає, щоб іноземні робітники 

та члени їхніх сімей мали однакові умови з  громадянами європейських країн 
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щодо винагороди та інших умов праці, включаючи можливості прийняття на 

роботу, вступу до профспілок, ведення колективних переговорів [4]. 
Незважаючи на потужну нормативно-правову базу, яка передбачає захист 

прав трудових мігрантів, часто існує дисбаланс між правами, які гарантують 

нормативно-правові документи, і  реаліями, з  якими стикаються люди. 
Особлива вразливість мігрантів пов’язана з  їхнім імміграційним статусом: 

вони перетнули міжнародні кордони, щоб в’їхати в іншу країну, громадянами 

якої вони не є і в якій вони можуть, як правило, залишитися жити 
і працювати легально тільки з письмової згоди влади. Вони чужі у суспільстві 

приймаючої країни, тому незнання місцевої мови, законів чи соціальних 

звичаїв значно послаблює їхню здатність відстоювати свої права. Вони 
можуть піддаватися дискримінації на роботі і  в  повсякденному житті, 

стикатися з  проявами расизму і ксенофобії, а також стати жертвами 

злочину, здійсненого на основі упередженого ставлення [5]. 

Всупереч конституційному праву громадян на вільне пересування, а 
також свободу праці, тривалий час в Україні відносини зовнішньої трудової 

міграції не були урегульовані. 

10 листопада 2015 року парламент ухвалив Закон Україну «Про зовнішню 
трудову міграцію», який набрав чинності 1 січня 2016 року [надалі - 

Закон][6]. Дія цього Закону поширюється на трудових мігрантів, якими 

визнаються громадяни України, які здійснювали, здійснюють або 
здійснюватимуть оплачувану діяльність у державі перебування, не 

заборонену законодавством цієї держави, та членів їх сімей. 

Перед дослідженням правового статусу трудового мігранта в українському 
законодавстві пригадаємо поняття останнього на теоретичному рівні.  

Питання визначення правового статусу в теорії держави і права 

залишається дискусійним.  

О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко вказують, що правовий статус – це 
система законодавчо встановлених та гарантованих державою прав, свобод, 

законних інтересів та обов’язків суб’єкта суспільних відносин [7, c. 366] . 

На думку О.Ф. Скакун, правовий статус – це система закріплених у 
нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, 

обов’язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб’єкт права 

координує свою поведінку в суспільстві [8, с. 59]. 
В.В. Макарук відзначає наступні обставини: по-перше, категорія 

«правовий статус» нерозривно пов’язана з доктриною природного права; по-

друге, постійно розвиваються уявлення наукової спільноти про зміст 
основних прав і свобод особи; по-третє, права і свободи особи вийшли за 

межі внутрішньої компетенції держави, стали предметом міжнародного 

захисту [9, с. 21]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що правовий статус трудового 
мігранта – це сукупність усіх прав, свобод, обов’язків та гарантій будь-якої 

особи, яка є громадянином іншої держави, ніж тієї, в якій має дозвіл на 

проживання та участь в оплачуваній діяльності, не пов’язаної з виконанням 
офіційних функцій держави.  

В ідеалі трудовий мігрант заслуговує на рівноправне відношення з 

громадянами держави щодо працевлаштування, умов праці та соціального 
забезпечення. 

Повернемось до предмету нашого дослідження. Закон визначає основні 

напрямки державної політики в сфері трудової міграції, а також права та 
соціальні гарантії трудових мігрантів та членів їх сімей: на належні умови 



I МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНАЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦІЯ В РАМКАХ ТИЖНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» 9 грудня, 2021 

 

63 

 

праці та соціальний захист; на освіту та підтвердження результатів 

неформального професійного навчання; державні гарантії щодо 
консульського сприяння трудовим мігрантам; на діяльність в Україні 

утворених за кордоном громадських об’єднань трудових мігрантів; сприяння 

задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і мовних потреб 
трудових мігрантів; забезпечення права на інформацію; право на 

реінтеграцію в суспільство; на відшкодування шкоди, заподіяної під час 

трудової діяльності в державі перебування. 
   Але, як слушно відмічає В. Бурак, усі ці права та гарантії носять 

декларативний характер, оскільки не встановлюють відповідальності 

держави за невиконання своїх обов’язків, а також не встановлюють 
можливостей захисту працівниками-мігрантами своїх трудових та інших 

прав у країні перебування, а також в Україні [10, с.1].  

Зокрема, у статті 10 зазначеного Закону передбачені державні гарантії 

щодо консульського сприяння трудовим мігрантам, які полягають у вжитті 
заходів для того, щоб трудові мігранти і члени їхніх сімей у повному обсязі 

користувалися правами, наданими їм відповідно до законодавства. При 

цьому не уточнюється, які саме заходи можуть вживати консульські 
установи, не передбачені необхідні для реалізації зазначених гарантій зміни 

напрямків роботи консульських і дипломатичних установ України, 

оптимізації кадрового складу, розширення функцій з надання правової 
допомоги мігрантам тощо. Справедливим є зауваження фахівців, що у 

зазначеному Законі велика кількість положень не є нормами прямої дії. Так, 

стаття 8 «Право трудових мігрантів на належні умови праці, соціальний 
захист та возз’єднання сім’ї» складається з чотирьох частин, які містять 

норми, що відсилають до іншого законодавства та міжнародних договорів 

України. Загалом термін «відповідно до законодавства» та посилання на інші 

законодавчі акти України містяться у половині статей Закону, що свідчить 
про відсутність самостійного предмета регулювання [11, с.58-62].  

Прийнятий Закон наражався на серйозну критику, і в стінах парламенту, 

і поза ними. В основному вона зводилася до такого: 1) текст Закону 
здебільшого декларативний; він не пропонує норм прямої дії, а містить 

переважно посилання на чинне законодавство України або міжнародні 

договори; 2) відсутні механізми реалізації задекларованих норм, що ставить 
їх імплементацію у залежність від прийняття у майбутньому підзаконних 

нормативно-правових актів; 3) декларативність та відсутність конкретики 

свідчить про спробу формально виконати відповідну вимогу Плану дій з 
лібералізації візового режиму, а не про намагання врегулювати конкретні 

суспільні правовідносини [12]. 

Особливість правового статусу трудового мігранта полягає у його 

незахищеності. Тому, надзвичайно важливо, щоб кожна держава ефективно 
здійснювала захист прав та інтересів своїх громадян, які знаходяться за 

межами її юрисдикції. Одним із шляхів реалізації такого захисту на 

міжнародному рівні є прийняття «дієвих» нормативно-правових актів в 
національному законодавстві. 

  Складно охарактеризувати правовий статус трудового мігранта за 

українським законодавством, враховуючи, що в Законі України «Про 
зовнішню трудову міграцію» більшість прав та гарантій носять 

декларативний характер, оскільки не встановлюють відповідальності 

держави за невиконання своїх обов’язків, а також не встановлюють 
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можливостей захисту працівниками-мігрантами своїх трудових та інших 

прав у країні перебування, а також в Україні.  
  Разом з цим проблемне питання трудової міграції піднято у Стратегії 

державної міграційної політики України на період до 2025 року, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 482-р 
[надалі - Стратегія]. 

Трудова міграція, яка є найбільш масовим міграційним потоком, має 

різнобічний вплив на українське суспільство. З одного боку, вона зменшує 
напругу на ринку праці, сприяє підвищенню добробуту багатьох сімей, є 

джерелом валютних надходжень та нематеріальних трансферів нових знань 

та досвіду, які можуть сприяти розвиткові держави, проте, з іншого, - 
спричиняє дефіцит працівників у деяких галузях та регіонах, негативно 

позначається на сімейних стосунках, вихованні дітей, рівні народжуваності; 

заробітки мігрантів, спрямовані на споживання, провокують підвищення цін, 

інфляцію, зростання імпорту. 
Проблемою є еміграція висококваліфікованих фахівців та молоді, у тому 

числі внаслідок неповернення на Батьківщину після отримання освіти за 

кордоном, яка зростає через політику ряду держав щодо залучення 
висококваліфікованих іммігрантів, молодих фахівців з числа іноземних 

студентів. У свою чергу, втрата Україною таких категорій працівників 

негативно позначається на віковій та освітньо-кваліфікаційній структурі 
робочої сили і може гальмувати економічне зростання [13]. 

Враховуючи вищевикладене, для зниження міграційних настроїв серед 

українців пропонуємо в Стратегії у сфері запобігання трудовій міграції 
зазначити наступні пункти: 1) роботодавцям запропонувати конкурентні 

зарплати та соціальні пакети; 2) державі спростити умови заснування та 

ведення власного бізнесу; 3) реформувати податкову систему України шляхом 

оптимізації податкового навантаження суб’єктів господарювання. 
Висновок.  Автором проведено класифікацію прав, які становлять 

правовий статус трудового мігранта. Окрім того, проаналізовано винятки та 

обмеження, які стосуються застосування таких прав. Також зазначено про 
права та свободи сімей працівників-мігрантів, якими такі користуються у 

зв’язку зі своїм правовим статусом.  

Запропоновано розробити підзаконні нормативно-правові акти, що мають 
забезпечити механізми реалізації задекларованих в Законі України «Про 

зовнішню трудову міграцію» норм, оскільки  регулювання міграційних 

процесів та захист прав мігрантів потребують комплексного підходу.  
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У статті розглянуто основні складові проблеми захисту прав 
національних меншин в Україні. Актуальним питанням є вдосконалення 
національного законодавства щодо захисту прав національних меншин.  
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прав і свобод. 

The statute has its core warehouse problems and the rights of national 
minorities in Ukraine. The actual food є is within the framework of the national 
legislation on the rights of the national Menshins. 

Key words: legislation, national minorities, implementation and protection of 
rights and freedoms. 

 
Національні меншини – політико-правовий термін, що означає групу осіб, 

громадян певної держави, належних до цієї групи, які за фактом існування 

цієї групи та їхньої належності до неї підпадають під дію певних 
міжнародних, а за їх наявності й національних правил – стають об’єктами 

права, суб’єктами певних правовідносин [4, с.128].  

До національних меншин, відповідно до закону, можуть належати групи 

громадян держави, які: постійно проживають на її території; підтримують 
довгострокові, міцні, тривалі зв’язки з цією країною; демонструють 

характерні етнічні, культурні, релігійні або лінгвістичні характеристики; 

кількісно достатньо представлені; заінтересовані в збереженні того, що 
становить їхню спільну ідентичність, включаючи їхню культуру, традиції, 

релігію або мову. 

У нинішніх умовах відродження в Україні різних національних спільнот, 
сучасної еволюції концепції національно-культурної автономії та розвитку 

правового статусу національних меншин важливого значення набуває 

http://izvestia.kiev.ua/blog/show/83956
http://www.niss.gov.ua/articles/2123/
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проблематика статусу національних меншин та правового регулювання 

національно-культурних питань на основі світового та вітчизняного досвіду. 
Слід зазначити, що тема захисту прав національних меншин є головною 

як у міжнародному, так і в національному праві. Права людини набули 

статусу загальнолюдської цінності. Серед цих прав визначальне місце 
посідають права людини як члена національної етнічної групи. 

Варто зазначити, що національні меншини – це сталий, традиційний 

структурний компонент політичних націй у сучасних європейських державах, 
і права тих громадян країни, які належать до таких меншин, передусім – 

право на збереження власної етнокультурної ідентичності, мають бути 

надійно захищеними державою, усвідомлені й підтримані суспільством у 
цілому. 

Захист національних меншин має, безумовно, політичні засади і 

пов’язаний зі створенням та збереженням клімату довіри між різними 

секторами суспільства, але він повинен бути під кріплений відповідним 
правовим інструментом як на національному, так і на міжнародному рівні. 

Особливої актуальності набуває це твердження в умовах політичних подій 

останніх років. Ні в кого не виникає сумніву, що неврахування інтересів цих 
груп населення в процесі формування внутрішньої та зовнішньої політики за 

певних умов може призвести до внутрішньодержавних конфліктів. На 

превеликий жаль, запровадження пропорційної виборчої системи в нашій 
державі на сьогодні значно зменшує участь національних меншин у роботі 

Верховної Ради України. 

З розвитком демократії діяльність національних меншин активізується і 
цей процес переходить у політичну площину, а тому національні меншини 

потрібно розглядати як потенційно впливовий політичний фактор [1, с.146].  

За останні роки на Україні чітко простежується тенденція щодо 

активізації діяльності національних меншин, які виходять на арену суспільно-
політичних відносин держави, і, окрім культурних, освітніх та релігійних 

інтересів, все активніше ставиться питання задоволення політичних 

інтересів. Це закономірне явище, характерне для усіх суспільств, однак його 
вирішення великою мірою залежить від рівня демократичності самого 

суспільства. 

Захист прав національних меншин сучасними документами міжнародного 
права розглядається як невід’ємна частина міжнародного правового захисту 

прав людини і як об’єкт міжнародного співробітництва держав.  

Характерною особливістю сучасного розвитку міжнародно–правового 
захисту прав меншин слід вважати органічний взаємозв’язок між актами 

міжнародного права різного рівня, їхній гармонійний розвиток, формування 

як універсальних, так і регіональних систем захисту меншин. 

Права національних меншин слід розглядати як особливі права – певна 
форма позитивних дій, спрямованих на те, щоб меншини змогли зберегти 

свої особливості та традиції, причому права національних меншин так само 

важливі для забезпечення рівного поводження, як і недискримінація. 
Реалізація права меншин означатиме також отримання меншинами такого 

статусу, який би їх задовольняв, а більшістю розглядався як природний, як 

такий, що гарантує будь-якій меншині можливість вільно користуватися 
рідною мовою, створювати й керувати своїми навчальними закладами, та 

брати участь у політичному та економічному житті держави. 

В Україні за роки незалежності у процесі становлення інститутів 
громадянського суспільства, демократичної та правової держави поступово 
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створювалися необхідні передумови для забезпечення всебічного розвитку 

національних меншин. 
Стан сучасної юридичної науки характеризує недостатня теоретична 

розробленість низки проблем, пов’язаних з захистом прав національних 

меншин в Україні. Дослідження захисту прав національних меншин в Україні 
також пов’язане: 

-  по-перше, з необхідністю створення теоретичних основ захисту прав 

національних меншин в Україні;  
- по-друге, з потребою вдосконалення чинного законодавства у сфері 

захисту прав національних меншин відповідно до Конституції України і 

новітніх тенденцій розвитку захисту прав національних меншин за 
міжнародним правом та законодавством окремих зарубіжних країн;  

- по-третє, з необхідністю вдосконалення інституційної та нормативної 

систем  захисту прав національних меншин в Україні. 

З метою захисту прав національних меншин Україна співпрацює з 
багатьма міжнародними організаціями, зокрема: ООН та його структурними 

підрозділами (ЮНЕСКО, Міжнародною організацією з міграції, Міжнародною 

організацією праці), а також з ОБСЄ, Радою Європи, ЄС та ін., розвиває 
двосторонні відносини у цій сфері з окремими державами (Литвою, Польщею, 

Словаччиною, Молдовою, Німеччиною, Угорщиною, Румунією, ін.). 

Аналізуючи розвиток політико-правової думки щодо захисту прав 
національних меншин можна стверджувати, що ідеї мислителів різних епох 

свідчать про те, що проблема національних меншин та захист їх прав, 

займають важливе місце у політико-правовій думці. Плюралізм щодо захисту 
прав національних меншин має важливе значення, оскільки на основі аналізу 

різних ідей у цій сфері, можна сформувати найбільш оптимальну систему 

захисту прав національних меншин у тій чи іншій країні та за міжнародним 

правом. 
Система захисту прав національних меншин за міжнародним правом 

набуває своїх основних рис на початку 19 століття, а істотний розвиток 

захисту прав національних меншин відбувся у другій половині 19 століття. За 
часів до утворення Ліги Націй не існувало цілісної міжнародно-правової 

системи захисту прав національних меншин, існували тільки окремі випадки 

правового регулювання, закріплені у двосторонніх або багатосторонніх 
договорах. Сучасна система захисту прав національних меншин за 

міжнародним правом була сформована після створення Організації 

Об’єднаних Націй, яка значну увагу приділила забезпеченню належного 
захисту прав національних меншин за міжнародним правом [2, c.19]. 

Нормативна системи захисту прав національних меншин в Україні за 

внутрішньодержавним правом не є ідеальними, у них наявні певні недоліки, 

однак, обидві ці системи захисту прав національних меншин в Україні 
продовжують розвиватися: протягом останніх десяти років усунуто багато 

колізій у національному законодавстві України; прийняті відповідні 

нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення та захист прав 
національних меншин; у новій Конституції України містяться норми, що 

регламентують окремі аспекти правового статусу національних меншин. 

Еволюція правового статусу національних меншин в Україні переконливо 
свідчить про розвиток інституційної та нормативної системи захисту прав 

національних меншин в Україні та їх приведення у відповідність із 

міжнародно-правовими стандартами захисту прав національних меншин. 
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Організаційно-правовими гарантіями прав і свобод національних меншин 

в Україні є органи державної влади, інші інститути держави та інститути 
суспільства, суспільного ладу.  

До конституційних інститутів серед організаційно-правових гарантій 

дисертант відносить політичні партії і соціально-економічні та соціально-
культурні організації. 

Істотною новацією в організації і діяльності парламенту є запровадження 

посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Однією із 
важливих гарантій прав і свобод національних меншин є створені при 

Президентові України дорадчі органи в особі Ради представників 

громадських організацій національних меншин України та Ради з питань 
мовної політики. В структурі Кабінету Міністрів України та інших органів 

виконавчої влади створені державні установи, діяльність яких спрямована на 

гарантування прав і свобод національних меншин. Вони поділяються на дві 

групи: 
- до першої групи належать органи держаної влади, діяльність яких 

спрямована на гарантування захисту прав та свобод усіх громадян України; 

- другу групу становлять спеціалізовані державні установи, діяльність 
яких спрямована на забезпечення гарантій захисту прав і свобод 

національних меншин. 

Тому можна стверджувати, що Україна посідає одне з провідних місць в 
Європі з огляду на гарантування основних категорій прав національних 

меншин у чинному законодавстві. Актуальними в Україні залишаються 

проблеми фінансової підтримки програм розвитку нацменшин, збереження 
етнічної ідентичності та історичного середовища їхнього існування. 

Міжнародне співробітництво України, прийняття нової концепції 

національної етнополітики, внесення відповідних змін до чинного 

українського законодавства та вдосконалення інституційної системи захисту 
прав національних меншин, ефективна взаємодія центральних і місцевих 

органів влади з національно-культурними товариствами, належне 

фінансування цільових програм їхнього етнокультурного розвитку, 
забезпечить реалізацію різних категорій прав національних меншин і 

корінних народів України, сприятиме гармонізації міжетнічних відносин у 

державі. 
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ДЕЯКІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД В УКРАЇНІ 

 

Анотація. У статті показано значення зв’язку тарифного регулювання 
ЗЕД з іншими інститутами господарського права.  

Автор показує, що можна навіть говорити про ефективність митно-
тарифного регулювання ЗЕД і взаємозв’язок з відповідними інститутами 
господарського права, не сформувавши належним чином такі ключові 
поняття, як «національні інтереси», «стан захищеності митних інтересів» і 

т.ін.  
Зроблено висновок про те, що сталий розвиток української національної 

економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання 
рівня та якості життя населення ніяким шляхом не пов'язаний із 
створенням т. званих «робочих місць» всередині України. 

Summary. In the article the value of connection of the tariff adjusting of EЕA 
with other institutes of economic right is shown/ 

Author shows that it is possible even to talk about efficiency of the custom-tariff 
adjusting of EЕA and intercommunication with the corresponding institutes of 
economic right, not forming such key concepts properly, as «national interests», 
«state of security of custom interests», etc. 

The conclusion that steady development of the Ukrainian national economy, civil 
society and state for providing of increase of level and quality of life of population 
no unconnected a way with creation of s.called «workplaces» into Ukraine has been 
drawn. 

Ключові слова: національні інтереси; захист національного 
товаровиробника; стан захищеності митних інтересів. 

Keywords: national interests; defence of national commodity producer; state of 

security of custom interests. 
 

Зв'язок тарифного регулювання ЗЕД з іншими інститутами 
господарського права, їх взаємний вплив до недавніх пір не був предметом 

наукового дослідження. Однак необхідність останнього назріла досить давно. 

Вступ нашої країни до СОТ, писала в 2016 році О.І. Поляк, не приніс 
одномоментних та швидких позитивних результатів, натомість поставив нове 

складне завдання – створити систему господарсько-правового забезпечення 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД), щоб із 
максимальною ефективністю можна було використати ті переваги, які надає 

членство в цій організації. Саме тому особливої актуальності набуває 

проблема співвідношення національного законодавства та норм системи угод 
СОТ, а також розробки та запровадження ефективного господарсько-

правового механізму імплементації норм останньої з мінімальними 

негативними наслідками для вітчизняної економіки, недопущення порушення 

балансу зовнішньоторговельних зв’язків у бік посилення експансії імпорту в 
Україну [6, с.3]. 
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Невипадково, ще у 2009 році В.А. Юсупов писав: «В умовах світової 

фінансової кризи та загострення світової конкуренції зовнішньоекономічний 
компонент структурної перебудови національної економіки набуває значення 

рівня національної економічної безпеки і тому має бути прагматично 

сфокусованим на відносинах експортно-імпортного забезпечення умов 
ефективного розвитку галузей економіки, що мають бути визнані державою 

як стратегічні, з урахуванням національних  конкурентних переваг у 

світовому розподілі економічної діяльності. Відповідно до таких галузей 
особливості ЗЕП держави, і зокрема коло  господарсько-правових засобів її 

реалізації, повинні бути обов’язково враховані і закріплені у законодавстві 

України, яким запроваджується державна підтримка або спеціальні режими 
господарювання у визначених стратегічних галузях національної економіки» 

[8, с.5]. 

До загальних принципів господарювання, закріплених у ст.6 

Господарського кодексу України, віднесено принцип захисту національного 
товаровиробника [1, абз.6]. 

Визначальними чинниками режиму реалізації організаційно-

господарських повноважень державними органами в сфері ЗЕД віднесено: а) 
встановлення максимально допустимого  рівня тарифів на імпорт товарів; б) 

запровадження значно вимогливіших технічних та санітарних, 

фармацевтичних, фіто-санітарних, ветеринарно-санітарних  та інших норм 
якості товарів що імпортуються та процедур встановлення їх відповідності; в) 

інтенсифікацію заходів захисту національних внутрішніх ринків, зокрема 

через використання інституту антидемпінгових розслідувань, що загалом 
негативно впливає на мотивацію суб’єктів господарювання – експортерів; г) 

активізацію використання експортного мита на вивіз з країни сировини, 

продуктів харчування та інших товарів, що отримало назву ресурсного 

протекціонізму. При цьому важливо зазначити, що органи держави, які 
реалізують організаційно-господарські повноваження в сфері регулювання 

зовнішньоекономічних відносин, мають освоїти в практиці своєї діяльності  

заходи «тонкої настройки» застосування відповідних господарсько-правових 
засобів, не перетинаючи однак межі, за якою такі дії можуть кваліфікуватися 

як зловживання правом [8, c.6]. 

Таким чином, сучасний етап характеризується для України постійним 
зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, 

ускладненням та посиленням динаміки торговельних процесів, посиленням 

вимог міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу 
іноземних товарів на внутрішні ринки та зниженням національних 

торговельних бар’єрів. Ось чому вивчення та використання економічних  

механізмів та інструментів впливу, зокрема митно-тарифного регулювання, є 

першочерговим завданням [7, с.275]. 
Необхідність у застосуванні митно-тарифного та нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності проявляється в тому, що стан 

зовнішньоторговельного балансу прямо залежить від ефективності 
використання даних методів. В Україні дане питання є досить актуальним, 

оскільки сальдо зовнішньоторговельного балансу багато років поспіль мало 

від’ємне значення [там само, с.276]. 
«Щоб проаналізувати, на скільки ефективно митно-тарифне регулювання  

виконує свої функції, - пишуть Л.В. Cавош, О.О. Шулім, К.А. Савош, -  

необхідно дослідити динаміку надходжень до бюджету  митних платежів. До 
митних платежів відносяться мито, митні збори, акцизний  податок  та  
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податок  на  додану вартість» [там само, с.277]. Далі вони наводять динаміку 

грошових надходжень у Державний бюджет Україні від сплати митних 
платежів [7, с.278-279].  

На жаль, висновки з наведених цифр робляться, як найменш, дивні. Так, 

до недоліків сучасної митної політики України Л.В. Cавош, О.О. Шулім, 
К.А. Савош відносять: складність процесу проходження митного контролю, 

значна диференціація у розмірах ставок ввізного мита на однорідні товари, 

невідповідність митного контролю сучасним стандартам пропускної 
спроможності, здійснення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, 

великий обсяг тінізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств[там само, с.281]. Практично всі з названих висновків, на наш 
погляд, не витримують критику, і, перш за все, тому що не пов’язано з 

головною метою митної політики України. 

За статтею 5 Митного кодексу України, державна митна політика - це 

система принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних 
інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої 

торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її 

інтеграції до світової економіки. Державна митна політика є складовою 
частиною державної економічної політики [5]. 

Митний кодекс України роз’яснює частину наведених ключових термінів. 

Відповідно до ст.6  «митні інтереси України - це національні інтереси 
України, забезпечення та реалізація яких досягається шляхом здійснення 

державної митної справи. А митна безпека - це стан захищеності митних 

інтересів України» [5]. 
Отже, не сформувавши, що  таке «національні інтереси», «стан 

захищеності митних інтересів» і т.ін., не можна навіть говорити про 

ефективність митно-тарифного регулювання ЗЕД і взаємозв’язок з 

відповідними інститутами господарського права.  
Як визначається в Законі України «Про національну безпеку України» від 

21.06.2018 р., «національні інтереси України - життєво важливі інтереси 

людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує державний 
суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також 

безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян [7, абз.10 ч.1]. 

В ст.3 цього ж Закону зазначено, що фундаментальними національними 
інтересами України є: 

1) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний 

конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України; 
2) сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і 

держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення; 

3) інтеграція України в європейський політичний, економічний, 

безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в 
Організації Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних 

взаємовигідних відносин з іншими державами [там само, ч.3 ст.3]. 

Як вбачається із наведеного фрагмента тексту Закону, сталий розвиток 
національної економіки, громадянського суспільства і держави для 

забезпечення зростання рівня та якості життя населення ніяким шляхом не 

пов'язаний із створенням т. званих «робочих місць» всередині України. Цікаво 
у зв’язку з цим розглянути, чи надає наша держава якісь митні пільги при 

ввезенні (імпорту) обладнання на територію України, оскільки, безумовно, 

обладнання – це ледь не перша умова для запуску відповідного виробничого 
процесу, а отже створення нових робочих місць. 
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В статті 197 Податкового кодексу України «Операції, звільнені від 

оподаткування» дається перелік операцій, які звільнені від оподаткування 
податком на додану вартість. 

Серед них – операції із ввезення на митну територію України: 

197.16.2. матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються 
для виробництва: 

197.16.2.1. устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії; 

197.16.2.2. матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які 
будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або 

виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії; 

197.16.2.3. енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, 
експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання 

паливно-енергетичних ресурсів; 

197.16.2.4. засобів вимірювання, контролю та управління витратами 

паливно-енергетичних ресурсів. 
Операції із ввезення на митну територію України зазначених у цьому 

пункті товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари 

застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо 
ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в 

Україні [8]. 

Із наведеного можна зробити висновок: українське законодавство містить 
пільги для відкриття важливих, але не визначальних видів виробництва 

(літакобудування, нанотехнології та інші передові галузі промисловості. 

Українські «національні інтереси», таким чином на сьогодні не закріплені 
належним чином в законодавстві. 
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ВИМІРІ 

 
Історія ідей природного права сягає глибини віків. Сьогодні складно 

визначити, де й коли ці ідеї зародилися. Дехто з філософів права намагається 

відшукати їх витоки у ранньому християнстві, зокрема в Старому та Новому 
завітах, у філософів Давнього Вавилону, Єгипту, Індії та Китаю. Інші, 

навпаки, дотримуються думки, що в цих давніх цивілізаціях не існувало 

чіткого розмежування між світом природи та світом людини, між фізичними 

законами природи, що управляють світовим порядком, і заповідями Бога, які 
визначають порядок у людському суспільстві, тобто ідей, на яких виникла 

доктрина природного права. Навіть у Китаї, попри його величезний внесок у 

розвиток людської цивілізації, так і не змогли дійти висновку про існування 
непорушних фізичних законів, що управляють всесвітом.  

Китайські філософи заперечували ідею єдиного небесного 

(трансцедентного) повелителя - Всевишнього, який встановлює закони як для 
всесвіту, так і для людини. У китайській філософії традиційно переважала 

ідея гармонії як основного принципу світобудови.  

Більш-менш систематизованого вигляду ідеї, на яких згодом 
сформувалася доктрина природного права, почали набувати ще в V -IV ст. до 

н. е. завдяки зусиллям грецьких софістів, основним девізом яких став вислів 

одного з найвідоміших їх представників Протагора: «Людина є мірою всіх 

речей існуючих». Софісти намагалися обґрунтувати положення про те, що 
право не є чимось штучним, встановленим волею людей, а випливає з 

природи самої людини. 

Учень Сократа Платон, незважаючи на те що прямо не висловлював думок 
про існування природного права поряд із правом державним, водночас 

обґрунтовував, що закон держави не повинен бути під владою правителів, 

інакше це буде «неправильний закон». 
Саме з пануванням таких законів він пов’язував утвердження порядку на 

засадах справедливості та «найкращу форму державного устрою». Закони, що 

мають відхилення від цієї форми, тобто не ґрунтуються на справедливості, не 
здатні забезпечити «доброго впорядкування», а отже, є «неправильними». У 

зв’язку з цим Аристотель намагається з’ясувати поняття «кричущої 

несправедливості» та розвести (виокремити) поняття право і закон». 

Вагомий крок у цьому напрямку зробили пізньогрецькі філософи - стоїки. 
Вони акцентували увагу на універсальності людської природи, обумовленої 

основною властивістю людини - розумом. У зв’язку з цим право розглядається 

ними як продукт всесвітнього раціонального розуму, звідки випливало, що 
воно може претендувати на моральну перевагу над місцевими законами та 

звичаями полісів. Проте прямий висновок про пріоритетність універсального 

закону природи над законами полісу в разі конфліктів між ними, 
характерний для пізніших варіантів доктрини природного права, стоїками 

ще не був зроблений. 

Як і Платон, Аристотель і стоїки, Цицерон розглядав право у його 
нерозривному зв’язку зі справедливістю, проте, на відміну від них, займав 
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більш радикальну позицію в цьому питанні. Він послідовно проводив думку 

про те, що не можна назвати правом несправедливі закони людей. ‘Там, де 
немає правдивої справедливості, там не може бути і права, якщо навіть так 

вирішить зібрання людей’12, — стверджував Цицерон. Її він інтерпретував як 

вічну й незмінну властивість природи, зокрема й людської природи13. 
Справедливість, по суті, виступала основним мірилом (критерієм) оцінки 

законів, створених людьми, на предмет їх відповідності законам природи, а 

отже, природному праву. 
Таким чином, можна констатувати, що більшість характерних ознак 

природного права, що стали фундаментом відповідної доктрини, 

сформульовані в Стародавній Греції та Стародавньому Римі. 
Одним із найвищих злетів природного права, його «золотий вік», за 

висловом Д. Ллойда, припадає на період Х У ІІ-Х У П І ст., який увійшов в 

історію під назвами Ренесанс (Відродження) і Просвітництво. Саме в цей 

період створена потужна школа природного права, яка вивела його доктрину 
на провідні, можна сказати визначальні, позиції в праворозумінні та зробила 

величезний вплив на процес розвитку не тільки національного, а й 

міжнародного права. По суті, своїм становленням у сучасному його вигляді 
останнє зобов’язане школі природного права. Засновником цієї школи 

прийнято вважати голландського філософа Г. Гроція. З його ім’ям пов’язаний 

інтелектуальний поворот доктрини природного права від притаманного 
Середньовіччю обґрунтування права догматами християнської віри, 

побудованої переважно на ірраціональному сприйнятті світу, до раціоналізму. 

«Позитивні закони держави», якими Дж. Локк охоплював насамперед 
загальне право Англії, є лише тоді справедливими, коли вони ґрунтуються на 

законі природи, відповідно до якого мають вивірятися і тлумачитися. З 

позиції природного права Дж. Локк обґрунтовував один із найважливіших 

постулатів свого вчення - право народу на опір (повстання), якщо влада 
вдається до всіляких зловживань, діє всупереч закону природи та 

«первісному договору», за яким кожний індивід передав владу суспільству, до 

якого увійшов, тобто коли є узурпація влади, внаслідок чого вона перестає 
відповідати меті, задля якої встановлена. 

Французький філософ, педагог і письменник Ж.-Ж. Руссо, який увійшов в 

історію як основоположник теорії суспільного договору, будуючи цю теорію 
під значним впливом школи природного права, зокрема ідей Г. Гроція про 

природу людини (природний стан людини), водночас, на відміну від 

засновників і послідовників цієї школи, зокрема й Г. Гроція, Дж. Локка, а 
часом навіть у дискусіях із ними, обґрунтовував власний підхід до розуміння 

природного права та заснованого на ньому суспільного договору. 

Традиції школи природного права у вказану епоху розвинув один із 

найяскравіших її представників - французький філософ і юрист Ш.-Л. 
Монтеск’є. У його працях, зокрема основній із них «Про дух законів», 

суттєвого поглиблення набули такі багатовікові напрацювання доктрини 

природного права, як вчення про «закони природи» як вияв «людського 
розуму», що управляє всіма народами землі; про «владу розуму»; про 

«позитивні закони», спосіб їх творення і співвідношення з правом та ін. 

Найбільш поширені в сучасному світі філософсько-правові концепції - 
доктрину природного права, теорію юридичного позитивізму, соціологічну 

теорію права - та їх численні варіанти неможливо оцінювати на основі 

критеріїв, притаманних науці - «істинності - хибності», «істини - омани», як це 
відбувалося у часи домінування сцієнтизму (фетишизації ролі науки). Якби 
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одні з них були істинними, а інші зовсім хибними, популярність «хибних» себе 

вичерпала б і, як і чимало інших концепцій права, які обґрунтовуються суто 
науковими методами, про які йшлося вище, вони залишилися б в історії. 

Проте всі названі концепції у різних їх варіантах залишаються доволі 

впливовими.  
Непримиренна боротьба між ними значною мірою обумовлена 

намаганням перенести на них властивий науці критерій «істинності - 

хибності», залишилася в минулому. Нині переважають пошуки якщо не 
консенсусу (він з огляду на несумісність світоглядних підходів неможливий), 

то компромісів між ними, а точніше їх здобутками, підтвердженням, чому є 

очевидне прагнення до їх інтеграції, продемонстроване вище. 
Усі вони мають як свої переваги, так і недоліки. Тільки на основі синтезу 

їхніх здобутків у контексті надбань поступального розвитку людської 

цивілізації можна отримати більш-менш задовільні уявлення про онтологічну, 

епістемологічну й аксіологічну природу права та тенденції його розвитку в 
сучасному світі. 

Ці та деякі інші здобутки доктрини природного права нині лежать в 

основі досягнень у сфері як правової теорії, зокрема таких її безсумнівних 
надбань, як теорія прав людини, концепції верховенства права й правової 

держави, так і юридичної практики, переконливим підтвердженням чому 

можуть бути численні рішення міжнародних судів, зокрема Європейського 
суду з прав людини, а також конституційних і верховних судів європейських 

та багатьох інших демократичних і правових держав сучасного світу. 

 
Артур Підвальний 

Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна» 

 
ЗАХИСТ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ ПУБЛІЧНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ 

 

Одним із актуальних питань протягом всього існування людства 
залишається питання прав людини, можливість їх реалізації та захисту. 

Утвердження, забезпечення, реалізація та захист  прав людини є важливим 

показником, що вказує на демократичність та соціальність держави, а також 
на те, що така держава є правовою. 

Гарантії дотримання прав людини та їх захисту закріплені як в 

національних, так і в міжнародних нормативних актах.  Основним 
національним нормативним актом України який закріпив найважливіше 

положення, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються найвищою соціальною цінністю є Конституція України  

яка у другому розділі закріплює права, свободи  та обов’язки людини і 
громадянина, та забезпечує їх  захист. Так, частиною п’ятою статті 55 

Конституції України, кожному гарантується захист своїх прав, свобод та 

інтересів від порушень і протиправних посягань будь-якими не забороненими 
законом засобами.[2, с.13] Такий підхід відповідає проявам верховенства 

права, що не обмежується лише законодавством, а містить і інші соціальні 

регулятори, норми моралі, традиції, звичаї тощо. Загалом, в Україні створена 
належна нормативно-правова база щодо регулювання правового статусу 

особи, яка відповідає загальновизнаним світовим стандартам. 

Міжнародним нормативно правовим актом у якому відображені  основні 
права і свободи людини та які встановлюють загальнолюдські стандарти прав 
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та свобод особи є Загальна декларація прав людини – сама назва згаданого 

документа вказує на універсальність, неподільність, взаємозалежність та 
взаємозв’язок усіх прав людини.[1] 

Реалізація передбачених законом прав є передумовою існування права, 

адже без цього воно втрачає свій соціальний зміст. Будь-яку особу більше 
цікавить реалізація її прав, аніж їх формальне декларативне існування. 

Захист є однією із найбільш важливих та ефективних гарантій існування 

суб’єктивного права. Слід звернути увагу, що здійснюючи свої права, особа 
повинна зважати на те, що навколо неї також існують люди, які є носіями 

аналогічних прав, які так само визнаються і охороняються законом. Завжди 

слід пам’ятати принцип »мої права закінчуються там, де починаються права 
іншого». Коли говорити про захист прав та свобод людини та громадянина то 

його можна розподілити  на два способи: Судовий механізм захисту прав та 

свобод людини і громадянина та Позасудовий механізм захисту прав та 

свобод людини і громадянина до якого відноситься захист людських прав 
публічною адміністрацією. Для того аби зрозуміти яким чином це 

відбувається слід дати визначення понять. Так, Публічна адміністрація – це 

сукупність суб’єктів публічної влади, ключовими структурними елементами 
якої є органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також 

інших суб’єктів, які мають повноваження забезпечувати виконання закону та 

здійснювати інші публічно-управлінські функції в публічних інтересах. Метою 
публічного адміністрування є забезпечення гідних умов життєдіяльності 

людей, що проживають у державі, та громадян України, що тимчасово 

проживають за її межами. [3, с.15]. 
Роль публічної адміністрації як способу захисту людських прав, свобод та 

законних інтересів  полягає у розгляді звернень громадян в органи  

державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, 

організації та інші суб'єкти, наділені адміністративно-управлінськими 
функціями. У ст. 40 Конституції України зазначено, що громадяни України 

мають право звертатися до органів державної влади і місцевого 

самоврядування та встановлено обов'язок органів влади та посадових осіб 
розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді.[2] 

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено 

Законом України «Про звернення громадян». У цьому Законі надано чіткі 
визначення термінів «звернення», «пропозиції», «заяви» та «скарги» громадян, 

зазначені вимоги до звернень, порядок їх розгляду, а також відповідальність 

за порушення Закону.[4] 
Від правильного функціонування адміністративно-правових механізмів 

реалізації прав громадян, від чіткого й ефективного реагування влади на їхні 

звернення залежить здатність держави забезпечувати належний захист 

законних інтересів громадян. Досвід показує, що громадяни України активно 
користуються своїм правом на звернення. 

Отже, захист людських прав публічною адміністрацією є важливим 

конституційно-правовим засобом захисту та однією з організаційно-правових 
гарантій дотримання прав і свобод громадян, та є способом відновлення 

порушеного права  через подання скарг, заяв і клопотань. 
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Конституція України (стаття 53) встановлює, що «…держава забезпечує 
доступність та безоплатність не тільки дошкільної та шкільної освіти, а й ще 

вищої освіти» [2]. Натомість, правове визначення дефініції «рівні умови 

доступу до освіти» відсутнє, лише зазначено, що «право на освіту 
гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, 

громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, 

кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, 
соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин 

та ознак» [2]. 

Доступність вищої освіти представляє собою «сукупність реальних умов 
забезпечення рівних можливостей для здобуття вищої освіти індивідами, 

незалежно від їхнього економічного становища», яка  стає одним з 

ефективних чинників для розвитку  держави[6].  

В сучасних складних політичних та економічних умовах отримання 
якісної вищої освіти стає важчим: зниження рівня матеріального 

забезпечення, підвищення плати за навчання, для осіб, що бажають 

навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб; зменшення державного 
замовлення на окремі спеціальності; відсутність взагалі бюджетних місць на 

деяких спеціальностях (наприклад, стоматологія); зниження якості підготовки 

здобувачів середньої освіти, що проживають у віддалених місцях, на лінії 
розмежування (сіра зона) або на тимчасово окупованих територіях; низький 

рівень застосування інклюзивної складової при отриманні вищої освіти – 

перепони, які заважають отримати якісну вищу та фахову передвищу освіту.  
Аналіз проблем доступності до отримання якісної вищої освіти здійснено у 

роботах широкого кола дослідників, зокрема: Арсентьєвої О.С., Ковальчук 

Р.Л., Мельнічук О.Ф., Краснякова Є., Суркова Г., Татаренко Г.В.та інших. 

Науковці підкреслюють, що одним з найбільш проблемних аспектів 
залишається забезпечення прав людей з інвалідністю та маломобільних груп 

населення до доступу та отримання якісної вищої та фахової передвищої 

освіти. На ефективне розв’язання проблеми доступності до освітніх послуг 
спрямовані положення «Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року», метою якої є «…створення 

безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних 
можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на 

рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, 
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соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх 

сфер державної політики» [4]. Вбачається, що результатом впровадження 
Національної стратегії буде перетворення закладів освіти на насправді 

інклюзивні заклади, де кожен здобувач освіти отримає підтримку та 

необхідні послуги відповідно до своєї індивідуальної освітньої траєкторії.  
Серед перешкод, що заважають реалізації положень існуючого 

законодавства та положень Стратегії можна виділити наступні: 1) низький 

рівень знань потенційними здобувачами освітніх послуг своїх освітніх прав та 
механізму їх реалізації; 2) залежність зазначених осіб від підтримки інших 

членів родини, установи де вони перебувають на утриманні (сімейна 

ізольованість); 3) особистісні фактори (невпевненість у собі, сором, почуття 
провини, не бажання бути тягарем тощо); 4) фінансова залежність та 

неспроможність; 5) фактична відсутність можливості отримати послуги з 

супроводу для студентів з особливими освітніми потребами; 6) неготовність 

закладів вищої освіти забезпечити безбар’єрний доступ та інклюзивне 
середовище; 7) відсутність відомчого контролю за виконанням законодавчо-

нормативних актів [1].  

Засобами, які б змогли полегшити отримання вищої освіти осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп, є: 1) створення інфраструктури (пандуси, 

ліфти); 2) створення можливості для відвідування очних занять та 

впровадження дистанційної освіти; 3) прийняття на роботу спеціально 
підготованих викладачів; 3) інформаційне забезпечення здобувачів щодо 

особливостей провадження освітнього процесу, інфраструктурної складової 

закладів; розповсюдження інформації щодо основ толерантності до осіб з 
особливими освітніми потребами.  

Але, щоб всі ці зміни знайшли своє місце в освітній системі України, 

потрібно добре проаналізувати вже існуючі досягнення та досвід 

найуспішніших освітніх систем. Так в країнах ЄС популярною освітньою 
системою є «освітній ландшафт», яка саме і містить інклюзивну складову, яка 

базується на «Рекомендації № R(92)6 Ради Європи про послідовну політику 

щодо осіб з інвалідністю», відповідно до положень якої, молодь має навчатися 
у спеціальних закладах тільки за наявності такого ступеня інвалідності, який 

не дозволяє їм перебувати в інклюзивній групі й потребує особливого 

медичного або соціального догляду [7].  
Також важливими залишаються питання супроводу осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп та адаптація викладачів та студентів до провадження 

інклюзивної освіти у навчання. Правовою підставою для здійснення 
супроводу студентів з особливими освітніми потребами та представників 

маломобільних груп є  Постанова КМУ від 10 липня 2019 р. № 635 «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої 

освіти», яка передбачає створення спеціального навчально-реабілітаційного 
підрозділу або групи психолого-педагогічного супроводу. Завданнями 

підрозділів є: 1) співпраця із структурними підрозділами закладу вищої освіти 

щодо організації інклюзивного навчання та забезпечення навчально-
реабілітаційного супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами; 2) розробка індивідуального навчального плану здобувача освіти з 

особливими освітніми потребами, проводить моніторинг його виконання, 
вносить до нього зміни; 3) організації підготовки науково-педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та соціальних працівників, волонтерів для 

роботи із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами шляхом 
проведення лекцій, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом тощо; 4) 
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консультація та надання методичної допомоги науково-педагогічним 

працівникам закладу вищої освіти щодо організації освітнього процесу 
здобувачів освіти з особливими освітніми потребами тощо [3].   

Іншим проблемним питанням є питання толерантного ставлення  

викладачів та студентів до здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 
потребами. Завданнями включення студентів з інвалідністю до освітнього 

процесу та суспільного життя закладу вищої освіти є забезпечення права на 

отримання якісних освітніх послуг, виявлення та усунення перепон на шляху 
отримання таких послуг; соціалізація таких студентів з метою включення до 

соціального простору ЗВО, студентського середовища та формування 

навичок суспільної соціалізації на майбутнє;  гуманістичне виховання – 
формування позитивного власного сприйняття, дружного студентського 

середовища; формування толерантності та взаєморозуміння в освітньому 

середовищі; підготовка до майбутньої трудової діяльності тощо.   

Новим напрямом роботи зі студентами з особливими освітніми потребами 
є дуальна освіта, на основі якої відбувається співпрацює з майбутніми 

роботодавцями, студенти отримують консультації, проходять курси адаптації 

та перепідготовки, виробничу практику. 
Проєкт Постанови КМУ «Про затвердження категорій (типології) освітніх 

труднощів у осіб з особливими освітніми потребами та рівнів підтримки в 

освітньому процесі в інклюзивних класах (групах) закладів освіти» містить 
визначення «освітні труднощі». «Освітні труднощі – це труднощі у навчанні, 

які впливають на процес здобуття освіти та рівень результатів навчання дітей 

відповідного року навчання у відповідному закладі освіти»[5]. Додаток 1 до 
Проєкту визначає типологію освітніх труднощів: інтелектуальні труднощі; 

функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі; фізичні труднощі; 

навчальні труднощі. У відповідності до кожної з категорії надається загальна 

характеристика вірогідного прояву, ступінь прояву та рівень підтримки. Але, 
зазначений Проєкт та додатки до нього стосуються лише дошкільної та 

загальної середньої освіти, вища освіта знову залишилася поза увагою 

високопосадовців. 
Таким чином, задля реалізації Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року необхідно поетапне 

комплексне вирішення питань, пов’язаних із нормативно-правовим, 
навчально-методичним, кадровим забезпеченням інклюзивної вищої освіти. 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. У статті дано аналіз сучасного стану виконання в Україні 
Конвенції про права осіб з інвалідністю. 

Розглянуті недоліки правового регулювання в нашій країні таких прав осіб 
з інвалідністю, як право на освіту, право на працю і деяких інших. 

Запропоновано вирішення деяких правових проблем захисту прав осіб з 
інвалідністю в Україні. 

Ключові слова: особа з інвалідністю; реабілітація. 
Summary. In the article the analysis of the modern state of implementation of 

Convention about rights for persons with disability in Ukraine is given.  
The lacks of the legal adjusting in our country of such rights for persons with 

disability, as a right to education, right to work and some other are considered. 
Solution of some legal problems of protection of rights for persons with disability 

in Ukraine is offered.  
Keywords: a person with disability; rehabilitation. 
 

Однією з основних функцій сучасної України як демократичної держави є 
правовий, економічний і соціальний захист своїх громадян  на міжнародному 

й національному рівнях. Особливе місце в цій ситуації займає зважена 

державна політика щодо забезпечення та дотримання відповідно до чинного 
законодавства прав, свобод та інтересів найбільш вразливих верств 

населення, зокрема, осіб з інвалідністю. 

Протягом тривалого часу існуючі міжнародні документи з прав людини не 
висвітлювали всебічно права осіб з інвалідністю, а самі люди з інвалідністю 

не використовували повною мірою різноманітні механізми захисту, які 

передбачені цими документами. І лише у грудні 2006 року  Організацією 
Об’єднаних Націй була прийнята Конвенція про права інвалідів, яка 

передбачає основні міжнародні стандарти забезпечення та захисту прав і 

свобод людей з інвалідністю [2]. Законом України від 16.12.2009 року 

№ 1767-VI наша держава ратифікувала цей надзвичайно важливий 
нормативно-правовий документ.  

Термін «інвалід» виключено із законодавства України та вжитку і замінено 

терміном «особа з інвалідністю»  на підставі Закону України № 2249-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України», прийнятого 19 грудня 

2017 року. Цим документом внесені зміни до 37 Законів України, в 

https://core.ac.uk/download/pdf/229041949.pdf%20С.%20147%2042


I МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНАЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦІЯ В РАМКАХ ТИЖНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» 9 грудня, 2021 

 

81 

 

положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено 

відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з 
інвалідністю внаслідок війни» [3]. Таким чином, Закон приводить норми 

діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю. Крім того, запроваджуючи у вжиток термін «особа з 
інвалідністю», перш за все, акцент робиться на людині, а не на її інвалідності. 

Чинним вітчизняним законодавством (Закон України «Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні») визначено, що особою  з  інвалідністю є особа зі 
стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім 

середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок 

чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з 
іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист [4].  

Беззаперечною правовою та соціальною нормою у світі є те, що особи з 

інвалідністю, незважаючи на походження, характер і серйозність їхніх 

каліцтв або вад, мають ті самі основоположні права та свободи людини і 
громадянина, що й інші співгромадяни. Це закріплено в низці міжнародно-

правових актів.  

Статтею 2 Конвенції про права осіб з інвалідністю визначено, що до осіб з 
інвалідністю належать особи зі стійкими фізичними, психічними, 

інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними 

бар'єрами можуть заважати їхній повній та ефективній участі в житті 
суспільства нарівні з іншими [2]. 

Конкретними правами людей з обмеженими можливостями, визнаними в 

Конвенції, є: 
1. Рівність і недискримінація - всі особи є рівними перед законом і мають 

право на рівний захист закону й рівне користування ним без будь-якої 

дискримінації (ст. 5). 

2. Просвітно-виховна робота -  країни повинні підвищувати освіченість у 
питаннях прав, здібностей і внеску осіб з інвалідністю; боротися зі 

стереотипами і упередженістю стосовно них через проведення кампаній, 

освіту, органи масової інформації і виховно-ознайомчі програми (ст. 8). 
3. Доступність – особи з інвалідністю мають право мати доступ до всіх 

аспектів суспільного життя нарівні з іншими, зокрема, до фізичного 

оточення, до транспорту, до інформації та зв’язку і до інших об’єктів і послуг, 
що надаються населенню (ст. 9). 

4. Індивідуальна мобільність - країни повинні вжити ефективних і 

належних заходів для забезпечення персональної мобільності для людей з 
обмеженими можливостями в порядку і строки, за своїм вибором, і за 

доступною ціною (ст. 20). 

5. Освіта – особи з інвалідністю мають право на освіту без дискримінації; 

країни повинні забезпечити, щоб люди з обмеженими можливостями могли 
отримати доступ до інклюзивної, якісної та безкоштовної початкової і 

середньої освіти у власній громаді; країни повинні також надати відповідне 

житло та індивідуальну підтримку, щоб максимізувати знання і соціальний 
розвиток (ст. 24). 

6. Праця та зайнятість - люди з інвалідністю мають право на працю, в 

тому числі право на працю в середовищі, що є відкритим, всеохоплюючим і 
доступним; країни повинні вжити належних заходів з розширення 

можливостей зайнятості і кар’єрного росту для людей з обмеженими 

можливостями (ст. 27) 
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7. Достатній життєвий рівень та соціальний захист - люди з обмеженими 

можливостями мають право на достатній життєвий рівень, включаючи 
харчування, воду, одяг і житло, і на ефективний соціальний захист, 

включаючи зменшення масштабів убогості, і громадські житлові програми 

(ст. 28) [2] та ін. 
 На сьогодні в нашій державі розроблено цілу низку нормативно-правових 

актів, спрямованих на виконання вимог Конвенції ООН про права осіб з 

інвалідністю. Однак  нерозуміння сутності поняття «інвалідність» призводить 
до того, що в Україні продовжується застосування медичної моделі 

інвалідності й інвалідність прирівнюється тільки до показників стану 

здоров’я. Це не усуває існуючі проблеми соціального захисту людей з 
обмеженими можливостями, а, навпаки, загострює їх. 

Після ратифікації Конвенції про права осіб з інвалідністю держава 

зробила значні кроки по впровадженню її стандартів в національне 

законодавство. Однак багато законодавчих актів продовжують носити 
декларативний характер і спрямовані на надання соціальної допомоги, а не 

на забезпечення дотримання прав людей з інвалідністю. Адже внесення змін 

у законодавство відповідно до стандартів Конвенції не означає його 
виконання посадовими особами. Корупція, відсутність фінансування, 

безвідповідальність посадових осіб зумовлюють породження нових потреб в 

наданні послуг, економічній підтримці та забезпеченні прав людей з 
інвалідністю. 

Так, право на освіту особам з інвалідністю гарантує стаття 53 Конституції 

України та чинне законодавство.  
Зокрема, у Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII 

визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування 

створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими 

освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з 
урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та 

інтересів (ст. 19). Для цього держава має забезпечити підготовку фахівців для 

роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти. А 
статтею 20 Закону гарантовано утворення інклюзивних та/або спеціальних 

груп і класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі 

звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група 
або клас має утворюватися в обов’язковому порядку [4]. 

Однак необізнаність суспільства щодо інклюзивного навчання призвела до 

того, що ставлення до дітей з інвалідністю та їхніх прав на інклюзивну освіту 
залишається змішаним: дехто з ентузіазмом підтримує цю концепцію, а деякі 

педагогічні працівники відкрито заперечують ідею навчання дітей з 

інвалідністю у звичайних школах або класах.  

Право осіб з інвалідністю на проживання та реабілітацію закріплене у 
статті 26 Конвенції. Для забезпечення цього права в Україні створено значну 

кількість реабілітаційних центрів, однак діяльність їх не можна вважати 

ефективною. За дослідженнями фахівців, сьогодні показник реабілітації осіб 
з інвалідністю є дуже низьким і не перевищує 2,3% за повторного огляду. Це 

при тому, що реабілітація осіб з обмеженими можливостями є 

віддзеркаленням ставлення держави до людини з інвалідністю, перевіркою її 
взаємин з родиною та суспільством [9, с.15]. 

Реабілітація охоплює і лікування, і пристосування до життя та праці. 

Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями має базуватися на 
розумінні інвалідності не як патологічного стану, а як процесу обмеження 
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можливостей. Фізіологічні та психічні порушення або умови життєвого 

середовища знижують активність людини та ускладнюють її життєдіяльність. 
Причиною такого обмеження можуть стати недоліки освіти, неналежні 

медичні та соціальні послуги, культура взаємодії суспільства з людьми з 

інвалідністю та ін. Для підвищення ефективності роботи реабілітаційних 
центрів в Україні першочерговим завданням є розробка комплексу програм 

та проектів. Вони мають допомогти наблизити осіб зі стійкими фізичними, 

інтелектуальними та психічними розладами до сучасного суспільства та 
будуть сприяти тому, що кількість обмежень для них зменшиться, а соціальні 

та фізичні можливості, навпаки, зростуть. 

На сьогодні в Україні працює понад півтори сотні установ, які надають 
реабілітаційні послуги людям з обмеженими можливостями. Державою 

планується поліпшити умови їхньої роботи шляхом співпраці фахівців 

Міністерства соціальної політики з колегами Міністерства охорони здоров'я. 

Йдеться про те, щоб до роботи медико-санітарних експертних комісій 
долучали фахівців органу соціального захисту й представників громадських 

організацій інвалідів. Також передбачено створення територіальних центрів 

денного перебування для інвалідів, де їм, серед іншого, надаватимуть також 
психологічну допомогу й підтримку [8, с.3]. 

Людям з інвалідністю життєво необхідні не лише  медичне лікування, а й 

відчуття того, що вони комусь не байдужі, цікаві та потрібні. Саме так 
найбільш ефективно долається самотність, стрес та депресія, які часто є 

щоденними  супутниками цих людей. 

 Стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю закріплює їх право на 
працю та зайнятість [2]. На сьогодні в Україні діють державні програми 

розвитку системи реабілітації і трудової зайнятості осіб з інвалідністю. Їх 

головною метою є впровадження положень Конвенції ООН щодо сприяння 

інтеграції осіб з інвалідністю у суспільне життя. 
Ратифікувавши у 2009 році Конвенцію про права інвалідів, Україна 

визнала право інвалідів на працю нарівні з іншими. Наша держава взяла на 

себе зобов’язання забезпечувати і заохочувати реалізацію права на працю 
особам, які отримують інвалідність під час трудової діяльності, шляхом 

реалізації належних заходів, спрямованих, зокрема, на: 1) заборону 

дискримінації за ознакою інвалідності стосовно всіх питань, які стосуються 
всіх форм зайнятості, зокрема умов прийому на роботу, наймання та 

зайнятості, збереження роботи, просування по службі та безпечних і здорових 

умов праці; 2) розширення можливостей для індивідуальної трудової 
діяльності, підприємництва, розвитку кооперативів і організації власної 

справи; 3) наймання інвалідів у державному секторі; стимулювання 

наймання інвалідів у приватному секторі за допомогою належних стратегій і 

заходів, які можуть включати програми позитивних дій, стимули та інші 
заходи; 4) забезпечення інвалідам розумного пристосування робочого місця; 

5) заохочення набуття інвалідами досвіду роботи в умовах відкритого ринку 

праці; заохочення програм професійної та кваліфікаційної реабілітації, 
збереження робочих місць і повернення інвалідів на роботу [6, с.6]. 

Дослідження, проведені фахівцями, показали, що в Україні допускаються 

значні порушення права осіб з інвалідністю на працю і зайнятість. 
Основними проблемами у сфері праці інвалідів, на їх думку, є: 1) недостатній 

рівень зайнятості інвалідів з тяжкими формами інвалідності (інвалідів І 

групи); 2) недостатній рівень створення робочих місць для людей з тяжкими 
формами інвалідності, відсутність пропозицій надомної праці; 3) низький 
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рівень заробітної плати та незадовільні умови праці; 4) транспортна 

недоступність підприємства для осіб з інвалідністю; 5) необхідність 
скороченого робочого дня або тижня; 6) недостатня інформованість з питань 

працевлаштування, соціальних програм для осіб з інвалідністю [7, с.12]. 

В Україні законодавчо встановлений норматив робочих місць для 
працевлаштування інвалідів. Для підприємств, установ та організацій, 

фізичних осіб, які використовують найману працю, зазначений норматив 

встановлений у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних 
працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у 

кількості одного робочого місця. Роботодавців зобов’язано самостійно 

розраховувати кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів і 
забезпечувати їх працевлаштування, реєструватися у відповідних відділеннях 

Фонду соціального захисту інвалідів та подавати їм звітність про зайнятість і 

працевлаштування інвалідів [9, с.6]. 

Однак дуже часто роботодавці не дотримуються встановлених 
нормативів. На їх думку, основними причинами цього є: 1) неможливість 

використання праці осіб з інвалідністю по основних професіях на своїх 

підприємствах через специфіку технологічних процесів, важкі та шкідливі 
умови праці, інтенсивність виробництва; 2) відсутність осіб з інвалідністю, 

які бажають працювати на вказаних підприємствах; 3) транспортна 

недоступність підприємства для осіб з інвалідністю. Крім того, серед проблем 
працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці відзначають відсутність 

економічних стимулів вітчизняних підприємств з боку держави; 

невідповідність між професійно-кваліфікаційним складом осіб з інвалідністю 
та заявленими роботодавцями вакансіями та ін. [7, с.11]. 

Крім того, своє право на працю особи з інвалідністю не можуть 

реалізувати ще й через відсутність  обладнаних відповідно  до прийнятих 

стандартів робочих місць, відсутність належного графіку роботи (гнучкий 
графік робочого дня, надомна робота, перерви для прийняття ліків та інші 

потреби людини залежно від стану здоров’я). Тому для забезпечення права на 

працю осіб з інвалідністю необхідно такі питання додатково передбачати і в 
трудовому законодавстві та спростити процедуру отримання роботодавцями 

коштів на створення умов на робочих місцях для цих людей. 

Вирішення проблем осіб з інвалідністю потребує, перш за все, 
переорієнтації державної соціальної політики у напрямку створення людям з 

обмеженими можливостями рівних прав та можливостей з іншими 

категоріями громадян та захист їх від дискримінації. Слід запровадити 
дієвий механізм реалізації усієї повноти  конституційних прав людей з 

інвалідністю, забезпечити неухильне виконання зобов’язань держави. Така 

діяльність особливо необхідна у зв’язку із підписанням та ратифікацією 

Україною Конвенції  про права осіб з інвалідністю.  
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ЛЮДСЬКІ ПРАВА, ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПЛАСТ 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Права і свободи людини і громадянина окреслюють певну сферу 

автономного існування індивіда, його життєдіяльності як члена суспільства.  
Ці правові можливості мають розцінюватися як своєрідні юридичні блага, 

зміст яких полягає у встановленні і гарантуванні певних меж 

свободи/несвободи особи. Тому права і свободи людини і громадянина є 
органічною складовою юридичною частиною особистості як соціальної 

характеристики людини, входять до її структури. Вони формуються 

історично в ході розвитку людської спільноти, і тому на кожному історичному 

етапі існує більша або менша сукупність прав і свобод. 
Тенденцією їх становлення як правового інституту є поступове, але 

невпинне розширення правового надбання людини і громадянина за рахунок 

включення до їх переліку нових можливостей. 
Вони є правовим надбанням людини і в тому розумінні, що не даруються 

державою, а здобуваються – на противагу авторитарним чи 

патерналістським запитам державної влади. Вони не можуть бути 
природними, як, наприклад, частини біологічного організму людини. Але 

права і свободи людини і громадянина вважаються природними в тому 

розумінні, що організоване на правових засадах суспільство виходить із 
необхідності та доцільності визнання свободи людей, їх рівних можливостей 

як певних правових суб'єктів, які не повинні залежати від неправових 

факторів і тому пов'язуються лише з фактом народження та існування 

людини. 
«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах» – 

проголошує ст. 1 Загальної декларації прав людини ООН 1948 року.  

Визнання правової рівності має глибокий гуманістичний сенс, а в 
практичному аспекті сприяє максимальному використанню людьми своїх 

здібностей, реалізації їх потенціалу як особистостей. З іншого боку, соціальна 

обумовленість змісту прав і свобод людини і громадянина передбачає певні 
обмеження їх здійснення, що залежать від можливостей суспільства, рівня 

його економічного, соціального, духовного і культурного розвитку. 
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Передусім права і свободи людини і громадянина є необхідними в 

екзистенціальному значенні як елемент соціального буття людини, без чого 
вона не може існувати як суб'єкт суспільних відносин, бути соціально і 

юридично дієздатною, реалізувати свою життєву програму. Перелік 

конкретних прав людини охоплює створення умов для задовільного існування 
і розвитку особи. 

Визнання державою прав і свобод людини і громадянина шляхом 

закріплення їх у конституції та інших законодавчих актах є першим і 
необхідним кроком до їх утвердження і реалізації. Однак тільки цим роль 

держави у сфері прав і свобод людини і громадянина не повинна 

обмежуватися. Вона має докладати всіх можливих зусиль для гарантування, 
охорони й захисту прав і свобод людини і громадянина, що визначає 

головний напрямок гуманізації держави, основні її гуманітарні 

характеристики. 

Так, згідно з приписами Конституції України, права і свободи людини і 
громадянина повинні визначати зміст і спрямованість діяльності Української 

держави, а їх утвердження і забезпечення розглядається як головний 

обов'язок держави. 
1. Кожна людина має невід'ємне право на життя. 

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави – 

захищати життя людини. 
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших 

людей від протиправних посягань. 

2. Кожен має право на повагу до його гідності. 
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або 

такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, 

науковим чи іншим дослідам. 
3. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. 

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах – ст. 21 Конституції 

України. 
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, 

гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право 

вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які 
встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений 

права в будь-який час повернутися в Україну (ст. 33 Конституції України). 

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як 
за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 

встановлених законом. 

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити 

уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під 
вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 

сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно 

звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй 
не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою (ст. 29 

Конституції України). 

Взяття під варту здійснюється лише тоді, коли застосування іншого 
запобіжного заходу не може гарантувати, що обвинувачений не розпочне 

спроб до вчинення нових злочинів, не буде перешкоджати встановленню 

істини в справі, не криється від слідства і суду. 
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4. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань. 
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя. (ст. 34 Конституції України). 
5. Кожному гарантується недоторканність його особистого життя. Ніхто не 

може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. 
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини. 
Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями 

про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. 
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну 

інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь – 

якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної 
шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням 

такої недостовірної інформації (ст. 32 Конституції України). 

6. Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається 
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них 

огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та 

майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 
злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до 

житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку (ст. 30 

Конституції України). 
7. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише 

судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи 
з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими 

способами одержати інформацію неможливо (ст. 31 Конституції України). 

8. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право 
включає свободу сповідувати будь – яку релігію або не сповідувати ніякої, 

безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 

ритуальні обряди, вести релігійну діяльність 

Адміністративно-правовий захист прав і свобод людини і громадянина 
являє собою сукупність застосовуваних у порядку, врегульованому нормами 

адміністративного права, засобів, спрямованих на здійснення 

уповноваженими на те органами (посадовими особами), а також особами та 
громадянами відповідних процесуальних дій (процедур).  

Належне адміністративно-правове гарантування прав і свобод громадян 

передбачає: 
Визначення у законодавстві персоніфікованих представників державної 

влади, відповідальних за забезпечення умов для реалізації прав і свобод. 

Закріплення конкретних обов'язків органів і посадових осіб публічної 
адміністрації, які б відповідали правам і свободам громадян. 
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Встановлення конкретних адміністративних процедур, які вичерпно 

визначають порядок виконання відповідними суб'єктами управління своїх 
обов'язків у відносинах з громадянами. 

Посилення відповідальності органів і посадових осіб за невиконання ними 

своїх обов'язків, що призвело до порушення прав громадян. 
 

Діана Лінард, 

Луцький інститут розвитку людини  
Університету «Україна» 
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ПРАВА ЖІНКИ В НІМЕЧЧИНІ: ІСТОРИЧНА РЕСТРОСПЕКТИВА 

 
Сучасні німкені можуть багато з того, за що боролися їхні прабабусі: 

голосувати, вчитися, вести бізнес і керувати країною. Однак до справжньої 

рівноправності ще далеко. Німецькі жінки вважають себе емансипованими, 
за свої права вони боролися довго і послідовно. 

Зародження вимоги рівноправності жінок співвідноситься з XIX століттям 

та виникненням буржуазного феміністичного руху. Перші феміністки були 
багатими інтелектуалками, які викладали свою концепцію гендерної рівності 

в літературних текстах і дискусійних памфлетах. Хедвіг Дом, берлінська 

письменниця, 1870 року починає публікацію книг феміністичного змісту, 
наголошуючи, що соціальна особистість жінки визначається освітою, а не 

біологічними факторами. Авторка вимагає рівності чоловіків і жінок, права 

голосу для жінок, права на освіту, соціальної та економічної рівності [2]. 

Ще однією представницею феміністичного руху, але вже пролетарської 
фракції, яка виступає проти буржуазної фракції є Клара Цеткін. Будучи 

однією із засновниць Комуністичної партії Німеччини, видатною 

революціонеркою, вона називає імперіалістів головною причиною бід для всіх 
жінок. Представниці цього напрямку вважають, що питання жінок повинні 

вирішуватися в боротьбі всього пролетаріату за власні права. На їхню думку, 

після перемоги пролетарської революції всі жіночі проблеми вирішаться самі 
собою. 

Активізація руху за права жінок здобув у країні відбулася після Першої 

світової війни. У своєму великодньому зверненні 1917 року німецький кайзер 
Вільгельм ІІ оголосив демократичні реформи в країні, зокрема й у виборчому 

праві. Утім, про право голосу для жінок він не сказав ні слова. Це обурило 

активісток із різних політичних таборів й дало новий поштовх їхній боротьбі 

за рівноправ'я. За допомогою спільних акцій, петицій та зібрань вони 
натиснули на суспільний лад, у якому домінували чоловіки. Як наслідок 

12 листопада 1918 року з'явилася правова основа для запровадження права 

голосу для жінок. З того часу, згідно з рішенням Ради народних 
уповноважених (тимчасового уряду у Німеччині, який діяв під час 

Листопадової революції з листопада 1918 до лютого 1919 року),  голосувати за 

кандидатів на посади у всі державні органи могли громадяни, які досягли 20-
річного віку, незалежно від статі[3]. Це стало історичною віхою в боротьбі за 

жіноче рівноправ'я. 

https://www.dw.com/uk/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0/a-51404444
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Не дивлячись на запровадження права голосу, повного рівноправ'я жінок 

та чоловіків конституція проголошеної в Німеччині після Першої світової 
війни Веймарської республіки не гарантувала.  

В період «Третього рейху» немає місця емансипації жінок. В тоталітарній 

країні має функціонувати лише «машина родючості»: жінки повинні були 
народжувати нових солдатів. Гітлерівська Німеччина скасувала практично 

всі демократичні нововведення у Веймарській республіці і через пропаганду 

відродила ідею патріархату. Жінки втратили право бути обраними і знову 
змушені були підкорятися своїм чоловікам. 

Ще до відновлення партійної системи в Німеччині після війни з'явився так 

званий жіночий комітет, представниці якого заявляли, що гендерна рівність є 
основним правом людини. Однак тодішня велика політика була далека від 

такого пояснення.  

В післявоєнний період демократії основний тягар відновлення економіки 

Німеччини лягав на жінок. У травні 1949 року парламентський комітет, до 
складу якого входило чотири жінки, розробив текст Основного закону 

Німеччини [1]. Завдяки зусиллям однієї з них, адвокату Елізабет Серберт, 

незважаючи на протидію чоловіків у парламенті, у новій конституції 
Німеччини з'явилася фраза «чоловіки і жінки користуються рівними 

правами». Фактично це дозволило відновити гендерну рівність у виборчій 

системі. 
У роки економічного зростання в Західній Німеччині відбулася чергова 

зміна парадигми щодо статусу та становища жінок в суспільстві. З огляду на 

покращення матеріального добробуту в німецькому суспільстві, жінки тепер 
можуть «дозволити» сидіти вдома і витрачати весь свій час на дітей, сім’ю та 

чоловіків[3]. Насправді, це було повернення в минуле. Зокрема, у 1955 році 

Німецький футбольний союз (DFB) навіть заборонив жіночий футбол, 

оскільки він був «шкідливий для фізичного та психічного здоров’я жінок». До 
1962 року жінка в Німеччині не могла відкрити навіть банківський рахунок 

без згоди чоловіка. Крім того, до 1977 року закон вимагав від жінок керувати 

сім’єю, а чоловікам надавалося право вирішувати, чи повинні їхні дружини 
йти на роботу. Гендерна рівність в епоху «економічних чудес» – це лише факт 

[1]. 

У Німецькій Демократичній Республіці (НДР) принцип рівності чоловіків і 
жінок був закріплений в Конституції 1949 р. і заклав основу майже 

необмеженої участі жінок у трудовому процесі . Східна Німеччина є одним із 

світових лідерів за відсотком робочих місць для жінок: в країні майже немає 
домогосподарок. Саме на цій території в 1947 році була заснована жіноча 

організація Німецький демократичний союз жінок (НДС). Проте жінок у 

політиці та уряді дуже мало. Жодна жінка не досягла вершини німецької 

партії соціальної єдності (ПСЄ).  
Новий етап визволення жінок в Німеччині пов'язаний з німецькими 

молодіжними протестами 1968 року західнонімецьких студентів, які брали 

участь у протестному русі. Теоретики марксизму вимагали свободи народів 
світу, і не хотіли чути про рівноправність власних колег. Невдоволення 

досягло свого піку у вересні 1968 року. Тоді чоловіки-представники Конгресу 

Німецького студентського соціалістичного союзу явно ігнорували питання, 
важливі для жінок-учасниць. У результаті Берліна Зігрід Рюгер дістала з 

сумки помідори і почала кидати їх у «товаришів», що сиділи на сцені. Помідор 

вдарив учасника в обличчя. Томатна атака викликала величезну сенсацію і 
внесла нову силу німецькому фемінізму [1]. 
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А на початку 1990-х, після возз'єднання Східної та Західної Німеччини, 

цей пункт Веймарської Конституції доповнили словами про те, що держава 
сприяє фактичному втіленню рівноправ'я в життя та протидіє наявним 

нерівностям. «Це друге речення чітко демонструє, що недостатньо просто 

формально гарантувати рівні права, а вони натомість мають також на ділі 
бути реалізовані, як це записано в Основному законі. І це, фактично, фаза, у 

якій ми зараз перебуваємо», наголошувала Манґольд [3]. 

У XX столітті канцлеркою Німеччини була тривалий час жінка. До речі, 
Анґела Меркель походить з колишньої НДР. До того ж, багато жінок очолюють 

міністерства. Країна підтримує гендерну рівність, наприклад, завдяки 

виплати на дітей, яку тепер можуть отримати обоє батьків. 
Глобальний рух за рівність жінок підняв боротьбу жінок за свої права на 

новий рівень. Тепер вже чоловіки починають скаржитися на гендерну 

нерівність. Однак до повної рівності ще далеко. Жінки, як і раніше, 

заробляють менше чоловіків на однакових посадах, мають меншу владу та 
змушені обмежувати свої професійні амбіції, щоб поєднати кар'єру і 

виховання дітей [1]. 

Попри закріплене в конституції рівноправ'я, жінки у Німеччині й досі не 
мають того самого становища в суспільстві, що й чоловіки - це яскраво 

продемонстрували нещодавня дискусія про сексуальні домагання на 

робочому місці під гаслом #MeToo або ж заборона поширення інформації про 
аборти, звертає увагу експертка. «Достатньо подивитися за перебігом судових 

процесів щодо зґвалтувань. Правознавство – консервативна наука, що, як і 

раніше, переважно контролюється і практикується чоловіками, які бояться 
щось втратити. Це означає, що абсолютно базові права людини, такі як 

недоторканість тіла, які держава має ефективно захищати, опиняються під 

загрозою»,  впевнена Манґольд [3]. 
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НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ 

ПРАВ ГРОМАДЯН У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 
Анотація. Аналізуються норми законодавства України про працю, що є 

основою регулювання забезпечення рівності суб’єктів трудового права, 
виділено інтерпретації принципу рівності у законодавстві України про працю 
як рівність перед законом та судом, рівність засобів захисту, рівність 

https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0-%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D1%80%D1%83%D1%85%D1%83-metoo-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE/a-45764757
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винагороди за рівну працю, визнання за кожним права на труд, рівність 
трудових прав. 

Ключові слова: рівність, принцип рівності, рівність прав, забезпечення 
рівності, рівність при прийнятті на роботу, дискримінація, формальна 

рівність, фактична рівність, диференціація правового регулювання.  
Annotation. The article analyzes the norms of the Ukrainian legislation on labor, 

which is the basis for regulating the equality of the subjects of labor law, highlights 
the interpretation of the principle of equality in the legislation of Ukraine on labor as 
equality before the law and the court, equality of means of protection, equality of 
remuneration for equal work, recognition for every right to labor, equality of labor 
rights. 

Key words: equality, equality principle, equality of rights, ensuring of equality, 
equality during employment, discrimination, formal equality, actual equality, 
differentiation of legal regulation. 

 
Після проголошення незалежності України [1] питання регулювання 

забезпечення рівності знаходить відображення в нормах Конституції України 

[2], що включає і соціальну рівність, і рівність перед законом, і рівноправ’я 
людини і громадянина, і рівність конституційних прав і обов’язків, і гендерну 

рівність, і заборону дискримінації. Щодо трудових правовідносин, то окремо 

слід наголосити на закріпленні права кожного та працю, рівність прав жінки 
і чоловіка на працю, створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; заборони примусової праці та 

використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього 
здоров'я роботах [3, с.96 ]. Ці та інші положення Основного Закону щодо 

забезпечення рівності у трудових правовідносинах знайшли конкретизацію у 

спеціальних законах України з питань регулювання праці, в тому числі в 

Законі України «Про засади запобігання і протидії дискримінації в Україні» 
від 06.09.2012 року [4],»Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV [5], Розпорядженні Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської 
культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві» від 

25.04.2012 року [6], Указі Президента України «Про Стратегію захисту та 

інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період 
до 2020 року» від 08.04.2013 року [7] та інших національних актах різного 

рівня ієрархії законодавства України. 

Окремо зауважимо про КЗпП України [8] як джерело трудового права, що 
є основою регулювання забезпечення рівності у трудових правовідносинах. 

Справа в тому, що Кодекс був прийнятий ще у 1971 році, що означає 

застарілість норм даного кодифікованого акту, не зважаючи на чисельні 

зміни і доповнення, які в нього були внесені. Незважаючи на безумовну 
корисність більшості норм КЗпП України, вказують К. Ю. Мельник та 

А.О. Бабенко, він з об’єктивних причин морально застарів, не відповідає 

сучасним реаліям ринкової економіки та втратив значення основного акту 
трудового законодавства [9, с.4]. Як визначають О. І. Кисельова, 

А.В. Семенова, «на сьогоднішній день в Україні активно проходить процес 

реформування вітчизняного законодавства. Проте, не зважаючи на низку 
змін у різних галузях, основним нормативно-правовим актом у галузі 

трудового права і досі залишається КЗпП України 1971 року, застарілі норми 

якого не справляються з регулюванням сучасних трудових відносин, про що 
свідчать численні порушення прав працівників на практиці» [10, с.106-107]. І 
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в аспекті регулюванні рівності у трудових правовідносинах така застарілість 

проявляється. Зокрема, комплексний аналіз норм КЗпП України виявляє 
переважне регулювання прав, обов’язків, гарантій такої за сторін трудових 

правовідносин як працівник чи колектив працівників. Хоча загальновідомим 

є факт, що суб’єктами індивідуальних трудових правовідносин є працівник і 
роботодавець, які мають спеціально визначений правовий статус [11, с.128], 

щодо його набувають з укладенням трудового договору. Хоча слід наголосити, 

що трудові правовідносини та трудовий договір – поняття, які не 
підміняються один одного. При цьому як констатує В.В. Жернаков, «правова 

конструкція, за якої що трудовий договір і трудові правовідносини – тісно 

пов’язані, але різні правові явища, потребує належного правового 
забезпечення перш за все, на рівні кодексу у проекті Трудового кодексу 

продемонстровано новий підхід до цієї проблеми. Книга друга проекту 

Трудового кодексу України (законопроект №2902 у ред. 27.08.2013 р.) має 

назву «Виникнення та припинення трудових вiдносин. Трудовий договiр», а 
глава 1 цієї книги називається «Трудовi вiдносини i трудовий договiр». 

Вперше не тільки в теорії трудового права, а й у нормативному акті такого 

рівня споріднені, але різні правові явища – трудовий договір і трудове 
правовідношення – розглядаються як самостійні [12, с.134]. І це цілком 

логічно, оскільки окрім індивідуальних трудових правовідносин, що 

підставою виникнення мають трудовий договір, в теорії трудового права 
виділяють колективні трудові правовідносини [13, с.768-774], специфікою 

змісту яких є те, що в їх рамках відбувається здійснення працівниками, 

роботодавцями (їх представниками) колективних трудових прав [14, с.88-95; 
14, с.17]. Щодо колективних трудових правовідносин, то до їх складу 

належать не тільки відносини щодо утворення і діяльності профспілок або 

інших осіб як представників інтересів трудових колективів найманих 

працівників у соціально-трудових відносинах, але і відносини щодо 
утворення та діяльності організацій роботодавців як представників інтересів 

роботодавців у соціально-трудових відносинах [14, с.12]. Це ж стосується і 

обов’язків, відповідальності, гарантій тощо. 
Більшість дослідників погоджуються із твердженням про те, що трудові 

відносини мають бути абсолютно рівними, тобто, що працівники не повинні 

мати таку велику кількість явних переваг порівняно з роботодавцями. 
Наприклад О.І. Кисельова та А. В. Семенова ставлять під сумнів існуючу при 

регулюванні нерівність і заперечують, що працівники, в процесі виконання 

своїх трудових обов’язків, перебувають у підпорядкуванні роботодавців, а 
тому потребують більшого захисту з боку держави. На думку науковців, така 

позиція є дещо застарілою, і сформована на уявленнях про трудове право, які 

склалися в Україні історично. Можна сказати, що вона бере свої витоки ще з 

радянської ідеології трудового права, в основі якої лежала теорія класової 
боротьби Маркса, де буржуазія є пануючим класом, які експлуатують робочий 

клас. Проте, в такому разі трудове законодавство можна розглядати і з 

протилежної точки зору. А саме, з тієї, з якої розглядали дореволюційне 
трудове законодавство радянські вчені на початку ХХ століття. Тобто, що 

воно є лише засобом утихомирення робочого класу, наданням йому певних 

гарантій задля подальшої його експлуатації [9, с.106-107]. На наш погляд, слід 
акцентувати увагу, що при виникненні трудових правовідносин 

роботодавець і особа, яка реалізує здатність до праці, є соціально рівними, 

рівними перед законом, рівною мірою охороняються нормами права від 
правопорушень, є рівними у праві на захист. 
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Однак, при цьому метод правової рівності сторін – працівника і 

роботодавця не застосовується у процесі реалізації трудових прав 
працівників, оскільки працівник вправі вимагати не тільки утримання 

роботодавця від будь-яких дій, що порушують його права, але й активних 

дій, спрямованих на реалізацію і захист цих прав [15, с.62–63]. В свою чергу 
роботодавець відносно працівника здійснює управлінський вплив в процесі 

організації праці. Як вказує А.Соцький,  «у зарубіжній юридичній і 

соціологічній літературі чітко визначились із взаєминами роботодавець-
працівник: це взаємини влади підпорядкування. Залежно від країни, її 

історичного розвитку, суспільних процесів, національних традицій ці 

взаємини мають жорсткіший чи ліберальніший характер, але основа 
залишається єдиною – владарювання роботодавця над працівниками. Цей 

різновид влади над людьми отримав назву «господарська влада роботодавця». 

Можна сперечатися про наявність чи відсутність такої влади на вітчизняних 

теренах, але взаємини між роботодавцем і працівником ніколи не мали 
характеру рівності» [16, с.35]. 

Засада рівності повинна знайти місце серед основних принципів 

трудового права та правового регулювання трудових відносин, які необхідно 
закріпити в окремій статті кодифікованого акту законодавства про працю 

України. При тому не у вигляді заборони дискримінації, примусової та 

дитячої праці, а у вигляді визначення принципів правової рівності суб’єктів 
трудового права, їх рівноправ’я в рамках однакових статусів, рівності 

правового регулювання статусів, диференціації правового регулювання та 

позитивної дискримінації, забезпечення рівного захисту прав та інтересів 
працівників і роботодавців. Для цього до числа основних принципів 

правового регулювання трудових відносин, які запропоновано визначити у 

ст. 2 Проекту трудового кодексу України, слід додати принципи 

диференціації правового регулювання та позитивної дискримінації, без яких 
неможливе забезпечення фактичної (реальної) рівності у трудовому праві. 

Щодо КЗпП України, то принципи регулювання трудових правовідносин слід 

врегулювати в якості окремої статті та втілити в цьому кодифікованому акті 
в цілому принцип рівності у вигляді усунення пріоритету регулювання 

статусу та переважання захисту з боку держави працівників, обумовлені 

фактичною підпорядкованістю останніх роботодавцю. 
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Серед усіх роботів, які застосовуються в сучасному світі для ведення 

війни, найбільше моральних та правових проблем породжує автономна зброя. 
Діючи незалежно від людини, таке озброєння створює неконтрольовану 

загрозу порушення норм МГП. Відтак, вдосконалення міжнародного 

законодавства в цьому напрямку є актуальним та необхідним, тож пропоную 
розглянути перспективи цього процесу. 

Як «автономні системи озброєння» (далі – АСО) зазвичай визначають 

системи, які без втручання людини, розшукують, виявляють і вражають цілі. 
В даному тлумаченні факультативним елементом вважаю функцію розшуку 

цілей. Така позиція ґрунтується на тому, що обов’язковою ознакою зброї є 

лише здатність вражати цілі, а можливість здійснювати це завдання 
самостійно нерозривно пов’язана з їх виявленням. 
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За такою логікою, наприклад, міни є автономними системами озброєння 

через свою здатність без втручання людини виявляти (за допомогою датчиків 
дотику, тепла тощо) та вражати вибухом цілі. При цьому розшук цілей міни 

не здійснюють. 

В залежності від конструктивних особливостей АСО можна класифікувати 
на: механізми (міна, розтяжка); системи озброєння, що функціонують 

самостійно за допомогою програми; системи озброєння, наділені штучним 

інтелектом. Останні відрізняються від запрограмованих тим, що діють не 
автоматично за визначеним розробником алгоритмом, а свідомо з власної 

волі або виходячи з установок, набутих самостійно. 

Слід відзначити, що в літературі та законодавстві багатьох держав та їх 
об’єднань спостерігається тенденція ототожнення складних програм зі 

штучним інтелектом. Водночас відмінності між цими технологіями є 

принциповими, що пропоную розглянути на прикладі викликів, з якими 

стикається МГП у зв’язку із застосуванням АСО. 
В даному контексті найбільш відомою проблемою є здатність АСО 

забезпечувати дотримання міжнародно-правових принципів застосування 

зброї. Ст. 48 Додаткового Протоколу 1 до Женевських конвенцій вимагає від 
сторін конфлікту розрізняти цивільне  населення  й  комбатантів,  а  також 

цивільні  й  воєнні  об'єкти  та  відповідно спрямовувати свої дії тільки проти 

воєнних об'єктів. Звісно, засоби ведення війни як такі стороною конфлікту не 
є, але в умовах автономної роботи зброї, сторони мають забезпечити, щоб 

вона ідентифікувала цілі в якості військових та цивільних і не вражала 

останні.  
Звичні міни або інші пастки, як правило, позбавлені такої можливості. 

Запрограмувати зброю для виконання цієї задачі наразі неможливо, адже в 

даному випадку проблемою є недосконалість технічних можливостей. 

Наприклад, програма не може точно встановити, чи є людина частиною 
особового складу збройного формування, чи бере безпосередню участь у 

військових діях тощо. Можливості штучного інтелекту (людського рівня або 

вище) можуть дозволити АСО, яка ним наділена, здійснювати розмежування 
цілей, що, однак, зовсім не гарантує відмову такої системи вражати 

цивільних осіб та об’єкти.  

Наведений підхід можна застосувати і до принципу пропорційності. 
Порівняти важливість виконуваної військової задачі із масштабами 

руйнувань механізми на зразок мін чи запрограмовані АСО не здатні. 

Штучний інтелект, цілком вірогідно, матиме таку можливість. При цьому 
виконання ним зазначеного правила не буде автоматичним.  

Розгляд цих прикладів дозволяє перейти до питання відповідальності за 

порушення норм МГП з використанням АСО. Беручи до уваги, що умовою 

будь-якої юридичної відповідальності є вина, пропоную диференціювати 
відповідальність за порушення норм МГП в залежності від виду АСО: 

1) Механізми, а також запрограмовані АСО не наділені власною волею, їх 

робота визначається конструкторами та розробниками програмного 
забезпечення. Відтак, за порушення цим озброєнням норм МГП 

відповідатимуть люди. Вважаю, що конструктори та розробники нестимуть 

відповідальність у разі приховання від замовника нездатності їхнього 
продукту забезпечувати виконання норм МГП. У випадках, коли озброєння 

працює очікуваним для сторони конфлікту чином, або функціонує завідомо 

непередбачувано і при цьому призводить до порушення норм МГП,  
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відповідальність мають нести особи, які приймають рішення про його 

застосування.  
2) Штучний інтелект в наведеному вище розумінні відрізнятиме від 

програми наявність власної свідомості та волі. Відтак у разі винайдення 

штучного інтелекту, на мій погляд, він має визнаватися суб’єктом права. До 
того ж через непередбачуваність його дій наділення штучним інтелектом 

«тіла», що матиме фізичну здатність завдати шкоду людям, вважаю 

неприпустимим. Ще більш ризикованим виглядає надання штучному 
інтелектові доступу до зброї. Відтак, варто встановити відповідну 

міжнародно-правову заборону. В такому разі відповідальність за порушення 

норм МГП нестиме особа, яка незаконно наділила штучний інтелект зброєю. 
Наведені вище міркування стосуються правил застосування зброї, а не 

вимог до неї самої. Додатковим протоколом I до Женевських Конвенцій 

передбачено два принципових застереження для зброї: заперечено право 

сторін використовувати зброю, яка може завдати надмірного болю або 
страждання, а також зброю, яка завдає широку, довгочасну, серйозну шкоду 

природному середовищу. Обмеження стосовно автономності дії озброєння 

міжнародне право не містить. 
Як видається, єдиною АСО, щодо якої в МГП наявне спеціальне правове 

регулювання є міни. Конвенція про заборону застосування, накопичення 

запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення в 
преамбулі містить посилання на прагнення держав учасниць «покласти край 

стражданням та нещастям», які спричиняють протипіхотні міни, але не 

пов’язує їх заборону із автономною від людини роботою. 
Протокол II до Конвенції 1980 року встановлює певні обмеження для 

застосування мін. Зокрема варто звернути увагу на покладення на держави-

учасниці обов’язку вживати усі  можливі  запобіжні  заходи для захисту 

цивільного населення  від  дії мін (як-от загородження, оповіщення, 
контроль), пріоритетне застосування альтернативних систем, обов’язкове 

забезпечення можливості виявити міни тощо.  

Вважаю, що наведені вище положення можна застосовувати і до деяких 
інших АСО. Наприклад, АСО, яка являє собою кулемет, який автоматично 

вражає ціль, виявлену за допомогою лазеру чи іншого датчика, не є міною в 

розумінні наведених міжнародно-правових актів, але по суті породжує 
подібні ризики для цивільного населення, а отже потребує подібних правил 

для застосування. Водночас ці норми не придатні для АСО, які здатні 

самостійно пересуватися чи переслідувати цілі. Відтак, для врегулювання за 
допомогою МГП застосування таких систем необхідними є нові договори.  

Отже, можна підбити підсумки. Внаслідок технологічного прогресу АСО 

отримали значний розвиток. Самостійне виявлення, розшук та враження 

цілей системою озброєння може забезпечуватися різними шляхами: 
конструктивними особливостями зброї, програмуванням зброї, її наділенням 

штучним інтелектом. В залежності від виду АСО слід диференціювати 

відповідальність за недотримання такою системою норм МГП: людина може 
відповідати лише за ті порушення, в яких вона винна, через що за самостійні 

вольові дії штучного інтелекту треті особи відповідати не можуть. 

Наведені міркування свідчать про те, що міжнародне гуманітарне право 
потребує оновлення. Зокрема необхідним є доповнення МГП загальними 

положеннями про АСО (визначення, класифікація тощо), забороною 

створювати АСО зі штучним інтелектом. До того ж перспективним видається 
укладення міжнародних договорів щодо АСО, використання яких не дозволяє 
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гарантувати дотримання загальних принципів застосування зброї, де 

передбачити застереження та заборони для різних видів АСО за зразком 
міжнародно-правового регулювання використання мін. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ЛЮДИНИ ПРАВО НА ЖИТТЯ 

 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання конституційного 
права на життя. Досліджується нормативне закріплення права як у 

вітчизняному законодавстві ,так і на міжнародному рівні. Аналізується зміст 

права на життя. 
Ключові слова: особисті права, право на життя, людина, мораль, цінність, 

невід’ємні права людини. 

Summary. The article is devoted to the study of the question of the 

constitutional right to life. The normative consolidation of the law is studied both 
in the domestic legislation and internationally. The content of the right to life is 

analyzed. 

Keywords: constitutional right, right to life, human, morality, value, 
inalienable human rights. 

 

Життя є очевидною і  найважливішою цінністю. З точки зору будь-якої 
особистості життя є такою властивістю людини, яка не потребує 

ствердження. Там, де це право не забезпечено належним чином, годі й 

говорити про інші права. Це фундаментальне право, що зазвичай 
розглядається у двох аспектах: по-перше, як право особи на свободу від будь-

яких незаконних зазіхань на життя з боку держави, її представників або 

приватних осіб; по-друге, як право особистості вільно розпоряджатися своїм 

життям. 
Поняття «життя» в правовому значенні розуміють як найвище 

нематеріальне благо, яке виникає з моменту відділення життєздатної дитини 

від організму матері під час фізіологічних пологів, яке триває протягом усього 
часу функціонування головного мозку.  

Поняття «право на життя» і «життя» не тотожні. Право на життя – це 

природна, невід’ємна від особистості і гарантована нормами внутрішнього 
законодавства та міжнародно-правовими актами можливість захисту 

недоторканості життя і свободи розпоряджатися ним, яка має складну 

структуру та зміст, обумовлені її сутністю [7, c.32]. 
Життя людини – це складний і безперервний процес, який розпочинається 

ще до народження людини та триває все її життя. Визнання права на життя 

є показником цивілізаційного прогресу. На жаль, питання правового статусу 

людини в період її внутрішньоутробного розвитку донині не врегульовано та 
продовжує актуалізувати проблеми, пов’язані з позбавленням життя ще не 

народженої дитини, проведенням на ній дослідів, використання людського 
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(ембріонального) матеріалу для здійснення процедур із метою омолодження та 

оздоровлення організму, а також виготовлення на їх основі дорогих медичних 
препаратів [11, c.140]. 

В системі прав людини право на життя займає основоположне місце, адже 

без його забезпечення і реалізації здійснення усіх інших прав людини стає 
неможливим. Впродовж розвитку людства право на життя набувало все 

нового змісту.  

Сьогодні право на життя – це не тільки захист від посягань на саме життя 
та від завдання тілесних ушкоджень, катувань, але й забезпечення достатнім 

рівнем проживання, для того, щоб людина могла задовольняти свої потреби 

першої необхідності. Право на життя має гарантувати й гідне людське 
існування, що включає в себе і певний рівень соціального забезпечення, й 

гідне ставлення до людини (повага до честі та гідності, свобода від 

національних, релігійних та інших утисків). Таким чином, право на життя 

розглядається в комплексі із соціально-економічними і колективними 
правами [12, c.34]. 

Право на життя має всі ознаки природного права. Воно існувало в людини 

в її природному стані, ще до виникнення держави й позитивних законів та 
по своїй суті є її властивістю як живої істоти. Таке право виникає з моменту 

народження людини та виявляється в його невід’ємності й невідчужуваності. 

Воно загальне й універсальне, незмінне, реалізується безпосередньо й 
об’єктивно [8, c.16]. 

Не дивлячись на те, що згадана проблема досліджувалась багатьма 

вченими, вона не втрачає своє ї актуальності і потребує подальшого аналізу 
[8, c.15]. 

Повага до життя людини та продовження людського роду є 

основоположними принципами моралі. Свого часу відомий державний і 

громадський діяч ХІХ століття А. Коні, який досліджував питання моралі, 
права та релігії,у своєму листі до графа Л. Толстого (12 вересня 1905 року) 

писав: «Я завжди згадую напис на ратуші в Лугано: «Quid sunt leges sine 

moribus – quid sunt mores sine fide (чого варті закони без моралі та мораль без 
віри? – Авт.)?» [11, c. 140-141].Сьогодні визнання права на життя закріплено 

в ряді правних актів поточного законодавства. Проте найважливішим серед 

них є Конституція [6].  
В статті 27 Конституції України закріплено: «Кожна людина має невід’ємне 

право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок 

держави – захищати життя людини.  
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших 

людей від протиправних посягань». Ці положення повністю дублюють 

положення частин 1 і 2 статті 281 Цивільного кодексу. Аналогічні положення 

закріплюють і численні акти міжнародного права. Так, стаття 3 Загальної 
декларації прав людини [3] проголошує, що кожна людина має право на 

життя, свободу та особисту недоторканість. Стаття 2 Європейської конвенції 

про захист прав людини і основних свобод [5] підкреслює, що право кожної 
особи на життя не тільки проголошується, але й захищається законом. Стаття 

6 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права [10] встановлює, 

що право на життя є невід’ємним правом будь-якої людини, яке охороняється 
законом [9, c.223]. 

Якщо говорити про механізм реалізації права на життя, то він має 

неоднозначний характер: з одного боку, він включає сукупність прямо не 
заборонених законом діянь людини з реалізації даного права, а з іншого – це 
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діяльність відповідних державних органів та їх посадових осіб, яка суворо 

регламентована нормами права і покликана забезпечити людині та 
громадянину належні умови для реалізації зазначеного права. Тобто механізм 

реалізації права на життя – це  певний процес, що створює необхідні умови 

для здійснення цього права [1, с.99].  
Одна з найважливіших гарантій безперешкодної реалізації права на 

життя передбачає проведення державою миролюбної зовнішньої політики, 

що виключає війни та конфлікти. Ряд країн проголосили у своїх 
конcтитуційних актах відмову від війни, а також від застосування військової 

сили як засобу вирішення міжнародних спорів. Як випливає із закону від 6 

грудня 1991 року «Про Збройні Сили України», останні призначені захищати 
народ України від збройних нападів. Звичайно, під час застосування 

військової зброї порушується право на життя багатьох людей. Згідно з 

підрахунками спеціалістів, за 6 тисяч років історії людського суспільства на 

Землі відбулося близько 15 тисяч воєн, які забрали життя майже 4 мільярдів 
чоловік [2, с.39]. 

Зміст права людини на життя детально визначається  у ЦК України. У 

главі 21 ЦК України «Особисті немайнові права, що забезпечують природне 
існування фізичної особи» перша стаття присвячена саме праву на життя. 

Зокрема, у ст. 281 ЦК  України закріплено, що фізична особа має невід‘ємне 

право на життя. У даній статті закріплені також гарантії права на життя. 
Разом з тим, норми цієї статті не містять визначення права людини на життя 

[13, c.77-78]. 

Одним із найбільш спірних питань є право на захист життя та право на 
позбавлення життя іншої людини. Відповідно до цивільного законодавства 

України в зміст права на власне життя входять можливість захисту власного 

життя від протиправних посягань (ч. 2 ст. 281 ЦК) та право на усунення 

загрози життю (ст. 282 ЦК), а також обов'язок забезпечення належного 
життєвого рівня, необхідного для підтримки біологічного життя людини [14]. 

Конституція України (ст. 48) проголошує право кожного на достатній 

життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг 
та житло [6].  

Аналіз цивільно-правової природи права на життя дозволяє зробити 

висновок, що це право, як і усі особисті немайнові права фізичної особи, 
відповідно до ст. 269 ЦК України, є невід’ємним від носія, позбавленим 

економічного змісту, виникає в особи з моменту народження чи іншого 

моменту, що прямо передбачений законом, а також належить їй 
довічно. Відсутність економічного змісту цього права означає, що його, на 

відміну від майнових прав особи, не можна виразити в грошовому 

еквіваленті [4]. 

Змістовними елементами права на життя згідно з ЦК є: 1) заборона 
позбавлення життя фізичної особи; 2) захист свого життя і здоров’я та інших 

осіб від протиправних посягань не забороненими законом засобами; 3) 

неможливість проведення медичних, наукових та інших дослідів щодо 
неповнолітньої, недієздатної особи чи без її вільної згоди; 4) заборона 

задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя; 5) 

недозволенність стерилізації щодо неповнолітньої особи та особлива вимога 
щодо порядку стерилізації недієздатної особи; 6) визначений порядок 

проведення операцій по штучному перериванню вагітності, штучного 

запліднення та перенесення зародка в організм жінки [14].  
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Таким чином, аналіз диспозиції правових норм, закріплених у ст. 281 ЦК 

України, дозволяє стверджувати, що право на життя тлумачиться 
вітчизняним законодавством як право на власне життя та право на 

відтворення життя та передачу спадковості. В Основах законодавства 

України про охорону здоров’я можна виділити таку групу репродуктивно-
генетичних прав: право на материнство, право на батьківство, право на 

штучне запліднення, право на імплантацію (перенесення в організм) зародка, 

право на штучне переривання вагітності, право на стерилізацію, право на 
корекцію (зміну) статевої належності [4]. 

Отже, право на життя є надзвичайно об’ємною категорією. Це право є 

невід’ємним, природним правом кожної людини. В Україні право на життя є 
конституційно закріпленим правом, зокрема в статті 27 Конституції України 

закріплено те, що кожна людина має невід’ємне право на життя і ніхто не 

може бути свавільно позбавлений життя.  

Право на життя – це не тільки захист від посягань на саме життя та від 
завдання тілесних ушкоджень, катувань, але й забезпечення достатнім 

рівнем проживання, для того, щоб людина могла задовольняти свої потреби 

першої необхідності. Важливим є захист права на життя. Зокрема, відповідно 
до цивільного законодавства України в зміст права на власне життя входять 

можливість захисту власного життя від протиправних посягань та право на 

усунення загрози життю, а також обов'язок забезпечення належного 
життєвого рівня, необхідного для підтримки біологічного життя людини. 
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ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 
 
Анотація. Здійснений аналіз системи інституцій державної влади, 

місцевого самоврядування і громадянського суспільства, які у процесі свого 
функціонування прямо або опосередковано здійснюють захист соціальних та 

економічних прав людини і громадянина. 
Ключові слова: соціальні та економічні права і свободи, соціальна держава, 
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Abstract. An analysis of the system of institutions of state power, local self-
government and civil society, which, in the course of their functioning, directly or 

indirectly protects social and economic rights of a person and a citizen. 

Keywords: social and economic rights and freedoms, welfare State, the 
constitutional and legal protection mechanism of human rights, normative legal 
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Центральним елементом механізму захисту соціальних та економічних 

прав і свобод людини та громадина виступає система державних та 
громадських інститутів, метою функціонування яких є пряме або 

опосередковане створення умов для реалізації та захисту конституційних 

прав, зокрема або виключно, соціальних та економічних. 

Ефективність функціонування органів державної влади або недержавних 
інституцій у площині кожних конкретних правовідносин, у межах яких 

здійснюється захист соціальних або економічних прав,  вимірюється якістю 

дій конкретної особи, що виступає від імені держави – політичної фігури, 
державного службовця, посадової особи органу місцевого самоврядування, 

представника інституту громадянського суспільства тощо, у діях якого (яких) 

персоніфікується та реалізовується функція держави, органу місцевого 
самоврядування іншої інституції. 

Тому розуміння інституційного елементу механізму захисту соціальних та 

економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні як 
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. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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В теорії конституційного права наявні позиції щодо класифікації системи 

державних інституцій захисту конституційних прав і свобод людини і 
громадянина. Так, на думку Т. Заворотченко та Е. Регушевського, за 

компетенцією державних органів їх слід поділяти на органи загальної 

компетенції і спеціальної компетенції, які спеціально створені для 
забезпечення гарантій прав і свобод людини; до першої групи – державних 

органів загальної компетенції належать Верховна Рада, Президент, Кабінет 

Міністрів, міністерства та інші органи центральної виконавчої влади, 
Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції, прокуратура тощо 

[1, c.120-122]; іншу групу органів-гарантів складають органи спеціальної 

компетенції, які спеціально створені для забезпечення гарантій прав і свобод 
людини, до яких зокрема відносяться Уповноважений Верховної Ради з прав 

людини, Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і 

основних свобод людини, Національне бюро у справах дотримання цієї 

Конвенції та інші [2, c.131-132]. 
Наводячи характеристику інституту Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, слід вказати на те, що вказаний інститут можна 

вважати одним з найбільш досліджуваних в теорії конституційного права. 
На нашу думку, найбільш вдало визначення поняття «омбудсман» 

сформульоване О. В. Марцеляком, на думку якого омбудсманом є 

призначений вищими органами державної влади контрольно-наглядовий, 
правозахисний, незалежний, політично нейтральний, одноособовий чи 

колегіальний орган державної влади (посадова особа), уповноважений 

конституцією чи законом за власною ініціативою або зверненням громадян 
контролювати діяльність органів і посадових осіб (насамперед виконавчої 

гілки влади) з точки зору дотримання ними прав і свобод людини та 

громадянина [3, c.7]. 

Зокрема, вченим також висловлена ідея запровадження інститутів 
спеціалізованих омбудсманів, таких як омбудсмана із захисту прав людей 

похилого віку, інвалідів, студентських та учнівських омбудсманів, військового 

омбудсмана [3, c.9]. 
Зазначимо, що малодослідженим залишається новий для нашої держави 

інститут бізнес-омбудсмана. Разом з тим, відповідний інститут має 

відігравати провідне місце у системі захисту соціально-економічних прав. 
Вказаний інститут був створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України «Про утворення Ради бізнес-омбудсмена» від 26.11.2014 р. №691, з 

метою забезпечення прозорості діяльності органів державної влади, сприяння 
зниженню рівня корупції та запобігання недобросовісній (нечесній) поведінці 

стосовно суб’єктів підприємництва в Україні [4]. Відповідно до положень про 

Раду бізнес-омбудсмена, схваленого тією ж постановою Кабінету Міністрів 

України, остання, зокрема, приймає та розглядає скарги від суб’єктів 
підприємництва на дії або бездіяльність, зокрема рішення органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, що 

належать до сфери їх управління, а також їх посадових осіб[4]. Тобто, 
враховуючи вказане, можна констатувати створення в Україні інституту 

спеціалізованого омбудсмана з економічних питань, тобто такого, що 

безпосередньо зобов’язаний здійснювати захист економічних прав людини та 
громадянина. 

Безперечно, безпосередній захист соціальних та економічних прав і свобод 

людини та громадянина здійснює судова система, конституційний статус якої 
встановлений розділом VII Конституції України. Судову систему складають 
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Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції. У свою чергу суди 

загальної юрисдикції поділяються на адміністративні суди, господарські суди 
та загальні суди (суди з розгляду цивільних і кримінальних справ). Кожна із 

вказаних систем судів покликана здійснювати захист економічних та 

соціальних інтересів фізичних та юридичних осіб. На нашу думку, судова 
система має бути простою та зрозумілою у своїй структурі, а отже і такою, що 

здатна забезпечити захист соціальних та економічних прав і свобод людини і 

громадянина оперативно, оскільки саме оперативність судового захисту є 
традиційним складовим елементом забезпечення права особи на 

справедливий суд. Однак, на разі, конституційно-правове регулювання 

судової системи та його практична реалізація не дозволяють констатувати 
простоту та логічність архітектури судової системи. 

Важлива роль у системі інституцій захисту економічних та соціальних 

прав і свобод людини і громадянина відведена Президенту України та 

Адміністрації Президента України. Так, згідно зі статтею 102 Конституції 
України Президент, як глава держави, є гарантом державного суверенітету, 

територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод 

людини і громадянина. Водночас, статтею 106 Конституції України 
визначено, що Президент має право впливу на законодавчу діяльність 

Верховної Ради, перш за все, право законодавчої ініціативи, право вето щодо 

прийнятих Верховною Радою України законів і з наступним поверненням їх 
на повторний розгляд. Зазначений інструмент є важелем впливу, зокрема і в 

законотворчих процесах зі створення або реформування нормативно-

правової бази захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і 
громадянина. 

Характеризуючи Кабінет Міністрів України, як орган системи захисту 

економічних і соціальних прав і свобод людини і громадянина, слід 

зазначити, що визначеними Конституцією України завданнями відповідного 
органу є, зокрема: вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина; забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та 

податкової політики; а також політики у сферах праці й зайнятості 
населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, 

екологічної безпеки і природокористування; забезпечення рівних умов 

розвитку всіх форм власності; здійснення управління об’єктами державної 
власності відповідно до закону (стаття 106 Конституції України). 

Профільними міністерствами захисту соціальних та економічних прав 

людини і громадянина є Міністерство соціальної політики України та 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Не менш значимими у 

механізмі захисту прав і свобод економічних та соціальних прав і свобод 

людини і громадянина відведена Міністерству внутрішніх справ України та 

Міністерству юстиції України. 
Отже, інституційний елемент механізму захисту соціальних та 

економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні слід визначати 

як 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 тощо. Варто відзначити важливу роль інституцій 

громадянського суспільства таких як адвокатура, засоби масової інформації, 
система професійних спілок, волонтерські організації, благодійні організації, 
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правозахисні організації, політичні партії, які в умовах лімітованих 

бюджетних можливостей держави відіграють все значнішу роль у питаннях 
захисту соціальних та економічних прав і свобод людини в Україні. 
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ: ДЕЯКІ ЗАУВАГИ 
 

Політика – як відомо – це мистецтво керування державою, а отже, якщо 

це мистецтво, то це один з елементів культури[1]. 
Оцінюючи нині управління нашою державою за п’ятибальною системою, 

ми визначаємо відмітку, що досягає трьох балів. Ви спитаєте – чому? Є безліч 

чинників, які впливають на даний процес. Виділимо декілька, які ми 
вважаємо найбільш вагомими.  

Перш за все – корумпованість політиків і влади загалом. Коли людина у 

скрутній для себе годині приходить з надією отримати допомогу від органів 
державної влади, їй делікатно натякають про хабар, а іноді і прямим текстом 

вимагають від неї грошей, і цим самим дають їй зрозуміти: «Ви ж розумієте, 

щоб дане питання вирішити, вам необхідно заплатити». 

Наступний чинник – байдужість і егоїзм самих громадян. Нам байдуже до 
проблем інших людей. Здавалося б в теперішньому суспільстві так і має бути, 

але це в свою чергу, наклало відбиток на усі сфери життя громадян. Люди 

настільки заглибились у свої власні проблеми, що перестали розуміти 
проблеми, які виникають і будуть виникати в державі. Понизився рівень 

політичної свідомості, політична культура українців взагалі з кожним днем 

погіршується. Варто тільки подивитися засідання Верховної Ради України, 
коли політичні лідери, так би мовити, з кулаками і стільцями один на одного 

ідуть, замість мирного дипломатичного обговорення болючого питання і 

знаходження компромісу або поступок.  
А ми прості громадяни – не кращі. Звинувачуємо владу у всіх своїх 

проблемах, коли самі нічого не робимо для їх вирішення. Нам же набагато 

простіше звинуватити когось, а ніж себе. Починати змінювати владу 

необхідно з нас самих, нашого ставлення до політики. 
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Нині українське суспільство перебуває на етапі трансформації своєї 

політичної системи. Йдеться про перехід від тоталітарно-авторитарного 
режиму до демократичного. Цей процес охоплює всі сфери суспільного життя, 

зумовлює необхідність відповідної політичної культури, від якої насамперед 

залежать характер і напрями політичного процесу, стабільність і демократизм 
політичного режиму. 

Політична культура, вимірювана за критеріями Заходу, – це встановлений 

стан, який формується впродовж десятиліть і навіть століть, а не є таким, що 
створюється за кілька років. На це звертає увагу Б. Цимбалістий, який 

підкреслює, що «політична культура – це продукт історичного розвитку та 

досвіду народу. У випадку України цей досвід був гірким... Для того, щоб 
зрозуміти політичну культуру українців, треба звернути увагу на джерела 

впливу, які протягом історичного шляху стимулювали чи спиняли розвиток 

української політичної культури» [2, с. 78]. Він виокремлює три особливості 

історії України, які мали важливий вплив на розвиток української політичної 
культури: 

 1.Багатовікова бездержавність, тобто відсутність нагоди 

здобувати досвід влади, бути нарівні у стосунках з іншими народами й 
почуватися вільним господарем на своїй землі; 

 2.Розчленування української території та включення її частин у 

різні держави з різними культурами, політичними системами, що 

призвело до психологічного, побутового і політичного відчуження між 
різними частинами українського народу; 

 3.Багатократна денаціоналізація провідної верстви України, у 

XVI–XVII ст. наша боярська і шляхетська верства спольщилася. У XVIII–

XIX ст. нащадки козацьких старшин зросійщилися. У XX ст. 
пролетарська провідна верства була знищена або здебільшого пішла на 

службу інтересів совєтсько-російської імперії [2, с.78; 3]. 

У радянський час концентрація економічної, політичної та ідеологічної 
влади в руках правлячого класу, який втілював у своїй особі державу, 

призвела до поглинення державою суспільства та індивіда. Якісна 

характеристика радянської політичної культури вбирала в себе і явище 
русифікації. Ліквідація всіх проявів окремості українства (факти спілкування 

державно-партійної еліти російською мовою; руйнація української 

автокефальної і греко-католицької церкви, поширення впливу московської 
православної церкви; винищення національно-свідомої української 

інтелігенції і найкращої частини селянства; зменшення кількості періодичних 

україномовних видань; створення штучних умов для міграції населення) дає 
можливість визначити цей процес як акції «внутрішнього тероризму»[4, 

с. 913]. До ознак «внутрішнього тероризму» належить також феномен 

пристосування, коли люди задля виживання йдуть за течією та власною 

пасивністю підтримують існуючий політичний лад. 
За таких умов про українське суспільство годі було й говорити. Цілком 

зрозуміло, що це не сприяло розвитку політичної культури народу. Радянське 

суспільство було закритим від зовнішнього світу, і якщо якась інформація про 
політичне життя в інших країнах потрапляла на шпальти газет, то вона була 

настільки дозованою, що це створювало у свідомості людини вкрай 

перекручені уявлення про політичні процеси, що відбувалися в тій чи іншій 
державі. І лише наприкінці 80-х років розпочався бурхливий розвиток 

політичної культури українського народу. 



I МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНАЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦІЯ В РАМКАХ ТИЖНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» 9 грудня, 2021 

 

106 

 

Що ж заважає нині нашому народові успішно просуватись шляхом 

прогресу, увійти в європейську сім'ю цивілізованих країн? Передусім деякі 
особливості ментальності: максималізм, недисциплінованість, інертність, 

зайва мрійливість тощо. Ці та деякі інші риси призводять до виснаження, а 

іноді й небезпечного розладу приватного та суспільного життя, до 
кримінальних злочинів, бунтів, нігілізму тощо [5]. 

Пошук політичного консенсусу вважаємо винятковим і вкрай необхідним 

варіантом соціально-політичної стабілізації українського суспільства. 
Консенсус, конструктивна більшість мають утворитися не завдяки 

звичайному діалогу політичних сил та ідеологій, коли фактично все-таки 

обстоюють і захищають окремі суспільні цінності, а на певній системі спільної 
відповідальності за все, що відбувається в суспільстві. Не потрібно великої 

мудрості, аби бути деструктивною опозицією. Тільки з формуванням сильної 

конструктивної, державотворчої опозиції система противаг у нашій державі 

стане дієвою, результативною [2, с. 407]. 
У незалежній Україні розв'язання завдань державотворення значною 

мірою залежить від рівня політичної культури різних верств населення, 

суспільства загалом. За цих умов першорядного значення набуває 
формування політичної свідомості народу, набуття ним досвіду й навичок 

політичної поведінки, політична соціалізація (насамперед молоді), поступове 

долання існуючої фрагментарної політичної культури, елементів 
патріархальної та підданської політичної культури і становлення на цьому 

ґрунті громадянської, демократичної політичної культури.  

Демократична політична культура відзначається толерантним ставленням 
до різних політичних поглядів та існуванням опозиції, де найважливішою 

цінністю є громадянські права і свободи. 

Перехід до демократичної політичної культури передбачає налагодження 

постійного зворотного зв'язку в системі «політика – громадська думка». У 
демократично розвиненому суспільстві громадська думка набуває значення 

потужного важеля політичного балансу, стану досягнення політичної 

рівноваги [4, с.114]. 
Сьогодні політична культура в Україні формується і розвивається на 

підставі осмислення наших реалій та під впливом діяльності численних 

політичних партій. Зауважимо, що останнє не стільки є досягненням, скільки 
свідченням слабкості розвитку політичного процесу в Україні. Нині майже не 

існує країн, де б існувала така кількість партій, що майже не відрізняються 

одна від одної не те що назвами, а й політичними платформами. Так, партії 
відображають інтереси певних груп, діячів, але аж ніяк не суспільні інтереси. 

Деякі науковці вбачають у цьому інерцію формування соціального 

середовища посткомуністичної України, коли демократія фактично 

удержавлюється [6, с. 4]. 
Як зауважив О. Рудакевич, основними чинниками, що сприяють 

формуванню власної політичної культури, є такі [7, с.29]: 

 •лібералізація і демократизація суспільних відносин, внаслідок чого 
створюються умови для політичної творчості еліти і широких верств 

населення; 

 •пропаганда знань про історичний досвід українського та інших 

народів і про сучасні досягнення світового співтовариства; 

 •підтримка різноманітних ініціатив, новацій, експериментів, вивчення і 

поширення вітчизняного політичного досвіду; 

 •залучення науковців до розробки політичних технологій і програм; 



I МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНАЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦІЯ В РАМКАХ ТИЖНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» 9 грудня, 2021 

 

107 

 

 •поширення джерельної бази формування новітньої політичної культури 

і створення умов для прояву позитивних тенденцій у політичному житті; 

 •законодавче закріплення продуктивних політичних ідей, норм, 

інституцій та розробка системи заходів їх повсюдного використання. 

За роки суверенного існування в Україні сформувалася певна система 

запозичення світового досвіду. Це: цільові відрядження за кордон урядових і 
парламентських груп, делегацій партійних і громадських організацій, 

стажування студентів, аспірантів, докторантів і викладачів у політологічних 

центрах Європи й світу, участь політиків і науковців у міжнародних 
конференціях, симпозіумах, виставках, перебування в ролі спостерігачів на 

виборах та інших політичних заходах. 

Вельми цікавим і показовим є той факт, що західні демократії самі 
прагнуть потрапити в Україну, щоб тут принести користь своїми порадами, 

аналізами, практичною участю в розв'язанні політичних проблем. Отже, 

йдеться не лише про відповідну активність української сторони, а й 
міжнародного співтовариства, не лише про запозичення, а й про 

цілеспрямовану пропаганду, передачу політичного досвіду. 

Які ж шляхи можна виокремити в розвитку політичної культури у 

сучасних умовах. 

 Для правильного сприйняття громадянами суспільного прогресу, 

створення наукових уявлень про політику потрібен високий культурний 

і освітній рівень країни, потрібне також підвищення життєвого рівня 
громадян, не обтяжених тоталітарною ідеологією. Політична культура не 

обмежується лише сферою політичних відносин. Вона пов'язана з усіма 

аспектами духовного життя суспільства: наукою, освітою, літературою, 

мистецтвом.  

 Одночасно з розвитком об'єктивної та незалежної політичної 

науки треба активізувати участь політологів у державно-експертній 

роботі, засобах масової інформації, у створенні єдиної системи 
політичного знання для всіх верств населення. Як відомо, роль ЗМІ в 

сучасному світі надзвичайно велика, адже недаремно мас-медіа 

називають четвертою владою. Вони не просто інформують населення 
про процеси, що відбуваються у країні й світі, а й пропагують певні 

ідеї, погляди, вчення, політичні програми, впливають (прямо чи 

опосередковано) на суспільну думку. За допомогою об'єктивного 

розгляду політичних подій ЗМІ формують політично компетентних 
громадян, які можуть правильно орієнтуватися у складних 

суперечливих політичних процесах, приймати відповідальні рішення. 

 Великою проблемою є створення умов для набуття громадянами 
політичних знань. В Україні сформувалась упродовж перших п'яти 

років державної самостійності розгалужена інфраструктура політичної 

науки і освіти. Політологію вивчають нині в усіх вищих закладах освіти 

України та в середніх спеціальних навчальних закладах [8, с.509]. 

 На розвиток політичної культури впливає також стан історичного 

знання. Ще в античні часи історію називали «магістра віта» - 

вчителькою життя. Це дуже важливий аспект уявлень людини про 
суспільство. Об'єктивні історичні дослідження, без ідеологічної 

догматики, звільняють людей від стереотипного оцінювання інших 

народів і держав. Історія є надійним ґрунтом для пізнання перспектив 
розвитку суспільства, сприяє зміцненню почуття єдності світової 

цивілізації.  
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 Необхідною межею виховання в нашому суспільстві політичної 

культури є утвердження в суспільстві поваги до права і правопорядку, 
подолання правового нігілізму. До того ж, як з боку громадян, так і з 

боку влади у справжній, а не декларованій правовій державі панує 

культ права. Політично розвинене суспільство розуміє, що міцний 
соціальний порядок важливіший від політичних амбіцій. 

Отже, демократичну політичну культуру можна сформувати шляхом 

перетворення суспільства на справді демократичне, яке надає можливість 

кожному громадянину вільно брати участь у політичному житті, створює 
належні умови для розвитку культури та освіти, дбає про духовний і 

моральний стан населення. 

Сучасна Україна, вже як незалежна держава, у черговий раз стала перед 
потребою реалізації принципу політичного і культурного плюралізму. Тому 

політична культура нового суспільства, яка формується в незалежній Україні, 

мусить бути культурою злагоди, громадянського миру, пошани до свобод і 
прав людини. 

Джерела та література: 
1. URL: http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/925.html 
2. Цимбалістий Б. Політична культура українців/ Сучасність. 1994. № 

4.С. 77 – 84.  
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politichnoyi-kulturi.html 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ У СУСПІЛЬСТВІ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Питання важливості використання міжнародного досвіду для розвитку 
національної нормативно-правової бази протидії домашньому насильству та 

надання допомоги постраждалим розглядалися такими  вченими як 

О.М. Бандурка, А.О. Галай, В.В. Муранова, С.О. Проневич та ін. 
Насильство  - умисний фізичний чи психологічний вплив однієї особи на 

іншу, проти її волі, що спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову 

шкоду, або містить у собі загрозу заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною 
метою. Такий вплив на особу здійснюється вчиненням певних умисних діянь. 

Особа, яка вчиняє насильницькі діяння, усвідомлює їх характер, передбачає 

наслідки цих діянь і бажає або свідомо допускає їх настання. 
Вихідні положення міжнародних стандартів у сфері боротьби з домашнім 

насильством  ґрунтується на глибокому усвідомленні неприпустимості 

подібного насильства, яке є грубим порушенням прав людини. 

http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/925.html
http://newzz.in.ua/politic/1148829820-khristijanski-dzherela-politichnoyi-kulturi.html
http://newzz.in.ua/politic/1148829820-khristijanski-dzherela-politichnoyi-kulturi.html
http://www.personal.in.ua/article.php?ida=573
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Законодавство Бельгії розглядає насильство в сім’ї як кримінальне 

правопорушення. Зараз домашнє насильство розглядається як обтяжуюча 
обставина, яка призводить до більш жорстокого вироку. Ця норма 

поширюється на одружених та неодружених пар і будь-яких  інших осіб, які 

підтримують або підтримували  довготривалі та емоційні стосунки з жертвою. 
Основним нормативно-правовим документом, спрямованим на протидію 

домашньому насильству в Болгарії, є акт про захист від насильства в сім’ї. 

Цей документ регулює права осіб, які потерпіли від насильства в сім’ї, 
визначає заходи захисту та процедури їх забезпечення [1;ст 20]. В Україні, як 

і в багатьох інших країнах, ставлення до насильства в сім’ї змінюється. 

Переважна більшість громадян вже не вважає його особистою справою 
жертви, а визначає, що це є соціальною проблемою. За вчинення домашнього 

насильства передбачено відповідальність, у тому числі штраф. Однак штраф, 

як покарання за домашнє насильство, дуже часто є недієвим. Тому що суми 

судового збору  насамперед відчутні для сімейного бюджету і буває так, що 
самі члени сім’ї його й сплачують. Для мене особисто найефективніше 

покарання - це адміністративний арешт. Він дає можливість кривднику 

подумати про вчинене і зробити певні висновки. В Україні вже є вироки за 
домашнє насильство, проте бувають випадки, коли жінці складно довести, що 

вона стала жертвою, особливо коли це маленьке містечко, у якому її 

кривдник - відомий меценат. 
Фаза каяття та примирення, при якій напруга зменшується та 

повертається спокій, характеризується каяттям кривдника. Він може 

розуміти, що зайшов надто далеко, виправдовує свій вчинок, просить 
вибачення, обіцяє, що це більше ніколи не повториться та запевняє свою 

жертву, що любить її. Жінка хотітиме прийняти обіцянки кривдника, що він 

може змінитись, а його ніжна поведінка є стимулом для неї вибачити і 

залишитись в цих відносинах. Період примирення створює у жертви ілюзію, 
що можливі позитивні зміни у їхньому житті.       

У межах проекту «трамплін до рівності» за фінансової підтримки Швеції і 

за сприяння офісу віцепрем’єрки з питань євроінтеграції О. Стефанішиної, у 
Луцьку запрацював тимчасовий притулок для людей, що страждають від 

сімейного насильства. Його  реалізовує Луцька міська рада спільно з фондом 

ООН у галузі народонаселення в Україні та української фундації громадського 
здоров’я [2; ст.5]. 

Головними проблемами у албанському суспільстві, на жаль,  залишається 

гендерне насильство та дискримінація. Троє албанських підлітків виграли 
всесвітній саміт в силіконовій долині зі своїм додатком GjejZa ( що в 

перекладі означає «знаходити голос»). Цей додаток - це рішення проти 

гендерного насильства. Він пропонує  варіанти отримати юридичну, 

психологічну та медичну консультацію. Додаток спростовує міфи про 
гендерне насильство, ділиться історіями успіху та має sos-меню [3;ст. 8]. 

За даними звіту всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає 

п’яте місце в Європі за рівнем насильства серед учнівської молоді після своїх 
однолітків з Росії, Албанії, Казахстану та Білорусі. 

Булінг – це довготривалий процес усвідомленого жорстокого поводження, 

фізичного або психологічного, з боку індивіду  або групи по відношенню до 
іншого індивіду, який не здатен себе захистити в даній ситуації. Мотивацією 

до булінгу стають  заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення 

відновити справедливість, боротьба за владу, потреба підпорядкування 
лідерові, нейтралізації суперника, самоствердження. 
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Оскільки насильство – це багатогранна проблема, в якій поєднуються 

елементи біологічного, психологічного, соціального та економічного 
характеру, то до боротьби з ним варто підходити одночасно з декількох боків 

або рівнів. В цьому плані згадана екологічна модель здатна служити 

одночасно двом цілям: кожен її рівень представляє рівень ризику, але його 
можна також  розглядати як ключовий пункт реакції на насильство. 

Традиційно виділяють три рівні протидії насильству: первинний, вторинний і 

третинний. Ці три рівні запобігання насильству розрізняються часовими 
межами, тобто заходи здійснюються до здійснення акту насильства, відразу 

після нього або ж протягом тривалого часу після нього. Але найбільшу увагу 

необхідно зосередити саме на первинному рівні – попередженні насильства. 
Важливим заходом щодо запобігання насильства на індивідуальному рівні  

є програми соціального розвитку, спрямовані на зменшення асоціальних та 

агресивних форм поведінки дітей і насильства серед підлітків, застосовують 

цілий ряд методів. Серед них, як правило, підвищення рівня знань, вміння 
спілкуватися з однолітками та розвиток у дитини позитивних якостей. Такі 

програми зазвичай проводяться в школах для всіх дітей без винятку. Вони 

спрямовані на вироблення наступних умінь: управління своєю поведінкою; 
навички спілкуванні ;вирішення соціальних проблем; вирішення конфліктів. 

Отже, підсумовуючи можна стверджувати, що насильство викликається 

складною взаємодією багатьох чинників, і підхід до цієї проблеми також 
повинен бути багатостороннім. Як показує весь попередній матеріал, існує 

ряд факторів, причому частина їх відноситься до особистості, частина до сім’ї  

і частина до соціального оточення, які збільшують  ймовірність появи у 
людини схильності до агресії та насильства в дитинстві, в підлітковому віці і у 

юності. В ідеальному варіанті превентивні програми повинні розглядати всі 

системи, що впливають на молодь (особистість, сім’я, громада і суспільство) і 

забезпечувати проведення безперервного ланцюга заходів на всіх стадіях 
розвитку людини. 
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СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, МІЖНАРОДНЕ 
ВИЗНАННЯ 

Анотація. Соціальні права людини є найважливішим складником 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права: вони визначають 
рамки національного права соціального забезпечення. Метою національного 
соціального законодавства слід вважати встановлення державних 
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стандартів і гарантій соціальних прав з додержанням міжнародно-правових 
стандартів соціального забезпечення. 

Наукове осмислення сутності і змісту такої важливої категорії, як 
«міжнародно-правові стандарти соціального забезпечення», дозволить 

установити ключові параметри майбутньої загальнодержавної концепції 
соціального розвитку. 

Ключові слова: соціальний розвиток, міжнародно-правові стандарти, 
міжнародні норми з прав людини, соціальне забезпечення. 

ANNOTATIONSocial rights is an essential part of the generally recognized 
principles and normsof international law and national law define the scope of 
social security. The purpose ofthe national social legislation should consider 
establishing national standards andguarantees social rights in compliance with 
international legal standards of socialsecurity. 

Scientific understanding of the nature and content of such an important thing 
asinternational legal standards of social security will determine the key parameters 
of thefuture national social concept of development. 

Keywords: social development, international legal standards, 
internationalstandards of human rights, social security. 

 

 

На шляху інтеграції України до ЄС одним із пріоритетних її завдань є 
забезпечення реалізації визначених Конституцією прав та свобод людини і 

громадянина. Удосконалення вітчизняного законодавства та приведення його 

у відповідність до світових правових стандартів прав людини – одне з 
найважливіших цілей України. Це викликано певними чинниками: по-перше, 

відходом української правової доктрини від соціалістичної до природної 

концепції; по-друге, набуттям Україною в 1995 р. членства в Раді Європи, що 

зумовило виникнення для держави міжнародних зобов’язань щодо 
додержання міжнародних стандартів у царині прав людини й еволюційних 

процесів зміни юридичної природи низки прав. 

Права людини є цінністю, притаманні всьому міжнародному 
співтовариству, а їх повага та захист є обов'язком кожної держави. 

Міжнародні норми з прав людини вважаються критерієм, якому мають 

відповідати законодавство й існуюча юридична практика всіх держав 
міжнародної спільноти [1, с.105-106], діяльність яких не обмежується часом, а 

повинна бути постійною і здійснюватися згідно з розвитком уявлень про 

зміст прав людини міжнародних органів, уповноважених тлумачити 
міжнародні договори. Ще у ХХ ст. вважалося, що право людини – це 

внутрішня справа кожної держави. Розвиток міжнародних відносин сприяє 

зміні меж внутрішньої юрисдикції держав, які самі встановлюють рамки 

таких обмежень, передаючи низку питань у відання міжнародно-правового 
регулювання. 

Соціальні права становлять собою сукупність правових норм, що 

визначають умови життєдіяльності людей, визнані міжнародним 
співтовариством як оптимальні з позиції розвитку особистості, соціальних 

груп і суспільства в цілому. У сучасній систематизованій формі ці 

невідчужувані права кожного були вперше виражені у таких документах 
1776 р. в американській Декларації незалежності й у 1789 р. у французькій 

Декларації прав людини і громадянина. У своїх класичних формулюваннях 

вони набули загального визнання світовою спільнотою й вирівняються як 
концептуальна система правової думки. Соціальні права особи, їх визнання, 
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закріплення, дотримання, охорона й захист структурно є потужним 

комплексом принципів і норм, що регулюють широкий спектр суспільних 
відносин [2, с.272]. 

Ключовим принципом соціальних прав, сформульованих у п.1 ст. 25 

Загальної декларації прав людини (1948 р.), є положення, відповідно до якого 
«кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, 

житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який 

необхідний для підтримки здоров'я і благополуччя її самої і її родини, і право 
на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, 

настання старості або іншого випадку втрати коштів для існування з 

незалежних від неї обставин» [3].  
Цей принцип має системний характер (полі об’єктність складових 

елементів життєвого рівня, закріплених на міжнародному рівні, кореспондує 

відповідним організаційним та організаційно-правовим заходам, які повинна 

здійснювати конкретна держава на своїй території) і фактично на 
міжнародному рівні закріплює квінтесенцію соціальної держави, бо саме в 

державно–організованому суспільстві держава має забезпечувати людину 

відповідними благами, що мають природний характер. 
Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 р.) [4], (ратифікована 

Україною 14 вересня 2006 р. [5]) установлює перелік соціальних прав і 

принципів їх реалізації. Наведемо зміст ч. 1 цього документа: «Сторони 
визнають метою своєї політики, яку вони запроваджуватимуть усіма 

відповідними засобами як національного, так і міжнародного характеру, 

досягнення умов, за яких можуть ефективно здійснюватися такі права та 
принципи, зокрема: 

 усі працівники мають право на справедливу винагороду, яка 

забезпечить достатній життєвий рівень для них самих та їх сімей; 

 працюючі жінки у разі материнства мають право на особливий захист; 
 усі працівники та особи, які знаходяться на їх утриманні, мають право 

на соціальне забезпечення; 

 кожна малозабезпечена людина має право на соціальну та медичну 
допомогу; 

 кожна людина має право користуватися послугами соціальних служб; 

 інваліди мають право на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у 
житті суспільства; 

 сім'я, як головний осередок суспільства, має право на належний 

соціальний, правовий та економічний захист для забезпечення її всебічного 
розвитку; 

 діти та підлітки мають право на належний соціальний, правовий та 

економічний захист; 

 кожна особа похилого віку має право на соціальний захист; 
 кожна людина має право на захист від бідності та соціального 

відчуження. 

Отже, в розумінні ЄСХ(п) соціальний захист поєднує використання 
різноманітних соціальних заходів, критерієм ефективності яких виступає 

реалізація соціальних прав та їх принципів. Варто відмітити, що коло таких 

соціальних заходів досить широке, а будь-який міжнародний або державний 
стандарт у цій сфері відсутній. Імовірно, узгодженість існує лише щодо 

фундаментального права – права на життя; усі ж інші так чи інакше 

об'єднуються навколо нього, забезпечуючи його гарантію й ефективну 
реалізацію. 
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У юридичних наукових джерелах справедливо зазначається, що в теорії і 

практиці сучасного українського конституціоналізму нова концепція 
соціальних прав громадян поки що лише формується. Таким чином, мова 

йдеться про вибір між двома концепціями соціальних прав - між класичною 

ліберальною концепцією соціальних прав і концепцією соціально орієнтованої 
свободи громадян в соціальній та правовій державі. Перша передбачає 

зведення до мінімуму участі держави в соціальному захисті громадян і 

виключає юридично зафіксовані в Конституції соціальні обов'язки держави 
перед громадянином і робить основний акцент на захисті людської гідності 

при здійсненні державних, а також (більшою мірою) недержавних 

комерційних соціальних програм. Друга полягає в закріпленні 
кореспондуючих соціальним правам громадян юридичних обов'язків держави 

з метою підтримки певного рівня соціальної захищеності всіх членів 

суспільства, що є основною умовою гідного життя і вільного розвитку кожної 

особи. Термін «гідність» в цьому випадку ніби інтегрує в концепцію соціальної 
держави, а захист людської гідності виступає вже не альтернативою для 

соціальних прав в їх розумінні як прав людини другого покоління, а навпаки, 

соціальні права розглядаються як конституційний інститут забезпечення 
гідного життя людини.   
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – ОБОВ’ЯЗОК НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ 

 

Анотація. Наведено умови виникнення поліції в державах Європи та 
поліцейського захисту прав людини і забезпечення громадського порядку, 
виконання основних обов’язків та дотримання поліцейської етики. Завдання 
Національної поліції в Україні в забезпеченні прав людини та наша мрія в 
поліцейській державі. 
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Ключові слова: дієвий орган, Кодекси, поведінка і етика. 
Abstract. The conditions of the emergence of police in Europe and police 

protection of human rights and public order, the fulfillment of basic duties and the 
observance of police ethics are given. The task of the National Police in Ukraine in 

ensuring human rights and our dream in a police state. 
Key words: active organ, codes, behavior and ethics. 
 

Національна поліція України, – центральний орган забезпечення прав і 
свобод в суспільстві словянського роду. А в історичному минулому, термін 

«politeia» вперше наявний в працях грецьких філософів і взагалі, означає 

державне мистецтво, та першоосновою терміну є грецьке слово polis – певне 
місто, держава. Перші роботи про управління в державі з’являлися в період 

абсолютної монархії в Європі в 17-18 ст. і за змістом були теологічним 

напрямом надання поради правителям. А наука про захист прав виростала 

на грунті евдемонічної філософії (гр. eudemonia – задоволення) – отримання 
загального добра і була признана джерелом порядку в потягах людини до 

щастя [1]. 

Наука про права людини знайшла своє теоретичне обґрунтування в 
ідеології розвитку бізнесової діяльності (лат. Business – заняття в цілях 

особистої вигоди), прихильники якої, керуючись принципом евдемонізму, 

оголосили захист добробуту індивіда і суспільства вищою, єдиною метою 
поліцейської держави [2]. Та перший, науковий «Трактат про поліцію», що 

формував основу характеристики поліцейського управління, написав 

Делямар (на фр. de la Mare – «Traite de la police»), виданий в 1700 р., який був 
початком розробки поліцейської діяльності з питань захисту прав людини[1]. 

За даними публікацій, різних видань про функції поліції в державі, через 

півтора століття писав і німецький діяч фон Моль, а пізніше були дописи 

італійських авторів видані в 1900 р. та основу поліцеїстики всі творили. 
Аналіз подій минулих часів доводить до висновку, що поліцейська 

методика захисту прав людини в державі формувалась в Західній Європі, в 

процесах боротьби проти феодалів і була спрямована задіяти поліцейське 
керування в бізнесовій діяльності. Згідно наукових джерел причини були, в 

часи ломки феодального устрою виникали мафіозні організації, зокрема, у 18 

ст. на півдні Італії діяла Каморра ( на іт. Camorra) та ін. творили злочинність 
[3]. За висновками вчених Міжнародної академії біоенерготехнологій РФ, такі 

таємні організації створювали біонаркомани маври, поведінку одного з яких 

описав Шекспір, діяли в цілях дотримання кланових зв’язків, займалися 
таємними вбивствами та користувалися підтримкою монархії [4], і 

біонаркоман Отелло, як відомо, – безвинну Дездимону задушив. Відповідно, 

виникала необхідність протидії таким явищам та усилення безпеки і 

громадського порядку, тобто, організації поліцейської держави. 
На Східній частині Європи, в Київській Русі і на території Галицько-

Волинського князівства  поліції не існувало, а в Московії була створена  на 

початку 18 ст. Та в цілях досягнення мети, поліція в державах на території 
Європи в минулі століття наділялася можливостями захисту індивідуальних 

прав і свобод, а загальне благо визначалося поглядами носія владних 

повноважень [2]. В умовах нової епохи в діяльності Homo sapiens, в нашій 
державі все розвивається і захист індивідуальних прав людини 

вдосконалюється, знамениті бізнесмени  багатіють і мільйонерами стають. 

В сучасну епоху в державах Європи - поліція дієвий орган влади, з 
розумінням прав і свобод людини та своїх функціональних у виконанні 
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обов’язків. Тобто поліцейська діяльність на нашому континенті, - це 

забезпечення  публічної безпеки і порядку в державах, з дотриманням 
етичних норм, в умовах спланованого напряму розвитку  технологій  

Всесвітньої неоліберальної ринкової економіки.    

В дослідженні поліцейської діяльності в Європі в 20 ст., з питань захисту 
прав людини, доцільно  навести основні положення Міжнародних документів. 

Першим є Загальна Декларація прав людини, яку прийняла Генеральна 

Асамблея ООН в 1948 р., після другої Світової війни, а в 1950 р. Конвенцію 
про захист прав людини і основоположних свобод та в 1966 р. був 

оприлюднений Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Такі 

документи «шестидесятники» України обговорювали біля пам’ятника 
Т. Шевченка напроти університету в Києві і особисто, довелося слухати їх 

розмову. Однак, владою Брежнєва були засуджені до позбавлення волі, а 

звільненні в 1991 році. 

Надалі в державах Західної Європи поліцію визнано публічною службою з 
обов’язком забезпечити правопорядок і сформовано принципи етики 

поліцейської служби, гуманного застосування заходів впливу без корупції. Та 

згідно Кодексу поведінки посадових осіб, основне в діяльності поліції, - це 
повага і захист людської гідності і прав людини. В новому століття в 

Євросоюзі прийнято документи про можливості і невідкладних заходів в 

діяльності поліції, в цілях забезпечення благополуччя громадян та прийнята 
Концепція в якій увага до кримінальних проявів і необхідності дотримання 

професіоналізму поліції у виконанні обов’язків. 

В часи вільності України, введена посада Уповноваженого Верховної Ради 
з питань прав людини (законом 1997 року), діяльність спрямована на 

забезпечення реалізації особою своїх прав, має допоміжний характер і діє 

поряд з іншими органами захисту Конституційних прав в України. В нашій 

державі прийнято і закон «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського Суду з прав людини» (від 23.02.2006 року). А поліцейська 

діяльність в нашій державі являє собою систему підрозділів боротьби з 

правопорушеннями прав людини, необхідними методами протидії 
злочинності, та запрограмована законом України «Про Національну поліцію», 

від 02.07.2015 р., значення якого теж міжнародне.  

Сучасні важливі напрями діяльності Національної поліції, згідно 
законодавства України і міжнародних документів - це необхідність протидії 

та ліквідації організованої злочинності, тероризму, контрабанди наркотиків, 

торгівлі людьми, кіберзлочинності та хабарництва, така сьогодні проблема 
наших прав в бізнесовій діяльності.  

Висновки. Діяльність Національної поліції ґрунтується на програмі 

створення загального добра,  основним повноваженням органу згідно ст. 23 

Закону, визначено здійснення превентивної (лат. Praeventio - попередження) і 
профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання правопорушень, 

усунення причин і умов вчинення та  недопущення спричинення шкоди 

суспільству, тобто, виконання основної професійної функції – забезпечення 
щастя для народу.  

Основним завданням  нашої поліції, як центрального органу виконавчої 

влади, - є служба суспільству, забезпечення охорони прав і свобод людини, 
підтримання публічної безпеки і громадського порядку, та усунення наявних 

проблем. 

Наша мрія в поліцейській державі – отримувати рівноправні прибутки в 
умовах чарівного підприємництва, вдосконаленню якого і багатіти сприяє 
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діяльність Національної поліції, з правом застосування і спеціальних засобів  

та поскакавши і  на коні. Будемо сподіватись, що сова Мінерви, згідно думки 
Гегеля, в сумерках вилетить і звернеться до своєї свідомості, тоді часи 

переповненні шаленими цінами та емоційністю створення багатства 

закінчаться, як в хоровому фіналі Девятої симфонії Бетховена – призовом до 
рівності, братству і віри в світле майбутнє народу слов’янського роду від Дона 

до Дуная.  
Використані джерела: 
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Олена Миколайчук, 

Луцький інститут розвитку людини  
Університету «Україна» 

Наукова керівниця: Наталія Рязанцева 
Луцький інститут розвитку людини 

Університету «Україна» 
 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СУДІ 

 

Анотація. Важливою гарантією здійснення прав споживачів є їх судовий 
захист. Про нагальну потребу підвищення дієвості судового захисту прав 
споживачів свідчить значна кількість їх порушень з боку продавців, 
товаровиробників та інших суб’єктів, що реалізують споживачам товари, 
надають відповідні послуги чи виконують роботи. 

Ключові слова: споживач, судовий захист, захист права та інтересу, 
товар, послуга, якість. 

Annotation. An important guarantee of the exercise of consumer rights is their 
judicial protection. The urgent need to increase the effectiveness of judicial 
protection of consumer rights is evidenced by a significant number of violations by 
sellers, commodity producers and other entities that sell goods to consumers, 
provide relevant services or perform work. 

Keywords: consumer, judicial protection, protection of rights and interests, 
goods, service, quality. 

 

Право на судовий захист споживачів визначено в ст. 55 Конституції 

України, яка гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб [1].  

Зважаючи на вищезгадане положення Основного Закону права 

споживачів у випадку їх порушення, можуть бути об’єктом судового захисту. 
Право на звернення до суду являє собою один із засобів захисту цивільних 

прав, передбачених Цивільним Кодексом України. При цьому, слід звернути 

увагу на те, що законодавство України про захист прав споживачів містить, 
переважно, норми матеріального права. Процесуальне законодавство, 

зокрема Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК України), 

встановлює лише альтернативну підсудність позовів про захист прав 
споживачів, а саме ч.5 ст.28 вищезгаданого кодексу говорить про те, що 

позови про захист прав споживачів можуть пред’являтися також за 
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зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за 

місцем заподіяння шкоди чи виконання договору [3].  
Закон України «Про захист прав споживачів», зокрема, ч. 1 ст. 4 містить 

норму, згідно з якою споживачі під час придбання, замовлення або 

використання продукції, яка реалізується на території України, для 
задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та 

інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав; а ч. 3 

ст. 22 вищезгаданого закону звільняє позивачів-споживачів від сплати 
судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав [2]. Хоча у 

Законі України «Про судовий збір» не міститься жодної норми, яка б 

підтверджувала вищезгадане положення ч. 3 ст. 22 Закону України «Про 
захист прав споживачів». Усе вищеперераховане в достатній мірі не враховує 

специфіку справ цієї категорії, що, безумовно, не створює належного 

законодавчого підґрунтя для ефективного судового захисту гарантованих 

чинним законодавством прав споживачів.  
Особливості цивільного судочинства у справах про захист прав 

споживачів визначаються характерними рисами: відповідних позовів 

(предмета, підстави, а також об’єкта позову); суб’єктним складом та 
процесуальним статусом (в тому числі процесуальною право- і дієздатністю) 

осіб, які беруть участь у таких справах; предмета доказування та засобів 

доказування; рішення суду. 
Саме тому, на нашу думку, актуальність обраної теми не викликає 

сумнівів - адже важливою гарантією здійснення прав споживачів є їх 

судовий захист. Про нагальну потребу підвищення дієвості судового захисту 
прав споживачів свідчить значна кількість їх порушень з боку продавців, 

товаровиробників та інших суб’єктів, що реалізують споживачам товари, 

надають відповідні послуги чи виконують роботи. Левова частка із числа 

перевірених підприємств у сфері торгівлі та послуг допускають порушення 
прав споживачів, а поширення недобросовісної конкуренції призводить до 

насичення ринку недоброякісною, контрабандною, фальсифікованою 

продукцією; досить високий відсоток вітчизняної продукції та послуг 
виробляється та надається із суттєвими невідповідностями і порушеннями 

прав та інтересів споживачів. Така тенденція зберігається й нині. 

Можна навести такий приблизний перелік категорій судових спорів, які 
виникають у правовідносинах із захисту прав споживачів: 

- про визнання правочину недійсним та повернення сторін до 

попереднього майнового стану, 
- про відмову від договору, 

- про розірвання договору, 

- про застосування наслідків нікчемного правочину, 

- про пропорційне зменшення ціни неякісної послуги чи товару, 
- про безоплатне усунення недоліків товару в розумний строк, 

- про безоплатне виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж 

якості чи повторне виконання роботи, 
- про відшкодування споживачеві збитків, завданих у зв'язку: а) з 

усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із 

залученням третьої особи; б) із застосуванням умов договору, що погіршують 
становище споживача у порівнянні з Цивільним кодексом, актами 

законодавства щодо захисту прав споживачів тощо, 

- про стягнення неустойки, 
- про відшкодування матеріальної шкоди, 
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- про відшкодування моральної шкоди, 

- про реалізацію інших прав, передбачених чинним законодавством на 
день укладення відповідного договору, 

- про спонукання надати інформацію тощо. 

При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання про 
відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Моральна шкода – це 

негативні наслідки, що результатом порушень суб'єктивних (майнових та 

власних немайнових) прав споживача, котрі призводять до приниження його 
честі, гідності та ділової репутації і тому викликають потребу в додаткових 

зусиллях як у грошовій, так і в іншій матеріальній формі, для компенсації 

психологічних переживань та відновлення звичного душевного стану, способу 
життя. Більш широке поняття моральної шкоди містить також і ті 

переживання, що їх відчуває людина у разі відмови продавця (виробника, 

виконавця) задовольнити його законні вимоги, і пошуки часу на очікування 

виконання роботи (надання послуг), і неетична поведінка працівника сфери 
послуг.  

Розмір відшкодування моральної шкоди встановлюється судом і 

визначення його не ставиться в залежність від наявності матеріальної шкоди, 
вартості товару (робіт, послуг), суми неустойки, а має ґрунтуватися на 

характері й обсязі моральних і фізичних страждань, заподіяних споживачеві 

у кожному конкретному випадку.  
Споживачі за своїм вибором подають позови до суду за місцем свого 

проживання або за місцезнаходженням відповідача, за місцем заподіяння 

шкоди або за місцем виконання договору. 
Згідно із ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачем, 

права якого захищаються на підставі Закону, є фізична особа, яка 

придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити 

продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з 
підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого 

працівника [2].  

Закон регулює відносини споживача з підприємством, установою, 
організацією чи громадянином-підприємцем, які виготовляють та продають 

товари, виконують роботи і надають послуги, незалежно від форм власності 

та організаційних форм підприємництва. 
На відносини по виготовленню та продажу товарів, виконанню робіт і 

наданню послуг громадянином, який не є підприємцем, а також на випадки 

придбання товарів, користування послугами громадянином лише для 
підприємницької діяльності або підприємствами, установами, організаціями, 

дія цього Закону не поширюється. 

Вимоги споживачів про захист їх прав розглядаються у позовному 

провадженні. Заява про захист прав споживачів має повністю відповідати 
вимогам ЦПК України щодо форми й змісту позовної заяви, що містяться у 

ст. 175 вищезгаданого кодексу. Позовна заява подається до суду в письмовій 

формі. 
Зокрема, позовна заява повинна містити відомості про те, яке право 

споживача порушено, коли і в чому це виявилось, про способи захисту, які 

належить вжити суду, про розмір сум, щодо яких заявлено вимоги, з 
відповідними розрахунками і обґрунтуванням про докази, що підтверджують 

позов.   

До заяви повинні бути додані необхідні документи – залежно від 
заявлених вимог (наприклад, договір, квитанція-замовлення, квитанція-
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зобов'язання, транспортна чи інша накладна, розрахунковий документ, 

касовий ордер). 
Розглядаючи справи про захист прав споживачів у зв'язку з придбанням 

товарів неналежної якості, суди звертають увагу на те, що такі вимоги 

можуть заявляти споживачі, котрі мають на товари квитанції, товарні чеки, 
розрахунковий документ або інші письмові документи, а щодо товарів, на які 

встановлено гарантійні строки, технічні паспорти чи документи, що їх 

замінюють. 
Споживачеві, який звернувся із заявою про безоплатне усунення недоліків 

товару, на його вимогу надається (з доставкою) на час ремонту товар 

аналогічної марки, артикулу, модифікації. За кожен день затримки 
виконання вимог про надання в користування на час ремонту зазначеного у 

згаданому переліку товару та за кожен день затримки усунення недоліків 

понад чотирнадцяти денний або встановлений за домовленістю сторін строк 

споживачеві сплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару 
на час пред'явлення вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості 

товару на час купівлі. 

Вимоги споживача про заміну товару належної якості підлягають 
задоволенню, якщо її заявлено протягом 14-ти днів з дня його придбання (не 

враховуючи дня купівлі), товар не може бути використаний споживачем за 

призначенням тому, що він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, 
кольором, розміром або з інших причин, і при цьому споживачем збережено 

його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також 

товарний чек чи розрахунковий документ (ст. 9 Закону України «Про захист 
прав споживачів») [2].  

Зазначений строк може бути відновлено судом, якщо споживач з 

об'єктивних причин був позбавлений можливості заявити вимоги продавцю 

протягом цього строку. 
При постановлені рішення, яким суд зобов'язує продавця, виробника, 

виконавця вчинити певні дії на захист прав споживачів (наприклад, 

провести ремонт, здійснити обмін, заміну, купівлю-продаж), у резолютивній 
частині необхідно вказувати строк, протягом якого після набрання рішенням 

законної сили відповідач зобов'язаний це зробити. 

Рішення суду, яке набрало законної сили, про протиправність дій 
продавця, виробника, виконавця (підприємств, що виконують їх функції) 

щодо невизначеного кола споживачів і про припинення цих дій є 

обов'язковим для суду, що розглядає позов конкретного споживача про 
цивільно-правові наслідки зазначених дій, у питаннях, чи мали місце ці дії та 

чи вчинено їх даними особами. 

На нашу думку, судовий захист є комплексним поняттям, яке, з одного 

боку, містить гарантоване Конституцією України право на звернення до 
судових органів у разі порушення права та/чи законного інтересу особи, а з 

іншого характеризується наявністю процесуального аспекту права на 

судовий захист, що полягає у встановленні спеціальної процедури реалізації 
такого права та дозволяє визначити його як право на звернення до судових 

органів. 

Вирішуючи справи про захист прав споживачів, суди мають виходити з 
того, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про захист прав споживачів» 

держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного 

вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття 
самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно 
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до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими 

законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній 
для підтримання здоров'я і життєдіяльності [2].  

На нашу думку, судовий спосіб захисту прав та інтересів споживачів в 

Україні є найбільш ефективним та дієвим механізмом захисту порушеного 
права та гарантує можливість його відновлення. Для забезпечення виконання 

державного обов'язку щодо судового захисту прав споживачів потрібно 

намагатися підняти рівень правосвідомості захистом порушених прав, 
виховувати у громадян довіру до суду, як до свого захисника, який допоможе 

встановити справедливість та захистити споживача від неправомірний дій 

продавців, виробників товарів, робіт та послуг. 
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СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ: 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

У нинішній час в Україні запроваджується ряд реформ майже у всіх 
сферах соціального життя, в тому числі й у царині забезпечення прав людей з 

інвалідністю. Це зумовлено тим, що людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій країні найвищою 
соціальною цінністю, а права людей з інвалідністю гарантуються державою 

на конституційному рівні. У зв’язку із цими гарантіями виникає необхідність 

у всебічній правовій охороні й захисті прав таких людей в Україні. 
Нині значна частина населення планети не може повною мірою 

реалізувати свої можливості через фізичні або психічні обмеження 

життєдіяльності. Причини їх виникнення можуть бути різноманітними й 

пов’язаними не лише з глобальними екологічними проблемами, з якими 
стикається людство, технічними чинниками, що призводять до небезпеки, а й 

з конкретними життєвими ситуаціями, в результаті яких особа частково 

може втратити окремі функції організму. Тим паче, нинішня політична 
ситуація в Україні, зокрема конфлікт на Сході, збільшує число людей з 

інвалідністю. 

Інвалідність у світі розглядається як проблема не окремої особистості, а в 
цілому суспільства [1, с.247]. Саме тому забезпечення прав інвалідів у першу 

чергу покладається на державу й на кожного члена соціуму, зокрема. 

Виходячи з цього, спробуємо  акцентувати увагу на окремих аспектах, 
пов’язаних із питанням забезпечення прав осіб з обмеженими можливостями, 

необхідністю їх соціальної інтеграції та недопущенням випадків 

дискримінації щодо них. 
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Соціальний аспект інвалідності займає особливе місце у суспільстві і 

пов'язаний з тим, що особи з певними фізичними або психологічними 
особливостями, як правило, не в змозі брати повноцінну участь у соціальних 

процесах. Н. Биба вбачає його в нездатності інваліда матеріально 

забезпечувати себе і членів своєї сім’ї на рівні, визначеному в державі 
достатнім для проживання людини, тобто прожиткового мінімуму [2, с.146]. 

Соціальний аспект інвалідності складається не лише з матеріального 

забезпечення, а відіграє переважно психологічну роль у формуванні 
свідомості суспільства щодо забезпечення і реалізації прав інвалідів. Більше 

того, соціум і держава певну частину свого потенціалу повинні 

використовувати на підтримку існування людей з інвалідністю, що в окремих 
випадках може викликати певну реакцію окремих його членів, породжувати 

негативне оцінювання діяльності влади при проведенні політики з 

дотримання прав і свобод інвалідів. У цьому випадку аспект соціальний тісно 

пов’язаний з моральним. 
За висновками А. Тер-Акопова, мораль не тільки формується, а й сама по 

собі впливає на особистість. Людина, потрапляючи у світ, уже знаходиться у 

сформованій системі моральних цінностей щодо розуміння добра і зла. Вона 
підтримує моральні уявлення соціальної групи, яка її прийняла, формуючи в 

такий спосіб традиції, що передаються від попередніх поколінь. Звідси 

виникає необхідність не тільки дбати про формування моралі, необхідної для 
справжньої цивілізації, а й усувати нецивілізовані погляди та норми 

поведінки, включаючи індивіда до системи позитивних норм і стимулів [3, 

с. 226]. 
Обидва аспекти, соціальний і моральний, пов’язані з психологічним 

аспектом існування інвалідів у суспільстві. При цьому йдеться не лише про 

формування позитивного ставлення членів соціуму до інвалідів, а врахування 

психологічних особливостей світовідчуття останніх. Виходячи із вище 
зазначеного, важливо формувати в таких категорій осіб психологію 

подолання відчуття неповноцінності й нерівності стосовно інших членів 

суспільства. Отже, психологічний аспект є важливим для подолання в людей з 
інвалідністю певного комплексу неповноцінності, він дає їй змогу усвідомити 

своє значення в соціумі і впливає на бажання більш-менш повноцінної 

інтеграції в суспільство на внутрішньо-моральному рівні. 
Вагомим у забезпеченні прав інвалідів є медичний аспект, який є прямо 

пропорційним стану їх здоров’я. Непрацездатність – це соціально-

фізіологічний стан здоров’я людини, що визначається об’єктивною втратою 
чи зменшенням природних функцій її організму або зниженням кваліфікації, 

значним зменшенням обсягу чи припиненням трудової діяльності [4, с.283]. 

Особи, які мають певні медичні відхилення від норм потребують медичного 

забезпечення, що є основоположним аспектом, який повинна гарантувати 
держава. Він охоплює різноманітні гарантії: забезпечення лікарняними 

засобами, медичним обслуговуванням, консультаціями, санітарно-курортним 

лікуванням, технічними засобами реабілітації тощо. 
Вагоме місце у сфері забезпечення прав інвалідів займає правовий аспект 

проблеми. Адже саме він зумовлює законодавче закріплення і правове 

регулювання проведення державної політики, юридичне визначення й 
вивчення існуючих проблем у цій сфері. Саме юриспруденція консолідує 

різноманітні знання про людину, суспільство й державу, системно вивчає їх 

проблеми. Вона володіє достатнім арсеналом наукових засобів при вирішення 
наявних проблем, розв’язання яких неможливе без правового закріплення 
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відповідних заходів. Важливо й те, що юриспруденція за своїм визначенням 

відповідає ідеї справедливості, на чому й засновується безпека людини [3, 
с. 246].  

Усі окреслені аспекти тісно пов’язані між собою, взаємодіють та взаємо 

кореспондують. Ось чому забезпечення прав інвалідів повинно бути 
комплексним. Особливої уваги інваліди потребують з боку державних і 

громадських інституцій, а саме – вжиття конкретних заходів, які були б 

спрямовані на забезпечення їх прав і максимальну інтеграцію до суспільного 
середовища. Дослідження нами саме сфери забезпечення прав інвалідів 

обумовлюється неналежним станом в Україні нормативно-правового 

регулювання в цій царині та високими кількісними показниками людей, які 
потребують державного забезпечення й захисту своїх прав, свобод і законних 

інтересів. 

Вагому роль для перегляду сутності, змісту і призначення 

адміністративного права, в тому числі і його призначення для регулювання 
суспільних відносин у сфері забезпечення прав інвалідів, відіграло прийняття 

Конституції України в 1996 р. Відбувся перехід від державо центристської 

ідеології адміністративного права до людино центристської, за якої людина 
визначається як основний суб’єкт адміністративно-правових відносин, а 

призначенням державних органів є створення необхідних умов для реалізації 

та захисту прав, свобод та інтересів особи [5, с.233]. В умовах нинішнього 
часу роль та значення адміністративного права для забезпечення прав 

інвалідів важко переоцінити в силу того, що більшість їх прав реалізуються у 

відносинах, урегульованих адміністративно-правовими нормами й за участю 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших 

суб’єктів, що мають повноваження державно-владного характеру. Важливим 

для належної реалізації норм адміністративного права та інших правових 

галузей у цій сфері є чітке розуміння категорій «інвалідність» і 
«непрацездатність», «інвалід» і «особа з обмеженими можливостями», які в 

більшості випадків ототожнюються, що часто призводить до певної 

плутанини у правозастосовній практиці. Зараз чисельність людей з 
інвалідністю серед жителів планети сягає понад мільярд осіб від загального 

числа населення або 15 %. В Україні їх чисельність становить близько 2,8 млн 

або 6,1 % [6]. 
У силу таких високих показників дослідження щодо забезпечення прав 

інвалідів є досить актуальними і надзвичайно важливими. Для його 

проведення виникає необхідність виділити адміністративно-правове 
регулювання забезпечення прав інвалідів в окрему сферу, ґрунтуючись на 

тому, що остання визначається як межа поширення чого-небудь, область 

фізичного або духовного життя, діяльності людини чи суспільства, коло осіб, 

близьких за соціальним становищем, діяльністю або сукупність умов, 
середовище, в якому що-небудь відбувається [7]. У такий же спосіб 

забезпечення прав інвалідів виділяють в окрему сферу громадські організації 

й міжнародні фонди. 
Наприклад, Харківська громадська організація «Інститут прикладних 

гуманітарних досліджень» і ВГО «Національна Асамблея інвалідів України» за 

підтримки Міжнародного фонду «Відродження» підготували проект 
«Громадське лобіювання впровадження окремих стандартів ЄС у сфері 

забезпечення прав інвалідів» [8]. Отже, можна вести мову про те, що сфера 

забезпечення прав інвалідів є окремою, самостійною сферою, в якій 
відбуваються ті чи інші процеси. 
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Адміністративно-правове регулювання саме в сфері забезпечення прав 

інвалідів відіграє досить важливу роль в силу того, що суспільним відносинам 
в зазначеній сфері притаманний і управлінський характер, а учасники таких 

відносин виступають носіями прав та обов’язків, урегульованих нормами 

адміністративного права. «Держава за допомогою адміністративно-правових 
норм впливає на суспільні відносини, перетворюючи їх на адміністративно-

правові, тобто здійснює адміністративно-правове регулювання» [9, с.51]. 

Ю. Тихомиров, говорячи про адміністративно-правове регулювання як про 
різновид правового регулювання, розуміє під ним механізм імперативно-

нормативного упорядкування організаційної діяльності суб’єктів та об’єктів 

управління й формування стійкого правового порядку їх функціонування 
шляхом застосування норм адміністративного права [10, с.379]. 

Науковці виділяють наступні напрямками розвитку адміністративно-

правового регулювання: а) розроблення й реалізацію політики, що міститься у 

програмах загальнодержавного й регіонального масштабів; б) установлення й 
ефективне впровадження в життя правових засад господарювання; в) 

управління підприємствами й установами державного сектора; г) 

регулювання функціонування різних об’єктів недержавного сектора; д) 
координацію функціонування націоналізованого й децентралізованого 

секторів господарського, соціально-культурного й адміністративно-

політичного будівництва; е) забезпечення реалізації прав та обов’язків 
фізичних і юридичних осіб у царині державного управління; є) здійснення 

державного контролю й нагляду за діяльністю керованих сфер [11, с.38]. 

Механізм адміністративно-правового регулювання – це сукупність 
правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

суспільних відносин у сфері адміністративного права [12, с.32]. Отже, 

адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення прав інвалідів є 

складовою частиною загального механізму адміністративно-правового 
регулювання через наявність таких складників, як норми права, акти їх 

реалізації і правові відносини. 

У сфері забезпечення прав інвалідів адміністративно-правове 
регулювання має такі ознаки: 1) цілеспрямований характер, тобто 

спрямований на досягнення конкретної мети; 2) організаційний характер, 

тобто суспільні відносини, що виникають між суб’єктами цієї сфері 
набувають певної форми за допомогою саме адміністративно-правового 

регулювання; 3) конкретний характер – завжди пов’язане з реальними 

відносинами; 4) втілює в життя норми адміністративного права; 5) 
здійснюється воно суб’єктами владних повноважень; 6) вирізняється великою 

кількість суб’єктів адміністративно-правового регулювання у сфері 

забезпечення прав інвалідів; 7) йому властива значна кількість нормативно-

правових актів, що регулюють відносини в цій сфері; 8) йому притаманна 
розгалуженість об’єкту забезпечення в силу багатоманітності груп прав 

інвалідів; 9) різноманітність повноважень суб’єктів адміністративно-

правового регулювання у сфері забезпечення прав інвалідів. 
Отже, адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення прав 

інвалідів можна визначити як цілеспрямований владно-організуючий вплив 

уповноважених державою суб’єктів у межах їх компетенції на впорядкування 
суспільних відносин у зазначеній сфері, створення умов для безперешкодної 

реалізації прав інвалідів, їх гарантування, захист і охорону. 
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БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ОЗНАКИ, ПРОЯВИ ТА ШЛЯХИ 
ЗАПОБІГАННЯ  

 

Одним із пріоритетних завдань демократичної держави у сфері прав і 

свобод людини, і громадянина є захист її життя та здоров’я. Конституція 
України [1] проголошує життя і здоров’я людини, її честь і гідність, 

недоторканність і безпеку як найвищу соціальну цінність (ст. 3), 

наголошуючи, що «ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 
нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 

покаранню» (ст. 28). Заборона катування людей відповідає вимогам 

міжнародно-правових актів, на підставі яких кожна держава, в тому числі і 

http://naiu.org.ua/live/pro-stanovishche-osib-zinvalidnistyu-
http://naiu.org.ua/live/pro-stanovishche-osib-zinvalidnistyu-
http://eslovnyk.com/%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://www.irf.ua/knowledgebase/news/vprovadzhenny_standartiv_eu_u_sferi_zabez
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Україна, розглядає акти катування як злочини. Це, зокрема, такі основні 

міжнародно-правові акти як Загальна декларація прав людини (ст. 5) 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст. 7), Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод (ст. 3) тощо. 

В наш час проблема булінгу (цькування) стала доволі розповсюдженим та 
масовим явищем в підлітковому та молодіжному середовищі: в багатьох 

країнах світу серед підлітків продовжують набувати поширення прояви 

жорстокості, агресії та психологічного тиску. При цьому, жертвами булінгу 
стають не тільки в реальному, а й у віртуальному світі – сьогодні неабияку 

небезпеку несе в собі так званий «кібербулінг» (інтернет-цькування), а також 

закриті групи, що пропагують екстремістську, антисоціальну поведінку, 
суїциди тощо. 

Зростають прояви насильства серед неповнолітніх. Насильницькі злочини 

за ступенем суспільної небезпеки та тяжкістю заподіюваних наслідків 

перевершують інші протиправні прояви в підлітковому середовищі. Вони 
завдають величезної, часом непоправної шкоди суспільству. Неповнолітні, які 

вчиняють такі злочини, поширюють стереотип агресивно-насильницької 

поведінки серед оточуючих. Саме ці протиправні діяння найбільш 
засуджуються з точки зору людської етики та моралі. 

Насильство в освітньому середовищі має різний характер і природу. Воно 

може проявлятися як у формі одноразових, так і в вигляді систематичних дій. 
Ці дії завжди завдають шкоди психічному та фізичному здоров’ю всіх 

учасників/учасниць цього процесу.  

Нерідко в реальному житті булінг знаходить свій вияв у вкрай жорстокій 
формі, з виявом імпульсивності та агресії, наприклад, у масових побиттях, 

катуваннях, які до того ж знімаються на відео і навіть поширюються у 

мережі Інтернет. Головними героями таких відеороликів є діти-булери у 

вікових межах 11-17 років. 
Осередком, у якому поширений булінг, є заклад освіти – місце, де 

більшість часу проводить підліток. Варто пам’ятати, що булінг (цькування) 

відрізняється від сварки або конфлікту між дітьми кількома типовими 
ознаками:  

По-перше, це систематичність (повторюваність) діяння - вчинення різних 

формах насильства (фізичного, економічного, психологічного, сексуального, в 
тому числі за допомогою засобів електронної комунікації) двічі і більше разів 

стосовно однієї і тієї ж особи;  

По друге, булінг (цькування) майже завжди має злий умисел, коли метою 
дій кривдника є умисне заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, 

приниження, страху, тривоги, бажання підпорядковувати потерпілого своїм 

інтересам та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого; 

По-третє, для булінгу (цькування) характерний дисбаланс сил - владний 
дисбаланс між кривдником і потерпілим (асиметричні відносини), різниця у 2 

фізичному розвитку, рівні соціально-психологічної адаптованості, 

соціальному статусі, стані здоров’я (наявність інвалідності чи особливих 
освітніх потреб), ментальному розвитку тощо;  

По-четверте, відсутність розкаяння у кривдника[4]. 

Булінг (цькування) проявляється через різні форми насильства, які 
вчиняються систематично по відношенню до однієї і тієї ж особи. Це можуть 

бути прояви: 
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1) фізичного насильства, що включає штовхання, зачіпання, підніжки, 

бійки, стусани, ляпаси, удари та інші дії, які завдають біль і тілесні 
ушкодження; 

2) психологічного насильства, що включає образи, поширення 

неправдивих чуток, глузування, залякування, ізоляція, ігнорування, бойкот, 
відмова від спілкування, погрози, маніпуляції, шантаж; 

3) економічного насильства, що включає дрібні крадіжки, пошкодження 

або знищення особистих речей, вимагання грошей, їжі; 
4) сексуального насильства, що включає образливі жести, висловлювання, 

прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток, обмацування сексуального 

(інтимного) характеру та/або змісту.[4] 
З розвитком сучасних електронних технологій насильницькі дії (передусім 

прояви психологічного, сексуального насильства) при булінгу (цькуванні) 

часто вчиняються за допомогою електронних засобів комунікації, що має 

назву – кібербулінг, який може проявлятись в різному вигляді:  
– перепалки, або флеймінг – обмін короткими гнівними репліками в чатах, 

форумах, дискусійних групах;  

– нападки – повторювані образливі СМС-повідомлення, в меседжери, 
постійні дзвінки тощо; 

– обмовляння – це розповсюдження принизливої неправдивої інформації 

через текстові повідомлення, фото, відео з використанням засобів 
електронного зв’язку; 

– самозванство або перевтілення в певну особу, використовуючи її акаунт 

в соціальних мережах, блогах, пошті, системі миттєвих повідомлень; 
– ошуканство або видурювання конфіденційної інформації (текстів, фото, 

відео) та її передача в Інтернеті або поштою тим, кому вона не призначалась;  

– сталкінг або кіберпереслідування – це дії з прихованого вистежування, 

зазвичай зроблені нишком, анонімно, з метою нанесення психологічної або 
фізичної шкоди; 

– знімання на відео реальних нападів з метою їх поширення в інтернет 

мережі або хепіслеппінг;  
– використання інтернет-спілкування для подальшого вчинення дитиною 

певних дій, зокрема використання її у сексуальних цілях (кібергрумінг) або 

доведення до самогубства («спільноти смерті»). [4]  
Постійно з’являються нові прояви кібербулінгу, що потребує особливої 

уваги до інтернет безпеки дітей з боку дорослих, формування навичок 

безпечної поведінки в мережі у дітей, особливо, якщо інтернет мережа 
використовується в закладі освіти під час навчання. 

У грудні 2018 року набув чинності Закон про протидію булінгу. У 

документі не лише надано дефініцію поняття булінг, а й зазначено 

адміністративну відповідальність за нього (ст. 173-4 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення) [5]. 

У Законі також визначено механізми протидії цькуванню, зокрема, на 

засновника закладу освіти покладено функцію контролю за виконанням 
плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу; 

затвердження й оприлюднення на своїх веб-сайтах плану заходів щодо 

запобігання та протидії булінгу, а також забезпечення відкритого доступу до 
правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти. Водночас у Законі 

передбачено порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу від 

здобувачів освіти, їхніх батьків та інших осіб; зазначено процедуру видання 
рішення про проведення розслідування. Крім цього, згідно зі змінами до ст. 
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73 Закону України «Про освіту», освітньому омбудсмену надано право 

здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу в закладі освіти й 
отримувати інформацію від центрального органу виконавчої влади у сфері 

освіти і науки щодо загальної кількості випадків булінгу в закладах освіти [2]. 

Закон України «Про освіту» доповнено пунктом, яким передбачено, що 
булінг (цькування) це діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього 

процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 

сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних 
комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та 

(або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок 

чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю 
потерпілого. 

Типовими ознаками булінгу (цькування) є: 

 систематичність (повторюваність) діяння; 

 наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), 
спостерігачі (за наявності); 

 дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної 

та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування 
потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції 

потерпілого. 

Крім цього, внесено відповідні доповнення до статей Закону «Про освіту», 
які визначають права та обов’язки засновника та керівника закладу освіти, 

педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу здобувачів освіти та їхніх батьків. 
Ефективне запобігання булінгу як суспільно небезпечному, протиправному 

діянню можливе за умови: 

 – утвердження в державній освітній політиці заходів виховного та 

психологічного впливу у форматі тренінгів і бесід, наприклад, із 
роз’ясненнями щодо методу ненасильницького спілкування; 

 – пропаганди в ЗМІ заходів запобігання та протидії булінгу, 

правопросвітницької роботи серед населення, передусім молоді. Наприклад, 
трансляція відеороликів і передач щодо цього негативного явища [3]. 

Отже, виходячи з цього, підсумуємо, що жорстоке поводження з дітьми 

може бути як одномоментним, так і пролонгованим у часі; як свідомим, так і 
неусвідомленим з боку дорослих, батьків, вихователів. Жорстоке поводження, 

жорстоке ставлення можуть призвести до загибелі дитини (дітей), до 

емоційного або психічного травмування. 
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DOCUDAYS UA ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ 

 
Проблеми прав людини, її свободи та безпеки життя, взаємовідносин 

особи та держави хвилювали мислителів різних епох. Людське життя, 

захищене правом, зафіксоване в багатьох міжнародних документах з прав 
людини. Оскільки життя – це одне з найважливіших цінностей, право на 

нього визнається одним із самих важливих прав людини.  

Постійний розвиток суспільства вимагає від кожної держави створення 
ефективного механізму захисту прав та свобод людини, адже зараз усю увагу 

світового співтовариства сконцентровано на проблемі забезпечення прав 

людини. Навіть сьогодні у світі не існує жодної країни, яка б мала бездоганну 
репутацію щодо дотримання прав людини. Випадки порушень прав людини  

відбуваються в одній країні частіше, в іншій – рідше, але вони мають 

негативний вплив на суспільство. Навіть одне порушення – це проблема, якої 

не має бути, а якщо з’явилася – необхідно вирішувати.  
Права і свободи людини і громадянина окреслюють певну сферу 

автономного існування індивіда, його життєдіяльності як члена суспільства. 

Ці правові можливості мають розцінюватися як юридичні блага, зміст яких 
полягає у встановленні і гарантуванні певних меж свободи/несвободи особи. 

Тому права і свободи людини і громадянина є певною складовою юридичною 

частиною особистості як соціальної характеристики людини та входять до її 
структури. Вони формуються історично в ході розвитку людської спільноти і 

тому на кожному історичному етапі існує більша або менша сукупність прав і 

свобод[1, с.36]. 
Перед нам постає важливе питання – чому ми говоримо про права 

людини, а не обов’язки? Незважаючи на той факт, що деякі філософи та 

представники неурядових організацій висувають переконливі аргументи 

щодо необхідності обов'язків людини, спільнота з прав людини в основному 
не відповідає на таке звернення. Причина полягає в тому, що уряди зроблять 

«надання» прав людини залежним від якихось «обов'язків», установлених 

державою чи керівником, тому – ідея виникнення прав за правом 
народження втратить своє значення. Очевидно, що ми маємо діяти 

відповідально стосовно прав інших осіб, не зневажати права людини та не 

надавати перевагу своїм або чужим правам. У статті 29 Загальної декларації 
прав людини визнано: «1. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у 

якому тільки й можливий вільний i повний розвиток її особи. 2. При 

здійсненні своїх прав i свобод кожна людина має зазнавати тільки таких 
обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення 

належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення 

справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в 

демократичному суспільстві» [3]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Визнання прав людини означає визнання права кожного заявити: я маю 

ці права, що б ви не говорили і не робили, тому що я так само, як і ви, 
людина. Права людини притаманні всім людям за правом народження. 

Виходячи зі світового досвіду розвитку прав людини, можна виділити 

основні принципи їх забезпечення: 
‒ права людини належать їй від народження (людина як людина має 

право); 

‒ права людини засновані на принципі рівності, вони гарантовані 
кожному, хто перебуває під юрисдикцією держави; 

‒ права людини є вищою цінністю, а їх повага, дотримання і захист – 

обов’язок держави; 
‒ права людини є засобом контролю за владою; 

‒ забезпечення прав і свобод людини не допускає дискримінації за будь-

якою ознакою; 

‒ здійснення прав і свобод конкретної людини не повинно порушувати 
права і свободи інших людей; 

‒ цивільні, політичні, економічні, соціальні та культурні права і свободи 

рівноцінні за своєю значущістю, неподільні і взаємопов’язані; 
‒ права людини регулюються законом, вони можуть бути обмежені тільки 

законом і виключно для зазначених в Конституції країни і в 

найважливіших міжнародно-правових актах цілей [2, с.12]. 
Ми зобов’язані дотримуватись цих принципів задля збереження прав 

людини. 

У розвитку  прав є своя історія: з однієї сторони, трагічна, з іншої – 
переможна. На тематику прав людини знімається багато кінофільмів, пишуть 

цікаві історію, розробляють проєкти. Одним із таких проєктів вже більше 

десятка років виступає Міжнародний фестиваль документального кіно про 

права людини Docudays UA, який просуває права людини через потужні 
засоби кіномови. Логічним продовженням Міжнародного фестивалю 

документального кіно став Мандрівний фестиваль документального кіно про 

права людини DocudaysUA, який відбувається щорічно в України[5]. 
Зініціювали заснування цих фестивалів в Україні Українська Гельсінська 

спілка з прав людини, Громадська організація «Південь», Херсонський 

обласний Фонд милосердя та здоров’я та Громадська організація «Центр 
сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв». Головна мета 

Docudays UA – сприяти підвищенню рівня української кінодокументалістики, 

становленню в Україні відкритого діалогу про моральні проблеми суспільства, 
права людини. Також – засобами кіномистецтва сприяти зміцненню почуття 

людської гідності у громадян України, надихати їх на активні відповідальні 

дії задля побудови демократичного суспільства. 

Уперше фестиваль під назвою «Дні кіно про права людини» відбувся у 
2003 році в Києві. З наступного року проведення фестивалів стає 

систематичним. Всі вони об’єднані спільною темою – права людини, і 

водночас кожен фестиваль має свій меседж, ракурс теми прав людини, який 
максимально точно відображає українські реалії. 

Прослідкуємо теми останніх п’яти фестивалів і визначимо їх відповідність 

потребам українського соціуму. Тема14-го Docudays UA у 2017 році–»Чотири 
градуси. Прощавай, людино!». Основний постулат, який звучав у контексті 

пропонованої теми: саме на чотири градуси за Цельсієм, за прогнозами 

екологів, підвищиться середня температура на нашій планеті до кінця 
сторіччя, внаслідок чого рівень світового океану підніметься майже на 
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дев’ять метрів, і це призведе до затоплення територій, які населяє понад 600 

млн людей.  
Тема 15-го Docudays UA (2018 рік) «Рівні рівності» – про суспільні виклики, 

пов’язані з поняттям рівності. Фільми фестивалю запропоновані як 

пропозиція подискутувати про поширені стереотипи та спробувати 
визначити, як сповідувати практики рівності в нашому повсякденні. Фільми 

про людей, які стикаються найчастіше стикаються з нерівністю, зазнають 

дискримінації в суспільстві та є недостатньо репрезентовані в медіа. 
Спочатку тему 16-го Docudays UA 2019 року сформулювали як «Права 

людини в цифрову епоху». Але на постерах відвідувачі/-ки прочитали і таке: 

«Дозволити програмі змінити вашу свідомість?». Звернення уваги до 
виробництва людиною цифрової техніки та відношення до неї видається 

вкрай доречним. 

17-й фестиваль  Docudays UA 2020 року обирає тему «Дорослішання», а 

гасло звучить: «Тут і тепер». Відповідно – немало фільмів про права дітей[4]. 
Тема була обрана для відзначення двадцяти років з часу прийняття Конвенції 

про права дитини. Цим міжнародним договором Об’єднані Нації домовились 

про посилення правоспроможності дітей. Приєднавшись до Конвенції, 
Україна повинна слідувати цьому договору. Однак на практиці це втілюється 

нерідко точково. Мета фестивалю – сприяти реальному включенню Конвенції 

з прав дитини до політичного порядку денного держави. Тому на Docudays 
UA відбувались дискусії за участю експертів і експерток, щоб глибше 

зрозуміти, як держава може забезпечити права дитини в ситуації збройного 

конфлікту, протидіяти насильству та експлуатації дітей, реалізувати права на 
освіту та розвиток дітей, які належать до дискримінованих груп [4].   

18 Docudays UA у 2021 році був присвячений праву людини на здоров’я, 

його тема – «Повне одужання». Фільми демонстрували, як змінився світ і наша 

країна з минулого року: маски прижилися, самоізоляція стала шляхом 
самопізнання, всі освоїли відеоконференції для робочих зустрічей і навіть 

неформальних вечірок. Режисери пропонували зануритися глибше в не 

завжди очевидні процеси нових для нас явищ і оцінити весь масштаб 
світових змін з початком пандемії за переглядом свіжого документального 

кіно, беручи участь у правозахисних та міждисциплінарних подіях. 

Тематика фестивалю хоча щорічно змінюється, проте кожен раз вона 
виступає лише певним доповненням, чи радше, певним відгалуженням 

незмінної ключової ідеї проекту – права людини.  

В цілому, маємо підстави для твердження: знання своїх прав є важливим 
для кожного громадянина, незалежно від віку, статі, професії і політичних 

поглядів. Правозахисна програма Docudays UA допомагає ці знання 

розширити: щороку вона присвячується найбільш актуальній темі, проте 

водночас охоплює різні аспекти прав людини. 
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ПРАВО НА ІМ’Я 
 

Згідно зі ст. 8 Конвенції про права дитини, кожна дитина має право на 

збереження своєї індивідуальності. Індивідуальними ознаками особи, в першу 
чергу, є ім'я та прізвище.      

Право дитини на ім'я - це непорушне і невідчужуване особисте немайнове 

право, а також природне право. Право на власне ім'я надає особі юридично 

забезпечену можливість мати певне ім'я, вимагати від оточуючи, щоб його 
називали власним іменем. 

- Яким чином законодавство встановлює порядок визначення та 

закріплення імені, прізвища та по батькові дитини? 
Визначення прізвища (ст. 145 СК України) 

Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків, тобто воно не 

визначається довільно. Діти отримують прізвище батьків, які перебувають у 
шлюбі. Якщо прізвище батьків спільне, таким воно буде і у дитини. Якщо ж 

батьки мають різні прізвища, дитині присвоюється прізвище батька або 

матері за згодою батьків, або вони можуть присвоїти дитині подвійне 
прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. За відсутності згоди - за 

рішенням органу опіки та або рішенням суду. Припинення шлюбу батьків або 

визнання його недійсним немає наслідком зміну прізвища дитини. 

Законодавець закріплює два порядки визначення походження дитини, 
батьки якої не перебувають у шлюбі між собою: добровільний і судовий. 

Визначення власного імені (ст. 146 СК України)     

Власне ім'я дитини визначається за згодою батьків або матері, якщо вона 
не перебуває в шлюбі і відносно дитини не визнається батьківство. Дитині 

може бути надано не більше двох власних імен, якщо інше не випливає із 

звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько. Спір між 
батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування 

або судом. 

Визначення по батькові (ст. 147 СК України) 
По батькові дитини визначається за іменем батька. По батькові дитини, 

народженої жінкою, яка не перебуває в шлюбі, за умови, що батьківство 

щодо дитини не визнано, визначається за іменем особи, яку мати дитини 

назвала її батьком. Цікаво, що традиція присвоювати дитині по батькові 
збереглася майже в усіх країнах - членах СНД, окрім Грузії, Республіки 

Молдова; за бажанням присвоюється по батькові дитині в Туркменістані. У 

країнах ЄС по батькові присвоюється лише в Республіці Болгарія (за 
бажанням). Таким чином, якщо прізвище і по батькові дитини обов'язково 

пов'язано з прізвищем (прізвищами) батька (батьків) та власним іменем 

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/mag/21791399.html
https://travelling.docudays.ua/
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батька, то при виборі власного імені дитини батьки абсолютно не обмежені 

нормами Сімейного кодексу  України. 
- Історичні аспекти виникнення власних імен 

Наші предки, що жили на території сучасної України, в дохристиянські 

часи мали не тричленні ймення, як тепер (Іван Сергійович Коваленко), а 
одночленні назвиська чи прізвиська. Вибір імені був вільний, ніякими 

законами чи традиціями не обмежений; як хотіли, так і називали батьки 

своїх дітей; рідні, друзі, чужі люди або й вороги згодом, коли давно вже стала 
людина дорослою, могли й змінити перше прізвисько з тих чи інших причин. 

В іменах із давніх-давен відбивалася сила, мужність, прикмети, зовнішня 

краса, привабливість. І якщо багато імен асе ж звучало непривабливо, то на 
це були серйозні, за тодішніми поглядами людей, причини. Людське ім'я, за 

віруванням наших предків, мало таємничу силу, служило талісманом, що 

захищав носія імені від усього лихого, поганого, особливо від хвороб і смерті. 

Коли дитині дати погане ім'я, ніяка нечиста сила, хвороба не позаряться на 
таку дитину, обійдуть - і вона виживе, буде щасливою. Згодом, із прийняттям 

християнства і запровадженням нових християнських імен, усі ці прізвиська-

ймення поступово утвердяться як людські прізвища (в сучасному розумінні) 
та як прізвиська, що існують широко й досі (нейтральні або зневажливих 

відтінків). Імена - частка нашої історії й сучасності (мови, культури, релігії, 

вірувань, праці, побуту, соціального становища людей, їх світогляду).  
Якщо в окремих іменах відображалися певні риси людей, зовнішність, 

побажання батьків щасливої долі дітям, то в своїй сукупності імена свідчили 

також у якійсь мірі про рід занять. Після прийняття християнства у Київській 
Русі (988-989 рр.) імена почала давати людям церква. Перелік (звід) 

церковних імен, або святці, містить близько 3500 чоловічих та жіночих імен. 

Переважна більшість цих дозволених християнською церквою канонічних 

імен - грецького, латинського та єврейського походження; а також імена 
арабські, єгипетські, сірійські, перські, вавилонські, халлейські та інших 

східних народів; є ще варязькі, германські й слов'янські; є й такі, про 

походження яких і досі нічого не знаємо. В святці ввійшли кращі за 
значенням і за звучанням імена, вони були здебільшого з позитивним 

значенням, указували на кращі якості людини, різні її чесноти. Із 3500 

(приблизно) канонічних імен у народі побутувало близько 600, проте й ці були 
неоднаково поширені. Знання етимології слова також має значення, а ще 

традиція - національна, територіальна, сімейна, мода на нові імена чи давні, 

що починають інтенсивно поширюватися; милозвучність імені; таємничість 
значення імені чи - навпаки - ясність; довге чи коротке ім'я та інші фактори, 

не завжди й відомі; індивідуальних факторів більше, ніж спільних. Мода на 

імена керується внутрішніми мовними тенденціями і зовнішніми соціально-

естетичними факторами. Сучасні українські офіційні імена формувалися під 
різними впливами: церкви, документів, розмовної стихії. Крім того, різні 

офіційні варіанти одного й того ж імені вироблялися ще й у залежності від 

територіальних умов, під впливом інших мов. 
Моя позиція така ,що фізична особа має право на ім'я, яке не може бути 

відчужене. Ім'я необхідно людині для реалізації цивільних прав і обов'язків, 

що нормативно закріплено в статті 28 Цивільного кодексу України. 
Одночасно у частині третій цієї статті зазначено, що ім'я фізичній особі 

надається відповідно до закону. 

Ім’я необхідно людині для реалізації цивільних прав і обов’язків, що 
нормативно закріплено в статті 28 Цивільного кодексу України. Одночасно у 
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частині третій цієї статті зазначено, що ім’я фізичній особі надається 

відповідно до закону. 
За своїм змістом право на ім’я фізичної особи включає наступне: 

 право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм ім’ям; 

 право вимагати від інших осіб звертатися до особи відповідно до її 

імені; 

 право на псевдонім; 

 право вимагати припинити незаконне використання свого імені, а 

також будь-які інші його порушення. 

 
Список використаних джерел: 

1. URL: https://avdvca.gov.ua/news/1178-imia-tse-neporushne-i-

nevidchuzhuvane-osobyste-nemainove-pravo-dytyny.html. 

2. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_13960. 
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Навчально – наукового інституту права Сумського державного університету 

 

Юлія Мацута – здобувачка освіти спеціальності «Право» Луцького 
інституту розвитку людини Університету «Україна». 

 

Юлія Пундор – кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри права 

Луцького національного технічного університету. 
 

Юлія Туз – старша викладачка кафедри права та фінансів Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна». 
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МОЛОДЬ ЗА ПРАВА ЛЮДИНИ: 

ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

 
 

Матеріали I Міжвузівської науково-практичної онлайн 
конференції  

 
 

 
 

 
Молодь за права людини: юридичний захист прав людини: 

збірник тез доповідей IМіжвузівської науково-практичної онлайн 
конференції (м. Луцьк, 09 грудня 2021 р.) / упоряд.: С.С. Пікалюк, 

Ю.О.Туз, О.А. Бундак. Луцьк: Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна», 2021. Вип. 1. 138 с. 

 
Випуск вміщує матеріали виголошені учасниками науково-практичного 

семінару «Проблеми правового статусу особи в Україні», приуроченого Тижню 

права, який відбувся 10 грудня 2018 р. та тези з актуальних проблем захисту 

прав людини I Міжвузівської науково-практичної онлайн конференції 
приуроченого Тижню спеціальності «Право»,  яка відбулася 09 грудня 2021 р. 

в Луцькому інституті розвитку людини університету «Україна». 

 

Видання розраховане на науковців, викладачів, учителів 
правознавства, аспірантів, студентів. 
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