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ЧИ ДОПОМОЖЕ ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

ЗАХИСТИТИ ОСОБУ, СУСПІЛЬСТВО ТА ДЕРЖАВУ ВІД 

КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ??? 

 

Запровадження в Україні спеціалізованих антикорупційних судів чи 

окремих суддів було однією з рекомендацій Організації Економічного 

Співробітництва і Розвитку в умовах антикорупційних реформ в країні. 

Також утворення спеціалізованого антикорупційного суду через прозору і 

справедливу процедуру відбору, до якої повинні бути залучені спеціалісти з 

міжнародним досвідом, стало однією з вимог надання Україні чергових 

траншів фінансової допомоги від МФВ. 

Як виявилось, недостатньо лише професійної і незалежної судової 

системи для повноцінного існування правової демократичної держави. Така 

система покликана виконувати одразу два надважливих завдання: з однієї 

сторони гарантувати належне застосування законів та слугувати 

запобіжником від сваволі органів влади, а з іншої – забезпечувати 

невідворотність покарання для правопорушників. Залежний і керований 

ззовні суд не просто не виконує ці завдання, а й стає надійним та ефективним 

інструментом в руках корупціонерів. 

Інша обставина – низький рівень довіри суспільства до рішень судів. 

Йдеться про суди усіх рівнів, різних видів юрисдикції. Це, на наше 

переконання, пов’язано як порядком добору суддів, їх професіоналізму, 

прозорості при прийнятті ними відповідних рішень тощо. 

Тому ідея створення спеціалізованих антикорупційних судів багато років 

реалізовувалась в різних формах в ряді країн. Спеціалізовані судові органи 

для розгляду корупційних справ (будь то окремі судді, спеціалізовані суди чи 

палати судів) утворені, принаймні, у 17 юрисдикціях (хоча в окремих 

випадках такі судові органи уповноважені розглядати й інші категорії справ 

поряд з корупційними): Філіппіни, Пакистан, Хорватія, Болгарія, Мексика, 

Словаччина та інші [1]. 

Враховуючи значну корумпованість і залежність системи судів загальної 

юрисдикції, утворення такого спеціалізованого судового органу дозволяє 

https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Ukraine-Round-3-Monitoring-Report-ENG.pdf
https://assets.documentcloud.org/documents/3304058/Memo-IMF.pdf
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застосувати більш ефективні процедури відбору та сформувати штат чесних 

та незалежних суддів. Так, у Словаччині спеціалізований суд утворювався 

через пересторогу, що злочинні організації зможуть шантажувати чи 

підкуповувати суддів загальних судів; у Індонезії – через значний рівень 

впливу політичних та бізнес еліт на суди загальної юрисдикції, а також 

високий загальний рівень корумпованості судової системи. 

Разом з тим, позитивним при створенні спеціалізованих антикорупційних 

судів є розвантаження певної категорії суддів, підвищення їх професійної 

спеціалізації , а також застосування сучасних новітніх підходів до організації 

роботи судової системи.  

Тривалий процес розробки і прийняття Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» демонструє велику зацікавленість громадськості, 

представників судового корпусу, міжнародних експертів у даній інституції. 

У результаті регламентовано, що Вищий антикорупційний суд є постійно 

діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. Його 

правову основу діяльності становлять Конституція України, Закон 

України "Про судоустрій і статус суддів", Закон України від 7 червня 2018 

року та інші закони України, чинні міжнародні договори, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

Відповідно до ст. 3 даного закону завданням Вищого антикорупційного 

суду є здійснення правосуддя відповідно до визначених законом засад та 

процедур судочинства з метою захисту особи, суспільства та держави від 

корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за 

досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб у кримінальному провадженні. 

З-поміж основних його повноважень варто відзначити наступні: 

1) Вищий антикорупційний суд здійснює правосуддя як суд першої та 

апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 

віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, а 

також шляхом здійснення у випадках та порядку, визначених процесуальним 

законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

таких кримінальних провадженнях; 

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику у 

кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності, інформує про 

результати узагальнення судової практики Верховний Суд та надає йому 

пропозиції до висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються 

організації та діяльності Вищого антикорупційного суду, спеціальних вимог 

до суддів цього суду та гарантій їх діяльності, а також оприлюднює їх на 

своєму офіційному веб-сайті. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
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У зв’язку з цим, постають питання стосовно доцільності, своєчасності та 

ефективності роботи даної інституції. Зокрема, чи на часі є створення 

Вищого антикорупційного суду? Чи достатньо матеріально-фінансових 

ресурсів для цього?  Наскільки прозорою буде його діяльність і процес 

підготовки відповідних рішень? 

Поряд з цим, варто з’ясувати чи хіба раніше правосуддя не здійснювалось 

відповідно до визначених законом засад та процедур судочинства з метою 

захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними 

злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні? 

Безумовно досвід зарубіжних країн, як правило, країн з перехідною 

економікою, високим рівнем корупції, недовіри до судової системи тощо, 

засвідчує позитивну динаміку на цьому шляху. Сподіваємось, що Україна в 

особі викоковаліфікованих і чесних професіоналів своєї справи здатна не 

тільки побороти корупцію на всіх рівнях, захистити особу, суспільство та 

державу від корупційних проявів, а й викорінити їх з реалій життєдіяльності 

та свідомості населення. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

 

Відповідно до ст. 43 Конституції України [1] кожен має право на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується.  

Із цього приводу Конституційний Суд України в підпункті 3.1 пункту 3 

мотивувальної частини свого Рішення від 16 жовтня 2007 року № 8-

рп/2007 [2] зазначив таке: «… конституційне право громадян на працю 

означає можливість кожного заробляти собі на життя працею, вільно 

вибирати професію чи спеціальність відповідно до своїх здібностей і бажань, 

реалізовувати свої бажання щодо зайняття працею за трудовим договором 

(контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм 

власності або самостійно забезпечувати себе роботою».  

У Рішенні від 7 липня 2004 року № 14-рп/2004 Конституційний Суд 

України сформулював правову позицію стосовно того, що за своєю 

природою право на працю є невідчужуваним і по суті означає забезпечення 

саме рівних можливостей кожному для його реалізації. Реалізація права 

громадянина на працю здійснюється шляхом укладання трудового договору і 

виконання кола обов'язків за своєю спеціальністю, кваліфікацією або 

посадою. Виходячи із зазначеної позиції Конституційний Суд України 

вважає, що право на працю означає не гарантування державою 

працевлаштування кожній особі, а забезпечення саме рівних можливостей 

для реалізації цього права. Відтак державна служба є одним з видів трудової 

діяльності громадян [3].  

Згідно з частиною другою статті 38 Конституції України громадяни 

користуються рівним правом доступу до державної служби. Зазначена норма 

Основного Закону України не передбачає поділу державної служби на 

службу в органах законодавчої, виконавчої і судової влади. З частини другої 

статті 38 та пункту 12 частини першої статті 92 Конституції України, за яким 

виключно законами України визначаються основи державної служби, 

випливає, що державна служба єдина за своїми основами. Інститут державної 

служби врегульований Законом України «Про державну службу», а її 

особливості в апаратах окремих органів, зокрема дипломатичної служби, 

державної податкової служби тощо, визначаються законами про ці органи.  
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Верховний Суд України в листі до Конституційного суду України від 

28.12.2015 за № 201-4411/0/8-15 [4], в контексті даного питання зазначає, що 

у широкому розумінні публічна (державна) служба, метою здійснення якої є 

служіння інтересам держави у відповідних органах державної влади, 

місцевого самоврядування й інших державних органах та практична 

реалізація завдань і функцій держави, – це специфічний вид праці. 

Вступаючи на таку службу, громадянин реалізує власне право на вільне 

розпорядження своїми здібностями та здатністю до праці й обрання роду 

діяльності. Публічною службою, зокрема, є професійна діяльність 

прокурорів, військова служба, служба в органах безпеки, органах внутрішніх 

справ та служба в інших органах державної влади. У розвиток 

конституційного положення, передбаченого ст. 38 Конституції України, 

законодавець запровадив низку детальних норм щодо доступу, перебування 

та припинення відносин у сфері державної служби з метою забезпечення 

балансу публічних і приватних інтересів держави й особи. Цей баланс 

проявляється, у тому числі, у дотриманні принципів справедливості, рівності 

та співмірності при встановленні обмежень, пов'язаних з доступом до 

державної служби, перебуванням на ній та її припиненням. 

Слід зазначити, із наведених рішень Конституційного Суду України, 

інших документів судової гілки влади, нормативних формулювань, на наш 

погляд, формуються правові позиції, за якою державна служба єдина за 

правовим змістом для всіх державних органів та не передбачає окремих її 

видів (поділу державної служби на службу в органах законодавчої, 

виконавчої і судової влади), а відтак і не передбачає її поділу  на види в 

залежності від статусу будь-якого органу державної влади.  

Державна служба є видом трудової діяльності громадян (специфічним 

видом праці), а особливості державної служби в окремих органах державної 

влади чи інших державних органах, повинно визначатись окремими 

законами, що вказує на можливу наявність лише правових форм реалізації 

державної служби (приміром, цивільна, мілітаризована, спеціалізована форма 

тощо). У зв’язку з цим, можемо дійти висновку, що трудова діяльність (право 

на працю) та державна служба співвідносяться як ціле та часткове.   

В цілому державна служба, як поліфункціональний (комплексний) 

інститут уявляє собою унітарний (єдиний) механізм гарантування 

стабільності конституційного ладу, забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. У системі владних відносин вона виступає одним із головних 

чинників формування цивілізованої державності, об'єднання зусиль усіх 

гілок державної влади. 

 



УКРАЇНА: ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ (шлях до Євроінтеграції) 

8 
 

Список використаних джерел: 
1
. Конституція України : Закон від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР.  URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv 

(дата звернення: 15.06.2018). 
2
. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень статті 23 Закону України "Про 

державну службу", статті 18 Закону України "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", статті 42 Закону України "Про дипломатичну 

службу" (справа про граничний вік перебування на державній службі та на 

службі в органах місцевого самоврядування) вiд 16 жовт. 2007 р. № 8-

рп/2007. Офіційний вісник України. 2007. № 80. Ст. 2979. С. 43. 
3
. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положення абзацу другого частини першої статті 

39 Закону України "Про вищу освіту" (справа про граничний вік кандидата 

на посаду керівника вищого навчального закладу) вiд 07 лип. 2004 р. № 14-

рп/2004. Офіційний вісник України. 2004. № 28. Ст. 1909. С. 241. 
4
. Верховний суд України. Лист до Конституційного Суду України від 

28.12.2015 № 201-4411/0/8-15. URL: 

http://consultant.parus.ua/?doc=09XAOC959E (дата звернення: 15.06.2018). 

 

Кулик Тетяна Олександрівна 

доцент кафедри конституційного права та прав людини 

Національна академія внутрішніх справ  

кандидат юридичних наук 

 

РОЛЬ «ЛЮДИНИ» У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  

ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД В УКРАЇНІ 

 

Відповідно до ст. 55 Конституції Україниправа і свободи людини і 

громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [1]. 

Конституційний Суд України у своєму рішенні дав роз’яснення про те, що ч. 

1 ст. 55 Конституції України вживається у наступному розумінні: кожному 

гарантується захист  прав  і  свобод  у  судовому порядку.  Суд  не  може  

відмовити  у правосудді,  якщо громадянин України, іноземець, особа без 

громадянства вважають, що їх права і свободи   порушені   або  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page2
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порушуються,  створено  або  створюються перешкоди для їх реалізації або 

мають місце інші ущемлення прав та свобод. Відмова  суду  у прийнятті 

позовних та інших заяв,  скарг, оформлених відповідно до чинного 

законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 

64 Конституції України не може бути обмежене [2]. 

Норма цієї статті Конституції є засадничою для побудови судової системи 

України, а також спрямовує загальний вектор здійснення правосуддя в Україні.  

Після подій 2014 року  у державно-правовому житті України, з новими 

силами було проголошено реформування, в тому числі і організації 

здійснення правосуддя в Україні. Як наслідок, 2 червня 2016 року Верховною 

Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)», розробники даного Закону 

визначають, що метою запропонованих змін є удосконалення конституційних 

основ правосуддя для практичної реалізації принципу верховенства права і 

забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справи 

незалежним і безстороннім судом. Засобами досягнення цієї мети є 

утвердження незалежності судової влади, зокрема, шляхом її деполітизації, 

посилення відповідальності судової влади перед суспільством, а також 

запровадження належних конституційних засад кадрового оновлення 

суддівського корпусу. Прийняття законопроекту має сприяти реалізації 

повномасштабної судової реформи та оновленню суддівського корпусу 

відповідно до суспільних очікувань і згідно з європейськими стандартами, 

відновленню довіри громадян до судової гілки влади, а також забезпеченню 

належного функціонування прокуратури, адвокатури та системи виконання 

судових рішень [3]. 

Як бачимо, головною проблемою, що збираються вирішити внаслідок 

запровадження реформи щодо правосуддя є кадрова проблема, тобто 

оновлення на думку законодавця потребує суддівський корпус.  

При цьому ні законодавець, ні науковці не приділяють уваги тій ролі, 

що відіграють суб’єкти – учасники судових процесів.  

Особи, що звертаються до суду за захистом свої прав та інтересів, рівень їх 

правової освіти, та доброчесності відіграють не менш важливу роль при 

здійсненні правосуддя. Практика, і особиста автора в тому числі свідчить про те, 

що апеляційні та касаційні скарги учасники процесу подають незалежно від того, 

чи дійсно судом першої інстанції прийнято незаконне рішення.  

Правові умови для цього створені. У зв’язку із тим, що вимоги до 

даного виду публікації обмежують обсяг друкованих слів. Розглянемо як 

приклад умови, прийнятності апеляційної скарги у цивільних справах. Так, у 

редакції Цивільного процесуального кодексу 18 березня 2004 року [4] ст. 308 
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визначала, що підставами для відхилення апеляційної скарги і залишення 

рішення без змін є ухвалення судом першої інстанції з додержанням норм 

матеріального і процесуального права, крім того стаття містила застереження 

про те, що правильне по суті і справедливе рішення суду не може бути 

скасоване з одних лише формальних міркувань. 

На сьогодні, Законом України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року [5] було викладено у новій 

редакції процесуальні кодекси України, відповідно до ст. 358 чинного 

Цивільного процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції 

відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо: апеляційну 

скаргу подано на судове рішення, що не підлягає апеляційному 

оскарженню;є ухвала про закриття провадження у зв’язку з відмовою від 

раніше поданої апеляційної скарги цієї самої особи на це саме судове 

рішення;є постанова про залишення апеляційної скарги цієї самої особи без 

задоволення або ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження за 

апеляційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення;скаржником у 

строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на 

апеляційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на 

апеляційне оскарження визнані судом неповажними.Незалежно від 

поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд 

апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, 

якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення 

повного тексту судового рішення.  

Як бачимо ЦПК України містить норму, що в певній мірі може запобігати 

зловживанню правами заявників, а саме забороняє подавати апеляційну скаргу, 

якщо особа вже розпочинала реалізацію свого права на апеляційне оскарження, і 

відмовилась від нього або їй було відмовлено судом. 

Але в Україні існує інша, можна говорити схема, коли учасники судового 

процесу завжди «йдуть до кінця», тобто особа, що програє справу у суді першої 

інстанції незалежно від того, чи розуміє вона програшність своєї позиції 

обов’язково подає апеляційну, та потім касаційну скаргу. На нашу думку крім 

профілактичних заходів в рамках правової освіти населення, потрібно наділити 

суди повноваженням, щодо можливості відмови у відкритті провадження у 

справі за апеляційною та касаційною скаргою, якщо особою не вказано  в чому 

полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота 

встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність 

установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок 
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необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи 

оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення 

відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо) до відкриття 

провадження, тобто запровадити підготовчий етап, що провадитиметься 

суддею-доповідачем апеляційної інстанції.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПАРТИСИПАТИВНОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ В МЕЖАХ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

 

Організація публічної (державної і муніципальної) влади в Україні, 

ефективність її діяльності, підконтрольність і підзвітність державної влади 
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перед Українським народом та муніципальної влади перед частиною 

Українського народу асоційованого як територіальна громада викликає 

значні нарікання. В публічній владі домінує безвідповідальність, що в 

значній мірі створює значні перешкоди щодо динамічного розвитку України 

як європейської, демократичної і правової держави, її успішної інтеграції до 

євроатлантичних структур. 

Все це обумовлює гостру потребу модернізації різних сфер життєдіяльності 

українського суспільства та держави. Як наслідок, проголошеноабо вже 

проводяться низка реформ: податкова, бюджетна, пенсійна, судово-правова, 

парламентська, адміністративно-територіальна, антикорупційна, муніципальна та 

багато інших реформ. Всі ці напрями модернізації Української держави, якщо 

ставити за мету реальність, структурність та глибину проведення реформ, в тій  

чи іншій мірі стосуються внесення змін до Основного Закону нашої держави.  А 

звідси маємо відновлення дії або прийняття низки конституційних законів, для 

прикладу,Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 

грудня 2004 року № 2222-IV, Закону України "Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)" від 2 червня 2016 року № 1401-VIII та ін.  

Разом з тим, окремі конституційні зміни не вдосконалили Основний 

Закон України, не покращили механізм держави та відповідно не 

сприялиформуванню збалансованої системи стримувань і противаг між 

гілками державної влади та не підвищили ефективність публічної влади в 

Україні [3, с. 51]. 

Важливим напрямом конституційної реформи є муніципальна реформа. 

Адже остання спрямована на подальшу децентралізацію публічної влади, 

формування спроможних територіальних громад, зміцнення та розширення 

фінансової та матеріальної основи місцевого самоврядування в Україні, 

значне підвищення роліта значення муніципальної влади в розбудові 

суверенної і незалежної, демократичної і правової, європейської і економічно 

розвиненої Української держави. Позаяк не можливо побудувати сильну 

державу та забезпечити її стабільне функціонування без міцних, розвинених 

регіонів, які ефективно співпрацюють між собою та з центром, публічна 

влада в яких забезпечує дієву реалізацію державної політики, 

результативноформує та втілює регіональну політику, спрямовану на 

соціально-економічний розвиток регіону, зміцнення засад конституційного 

ладу, демократії та свободи. 

Сучасна муніципальна реформа носить багатоаспектний, комплексний, 

складний політико-правовий  характер.  Досягнення успіху в цій реформі має 

ґрунтуватися на обдуманості кроків, що здійснюються в межах її проведення, 

виваженості, врахуванні передового досвіду розвинених, демократичних 
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зарубіжних країн, сучасних досягнень муніципалізму,  спрямованість на 

довготривале використання та далеку перспективу. 

Нині вже є перші результати цієї муніципальної реформи – успішні 

спроможні об'єднанні територіальні громади, відновлена інфраструктура в 

цих адміністративно-територіальних одиницях, значне збільшення місцевих 

бюджетів, покращення забезпечення муніципальних прав особи тощо. 

Разом з тим, на наш погляд, вказаній муніципальній реформі суттєво 

системно бракує одного муніципально-правового явища. А саме 

партисипативної демократії. 

В літературі термін "партисипативнадемократія" (participatorydemocracy) 

здебільшого розглядається як процес залучення широкого колаучасників до 

формування та функціонування відповідних політичних систем [3, с. 51].  

Варто зауважити, що у вітчизняній юридичній науці висловлюється 

позиція щодо вживання замість терміну"партисипативна(партисипаторна) 

демократія", який, в україномовному варіанті, є доволінемилозвучною 

калькою з англійського термінаparticipatorydemocracy(participatory – 

спільний, загальний походить від participation – участь, спільна 

діяльність)український термін «демократія участі», що є фактично його 

повнимвідповідником [3, с. 4]. 

Разом з тим, під партисипативною демократієюв системі місцевого 

самоврядування слід розуміти лише ті механізми участі територіальної 

громади або її частини, що передбачають правові наслідки реагування з 

бокумуніципальної влади.  

Доформ партисипативної демократії, насамперед, слід віднести: 

звернення громадян (індивідуальні таколективні), загальні збори членів 

територіальної громади за місцем проживання, місцеві ініціативи, 

громадськіслухання, громадські ради, органи самоорганізації населення, 

мітинги, соціальні опитування, місцеві комісії громадського моніторингу та 

контролю та ін. [6, с. 24].  

На жаль, переважна більшість форм партисипативної демократії не 

знайшли свого належного законодавчого регулювання. Регламентування 

вказаних форм на рівні статутів територіальних громад досить часто 

призводить до обмеження можливостей територіальної громади або її 

частини у вирішені питань місцевого значення через форм партисипативної 

демократії з огляду на іноді досить розмитті формулювання. Зважаючи на 

наведене, варто законодавчо врегулювати ці форми партисипативної 

демократії з врахування позитивного зарубіжного досвіду та національних 

особливостей. Це значно посилить участь громадян – членів територіальної 

громади в реалізації права на місцеве самоврядування. 



УКРАЇНА: ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ (шлях до Євроінтеграції) 

14 
 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р. К.: Преса України, 1997.  80 с. 

2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 

1997 року № 280/97–ВР (зі змінами і доповненнями, внесеними законами 

України станом на 22 березня 2018 року № 2376-VIII) // Відомості Верховної 

Ради України. 1997. № 24. Ст. 170. 

3. Демиденко В.О. Реалії та тенденції сучасної конституційно реформи а 

аспекті підвищення ефективності публічної влади в Україні. Часопис 

Київського університету права. 2017. № 2. С. 48-52. 

4. Кузнецов А. О.Партисипативна демократія: історичні. Теорія та 

практика державного управління. 2010. Вип. 4. С. 95-100. 

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2010_4_16 

5. Абрам’юк І. Демократія участі: механізми громадської участі на 

місцевому, регіональному та національному рівнях. К. 2014. 

URL:http://regionet.org.ua/files/07_PartDemocracy_Abramyuk_Materials_v.122.0

7.14.pdf 

6. БатановО.В., Кравченко В.В., Приходько Х.В. Партисипативна 

демократія в системі місцевого самоврядування: проблеми законодавчого 

регулювання. Аспекти публічного управління. 2014. № 9-10. С. 12-28. 

URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=aplup_2014_9-10_4 

 

Лук’янець Валентина Станіславівна  

професор кафедри конституційного права та прав людини,  

Національної академії внутрішніх справ  

кандидат юридичних наук, доцент 

 

МЕЖІ ВТРУЧАННЯ У ПРАВО 

НА ПРИВАТНІСТЬ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ ТА 
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Анотація. Дані тези присвячені постановці проблеми дотримання 

Україною положень Європейської конвенції прав людини та 

основоположних свобод 1950р. (ЄКПЛ) [1] та відповідної практики 

Європейського суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ) [2] у процесі 

майбутнього забезпечення діяльності приватних детективів в Україні. 
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Актуальність. Серед прав людини, до яких відноситься політичні, 

соціально-економічні та соціально-культурні права, особливе місце належить 

захисту особистих прав людини, прав першого покоління – захисту 

особистого або приватного аспекту життя людини. 

Основний текст.Приватність (від латин «privatus» – приватний, 

окремий, домашній) тісно пов’язана з людською гідністю [3]. Право на 

приватність або право на повагу до особистого життя гарантується низкою 

міжнародних документів, серед яких ст.19 Загальної декларації прав людини 

[4]. Першою спробою визначити право на приватність була пропозиція 

одного з найвідоміших американських юристів, члена Верховного суду США 

Луїса Брандейса з колегою СемюелемУорреном, які у 1890 році визначили 

право особи «бути залишеною у спокої» (righttobeleftalone) від втручання 

держави [5]. Брандейс переконував, що приватність – найцінніша з 

демократичних свобод, особливо у зв’язку з розвитком нових форм бізнесу та 

науково-технічним прогресом, і виступав за те, щоби вона була відображена 

в Конституції США [6]. Більшість країн світу визнають право на приватність, 

яка має різні прояви Конституції багатьох країн передбачають такі аспекти 

приватності, як право на недоторканність житла та таємницю кореспонденції. 

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції, кожен має право на 

повагу до приватного і сімейного життя, житла і таємниці кореспонденції. 

Частиною 2 цієї статті передбачено, що органи державної влади у 

демократичному суспільстві не можуть втручатися у здійснення цього права 

інакше, ніж згідно з законом і у випадку необхідності в інтересах 

національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи 

моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб [1].  

Право на приватність гарантується і в Україні, зокрема, ст.30 

Конституції України захищає територіальну приватність (недоторканність 

житла), ст. 31 – комунікаційну приватність (таємниця листування, 

телефонних розмов, телеграфна та інша кореспонденція), ст. 32 – інформаційну 

приватність («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»), а ст. 28 – деякі аспекти фізичної приватності («жодна 

людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим 

дослідам») [7]. Поняття приватності настільки об’ємне і динамічне, що його 

виявам у повсякденному житті не можна дати всеохоплюючоговизначення чи 

сталого переліку. Саме тому, інституту приватних детективів, який в процесі 

формування наразі, вкрай необхідно враховувати практику ЄСПЛ у своїй 
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професійній діяльності, яка, своїм наслідком, безумовно, матиме втручання у 

приватне життя людини [8]. 

Сфера застосування права на повагу до приватного і сімейного 

життя,сформульована у ст. 8 з'явилася як реакція на те, що відбувалось під 

час Другої світової війни в окупованих країнах. Адже, одним із жахів Другої 

світової війни, було свавільне втручання в приватну сферу життя людини, 

дискримінація на підставі національної приналежності, розлучення членів 

сім'ї, довільні арешти, обшуки, що самим грубим чином порушувало сферу 

приватного життя.  

Нині, стандарти, сформовані ЄСПЛ на основі ст.8, значно розширили 

сферу застосування цієї статті. Право на повагу до приватного і сімейного 

життя – одне з найбільш об'ємних і непередбачуваних прав, яке зазнало 

стрімкого розвитку завдяки практиці ЄСПЛ. У справі Perry v. UK [9] Суд 

вказав: «….приватне життя – це загальне поняття, що не надає можливості 

для вичерпного визначення. Такі аспекти як статева приналежність, ім'я, 

сексуальна орієнтація та сексуальне життя, є найважливішими елементами 

приватної сфери, яка захищається ст.8. Стаття також захищає право на 

самоідентифікацію і особистий розвиток, право встановлювати і розвивати 

відносини з іншими людьми і зовнішнім світом, що може включати і 

професійну та ділову активність.» [9]. (прим.:авторський переклад) 

Перша частина статті встановлює чотири, відносно самостійних 

права, які підлягають захисту: 1) право на повагу до приватного життя, 2) 

право на повагу до сімейного життя, 3) недоторканність житла, 4) 

недоторканність кореспонденції.  

Слід акцентувати увагу на тому, що вищезазначене право не є 

абсолютним, тобто держава має право обмежувати його реалізацію 

зобов’язковим дотриманням певних умов. Захист права на 

приватністьполягає в обмеженні можливості втручання держави в реалізацію 

цього права приватними особами. Але у держави існують не тільки 

негативні, а й позитивні зобов'язання. До позитивних зобов'язань, наприклад, 

відноситься обов'язок держави створити законодавство, яке б захищало різні 

сфери приватного життя. У справі Osman v. UK [10] Суд також визнав, що 

позитивні зобов'язання охоплюють певні дії з боку державних органів щодо 

запобігання втручання третіх осіб в приватне життя. 

Однак, ч.2 ст. 8 ЄКПЛ визначає умови правомірності втручання 

держави у реалізацію права, відповідно до яких ЄСПЛ визначає, чи було 

порушення права: 

• «втручання здійснюється згідно із законом», тобто існують 

нормативні акти, судова чи адміністративна практика, які прямо 
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передбачають можливість втручання, умови і порядок втручання, і кожен має 

можливість ознайомитися з цими нормами, а також вибудувати свою 

поведінку, спираючись на них, і чітко усвідомлювати всі наслідки, які 

виникнуть у випадку порушення цих норм; 

• втручання переслідує тільки ті правомірні цілі, які прямо зазначені в 

ч. 2 ст. 8; 

• втручання є абсолютно необхідним в демократичному суспільстві, 

тобто, обумовлено нагальними суспільними інтересами (невідкладні 

соціальні потреби) і є пропорційним, тобто, незважаючи на втручання, було 

дотримано баланс приватних і громадських інтересів.  

Слід особливо акцентувати, що розглядаючи питання про те, чи було 

справді необхідне втручання, Суд виходить з того, що кожна держава має 

певний ступінь свободи розсуду. 

Висновки. Отже, враховуючи аналіз змісту права на приватність за 

Конституцією України, ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ, яка для України є 

обов’язковою [11], перед приватними детективами, у їх професійній 

діяльності, постануть такі важливі питання, як – дотримання прав людини, 

адже Закон, ст.3 [8] передбачає серед принципів приватної детективної 

(розшукової) діяльності – верховенство права, законність, дотримання прав, 

свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, збереження 

професійної таємниці, конфіденційності тощо. Серед видів детективних 

послуг, які можуть надаватись, проект Закону у ст.11 визначає такі види 

діяльності, які безпосереднім своїм наслідком матимуть втручання у 

приватність особи, зокрема – збирання інформації, з подальшим 

використанням, з’ясування біографічних даних, виявлення ділових 

зв’язківособи тощо. Зазначені види діяльності приватних детективів, 

безумовно, мають лежати у площині дотримання міжнародних стандартів 

прав людини та законодавства України. 
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забезпечення реалізації прав людини і громадянина та ефективних правових 

гарантій і механізмів поновлення порушених прав людини. В цьому аспекті 

важливу роль відіграє стаття 55 Конституції України в частині 1 якої 

зазначено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом 

[1, Ст. 141]. Це означає, що будь-які порушення прав людини, незалежно від 

суб’єкта правопорушника, можуть і повинні бути розглянуті судом. 

Відповідно судочинство може здійснюватися судами у конституційному, 

кримінальному, господарському, цивільному та адміністративному порядку. 

При цьому судові органи приймають рішення, про встановлення необхідних 

умов для вільного здійснення прав і свобод людиною. Також в разі 

необхідності про відновлення порушених прав і свобод, чи про негайне 

припинення порушень прав людини. Демократичні засади діяльності судів 

дають можливість людині вважати сам судовий процес і результат його 

правосудним, вірним і обґрунтованим. Частиною 3 статті 8 Конституції 

України гарантується звернення до суду для захисту конституційних прав і 

свобод людини та громадянина безпосередньо на підставі Конституції 

України, оскільки її норми є нормами прямої дії [1, Ст. 141]. З метою 

відновлення та захисту конституційних прав і свобод людина може 

звернутися до суду особисто або через свого представника. Також в Україні 

діють спеціальні правоохоронні органи (прокуратура, поліція та інші), на які 

покладено безпосередній обов’язок виявляти порушення прав і свобод 

людини, охороняти від порушень, попереджати і припиняти злочинні дії 

стосовно прав і свобод людини та громадянина. Тому, у більшості випадків, 

людина сама може не звертатися до суду, оскільки компетентні органи 

самостійно виявляють правопорушення і направляють відповідні матеріли по 

ньому до суду. 

Зважаючи на те, що юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі, суди не вправі відмовляти 

фізичним чи юридичним особам у прийнятті до судового розгляду заяв та 

звернень. Суди також не мають права відмовити у судовому захисті прав і 

свобод людини та громадянина, у прийнятті скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових 

і службових осіб з підстав, не передбачених Конституцією чи законом. При 

цьому повинно враховуватись те, що коло прав та свобод людини і 

громадянина, закріплених Конституцією, є не вичерпним [2, с. 450].  

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 25 грудня 1997 р. 

вказав, що частину 1 статті 55 Конституції України треба розуміти так, що 

кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку. Суд не може 

відмовити в правосудді, якщо громадянин України, іноземець, чи особа без 
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громадянства вважає, що його права і свободи порушені або порушуються, 

створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші 

ущемлення прав та свобод.  

Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, оформлених 

відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий 

захист, яке, згідно зі статтею 64 Конституції України, не може бути обмежене 

[3, с. 35-36]. 

Змістом особистого права захищати свої права та свободи судом можна 

вважати такі можливості кожної людини як робити вибір звертатися чи не 

звертатися за захистом своїх прав та свобод до судових установ. Вимагати від 

судових установ відкриття провадження за заявою, з метою розгляду його та 

прийняття по ньому правосудного рішення. Користуватися захистом держави та 

її органів своїх прав та свобод. Звернутися до вищестоящих судових установ у 

разі не вмотивованої відмови судами нижчої інстанції. З метою відновлення 

порушеного права на судовий захист своїх прав та свобод. звернутися до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.  

Також в статті 55 Конституції України закріплене право особи 

звертатися за захистом своїх прав до міжнародних судових установ чи 

відповідних органів міжнародних організацій. Це право виникає після 

використання права на звернення за захистом своїх прав і свобод до 

посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, які зобов’язані розглянути ці звернення і дати обґрунтовану 

відповідь на них у встановлений законом строк, та після того, як громадяни 

України, особи без громадянства та іноземці, що перебувають в Україні на 

законних підставах, використали право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб [2, с. 485]. Тобто, якщо особа не задоволена 

рішенням суду з приводу того, що права повністю чи частково не були 

відновлені, вона має використати всі національні засоби захисту своїх прав 

перед зверненням до міжнародних правозахисних установ чи органів. Тобто, 

за загальним правилом, система національних засобів захисту прав людини 

вважається вичерпаною з моменту винесення рішення по справі касаційною 

інстанцією, а у випадках, коли рішення суду не підлягають касаційному 

оскарженню, - з моменту одержання рішення суду першої інстанції. Отже, 

кожна людина, яка отримала рішення суду касаційної чи, в окремих 

випадках, першої інстанції, відкривається можливість реалізувати своє право 

на захист шляхом звернення до міжнародних судових установ та організацій  

Також підставою для звернення до міжнародних судових установ, яка 

може вважатися використанням усіх національних правових засобів захисту 
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прав, є небажання та навмисне затягування часу щодо розгляду тих звернень, 

які подала людина до компетентних органів держави. В таких випадках, не 

чекаючи рішення даного державного органу, людина реалізує своє право на 

звернення до міжнародних правозахисних організацій. 

Конституційне особисте право кожного звертатися за захистом своїх 

прав до міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних 

організацій складається з таких можливостей людини і громадянина. Перше 

це самостійне прийняття рішення про звернення чи не звернення за захистом 

своїх прав до міжнародних судових установ чи відповідних органів 

міжнародних організацій у випадку, коли використані всі національні правові 

засоби захисту своїх прав. Наступне це вимагати від міжнародних судових 

установ чи органів міжнародних організацій, до яких приєдналась Україна, 

прийому заяви або скарги на незаконні дії або бездіяльність органів держави, 

яка відповідним чином оформлена та не суперечить чинному міжнародному 

законодавству, та вирішення її по суті. В кінцевому результаті відновити 

будь-яке порушене право, користуватися ним та отримати компенсацію за 

спричинену матеріальну та моральну шкоду з боку держави.  

Отже, Поряд з закріпленням у чинному законодавстві України 

можливостей кожного володіти і розпоряджатись своїми правами та 

свободами, законодавством України передбачено ще й механізми і засоби 

захисту цих прав та свобод, у випадках їх порушення, в тому числі з 

використанням міжнародних установ чи органів міжнародних організацій. 
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НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Питання прав та свобод людини, а також механізм їх забезпечення 

сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики 

усіх держав світового співтовариства. Саме стан справ у сфері забезпечення 

прав і свобод людини та їх практичної ефективної реалізації є тим критерієм, 

за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і 

суспільства в цілому.  

Особливу роль у даному процесі займає судова влада України. 

Завданням становлення та розвитку судової влади є реальне утвердження 

верховенства права у суспільстві і забезпечення кожному права на 

справедливий судовий розгляд у незалежному та неупередженому суді.  

Сьогодні судова влада досягла певних успіхів. Так, відбувається 

поетапний процес реформування судової влади, покликаний удосконалити 

судовий механізм захисту прав людини, зробити його прозорим, досконалим, 

ефективним, швидким та легким для громадян, відновити та підняти рівень 

довіри громадськості до суду[1]. 

Разом з тим, необхідність продовження судово-правової реформи в 

Україні зумовлена наступними чинниками. 

По-перше – необхідністю зміцнювати захист прав і свобод громадян 

відповідно до Конституції України та міжнародних документів, які є 

частиною національного українського законодавства (Загальної декларації 

прав людини 1948 р., Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права 1966 р., Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 

права 1966 р., Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 р. тощо). Сьогодні права людини та 

громадянина потребують додаткового ефективного захисту. Про це свідчать, 

наприклад, лідерство України серед країн-членів Ради Європи за кількістю 

звернень громадян до Європейського суду з прав людини та кількістю рішень 

цієї судової установи, винесених проти Української держави. 

По-друге – суспільна довіра до вітчизняних судів сьогодні поки що на 

недостатньому рівні. За результатами дослідження громадської думки, 

виконаного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом 
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“Демократичні ініціативи” ім.І.Кучеріва, тією чи іншою мірою довіряють 

судам лише близько чверті громадян України. Суспільна підтримка 

діяльності судів з початку 2011р. й до цього часу тримається на доволі 

низькому рівні – лише близько 6% громадян повністю підтримують 

діяльність вітчизняних судів[2]. 

На нашу думку, подальша судово-правова реформа в Україні в 

контексті забезпечення верховенства права повинна здійснюватися у таких 

напрямах:  

1) доступності правосуддя. Вільний доступ до правосуддя є 

конституційним правом особи і основою справедливого судочинства. 

Принцип вільного доступу до правосуддя передбачає обов’язок судів не 

відмовляти у розгляді справ компетентної юрисдикції з метою захисту 

порушеного права, свобод та інтересів особи, територіально зручне 

місцезнаходження судів, наявність достатньої кількості судів і суддів на 

території України. 

Судові витрати, які несе особа, не повинні бути перешкодою для 

судового захисту її прав. Отже, вимогу про доступність правосуддя буде 

додержано лише тоді, коли буде створено ефективну систему надання 

правової допомоги, особливо малозабезпеченим. 

Однією з важливих умов доступності правосуддя є поінформованість 

особи про організацію і порядок діяльності судів; правосуддя не стане 

доступним, якщо система судів лишатиметься для особи складною та 

незрозумілою щодо визначення компетентного суду для вирішення її справи. 

Водночас доступність до правосуддя не виключає можливості для особи 

вирішити свій спір у позасудовому порядку. Держава повинна сприяти 

розвитку таких недержавних інституцій, як третейські суди, посередники 

(медіатори) тощо, які допомагають залагодити спір, не доводячи його до суду. 

2) справедливої судової процедури. Вимога справедливої судової 

процедури є визначальним складником верховенства права. Така процедура 

має бути створена на засадах законності, рівності учасників процесу перед 

законом і судом, змагальності, диспозитивності, гласності, відкритості та 

обов’язковості виконання судових рішень[3]. Будь-яке відхилення від цих 

засад можливе лише у передбачених законом випадках. 

Правосудність судового рішення визначається згодою з ним сторін, а 

також наявністю права на оскарження та перегляд рішення в суді вищої 

інстанції. 

Правила судочинства не повинні бути переобтяжені формальностями. Для 

забезпечення права особи на швидке поновлення своїх прав, особливо у 
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нескладних справах, судову процедуру доцільно спростити там, де таке 

спрощення не порушуватиме інтересів сторін у справедливому вирішенні справи. 

Одночасно потрібно передбачити ефективні механізми для запобігання 

недобросовісному використанню учасниками судочинства своїх 

процесуальних прав, а також відповідальність за невиконання процесуальних 

обов’язків.  

3) незалежності та професіоналізму суддів. Неодмінними умовами 

справедливого судочинства є незалежність та професіоналізм судді. 

Організація судової системи і судочинства має запобігати будь-яким спробам 

чинити тиск на суддів та виникненню найменших сумнівів щодо 

неупередженості та професіоналізму суддів.  

Система добору кандидатів на посаду судді, престижність і авторитет 

посади судді мають забезпечувати формування висококваліфікованого і 

високоморального корпусу суддів. Спеціалізація судів і суддів повинна стати 

однією з правових гарантій якісного, професійного вирішення судових справ. 

Механізм відповідальності суддів має гарантувати ефективне і своєчасне 

реагування на прояви їхнього свавілля чи некомпетентності.  

4) юридичної визначеності, однаковості судової практики і відкритості 

судових рішень. Судові рішення мають відповідати критеріям юридичної 

визначеності та однаковості практики. Цього необхідно досягати незалежно 

від якості законодавства, яке, не виключено, може бути нечітким, 

суперечливим або таким, що містить прогалини. Суд, застосовуючи 

положення закону, повинен ураховувати цілі та намір законодавця, 

інтерпретувати його, виходячи з принципу верховенства права.  

Відкритий доступ до судових рішень має стати однією з 

найефективніших форм контролю громадськості за діяльністю судової влади, 

що сприятиме однаковому застосуванню законів і передбачуваності 

результатів вирішення аналогічних справ. Повинні бути передбачуваними й 

юридичні наслідки ухваленого судового рішення для особи. Обмеження 

щодо відкритості судових рішень може встановлюватись лише законом. 

5) ефективності судового захисту. Вирішення справи в суді без 

невиправданого і необґрунтованого зволікання є запорукою ефективного 

захисту особою своїх прав. У той самий час судовий захист, як і діяльність 

суду, не може вважатися дієвим, якщо судові рішення не виконуються або 

виконуються неналежним чином і без контролю суду за їх виконанням.  

Реформування суду як найважливішого елементу побудови 

демократичного громадянського суспільства нерозривно поєднано з 

реформою пов’язаних з ним правових секторів держави: прокуратури, 

досудового слідства, органів юстиції, адвокатури, нотаріату, тощо.  
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Отже, сучасний етап судово-правової реформи потребує науково-

теоретичного осмислення нового законодавства, практики його застосування, 

з тим, щоб черговий етап судово-правової реформи мав міцне наукове 

підґрунтя і сприяв би подальшому забезпеченню прав особи на 

справедливий, незалежний і неупереджений суд. 
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ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПУ 

ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

Без сумніву жодне конституційно-правове дослідження такого явища 

правової дійсності як публічна влада не залишається осторонь питання принципу 

поділу влади та його реалізації при організації та здійсненні цієї влади. 

Вважаємо, що динаміка суспільного життя, сучасний етап розвитку 

людства і трансформаційні процеси в суспільно-правовому житті, вимагають 

трансформації в тому числі і форм реалізації демократії. Тому аналіз підходів 

до розуміння принципу поділу державної влади залишається актуальним 

завданням, що стоїть перед наукою конституційного права.  

Забокрицький І. розглядає розподіл влади як один із основоположних 

елементів сучасного конституціоналізму, без якого не можна уявити реальну 

та ефективну конституційну державу, далі пишучи вже про принцип 

розподілу влади стверджує, що він втілюється в різноманітних моделях 

організації влади [1, с. 122-123]. 

Розглядаючи поділ влади як елемент сучасного конституціоналізму у 

контексті моделей організації влади, автор приходить до висновку, що «поділ 

http://zib.com.ua/ua/print/61529-aktualni_pitannya_diyalnosti_sudu_schodo_zahistu_prav_lyudin.html
http://zib.com.ua/ua/print/61529-aktualni_pitannya_diyalnosti_sudu_schodo_zahistu_prav_lyudin.html
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влади» є багатоаспектним явищем, без якого неможливо його уявити, що 

охоплює: а) різноманітні моделі організації влади,які конституційна теорія на 

державному рівні вводить до концепції «форма правління»;б) різноманітні 

рівні такого поділу, що відбувається як горизонтально (на рівні, як правило, 

вищихорганів державної влади), так і вертикально (що є притаманним 

класично федеративним державам) [1,с. 130]. 

Ми все ж залишаємося прибічниками класичного погляду, що 

розглядає «поділ влади» саме як принцип, тобто як головне вихідне 

положення, що лежить в основі організації та здійснення державної влади, 

розглядаючи конституціоналізм, як політико-правовий режим, можна 

говорити про «поділ влади» і як про принцип конституціоналізму. 

Забарський В. роль принципу поділу влади в українському 

державотворенні, при цьому автор зазначає, що у англомовних дослідженнях 

різні автори використовують два різні поняття: «separationofpowers» та 

«distributionofpowers», що перекладають на українську як «поділ влади». При 

цьому сам Забарський В. слушно розрізняє ці терміни як «поділ влади» і 

«розподіл влади». У першому варіанті йдеться якраз про поділ державної 

влади, а удругому – про розподіл специфічних повноваженьміж різними 

органами державної влади, які відповідно до отриманих повноважень 

конституюються у три базові напрями реалізації влади: законодавча, 

виконавча і судова[2, с. 29]. 

Федоренко В. описуючи витоки теорії поділу влади, що у науку і 

практику конституційного права ввійшов як принцип поділу влади, зазначає, 

що дана теорія в сучасному її розумінні з'явилась більше трьохсот років тому 

назад. Засновниками її вважаються англійський філософ-матеріаліст, творець 

ідейнополітичної доктрини лібералізму Джон Локк (1632-1704), і 

французький просвітник, філософ і правознавець Шарль Луї Монтеск'є 

(1689-1755). У своєму дослідженні автор спостерігає цікаву деталь, що 

широке використання категорії «гілка влади», є наслідком невдалого 

подвійного перекладу вживаного Ш.Монтеск`є словосполучення 

«separationdespouvoirs». Більш правильним значенням яке відповідає змісту 

оригіналу тексту праці Монтеск'є «Про дух законів» варто вважати переклад 

цього терміна як «галузь влади» [3, с. 1; 4,с. 167-168.]. 

Безумовно точність лінгвістичного перекладу дає змогу розтлумачити 

зміст самого терміну, адже як бачимо автор теорії принципу поділу влад, яка 

лягла в основу побудови механізму сучасних демократичних держав, мав на 

увазі поділ влади на галузі. Отже, мова йшла про здійснення державного 

правління, шляхом виокремлення основних галузей – законодавчої, 

виконавчої, судової.  
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Нас цікавить більш прикладний аспект принципу поділу влади, що 

дасть змогу проаналізувати конституційну модель державної вади в Україні. 

Так, відповідно до ст. 6 Конституції України [5] державна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та 

судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 

повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до 

законів України. 

Конституційний Суд України у 2008 році дав своє тлумачення поділу 

державної  влади  як  структурної  диференціації  трьох рівнозначних 

основних функцій держави:  законодавчої,  виконавчої,  судової.  Він  

відображає  функціональну  визначеність  кожного  з  державних   органів,   

передбачає   не   тільки   розмежування  їх  повноважень,  а й їх взаємодію,  

систему  взаємних  стримувань  та  противаг,  які  мають  на  меті 

забезпечення їх співробітництва як  єдиної державної влади.  

При цьому Конституційний Суд вважає, що даний принцип набуває  

сенсу  лише  за  тієї  умови,  коли  всі  органи  державної  влади  діють у 

межах єдиного правового поля. Далі Конституційний Суд звертається, до 

змісту ч. 2 ст. 19 Конституції України, про режим функціонування органів 

публічної влади в Україні. Судді єдиного органу конституційної юрисдикції 

вважали, що неухильне додержання  органами  законодавчої,  виконавчої  та 

судової  влади  Конституції та законів України забезпечує реалізацію 

принципу  поділу  влади  і  є  запорукою їх єдності, важливою    передумовою    

стабільності,   підтримання громадського миру і злагоди в державі[]. 

Така позиція Конституційного Суд ще раз підтверджує те, що принцип 

розподілу влади є лише одним із елементів, що приводить у дію 

функціонування механізму держави.  

Ми вважаємо, що більш важливу роль відіграє те, яким чином 

реалізовано принцип розподілу влади, шляхом визначення конституційно-

правового статусу органів державної влади. Зрозуміло, що протягом трьохсот 

років еволюціонувало людство, а разом із ним розвивалися всі сфери 

суспільного життя, принцип розподілу вади в сучасних демократичних 

державах набув зовсім нового змісту, та став більш складним комплексним 

явищем державно-правового життя.  
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РОЛЬ ІНТЕРПОЛУ ТА ЄВРОПОЛУ У БОРОТЬБІ З 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

В умовах розвитку економіки та сучасних технологій країн світу, і 

зокрема України, прослідковується зростання показника транснаціональної 

організованої злочинності.  

Транснаціональна організована злочинність  як в Україні так і в інших 

країнах світі розгортається дуже швидкими темпами і видозмінюється із 

виникненням тих чи інших засобів, методів, технологій. Жертвами такого 

виду злочинності стають як люди, що підпадають як об’єкти діяльності 

транснаціональної організованої злочинності так і держави та території яких 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-08?nreg=v004p710-08&find=1
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-08?nreg=v004p710-08&find=1
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здійснюється дана злочинність. Серед найбільш небезпечних злочинів 

транснаціональної організованої злочинності відносять: переміщення та 

споживання наркотиків, відмиванням грошей, фінансування тероризму, 

торгівля людьми (торгівля дітьми). 

Враховуючи небезпеку даного виду злочинності як в Україні так і в 

інших державах, а саме загроза територіальної цілісності держави, 

державного суверенітету, безпеки людей тощо, тому виникає необхідність 

проаналізувати методи боротьби  та  заходи її попередження. 

Активну участь у дослідженні методів боротьби та попередження 

транснаціональної організованої злочинності беруть як вчені, серед 

вітчизняних такі як Баулін Ю., Погорецький М.А., Джужа О.М., іноземні 

вчені Jessup Ph.С., Joseph L., а також правоохоронні органи держав. 

Необхідно сказати, що єдиного визначення поняття транснаціональної 

організованої злочинності не існує. Загалом до цього поняття одні автори 

відносять: ієрархічність, планомірність діяльності, максимальний прибуток 

від злочинного бізнесу. Натомість інші додають до цих ознак також чітку 

організаційно-управлінську структуру, законспірований характер злочинної 

діяльності, нейтралізацію всіх форм соціального контролю, наявність 

значних фондів для отримання надприбутків. 

У 1988 році Інтерполом було запропоновано визначення поняття 

транснаціональної організованої злочинності як участь чи організація групи 

осіб, які безперервно практикують злочинну діяльність, їх головна мета 

отримання прибутку без відносно національних кордонів [1, с.234]. 

У 1994 році на Всесвітній конференції на рівні міністрів щодо 

організованої транснаціональної злочинності (Італія, Неаполь) було 

запропоновано поняття «Транснаціональна діяльність» - це здійснення 

злочинними організаціями незаконних операцій, пов’язаних із 

переміщенням, потоків інформації, грошей, об’єктів, ін. матеріальних і 

нематеріальних засобів через державний кордон з метою використання 

благополучної ринкової кон’юнктури в 1 чи декількох іноземних державах 

для отримання значної економічної вигоди, а також для ефективного 

ухилення від соціального контролю за допомогою корупції, насильства в 

системах кримінального правосуддя різних країн [1,с.294]. 

15 листопада 2000 році була прийнята Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності, у ст.3 якої визначається, за 

якими ознаками слід ідентифікувати транснаціональну організовану 

злочинність та застосовувати методи попередження та розслідування: a) він 

вчинений у більш ніж одній державі; b) він вчинений в одній державі, але 

істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має 
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місце в іншій державі; c) він вчинений в одній державі, але за участю 

організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж 

одній державі; або d) він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки 

мають місце в іншій державі [2]. 

Боротьба із транснаціональною організованою злочинністю повинна 

стати пріоритетною для правоохоронних органів як в межах України, так і 

європейському просторі. Необхідно проаналізувати заходи боротьби та 

попередження транснаціональної організаційної злочинності. 

За статистичними даними 2017 року було організовано правоохоронні 

органи щодо боротьби з транснаціональною організаційною злочинністю 27 

країн з центром в США [3].  

Особливу роль в даній боротьбі відіграє Інтерпол. Основним завданням 

Міжнародної організації кримінальної поліції є координація зусиль окремих 

країн і проведення єдиної політики в галузі боротьби з міжнародними 

злочинами та транснаціональною організованою злочинністю. 

У зв’язку із створенням Європейського Союзу, за пропозицією членів – 

держав учасниць було створено спеціальний правоохоронний орган Європол, 

який здійснює боротьбу із злочинністю, зокрема і транснаціональною у 

межах Європейського Союзу. 

9 вересня 2016 року Інтерпол та Європол об’єднав зусилля у боротьбі із 

транснаціональним угрупованням по відмиванню грошей через біткоїн для 

фінансування тероризму[3]. 

Україна співпрацює із міжнародними правоохоронними органами у 

боротьбі із транснаціональною організованою злочинністю, зокрема з 

Інтерпол та Європол, що підтверджується нормативно-правовими актами, 

такими як: Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною та 

Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне 

співробітництво», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.1992 № 

555 «Про вступ України до Інтерполу», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.03.1993 № 220 «Про Національне центральне бюро 

Інтерполу». 

Також необхідно зазначити, що за даними Національної поліції у зв’язку 

із боротьбою з транснаціональною організованою злочинністю за 2017 рік 

поліція виявила сім організованих груп і злочинних організацій з 

транснаціональними зв'язками. Так, одним з найрезонансніших викриттів 

2017 року стала спільна українсько-німецька операція затримання злочинної 

групи викрадачів елітних автомобілів з Європи [4]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Попередження та запобігання транснаціональної організованої 

злочинності складається зі стратегій і заходів, спрямованих на зниження 

ризиків вчинення злочинів і нейтралізацію потенційних наслідків.  

З огляду на вищезазначене при дослідженні питання боротьби та 

попередження транснаціональної організованої злочинності можна виділити 

такі попереджувальні заходи як перше за все вдосконалення удосконалення 

взаємодії правоохоронних органів України та інших держав; можливості 

міжнародного співробітництва правоохоронних органів України в боротьбі з 

транснаціональною організованою злочинністю, перш за все шляхом 

вдосконалення законодавства, яке передбачає виправлення колізій норм; 

розширення переліку транснаціональних злочинів, що зумовлені 

нестабільною економічною політикою, розшарування населення, 

ураховувати релігійні та культурні переконаннями; збільшення рівня 

кримінальної відповідальності за даний вид злочинної діяльності; заохочення 

України до реформування її пенітенціарної системи відповідно до 

Європейських тюремних правил; вжиття рішучих заходів, спрямованих на 

подолання проблеми неналежного поводження співробітників 

правоохоронних органів з ув’язненими особами; відбір кваліфікованих кадрів 

до вищезазначених правоохоронних органів з метою ефективної боротьби та 

запобігання транснаціональної організованої злочинності. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

 

Визначення поняття «гендерна дискримінація» подано у статті 1 Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок»: 

«дискримінація за ознакою статі дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке 

розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на 

обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на 

рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків».  

Серед основних напрямів державної політики щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків зазначено недопущення 

дискримінації за ознакою статі(стаття 3). Зокрема, Уповноважений Верховної 

Ради України з прав людини має повноваження людини у сфері забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (стаття 9) – розглядати скарги 

на випадки дискримінації за ознакою статі; у щорічній доповіді висвітлювати 

питання дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Дискримінація проти жінок є досить розповсюдженою, зокрема, при 

прийомі на роботу. Не зважаючи на існування статті 17 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок»: «Роботодавцям 

забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу 

лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може 

виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи 

перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, 

відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей», у 

багатьох оголошеннях щодо прийому на роботу стать респондентів вказана. 

Роботодавці порушують Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей чоловіків і жінок», оскільки немає жодних санкцій за ці 

протиправні дії. У даному випадку в Україні не виконується Конвенція ООН 

про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок в Україні, зокрема, 

стаття 2, де вказано, що держава зобов’язана приймати санкції, які 

забороняють будь-яку дискримінацію проти жінок.  
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Разом із тим, важливо зазначити, що ЄС критично оцінює свої 

здобутки стосовно залучення жінок до політики. У Стратегії забезпечення 

рівності між жінками та чоловіками (2010 – 2015) зазначено про недостатню 

представленість жінок на рівні прийняття рішень. З’ясовано, що очікувану 

гендерну рівність забезпечено лише на половину, тобто, євпроейським 

країнам ще є над чим працювати, аби втілити гендерну рівність як цінність. 

Загалом дедалі частіше порушуються питання щодо рівно- правності 

жінок і чоловіків, запроваджується термін “гендерна рівність”. Проте, згодом 

виявилося, що для реалізації прав лише їх законодавчого визначення замало. 

Закріплення рівності статей у міжнародних документах має велике значення 

для забезпечення рівності на практиці. У цьому напрямі спостерігається сут- 

тєвий прогрес – права жінок стали розглядатися як невід’ємні складові 

концепції прав людини. У міжнародних документах також відбувається 

перехід від поняття “рівність чоловіків і жінок”, що мало трактуватися як 

“підтягування” жінок до чоловічого статусу, до поняття гендерної рівності, 

що означає визнання і створення міжнародних стандартів рівних прав для 

жінок і чоловіків. 

На наш погляд, досягнення гендерної рівності можливо за умови 

закріплення міжнародних стандартів на конституційному рівні, шляхом 

розробки національного законодавства в галузі забезпечення рівності 

чоловіків і жінок та наступного їх дотримання. Варто зазначити, що без 

політичної волі демократичних держав за активної підтримки суспільства 

розробка та реалізація заходів, спрямованих на досягнення рівного розподілу 

ресурсів між чоловіками та жінками, досягнення гендерної рівності не набуло 

б такої сили та масштабності. 

 

Вахненко Сергій Володимирович,  

ННІ  №3 Національної академії внутрішніх справ,  
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Камінська Наталія Василівна  

професор кафедри конституційного права 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ 

ЦІЛІСНІСТЬ УКРАЇНИ 

 

Загальновідомі посягання на територію України з 2014 р. засвідчили їх 

підвищену суспільну небезпечність та здатність призводити до тяжких 
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наслідків. Такі фактичні реалії потребують відповідного їх наукового 

осмислення і адекватного їм удосконалення, саме відповідальності  за 

посягання на територіальну цілісність України.  

Суверенітет і територіальна цілісність мають ключове значення для 

існування будьякої держави, оскільки становлять основу, без якої вона не 

може функціонувати. Їх гарантування та забезпечення є одними з основних 

завдань у галузі забезпечення національної безпеки будь-якої держави. 

Цілісність і недоторканність території будь- якої держави виступають її 

визначальними юридичними характеристиками і потребують належних 

гарантій та особливого правового захисту. З огляду на політичні та соціальні 

виклики сьогодення актуальність цієї проблеми для української держави 

невпинно зростає. 

Зважаючи на це, у Конституції України закріплено, що збереження 

територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави та 

справою всього Українського народу, а питання про зміну території України 

вирішується виключно всеукраїнським референдумом [1].  

Територіальна цілісність як сутність суверенної території держави в межах 

її кордону по суті виступає гарантією верховенства держави, її суверенності 

та державності в цілому. Територіальна цілісність включає в себе два 

взаємозалежні елементи:  

 територіальну або просторову цілісність;  

 політичну цілісність. Отже, цілісність території означає її 

неподільність, автономність, єдність як просторову, так і політичну.  

Однак, на нашу думку, слід враховувати, що принцип територіальної 

цілісності  врегульовує переважно міжнародний аспект нашої проблематики. 

Конституційно-правові особливості забезпечення територіальної цілісності 

України є невід’ємною частиною правового механізму забезпечення 

територіальної цілісності держави. Даний механізм складається із 

конституційно-правових гарантій єдності, цілісності та недоторканості 

території України, а також легітимного конституційно урегульованого 

порядку змін державного кордону. Забезпечення територіальної цілісності 

України здійснюється також Кримінальним кодексом України та іншими 

нормативно-правовими актами. Зважаючи на це, необхідно визнати, що 

територіальна цілісність України останнім часом стала політичною і 

міжнародно-правовою проблемою.  

Політичною ця проблема постає у контексті здійснення територіальних 

зазіхань та інспірації сепаратистського руху на здійснення сецесії 

українських територій Російською Федерацією. Міжнародно-правовою 

проблемою територіальної цілісності стала за умов невизнання окремими 
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країнами світу анексії Криму та сепаратистських заходів у Донецькій та 

Луганській областях із засудженням участі російських військових формувань 

у збройному протистоянні на південному сході України.  

Порушення конституційних норм України та іншого законодавства, а 

також порушення норм міжнародного права не дає підстав Україні та 

цивілізованим країнам світу визнати дану анексію правомірною. Подібні 

намагання держави-агресора – Російської Федерації були інспіровані у 

тимчасово окупованих територіях частин Луганської і Донецької областей у 

рамках проведення неконституційних референдумів, проте навіть держава-

агресор офіційно їх не визнала. Отже, правомірність подібних референдумів 

була б можлива лише за результатами проведення всеукраїнських 

референдумів, згідно статті 73 Конституції України від 28червня 1996 року. 

Будь-які інші заходи суперечать законодавству України і фактично 

порушують територіальну цілісність держави. 

Агресивні дії Російської Федерації (від тимчасової окупації окремих 

територій України та участі регулярних військ у бойових діях на території 

України до інформаційної та торговельної війн) становлять загрозу для 

суверенітету України. Успішна протидія російській агресії — як у військовій, 

так і в зовнішньополітичній, інформаційній та інших сферах — є ключовим 

завданням Кабінету Міністрів України. Особлива увага при цьому буде 

надаватися максимальному поглибленню співпраці з Організацією 

Північноатлантичного договору та з державами-членами НАТО. 

Не менш важливим є посилення внутрішньої згуртованості, інтеграція 

внутрішньо переміщених осіб, відновлення нормальної життєдіяльності на 

територіях, які постраждали внаслідок Російської агресії, відновлення 

комунікацій з мешканцями тимчасово окупованих територій України. 

Ми вважаємо, що Російська Федерація повинна нести відповідальність 

згідно Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Задля захисту 

громадян украЇни та відновлення територіальної цілісності потрібно вчинити 

ряд таких дій,  як: 

• Розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з 

Російською Федерацією та не відновлювати їх до повної деокупації Росією 

всіх українських територій. 

• Висунення проти неї як держави і проти її воєнно-політичного 

керівництва звинувачень у вчиненні воєнних злочинів і подання відповідних 

позовів до Міжнародного кримінального суду.  

• Зосередити основні зусилля на поверненні Україні окупованих 

територій та відшкодуванні збитків, заподіяних Росією внаслідок анексії 

Криму та розв'язування і ведення війни на Донбасі. 
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•  Ініціювати створення міжнародного трибуналу з розслідування 

злочинів проти людства, здійснених РФ у ході агресії проти України. 

• Відновити територіальну цілісність України. Завершити делімітацію 

(встановлення договором) та демаркацію (позначення на місцевості 

прикордонними знаками) державних кордонів України, у тому числі 

морських. Забезпечити належне облаштування, охорону та оборону 

державного кордону України, особливо з РФ.  

• Націоналізувати підприємства, майно та інші активи на теренах 

України, що належать російським власникам або мають частки російського 

капіталу, в якості компенсації за анексію Криму та окупацію Донбасу. 

• Запровадити воєнний стан у прифронтових територіях. 

• Вимагати реальних кроків на підтримку України від держав, які 

декларували безпеку та недоторканність кордонів України в обмін на відмову 

від ядерної зброї (Будапештський меморандум, 1994 р.). Укласти двосторонні 

угоди зі США та Великою Британією про повномасштабну військову 

допомогу Україні, а також щодо надання летального озброєння та 

довгострокової військово-технічної допомоги. 

• Відновити ядерний статус України у зв'язку з порушеннями 

Будапештського меморандуму. Здійснити повне переозброєння Збройних 

Сил України та структур сектора безпеки і оборони України.  

• Створити стратегічні неядерні сили України. Домогтися забезпечення 

Збройних Сил України та структур сектора безпеки і оборони сучасним 

озброєнням і технікою, створення необхідних запасів матеріально-технічних 

засобів. 

• Вжити всіх можливих заходів для якнайшвидшого та невідворотного 

повернення тимчасово окупованих Росією територій. Розробити військовий 

план звільнення Кримського півострова та Донбасу від окупантів та негайно 

розпочати реалізацію його розвідувально-диверсійної, економічної та 

інформаційної складової. 
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ПРАВОВА ОСВІТА НАСЕЛЕННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

 

Становлення України як демократичної, соціальної і правової держави 

та зміна вектору її політичного розвитку супроводжується багатьма змінами 

та потребує низки соціальних, політичних та економічних реформ. Зважаючи 

на обраний європейський напрям розвитку України та необхідності 

додержання законності і реалізації прав людини на перший план виходить 

задача формування нового громадянського суспільства, тобто виховання 

людей з новим світоглядом та моральними цінностями, свідомих, соціально і 

політично активних громадян.  

Правомірні дії суб’єктів права складають основу міцності стану 

правопорядку та законності у суспільстві, які у свою чергу залежать від 

правової культури кожної людини. Правова культура особи – це ступінь 

правового розвитку особистості, який обумовлений правовою культурою 

суспільства та забезпечує її правомірну діяльність. Тобто знання права, 

здатність розуміти та тлумачити його, повага до закону, уміння особи 

використовувати свої правові знання на практиці, захищати свої права і 

законні інтереси надає людині набагато ширший спектр можливостей, 

виступає як регулятор правовідносин у суспільстві та превентизація 

порушень прав і свобод людини і громадянина.  

Формування особистості з високим рівнем правової культури і 

правосвідомості можливе завдяки значному поліпшенню рівня правової 

освіти, що має на меті забезпечення дотримання прав людини. Для 

підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для 

набуття громадянами правових знань, а також, відповідно до 

статті 57 Конституції України, забезпечення їх права знати свої права і 

обов'язки державним апаратом України було прийнято низку нормативних 
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актів та впроваджено державні програми виховного, навчального та 

інформаційного характеру, спрямовані на створення належних умов для 

набуття населенням правових знань та навичок.  

Варто звернути увагу на Указ Президента України № 992 /2001 від 

18 «жовтня» 2001 року, яким було затверджено «Національну програму 

правової освіти населення» (далі – Програма), яка передбачає дальше 

створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення 

правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян 

до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями 

правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації [1]. 

Відповідно до Програми маємо ключові шляхи розвитку, у контексті яких 

має формуватися правосвідоме громадянське суспільство, а саме: 

 утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та 

національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;  

 визнання правової освіти населення одним із основних чинників 

формування  високої  правосвідомості і правової культури окремих громадян 

та всього суспільства;  

 активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти 

населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, 

міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, 

видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та 

поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими 

органами, організаціями, закладами і установами;  

 органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, 

професійно-технічною і вищою освітою;  

 розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх 

напрямів і форм правоосвітньої діяльності;  

 надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і 

інших форм власності, на платній або безоплатній основі;  

 поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої 

суспільнокорисної діяльності у сфері правової освіти;  

 залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;  

 сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;  

 забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств 

населення до її джерел;  

 систематичного і безперервного поширення серед населення знань 

про право і державу, в тому числі шляхом оприлюднення в офіційних 
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виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, 

видання офіційних збірників актів законодавства та коментарів до них, 

широкого розповсюдження правової літератури;  

 безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань;  

 всебічного міжнародного співробітництва з питань правової освіти [1]. 

Та попри визначені напрямки розвитку, діяльність органів влади, 

направленої на розробку і запровадження програм, рекомендацій, механізмів 

інформаційного та методологічного характеру з приводу забезпечення 

правової освіченості населення, хочеться наголосити, що у більшості 

пересічних громадян й досі недостатній рівень правової обізнаності, яке 

виявляється у банальному незнанні механізмів реалізації своїх прав. За таких 

обставин закономірністю є проблемна та кризова ситуація забезпечення 

правових свобод та гарантій громадян в Україні. 

Варто пам’ятати, що права людини не можуть бути захищеними лише 

нормативними документами. Неспроможність держави у повній мірі 

забезпечити сталу систему доступної правової просвіти та неефективність 

наявної виявляють необхідність звернутися до правової самоосвіти. Навіть 

той факт, що законодавство доволі динамічна система, в якій постійно 

з’являються нові закони, доводить значимість проведення їх самостійного 

вивчення, а усвідомлення необхідності правової самоосвіти громадян стане 

запорукою правової та демократичної держави. 

Як вже можна зазначити, саме правова освіта виступає засобом 

інтеграції правових ідей, норм, принципів та цінностей у свідомість 

суспільства, що є гарантом забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина. У контексті практичної реалізації державної програми щодо 

формування системи правового виховання населення за часи незалежності 

України було прийнято та затверджено достатню кількість нормативних 

актів, розроблено і впроваджено значну кількість програм, спрямованих на 

вирішення завдань, пов’язаних з правовою освітою населення. Однак велика 

кількість проблем, пов’язаних із формуванням українського суспільства як 

правосвідомого і досі залишається актуальними, а перелік завдань щодо 

правової освіти населення, які постали перед тими чи іншими державними 

органами у досі не реалізуються на відповідному рівні.  
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КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБУ В УКРАЇНІ 

 

Конституція України [1] у ст. 51 визначає що, шлюб ґрунтується на 

вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки 

у шлюбі та сім'ї. Крім того, саме у цій статті встановлено конституційний 

обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття, а повнолітніх дітей – 

піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство 

і батьківство охороняються державою.  

Відповідно до статті 21 Сімейного Кодексу України шлюбом є 

сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної 

реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім'єю жінки та 

чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків 

подружжя. Шлюбний вік встановлено у ст. 22 Сімейного Кодексу, і він 

становить вісімнадцять років і для чоловіків, і для жінок [2].  

Сімейні відносини регулюються цим Кодексом з метою зміцнення сім’ї 

як союзу конкретних осіб та як соціального інституту, побудови сімейних 

відносин на почуттях взаємної любові та взаємної поваги, підтримки та 

взаємодопомоги, утвердження почуття обов’язку перед дітьми, батьками та 

іншими членами сім’ї, забезпечення дітей сімейним вихованням, та їх 

фізичного та духовного розвитку. Сімейний кодекс часто попадає під 

обговорення його функціонування в Україні. В юридичній літературі 

висловлювалися різні думки значення  шлюбу в сім’ях. Так у літературі 

радянського періоду визначався як добровільний, рівноправний, в принципі 

по життєвий союз чоловіка та жінки,  спрямований на створення сімї, 

зареєстрований у встановленому порядку з дотримання вимог закону і такий, 

що породжує у них особисті та майнові права та обов’язки подружжя [3].  

Правова природа шлюбу розкриває його як договір, як таїнство і як 

інститут особливого роду. Теорія шлюбу як договору бере свій початок у 

Давньому Римі. У римському праві класичного періоду всі основні форми 

вступу в шлюб мали ознаки простої цивільної угоди. Правовому 

регулюванню в Римі піддавалася тільки певна сфера шлюбних відносин, їх 
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цивілістична сторона, їх моральна і сакральна (долучення до сімейного 

культу) сфери залишались поза правовими межами [4]. 

Наприклад, О. С. Іоффе зазначав, що шлюб виникає на підставі 

юридичного акта, який породжує правові наслідки. У цьому виражається 

схожість шлюбу з цивільною угодою. Проте соціальний зміст і правові 

особливості шлюбу в соціалістичному суспільстві, на його думку, виключали 

кваліфікацію шлюбу як один із різновидів цивільно-правових угод. Угода має 

за мету створення для її учасників конкретних прав і обов'язків. Шлюб 

заснований на любові, а не на корисливих майнових інтересах. Метою вступу 

в шлюб О. С. Іоффе називав бажання отримати державне визнання 

створеного союзу, «основа якого – взаємна любов і повага – не входить в 

його юридичний зміст». Тому шлюб може припинитися в будь-який час, що 

не є характерним для цивільних угод [4]. На думку М.Т. Оридороги, шлюб не 

можна вважати союзом, оскільки це наближало б його договору, тому шлюб 

– це спільність жінки та чоловіка [3]. 

Отже, виходячи із конституційних норм, щодо шлюбу та сім’ї, 

законодавство повинно надавати права та обов’язки чоловіка та дружини,  

жінці та чоловіку, які проживають однією сім’єю і зареєстрували шлюб. 

Сімейний Кодекс не вважає, що у чоловіка та жінки, які проживають сім’єю 

без державної реєстрації шлюбу виникають права та обов’язки подружжя. 

Про це мають пам’ятати жінки та чоловіки, які розпочинають такі 

партнерські відносини. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ  

ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ РАДИ ЄВРОПИ 

 

Лише за останні два десятиліття збройні конфлікти в Європі 

(Азербайджан, Боснія, Грузія, Дагестан, Косово, Придністров’я, Хорватія, 

Чечня, Югославія) забрали життя й фізично скалічили кілька мільйонів дітей.  

На сході України не перший рік триває збройний конфлікт, який став 

причиною кризи для більше, ніж 5 млн. людей, у тому числі 1,7 млн. дітей. 

Майже 1,3 млн. людей стали вимушеними переселенцями. Більше, ніж 6 400 

осіб, у тому числі щонайменше 626 жінок і дівчаток, було вбито. За 

інформацією Дж. Барберіс, представника Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні, станом на червень 2015 р. «принаймні 68 дітей було вбито і 180 

дітей поранені, починаючи з березня 2014 р. в результаті конфлікту на сході 

України» [1]. Представники ЮНІСЕФ у своїх доповідях неодноразово 

зазначали, що фактична кількість жертв серед дітей може бути значно 

вищою, ніж повідомляється, але збір та точність даних обмежена з причин 

відсутності повного доступу в деякі райони, де тривають конфлікти. 

В ситуаціях збройних конфліктів діти страждають непропорційно, в 

різних формах і з довгостроковими наслідками. Діти мають особливі 

короткострокові і довгострокові постконфліктні потреби, такі, як пошук 

власної сім’ї, компенсація збитків, соціальна реінтеграція, програми 

психосоціальної реабілітації, роззброєння дітей-солдатів, демобілізація та 

реінтеграція тощо. Збройні конфлікти на майбутні покоління можуть 

вплинути негативно: узвичаїти атмосферу ненависті, переслідувань та культу 

війни. 

В Раді Європи не прийнято спеціального договору про захист дітей від 

насильства під час збройних конфліктів, але розроблено низку інституційних 

актів рекомендаційного характеру, адресованих парламентам та урядам 

держав-членам Ради Європи. 
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У 2000 р. в Резолюції 1215 (2000) про кампанію проти призову дітей-

солдатів та їх участі у збройних конфліктах Парламентська асамблея Ради 

Європи підтримала дії, що чинились впродовж багатьох років щодо 

соціальних питань, питань охорони здоров’я і сім’ї, захисту і відстоювання 

прав дітей. Парламентська асамблея підтвердила свою тверду прихильність 

щодо захисту прав дітей як всередині, так і за межами Європи, як було 

зазначено в Рекомендації ПАРЄ 1286 (1996) щодо Європейської стратегії в 

інтересах дітей[6]. 

В тексті Резолюції було зазначено наступне: «…після призову діти 

стають інструментами війни. Правові норми, що регулюють право збройних 

конфліктів, навіть у державах з давньою демократичною традицією не 

захищають права дітей, як вони повинні. Це обов’язок Ради Європи вказати 

державам-членам на необхідність реагування, якщо вони не хочуть побачити 

варварство у своїх суспільствах і втратити свої загальні фундаментальні 

цінності. Міжнародне співтовариство не може чекати гіпотетичного 

консенсусу щодо припинення торгівлі зброєю; воно має відповісти, 

заявивши, що примусове вербування дітей-солдатів у віці до 18-ти років є 

настільки ж незаконним, наскільки незаконними є протипіхотні міни, що 

були заборонені»[4]. 

Питання щодо насильства і сексуальної наруги над жінками та дітьми, 

які опинилися в зонах воєнних конфліктів, також порушувалось 

Парламентською асамблеєю Ради Європи пізніше, у 2009 р. в Резолюції 1670 

сексуальне насильство щодо жінок у збройних конфліктах [2]. 

У Рекомендації 1561 (2002) щодо соціальних заходів для дітей війни у 

Південно-Східній Європі, Парламентська Асамблея Ради Європи гостро 

позначила кризову проблему дітей-біженців і внутрішньо переміщених осіб 

без одного чи обох батьків, підкресливши, що обмеженість фінансових 

ресурсів, питання відновлення майна і житла, невизначеність системи 

соціального забезпечення перешкоджають поверненню та інтеграції 

переміщених сімей до своїх етнічних меншин [5]. У Рекомендації 1561 (2002) 

також було зазначено, що в результаті десятирічного тривалого конфлікту на 

території колишньої Югославії серйозно постраждали діти – близько 20 

тисяч дітей загиблих (16 тисяч тільки в Боснії і Герцеговині), та набагато 

більше дітей, які залишились без одного або обох батьків. 

Війна вплинула на послуги, що гарантовано мають надаватись дітям. 

Надання адекватного навчання, охорони здоров'я, послуг догляду, 

соціального забезпечення для сімей, і всі інші фактори, що сприяють 

здоровому дитинству, були серйозно порушені. Діти біженців або 

переміщених осіб, що належать до етнічних меншин, виявляються особливо 



УКРАЇНА: ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ (шлях до Євроінтеграції) 

44 
 

уразливі в цьому відношенні. Стандарт допомоги, призначеної для 

компенсації сім’ям ризику соціальної ізоляції в цілому погіршився. 

Наприклад, в деяких частинах Боснії і Герцеговини, грошова допомога 

складала менш ніж два євро на місяць для майже 100 тисяч дітей. 

У мирний час та під час воєнних дій діти мають законне право на 

безкоштовне медичне обслуговування, це право часто обмежується на 

практиці. 

Проблема дитячої безпритульності завжди підвищується у наслідок 

війни. Парламентська Асамблея вважає, що маргіналізація і соціальне 

відчуження дітей і підлітків представляють серйозну небезпеку, якій важливо 

протистояти за допомогою динамічної політики профілактики. Особливу 

увагу мають отримати одинокі матері з дітьми та одинокі підлітки. 

Як результат тривалої соціальної кризи у балканських державах, слід 

відзначити Резолюцію 1587 (2007) щодо становища дітей, які проживають у 

постконфліктних зонах на Балканах. Парламентська Асамблея Ради Європи 

закликала зацікавлені держави в регіоні прийняти правову заборону на всі 

форми насильства щодо дітей, включаючи тілесні покарання в сім’ї та поза 

сім’єю, в школах, в кримінально-виконавчій системі, установах по догляду за 

дитиною, з тим, щоб порушення прав дітей, такі, як продаж дітей, примусова 

праця, сексуальна експлуатація та сексуальне насильство ставали 

кримінальними злочинами відповідно до внутрішнього законодавства 

держав, підкреслюючи важливість дотримання даних законів [3]. 

Положення Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод застосовуються щодо всіх військовослужбовців, які не досягли 18 

років, «їх особливі потреби і вразливість мають бути враховані в найкращих 

інтересах дитини, щоб у кожному кримінальному процесі за участю дітей 

дійсно повною мірою враховувались їх потреби, для того, щоб уникнути 

будь-яких зловживань чи поганого до них ставлення». 

Отже, характер збройних конфліктів з часом еволюціонує, мають місце 

застосування «гібридні» форми ведення війни, сьогодні все більше нових 

воєнних конфліктів відбувається всередині держав, а не між державами. Як 

вважає італійський філософ та історик Умберто Еко «праправійна» 

перетворилась на «неовійну», перед тим пройшовши через стадію «холодної 

війни» [7]. Між тим, будь-які збройні конфлікти пов’язані із насильством, і 

жертвами такого насильства часто стають діти. Злочини, вчинені щодо дітей, 

не мають залишатися безкарними, навіть коли вони відбуваються у періоди 

збройних конфліктів і політичного розладу. 
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та особистої недоторканності. Конституція України на законодавчому рівні 

проголосила людину, її права і свободи найвищою цінністю, утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини- головним обов’язком  держави. Однак, і 

через великий проміжок часу після її прийняття не створено ефективний 

механізм їх реалізації та захисту.В юридичній науці, незважаючи на 

глибокий аналіз проблеми захисту прав та свобод громадянина в цілому, 

дослідження права на свободу та особисту недоторканність розробляється не 

дуже активно, що обумовлює актуальність цього питання та необхідність 

його дослідження. 

Стан дослідження.Значний внесок у дослідженні змісту й обсягу права 

на свободу та особисту недоторканність зроблений представниками 

констшуційно-правових наук, зокрема Н.В.Вітруком, Л.Д. Воєводцним, В.Є. 

Тулієвим, В.М. Корнуковим, І.М. Панкевичем, П.М. Рабіновичем, І.Є. 

Фарбером.  

Мета даних тез полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного 

законодавства, узагальнення практики його реалізації та міжнародного 

досвіду визначити у якому обсязі Україна, спираючись на міжнародні 

стандарти, забезпечує реалізацію права людини на свободу та особисту 

недоторканість.   

Об’єктом дослідження є права людини на свободу та особисту 

недоторканність в рамках міжнародних стандартів. 

Виклад основних положень. 

28 червня 1996 року парламент України прийняв Конституцію України, 

що проголошує визнання та дію на території нашої держави принципу 

верховенства права. Водночас чинні міжнародні договори, ратифіковані 

Верховною Радою України, визначаються частиною національного 

законодавства. Крім того, закріплюється право кожного на свободу та 

особисту недоторканність. Це право деталізовано у приписах статті 29 

Конституції України, які передбачають: «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. Кожному 

заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про 

мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з 
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моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою 

допомогою захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час 

оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має 

бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого» [1]. 

Зокрема, стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод 1950 року (надалі Європейська конвенція), закріплюючи право кожної 

людини на свободу і особисту недоторканність, забороняє свавільні арешти 

або утримання під вартою. У цій статті встановлюються норми, згідно з 

якими кожна заарештована людина повинна бути негайно поінформована 

зрозумілою для неї мовою про підстави її арешту і про будь-яке 

обвинувачення проти неї; негайно постати перед суддею чи іншою 

службовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і має 

право на судовий розгляд упродовж розумного терміну або на звільнення до 

початку судового розгляду; а також право на швидкий розгляд судом 

законності її затримання і на звільнення, якщо затримання є незаконним. 

Стаття 5 Європейської конвенції гарантує і захищене позовом право на 

відшкодування кожному, хто є потерпілим від арешту або затримання на 

порушення положень цієї статті. 

Аналогічні вимоги встановлюються ст. 9 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права, і більш детально ці питання розглядаються 

у Зводі принципів захисту всіх осіб, що підлягають затриманню чи 

ув'язненню в будь-якій формі, який був затверджений резолюцією ГА ООН 

43/173 від 9 грудня 1988 р. Стаття 29 Конституції України передбачає право 

кожної людини на свободу та особисту недоторканність. Це право як одне з 

найважливіших прав людини включає презумпцію невинуватості, 

процесуальні права людини під час попередньогослідства, судочинства, у 

випадках позбавлення волі, а також право на компенсацію в разі, коли 

людина стала жертвою незаконного арешту або затримання [2, 26].  Все це є 

гарантіями свободи та особистої недоторканності.  

Розуміння всієї складності проблем забезпечення українськими судами 

і правоохоронними органами права на свободу й особисту недоторканність 

потребує нового осмислення, зокрема з урахуванням змін, внесених до 

Конституції України в частині правосуддя. Пріоритетність норм 

міжнародного права, зокрема, ст. 5 Конвенції, як і ст. 29 Конституції в 

порівнянні з позитивним законодавством — нормами Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК), не є системною проблемою 

національного законодавства. Зокрема, в КПК чітко визначено, що 

Верховний суд як найвищий судовий орган країни є компетентним судом у 

питаннях, які виникають із міжнародних договорів, в тому числі 
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застосування ст. 5 Конвенції. Також достатньою є практика Європейського 

суду з прав людини в тлумаченні ст. 5 Конвенції, зокрема й щодо України. 

За порушення ст. 5, 3 і 4 Судом винесено два пілотні рішення у справах 

проти України: «Харченко проти України» [3] та «Ігнатов проти України» 

[4], де звертається увага України як держави-учасниці на окремі прогалини 

законодавства, а головним чином на проблеми судової практики, які 

необхідно привести до стандартів Суду. 

Ще в 2011 році в справі «Харченко проти України» Суд констатував 

порушення пункту 1(c) ст. 5 Конвенції через законодавчі прогалини щодо 

періодів тримання під вартою, яке здійснювалося без відповідного судового 

рішення: 

— після закінчення слідства та до початку судового розгляду; 

— щодо судових рішень, винесених на стадії судового розгляду, які не 

містять визначених строків подальшого тримання під вартою, таким чином 

залишаючи без змін такий запобіжний захід, а не продовжуючи строк його 

застосування[3]. 

Крім того, Суд констатував порушення п. 3 ст. 5 Конвенції у справах 

про тривалі строки тримання під вартою, де національні суди часто 

обґрунтовують продовження строку тримання під вартою однаковими 

підставами протягом всього періоду ув’язнення, якщо взагалі роблять це. 

Після спливу певного часу подальше існування обґрунтованої підозри 

перестає само по собі бути підставою для позбавлення свободи, а суди 

зобов’язані обґрунтовувати рішення про продовження тримання під вартою 

іншими підставами, які мають бути чітко вказані[3]. 

Під час розгляду питання законності тримання під вартою Суд 

стикнувся з проблемою відсутності адекватного реагування з боку 

національних судів на аргументи заявників про необхідність звільнення їх з-

під варти. Національні суди, компетентні вирішувати такі питання й 

ухвалювати рішення про звільнення з-під варти, без чіткої процедури 

розгляду питання законності тримання під вартою часто залишаються 

теоретичним, а не практичним засобом. 

Чинне законодавство не захищає заявників від свавілля, коли 

національний суд відмовляється повторно дослідити обґрунтованість 

тримання заявника під вартою, посилаючись на те, що раніше він уже 

неодноразово вирішував питання щодо законності тримання під вартою, тим 

самим позбавляючи заявника права, гарантованого п. 4 ст. 5, на розгляд 

питання законності його ув’язнення, як у справі «Єлоєв проти України» [5]. 

У справі «Ігнатов проти України» Суд уже наприкінці 2016 року вдруге 

констатує, що існуюча судова практика ставить під сумнів ефективність 
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реформи кримінальної юстиції загалом та обрання запобіжних заходів 

зокрема[4]. Суд повертається до справи «Чанєв проти України» від 2014 

року, в якій два роки тому вже констатував існування системної проблеми 

щодо обрання запобіжних заходів, оскільки слідчий суддя залишив скаргу 

заявника без задоволення, стверджуючи, що в суду першої інстанції було два 

місяці для вирішення питання щодо продовження тримання його під вартою 

відповідно до ч. 3 ст. 331 КПК. Отже, бездіяльність слідчого судді мала 

наслідком порушення Україною ст. 5 Конвенції [6]. 

Обов’язок кожного судді вивчати рішення Суду як національне 

законодавство є зрозумілим. Однак спрямувати судову практику усіх суддів, 

тобто як правильно застосовувати норми матеріального закону на підставі 

фактичних обставин, встановлених із дотриманням норм процесуального 

права, є обов’язком Касаційного суду у складі Верховного Суду України. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 року та 

процесуальні кодекси не дають судам процесуальних засобів забезпечити 

однакову судову практику. Для цього вони мають обмежені повноваження: 

узагальнення судової практики та рекомендації постанов пленуму, які не 

мають обов’язкового характеру. Рішення Верховного Суду, які мають 

обов’язковий характер, можуть змінити таку рекомендацію в межах 

декількох днів [7]. 

Висновок.Отже, зазначене вище свідчить про те, що законодавство 

України щодо захисту права на свободу та особисту безпеку ще потребує 

вдосконалення з метою повної відповідності міжнародно-правовим 

стандартам у цій сфері. Як свідчить аналіз Кримінально-процесуального 

кодексу України, він містить положення, які суперечать стандартам Ради 

Європи та іншим міжнародно-правовим актам щодо гарантій права на 

свободу та особисту недоторканість. 
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ЮРИДИЧНА СИЛА МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ: 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Досліджуючи нормативно-правові акти України, науковці все частіше 

звертають увагу на їх удосконалення та уніфікацію, одним із вагомих питань, 

які постають перед державою з моменту незалежності є: «Що вище за 

юридичною силою: Конституція Україничи міжнародний договір, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України?» 

Для вирішення вищезазначеного питання нам потрібно визначити 

юридичну природу цих законодавчих актів в українському 

законодавстві.Конституція України – це основний закон держави, прийнятий 

Верховною Радою України 28 червня 1996 року, який має найвищу 

юридичну силу та забезпечує і регулює найважливіші суспільні відносини в 

державі, захист прав і свобод людини і громадянина, відповідно до якого 

приймаються закони та інші нормативно-правові акти, які повинні йому 

відповідати. Відповідно до ст. 2 Закону України«Проміжнародні договори 

України» від 29.06.2004 року, міжнародний договір України - укладений у 

письмовій  формі з іноземною  державою  або іншим суб'єктом міжнародного 

права,  який регулюється міжнародним  правом,  незалежно  від  того,  

міститься договір  в одному чи декількох пов'язаних між собою документах,  
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і незалежно  від  його  конкретного  найменування  (договір,  угода, 

конвенція, пакт, протокол тощо) [1]. 

Механізм укладання міжнародних договорів визначено в 

українському законодавстві. Зазначені договори укладаються Президентом 

України й, у передбачених законом випадках, мають отримати згоду 

Верховної Ради України на їхню обов’язковість. При цьому чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є 

частиною національного законодавства України [2]. 

Конституційний Суд України за зверненням Президента України, 

абощонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету 

Міністрів дає висновки про відповідність Конституції чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до 

Верховної Ради для надання згоди на їхню обов’язковість[2]. Якщо 

Конституційний Суд визнає, що міжнародний договір суперечить 

Конституції України, то його укладання стає можливим  лише після внесення 

відповідних змін до Конституції. 

На сьогоднішній день виникають дискусійні питання щодо 

визначення місця міжнародних договорів України в ієрархії їх нормативно-

правових актів. При дослідженні даного питання ми дійшли висновку, що 

більшість вітчизняних учених погоджується лише з тим, що міжнародні 

договори посідають нижчий щабель у цій ієрархії порівняно із самою 

Конституцією України. 

В Українському законодавстві юридичну силу міжнародного 

договору визначено у ст. 9 Конституції України, ст.ст. 26-27 Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р., ст. 19 Закону 

України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року та 

розділі 10 Декларації «Про державний суверенітет України» від 16.07.1990 р. 

У ч. 2 ст. 9 Конституції України визначено, що укладення 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише 

після внесення відповідних змін до Конституції України. Це означає, що 

уповноважені суб’єкти та органи державної влади не мають права укладати 

такі договори та застосовувати його норми, якщо вони суперечать 

Конституції. 

Відповідно до ст.ст. 26-27 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів, учасник не  може  посилатись  на положення свого внутрішнього 

права як на виправдання для невиконання ним договору [3]. У даному 

випадку потрібно зрозуміти, що мав на увазі законодавець під поняттям 

«положення», оскільки з теорії ми знаємо, що це правовий акт, який визначає 

основні правила організації та діяльності, функції, права та обов'язки 
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державних органів, установ та їх структурних підрозділів, тобто виражається 

у такій формі законодавчих актів як укази, накази, розпорядження, постанови 

уповноважених органів держави. Із цієї сторони розуміння все прозоро, а 

якщо законодавець мав на увазі всі нормативно-правові акти держави, то 

наслідком цього є те, що держава не може звернутись до Конституції, як 

найвищого за юридичною силою закону у зв’язку з викладеними вимогами 

ст. 27 вищезгаданої Конвенції, яка була прийнята і набула згоди України на її 

обов’язковість ще до набуття чинності Конституцією України. Отже, дана 

Конвенція не проходила процедуру, що з моменту прийняття Конституції 

України стала обов’язковою для міжнародних договорів.  

Стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори України» 

передбачає, що якщо міжнародним договором України, який набрав чинності 

в установленому  порядку,  встановлено  інші  правила,  ніж  ті,  що 

передбачені  у  відповідному  акті   законодавства   України,   то 

застосовуються правила міжнародного договору [4]. 

 З цього зрозуміло, що міжнародний договір згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою Українив ієрархії за структурою юридичної 

сили є вищим ніж закони та інші нормативно-правові акти, окрім 

Конституції. У ст. 8 Закону України «Про міжнародні договори України» 

зазначено, що згода України на обов'язковість для неї міжнародного 

договору  може  надаватися  шляхом  підписання,  ратифікації,  

затвердження, прийняття договору, приєднання до договору, а також 

обов'язковість може надаватися й іншим шляхом, про який домовилися 

сторони.  

Хочемо звернути увагу і на те, що пріоритетність норм міжнародних 

договорів над нормами національного законодавства, як вище зазначалося 

передбачено у ст. 19  Закону України «Проміжнародні договори України», у 

зв’язку з цим можна зазначити, що міжнародний договір після набуття згоди 

парламентом набуває статусу Закону, оскільки він імплементованийу 

національне законодавство імає вищу юридичну силу серед інших 

нормативно-правових актів.   

На нашу думку, положення щодо пріоритету міжнародних договорів 

над національним законодавством може бути спірним з точки зору 

забезпечення суверенітету держави, але для гармонізації національного 

законодавства з цих питань потрібно усунути неузгодженість між Основним 

Законом та спеціальним законом, щодо міжнародних договорів. Вважаємо, 

що положення ч. 2 ст. 19  Закону України «Проміжнародні договори 

України» мало знайти своє відображення у Конституції України. 
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На думку судді Конституційного Суду у відставці, професора М. 

Козюбри, відсутність у Конституції положення про перевагу норм 

міжнародних договорів над нормами національного законодавства є 

свідомим рішенням Верховної Ради України, бо в проекті Конституції така 

норма містилася, але з остаточного тексту вилучена [5, с. 9]. 

Отже, на наш погляд, некоректним є невиконання державою прийнятих 

нею міжнародних зобов’язань, а норми національного законодавства, 

включаючи Конституцію України, що не узгоджені з основними принципами 

міжнародного права, мають бути відкориговані й приведені у відповідність. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У МЕХАНІЗМІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку України особливе місце посідає проблема 

забезпечення прав людини, що являє собою найбільший інтерес і породжує 

безліч дискусійних питань. 
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Питання визнання, дотримання і захисту прав людини завжди 

знаходились в компетенції різних державних органів влади, оскільки це їх 

найважливіший конституційний обов’язок (ст. 3 Конституції України) [1]. 

Значну роль відведено органам Національної поліції, яка, вступаючи в 

найрізноманітніші правові відносини з громадянами, наділена у цій сфері 

цілим комплексом завдань і функцій (напрямків діяльності). Йдеться про 

“забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а 

також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання у 

межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок над- звичайних ситуацій 

потребують такої допомоги (ст. 2 Закону України “Про Національну 

поліцію”). Більше того, згідно зі ст. 1 Закону України “Про Національну 

поліцію”, Національна поліція України як “центральний орган виконавчої 

влади, служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку”[2]. 

В організаційно-правовому механізмі забезпечення прав людини 

правоохоронні органи, доповнюючи один одного в процесі взаємодії, 

утворюють систему, яка виступає ядром забезпечення порушених прав 

людини. Спеціальним суб’єктом управління в організаційно-правовому 

механізмі забезпечення правлюдини є Національна поліція, яка створюється і 

функціонує як складова частина єдиної централізованої системи органів 

виконавчої влади у сфері внутрішніх справ, з її складовими підрозділами, 

організаціями та службами. 

Варто зазначити, що в п. 1 Декларації про поліцію, прийнятій 

Парламентською Асамблеєю Ради Європи 8 травня 1979 р., наголошено на 

правоохоронному характері поліцейської діяльності. “Поліцейський, йдеться 

в Декларації, повинен виконувати покладені на нього законом обов’язки 

щодо захисту своїх співгромадян і суспільства від насильства, грабежу та 

інших суспільно небезпечних дій, як це встановлено законом” [3]. 

У своїй роботі Національна поліція керується Конституцією України, 

Законом України “Про поліцію”, Законом України “Про оперативно-

розшукову діяльність”, іншими законами і підзаконними актами України, 

нормативними актами МВС України. Її робота будується на засадах 

законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії 

з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням. 

Національна поліція поряд з іншими правоохоронними органами 

покликана приводити в дію механізм правової охорони. Вони забезпечують 

застосування заходів державного примусу, маючи на меті усунення перешкод 
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реалізації прав людини, поновлення порушеного права, притягнення винних 

осіб до юридичної відповідальності. 

Завдяки своєчасним профілактичним заходам співробітників органів 

Національної поліції (дільничних офіцерів поліції, оперативних 

уповноважених, інспекторів поліції у справах неповнолітніх та ін.) права 

людей із схильністю до протиправної поведінки зберігаються цілком або 

втрачаються на менший строк. Запобігання дій особи на стадії підготовки до 

правопорушення дозволяє або зберегти її права у повному обсязі, або 

уберегти від їхньої втрати на тривалий строк. Особа, що вчинила умисний 

злочин і викрита, позбавляється волі (відбувається обмеження прав і свободи 

дій у просторі) або втрачає права і повноту волі на триваліший період, ніж та 

особа, що готується до злочину (відбувається обмеження прав і свободи дій у 

часі). 

Важливим чинником під час захисту та відстоювання людських прав 

будь-якої особи є повага та захист людської гідності. 

Співробітники органів Національної поліції не є соціальними 

працівниками і соціальні права не входять у рамки їх компетенції та 

обов'язків, але вони постійно спілкуються з людьми різних прошарків 

суспільства і роблять свій внесок у підтримку безпеки для всіх громадян. 

Деякі підрозділи поліції регулярно зустрічаються з місцевою владою для 

обговорення соціальних проблем - такі зустрічі можна вважати як зразок 

внеску поліції в поліпшення життя суспільства. 

Отже, механізм захисту прав є системою та комплексом послідовних 

дій, які спрямовані на захист прав людини. Фактично і механізм реалізації 

права людини на захист теж є системою та комплексом послідовних дій, які 

спрямовані на захист прав людини. 

Механізм правового захисту визначається як динамічна система 

правових форм, засобів і заходів, дія і взаємодія яких спрямовані на 

запобігання порушенням прав людини чи на їх відновлення у випадку 

порушення. Він містить у собі три елементи: 1) охорону прав; 2) захист прав; 

3) юридичну допомогу людині. Охорона прав людини є механізмом 

безпосередньої дії охоронних норм права та організаційно-правової 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, установ і 

посадових осіб, а також громадських об’єднань щодо недопущення порушень 

прав людини. Захист прав є об’єктивною потребою, оскільки всі права, 

надані особі й незабезпечені необхідними засобами захисту у випадку їх 

порушення, є лише «декларативними правами». Захист прав – це частина 

правового захисту людини, що складається з примусово-правової (зокрема, 

матеріально-правової та процесуальної) діяльності органів державної влади й 
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управління, правоохоронних органів, громадських організацій і посадових 

осіб, а також громадян та осіб без громадянства, здійснюваної законними 

засобами для підтвердження або відновлення оскарженого або порушеного 

права людини. 

Серед актуальних завдань підвищення ефективності діяльності органів 

Національної поліції щодо захисту правлюдини постає проблема 

удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють цю сферу. 

Доцільнозазначити, що вони не повноюміроюпослідовні і, щодужеважливо, 

недостатньоадаптовані до сучаснихсоціальнихреалій.У чинних нормативно-

правових актах нерідковиявляютьсясуперечностіміжзатвердженою на 

сьогодні державою правовою політикою у сферізабезпеченняправ людини та 

праворегулюючимінструментаріємвтіленняїї в життя [4, с. 36]. 

Список використаних джерел: 

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. (Із змінами, внесеними згідно із Законом України 

«Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 

2014 року № 742–VII). 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року № 

580–VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. 

3. Декларація про поліцію: Резолюція Парламентської асамблеї Ради 

Європи № 690 від 08 травня 1979 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0. rada. gov. ua/laws/show/ 994_803. 

4. Криштанович М. Діяльність ОВС щодо захисту прав і свобод 

людини як важлива умова забезпечення національної безпеки України / М. 

Криштанович // Науковий вісник. – 2013. – Вип. 12 «Демократичне 

врядування». – С. 34–38. 

 

Ганжа Анастасія Андріївна, 

курсант 12 навчальної групи ННІ № 3 НАВС 

Науковий керівник: 

 Кулик Т.О.,  

доцент кафедри конституційного права 

 та прав людини НАВС, к.ю.н. 

 

ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ: ПРАКТИКА 

 ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

    Все більше гостро в сучасній Україні постають питання 

неприпустимості дискримінації. Оскільки наявність дискримінації в 

суспільстві є порушенням принципу рівності, який гарантовано ст. 21 
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Конституції України. Відповідно до якої, усі люди є вільні і рівні у своїй 

гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними [1]. 

Останнім часом посилилась увага з боку наукової спільноти до 

проблематики протидії дискримінації, з’явилися фахові наукові публікації, 

однак переважно вони мало відомі практикуючим юристам та не орієнтовані 

на юристів-практиків [2, с. 5]. 

    Принцип заборони дискримінації (принцип «недискримінації») є 

основоположним принципом права, який виступає одним зі «стовпів» 

європейського та міжнародного права у сфері прав людини в цілому. Він 

тісно пов’язаний з принципом рівності, який більш-менш докладно 

розглядається в системі формальної юридичної освіти України і, відповідно, 

краще знайомий українським юристам. Цей зв’язок відтворюється й у 

законодавстві України, адже численні антидискримінаційні положення 

викладені в національному законодавстві саме через конструкцію рівності. 

Водночас, як наслідок пострадянської спадщини, принцип рівності разом з 

іншими основоположними принципами сприймається практикуючими 

юристами радше як філософський імператив, ніж як ефективний юридичний 

інструментарій, який може використовуватися в судах при аргументації 

позиції у справі. З іншого боку, принцип рівності зазвичай зводиться саме до 

формально-юридичного розуміння та не охоплює концепцію субстантивної 

рівності, що унеможливлює сучасне бачення заборони дискримінації, яка 

вимагає «рівного ставлення у рівних умовах (ситуації), і відмінного — у 

нерівних (відмінних) умовах» [2, с. 8]. 

Щодо практики Європейського Суду з прав людини в сфері боротьби із 

дискримінацією, вона має в основі правило закріплене у ст. 14 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 р., де 

зазначено, що Стаття 14 користування правами та свободами, визнаними в 

цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою 

- статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 

національного чи соціального походження, належності до національних 

меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою [3]. 

 Важливим кроком на шляху утвердження самостійного характеру 

принципу дискримінації стало ухвалення Протоколу № 12 до Європейської 

конвенції, який був відкритий для підписання 04.11.2000 р. та ратифікований 

Україною Законом від 09.02.2006 р. № 3435-IV. Стаття 1 Протоколу № 12 до 

Конвенції передбачає загальну заборону дискримінації. У судовій практиці 

України також починають звертатися до вимог Протоколу № 12 до 
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Конвенції. Це стосується як судів загальної юрисдикції, так і 

конституційного судочинства. 

  Національне законодавство в основі заборони дискримінації закладає 

ч. 2 ст. 24 Конституції України, відповідно до якої не може бути привілеїв чи 

обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками [1]. 

Частина 3 цієї ж статті визначає гарантії забезпечення рівності прав 

жінки і чоловіка, що забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 

освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними 

заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних 

пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з 

материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 

материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та 

інших пільг вагітним жінкам і матерям [1]. 

В сучасних умовах особливого значення набуває висновок, що права і 

свободи, передбачені статтею 24 Конституції України, не можуть бути 

обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Основного 

Закону). (Офіційне тлумачення статті 64 Конституції України див. у Рішенні 

Конституційного Суду України № 9-зп від 25.12.97 р.). Проголошуючи 

рівність усіх громадян перед законом, стаття 24 Конституції таким чином 

встановлює й рівну підлеглість усіх громадян законам, тобто, як вважає 

Конституційний Суд України, рівність громадян перед законом означає рівну 

для всіх обов’язковість конкретного закону з усіма відмінностями у правах 

або обов’язках, привілеях чи обмеженнях, які в цьому законі встановлені [2, 

с. 11]. 

Крім того, національне законодавство містить Закон України «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», який між іншим дає 

визначення поняттю дискримінації, так відповідно до ст. 1 зазначеного 

Закону дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, 

сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими 

ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі - 

певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні 

правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім 

випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану 

мету, способи досягнення якої є належними та необхідними [4]. 
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Загалом питання заборони дискримінації в Україні врегульовано 

достатньо, але практика Європейського Суду з прав людини має приклади 

появи нових ознак для дискримінації порівняно із тим, що зустрічають в 

Україні.  
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ІДЕЯ СОБОРНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ В 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: КОНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

Право самовизначення –  

це право народу самому визначати свою долю. 

На шляху до здобуття своєї незалежності Україна пройшла й пережила 

багато змін у геополітичному житті. Особливо це стосується останнього 

десятиліття ХХ століття, адже у цей час виступає нова політична реалія – 

творення Української незалежної держави з-поміж інших країн 

пострадянського простору. 

Глобальні трансформації з появою нової держави вплинули не лише на 

регіон колишнього СРСР, а й на інші зарубіжні країни. З цього приводу 

американський політолог З. Бжезінський зазначив, що досягнення 

суверенного статусу Україною є однією з найвідчутніших геополітичних 

подій ХХ століття [1]. 

file:///D:/Downloads/GuidelinesFinal26-05.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
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16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла документ 

історичного значення – Декларацію про державний суверенітет України. 

Вона складалася зі вступу (преамбули) та 10 розділів: І. Самовизначення 

української нації, II. Народовладдя, III. Державна влада, IV. Громадянство 

Української РСР, V. Територіальне верховенство, VI. Економічна 

самостійність, VII. Екологічна безпека, VIII. Культурний розвиток, IX. 

Зовнішня і внутрішня безпека, X. Міжнародні відносини [3]. 

У Декларації записані слова: «Верховна Рада Української РСР, 

виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне 

суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод 

людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний 

політичний, економічний, соціальний та духовний розвиток народу України, 

визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити 

суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний 

суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність 

влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у 

зовнішніх зносинах» [3]. 

Але незважаючи на прийняття Декларації про державний суверенітет, 

Україна продовжувала залишатися у складі Союзу РСР, хоча з цього часу 

діяла самостійніше, сміливіше, без огляду на Москву. 

Впродовж короткого часу (з літа 1990 p. до літа 1991 p.) Верховна Рада 

УРСР схвалила близько 40 законів і 68 постанов з різних аспектів 

економічної політики. З-поміж них - закон про економічну самостійність 

України (серпень, 1990 р.) та постанова (листопад, 1990 p.) "Про проекти 

концепції та програми переходу Української РСР до ринкової економіки", 

інші акти [1]. 

Такий порядок дій УРСР (й інших республік, які входили до складу 

СРСР) зумовив початок розгортання нового етапу в соціально-політичному 

житті суспільства – етапу загальнодемократичної революції, в ході якої було 

юридично ліквідовано компартійну систему, а з  часом припинено існування 

Союзу РСР. 

Позачергова сесія Верховної Ради України 24 серпня 1991 p. 

розглянула надзвичайно важливе для подальшої долі народу питання: про 

політичну ситуацію в республіці й заходи, які необхідно вжити для 

недопущення можливості повторення подібних дій у майбутньому. Сесія 

прийняла історичний документ - Акт проголошення незалежності України. 

Документ набрав чинності з моменту його схвалення [1]. 

З давніх часів український народ постійно прагнув до національного 

суверенітету. Акт про незалежність є підтвердженням боротьби українців за 
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самостійність й продовженням тисячолітньої традиції державотворення в 

Україні, враховуючи природнє право на самовизначення. Отже, можна 

константувати той факт, що прийняття документа про незалежність України 

– це об’єктивна потреба, об’єктивний процес розвитку суспільства в сучасну 

епоху [1]. 

Прагнучи утвердження на території України загальнолюдських 

соціальних цінностей і благ, зокрема, принципів свободи людини, гуманізму, 

соціальної справедливості, рівноправності усіх націй та етнічних груп, 

беручи до уваги, що на території держави проживають громадяни понад 100 

національностей, які разом з українцями становлять 52-мільйонний народ 

України, Верховна Рада 1 листопада 1991 p. прийняла «Декларацію прав 

національностей України». 

Дуже важливим завданням молодої держави було створення власних 

Збройних сил - гаранта захисту державної незалежності, територіальної 

цілісності та суверенітету країни. Без надійних і достатніх збройних сил 

будь-яка держава не могла б довго проіснувати. 

Прагнучи забезпечити економічний суверенітет, входження у світове 

господарське співтовариство, добробут і умови для вільної, творчої праці 

громадян, Україна розпочала перехід до ринкової економіки, визначила 

рівноправність усіх форм власності. 

28 червня 1996 року в житті Українського народу й Української 

держави сталася знаменна історична подія - в результаті тривалого 

конституційного процесу була прийнята нова Конституція України. 

Нова Конституція охопила своїм регулюванням значно ширше коло 

суспільних відносин порівняно з попередньою Конституцією в політичній, 

економічній, соціальній, культурній та інших сферах, закріпила якісно новий 

статус особи - людини і громадянина, держави й суспільства, органів 

державної влади і місцевого самоврядування. Нова Конституція є Основним 

Законом і актом вищої юридичної сили, що обумовлює прийняття законів та 

інших нормативно-правових актів на основі Конституції і у повній 

відповідності з нею [2]. 

Норми цієї Конституції є нормами прямої дії. Це означає, що 

громадянам гарантується можливість звернення до суду для захисту своїх 

конституційних прав і свобод безпосередньо, на підставі Конституції. 

Сьогодні  головним завданням усіх органів державної влади й місцевого 

самоврядування, всього суспільства в цілому і кожної людини, кожного 

громадянина с забезпечення найшвидшого, найповнішого і найточнішого 

приведення Конституції в дію, її реалізації, виконання [1]. 
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Конституція має сприяти, в першу чергу, забезпеченню прав і свобод 

людини та гідних умов її життя, зміцненню громадянської злагоди на 

території України, розвитку і зміцненню демократичної, соціальної, правової 

держави та вирішенню основних питань розвитку і функціонування 

суспільства й держави. 

Отже, на своєму історичному шляху до незалежності Україна пройшла 

багато перепон. Ідея національної самостійності, суверенності супроводжує 

українців всі віки, виступає стимулом боротьби, мотивацією у нелегкій 

дорозі до самовизначення держави. 

Список використаних джерел: 

1. Становлення державності незалежної України і конституційний процес: 

історико-правовий аспект. URL: https://www.bestreferat.ru/referat-

250678.html. 

2. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. 

тексту. Харків: Право, 2016. 82 с. 

3. Декларація про державний суверенітет України 

Верховна Рада УРСР; Декларація від 16.07.1990 № 55-XII. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/55-12. 

 

Коваль Валерія Євгенівна   

курсант 1 курсу ННІ № 3 

Національної академії внутрішніх справ 

Науковий керівник:  

Кулик Т.О.,  

доцент кафедри конституційного права  

та прав людини НАВС, к.ю.н. 

 

ПРАВО НА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЖИТЛА:  

РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ 

У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут 

власності.  Його регламентація визначає характер регулювання інших 

інститутів цивільного права.  Серед численних нормативних актів в Україні 

щодо питань власності важливе місце займають Закон України «Про 

власність» від 7 лютого 1991 р. та Цивільний кодекс України (розділ 11) 

Право власності регулює лише статику майнових відносин власності, тобто 

визначає стан приналежності матеріальних благ індивідам.  В цивільно-

правовій науці право власності має два значення: в об’єктивному 

і суб’єктивному розумінні. Право власності в об'єктивному  розумінні — це 

сукупність правових норм, які встановлюють і охороняють приналежність 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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матеріальних благ конкретним суб'єктам (в тому числі визначають підстави 

та умови виникнення і припинення у них такого права щодо цих благ). Право 

власності в суб'єктивному значенні — це передбачене і гарантоване законом 

право конкретного суб'єкта-власника (громадянина, колективного утворення, 

держави) здійснювати володіння, користування, розпорядження та інші 

можливі правомочності щодо належного йому майна на свій розсуд і з будь-

якою метою, якщо інше не передбачено законом [1]. 

Згідно зі ст. 30 Конституції України кожному громадянину 

гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення в житло 

чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як 

за вмотивованим рішенням суду [2]. 

До житла, через його призначення, пред'являються спеціальні вимоги 

щодо санітарно-технічного стану. У разі порушення цього стану житла та 

неможливості його відновлення таке житло підлягає зносу чи переведенню у 

нежилий фонд. Це регламентоване «Положенням про обстеження стану 

жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і 

технічним вимогам та визнання жилих будинків та жилих приміщень 

непридатними для проживання», яке затверджене постановою Ради Міністрів 

УРСР від 26.05.84р. № 189. Житло завжди має цільове призначення. Воно 

розраховане саме для проживання людей. Це закріплено у ст. 6 Житлового 

Кодексу. Надання приміщень у жилих будинках для потреб промислового 

характеру забороняється. Житло в ЄС вважається місце де особа є «дома». 

Тобто це може бути намет, автобудинок, житловий трейлер. Європейський 

суд з прав людини у справі «Баклі проти Сполученого Королівства» зазначив, 

що ніщо у статті 8 Конвенції та у попередніх рішеннях Суду не свідчить на 

користь того, що концепція «житла» має обмежуватися резиденцією, яка 

облаштована відповідно до чинного законодавства155 та визнав, що захистом 

статті 8 Конвенції охоплюється циганська кибитка (шатро) [3]. 

Відповідно до ст. 13 КПК України «не допускається проникнення до 

житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку 

інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених 

цим Кодексом» [4]. 

Практика Європейського Суду з прав людини (далі ЄСПЛ), щодо 

визначення самого поняття житла є відмінною від розуміння житла в 

національному українському законодавстві. Так, житло в практиці ЄСПЛ 

воно включає в себе, окрім іншого, офіс компанії, якою керує приватна 

особа, а також зареєстровану контору юридичної особи, філії та інші 

приміщення ділового підприємства, визначення запропоноване в частині 2 

статті 233 КПК, обмежує це визначення тим, що формально воно належить 
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«особі», не згадуючи при цьому юридичну особу (для порівняння див. 

 ч. 1 ст. 55 КПК, де згадуються «фізична» та «юридична особа»). Оскільки 

правомірність володіння приміщенням має – якщо має взагалі – дуже обмежене 

значення для законних цілей кримінального процесу, то цей останній компонент 

слід розглядати як такий, що послаблює загальну норму [4]. 

Згідно практики Європейського Суду з прав людини зміст самого права 

на недоторканість житла збігається із тим, що гарантоване ст. 30 Конституції 

України. Але під поняттям «житло» відповідно до практики Європейського 

Суду з прав людини може бути навіть «шалаш», в Україні житлом визнається 

приміщення з відповідними умовами.   
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РОЛЬ КОНВЕНЦІЙНИХ ОРГАНІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ 

Мета: дослідити та проаналізувати роль конвенційних органів захисту 

прав людини та особливості щодо умов звернення до відповідних органів. 
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 Актуальність теми. Перед нашою державою на сьогоднішній день 

постав комплекс питань, пов'язаних з реалізацією та ефективного 

застосування міжнародних договорів у галузі прав людини. Вони повинні 

підкріплюватись стійкою системою виконання державами своїх зобов'язань. 

Відповідно, дослідження міжнародно-правової природи функцій 

конвенційних органів захисту прав людини, їх компетенції є вкрай важливим 

для забезпечення належної реалізації міжнародних договорів. 

Під терміном «механізми міжнародного захисту прав людини» 

розуміють систему міжнародних (міждержавних) органів і організацій, що 

діють з метою здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини чи 

їх відновлення у випадку порушення. Слід зазначити, що, окрім 

міждержавних органів і організацій, у світі існує безліч так званих 

неурядових правозахисних організацій. 

Для зручності можемо схематично всі правозахисні міжнародні 

організації поділити на дві групи: універсальні та регіональні. 

Універсальні правозахисні механізми – це органи й організації, які 

поширюють свою діяльність на увесь світ, незалежно від державних і 

регіональних кордонів. 

Всі універсальні правозахисні органи поділяють на три види: 

1) Постійні органи, що є частиною апарату ООН. 

2) Органи, створені згідно з міжнародними угодами, укладеними під 

егідою ООН.  

3) Спеціалізовані установи Організації Об’єднаних Націй. [1]. 

Регіональною міжнародну організацію називають, якщо її учасниками є 

держави, розташовані в межах певного регіону земної кулі, наприклад, 

Європи, Африки чи Південної Америки. 

Види регіональних систем захисту прав людини: 

Міжамериканська діє в рамках Організації Американських Держав і 

представлена Міжамериканською комісією з прав людини і 

Міжамериканським судом з прав людини.  До комісії можуть звертатися зі 

скаргою будь-які фізичні особи, групи, особи чи недержавні організації. 

Комісія вживає заходів до досягнення дружнього врегулювання, а якщо це не 

вдалося, – вона приймає висновок у справі. Ці висновки мають велику 

моральну вагу, їх, як правило, враховують держави, обвинувачені в 

порушеннях прав людини. 

Африканська система складається з Африканської комісії прав людини 

і народів, що є органом Організації Африканської Єдності. Вона діє на 

підставі Африканської хартії прав людини і народів. Комісія заслуховує 

кожні два роки звіти держав про законодавчі й інші заходи для захисту прав 
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людини. Комісія з цього приводу формулює судження і пропозиції. Також 

вона розглядає заяви громадян і недержавних організацій про масові і 

систематичні порушення прав людини. По них Комісія готує свої висновки 

для вищого органу ОАЕ – Асамблеї глав держав і урядів. 

Європейська система захисту прав людини найрозгалуженіша і 

найдієздатніша. Система діє в рамках Ради Європи, членом якої Україна є від 

1995 року. Європейський правозахисний механізм заснований на низці 

договорів, основним серед них є Європейська конвенція захисту прав 

людини й основних свобод. Крім неї, у рамках Ради Європи розроблені 

Європейська соціальна хартія, Європейська конвенція прав меншостей, 

Європейська конвенція прав дитини, Європейська конвенція запобігання 

катуванням [2]. 

Більшість міжнародних інстанцій зосереджені на загальному нагляді за 

станом прав людини в державах, які підписали міжнародні угоди, на основі 

яких ці організації працюють. Таке спостереження полягає у заслуховуванні 

періодичних доповідей держав, перевірках на місцях. Скарги чи петиції про 

порушення прав людини, які надходять у такі організації, використовують 

для формування уявлення про загальну ситуацію, яка склалася в сфері 

захисту прав людини у відповідній державі. Тобто такі органи не 

розглядають кожне повідомлення про порушення прав, а намагаються 

з’ясувати загальну картину. 

Багато міжнародних механізмів улаштовані так, що вони можуть 

безпосередньо реагувати тільки на масові чи систематичні порушення прав 

тими чи іншими державами, скарги ж на одиничні випадки порушень 

враховуються лише як ще один штрих до загальної ситуації захисту прав 

людини в окремих державах. Тобто, вони діють у рамках процедур «скарг до 

роздумів», коли відповідний орган не прагне до виправлення кожного 

порушення прав людини, про які йому повідомляють. Скарги, які надходять 

до нього, він оцінює на предмет визначення того, наскільки те чи інше 

порушення торкається всього населення держави, скарги втрачають свою 

індивідуальність і збираються в масиви даних, які згодом використовують 

для рішення питання про необхідність, методи й обсяг втручання. Заявник 

при цьому, як правило, не має ніякої офіційної можливості довідатися про 

долю своєї заяви. 

Найефективнішими є органи й організації, які мають право прийому і 

розгляду індивідуальних скарг (петицій) від громадян і організацій – жертв 

порушень прав людини. Тобто, ці організації провадять квазісудовий процес, 

на якому сперечаються між собою дві сторони – обвинувачувана держава й 

особа, яка заявляє про порушення її прав. За результатами виноситься 
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рішення, обов’язкове для виконання державою чи юридично, чи фактично 

через величезний міжнародний авторитет відповідного органу і характеру 

самого рішення. Відмінність цих органів полягає в їх «обов’язку прийняти 

рішення по кожній спрямованій до них справі, навіть якщо це усього лише 

рішення щодо питання про його допустимість». Таким чином, метою 

процедури є виправлення кожного конкретного порушення. Сторони при 

цьому можуть бути присутні при розгляді їхньої справи (обсяг цього права 

варіюється в різних органах). 

Подібних правозахисних інстанцій у світі дуже небагато, громадянин 

України може звернутися тільки до чотирьох: Комітету з прав людини, 

Комітету проти катувань, Європейського суду прав людини і Комітету із 

свободи асоціацій МОП. 

Згідно із Факультативним протоколом до Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права Комітет із прав людини наділений 

повноваженням розглядати скарги від окремих осіб або груп осіб про 

порушення прав, зазначених у цьому Пакті, якщо такі порушення відбулися 

під юрисдикцією держав, що ратифікували Факультативний протокол. 

Протокол встановлює процедуру розгляду таких скарг. Комітет не розглядає 

повідомлення, якщо скаржник не вичерпав національні засоби правового 

захисту, якщо скарга стосується порушення права, яке не закріплене в 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, або якщо це саме 

питання розглядається за іншою міжнародною процедурою. Розгляд скарг 

відбувається на закритих засіданнях, але рішення Комітету є відкритими та 

підлягають опублікуванню. Рішення Комітету є рекомендаціями. 

Громадяни України нечасто звертаються за захистом своїх прав і 

свобод до Європейського Суду. Це відбувається тому, що у багатьох 

випадках просто не знають, до кого і за якою адресою звертатися, як 

подавати скаргу, як її оформляти тощо. 

Участь адвоката є бажаною, але не обов’язковою. Скарга, яка 

відповідає вищезазначеним вимогам, направляється у м.Страсбург (Франція). 

Скарга має містити такі відомості: 

1. “Сторони” (прізвище, ім’я та по батькові заявника, громадянство, 

фах, дата і місце народження, постійна адреса, номер телефону, адреса, за 

якою заявник мешкає на даний час; прізвище, ім’я та по батькові 

представника, фах представника, адреса представника, номер телефону 

представника; держава, проти якої подано заяву. Якщо заявників декілька, 

інформація надається про кожного із них). 

2. «Викладення фактів» (коротка суть самої скарги (претензії). 

Викладаються факти в їх хронологічній послідовності). 
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3. «Порушення Конвенції» (визначаються конкретні права, гарантовані 

Конвенцію та Протоколами до неї, які, на думку заявника, порушені, з 

посиланням на відповідні статті, та наводяться аргументи). 

4. «Виконання положень статті 26 Конвенції» (дається перелік 

офіційних рішень у справі, із зазначенням дати кожного документа та 

інстанції, яка його видала (суду або ж іншого органу в хронологічному 

порядку), а також коротка інформація про зміст кожного документа. До листа 

належить додати копії цих рішень (Суд не може гарантувати повернення цих 

документів, тому в інтересах особи, яка подає скаргу, надіслати копії замість 

оригіналів). Вказується, чи існують інші інстанції, до яких може звернутися 

заявник, і чому він не використав таку можливість). 

5. «Предмет заяви» (вказується, яких результатів чекає заявник). 

6. «Процедури в інших міжнародних інстанціях» (зазначається, чи 

надсилались скарги, які є предметом цієї заяви, в інші міжнародні інстанції, 

які саме і коли, які були прийняті рішення). 

7. «Список документів» (вказується, які документи (в копіях) 

додаються до заяви). 

8. «Мова листування» (зазначається, якою із двох офіційних мов Ради 

Європи — англійською чи французькою — заявник бажав би користуватися 

при листуванні. При цьому сама скарга подається українською мовою або 

однією із мов національних меншин України. Переводити її на англійську чи 

французьку не потрібно). 

9. «Заява про конфіденційність» (треба зазначити, що заявник бере на 

себе зобов’язання зберігати конфіденційність судової процедури. Тут же 

зазначається, що заявник бажає (якщо він бажає), щоби Суд не розголошував 

його прізвище) [11]. 

Висновки 

Підсумовуючи усе вищесказане, потрібно відзначити, що права людини 

- це цілісний орієнтир, що дозволяє застосовувати "людський вимір" до 

держави, права, етики, моралі. Права і свободи людини є визначеним 

нормативним виміром її соціально-культурної діяльності. Більш того, вони 

виступають як одна з найбільших культурних цінностей. 

Сьогодні як ніколи гостро поставлено питання про міжнародно-правові 

гарантії дотримання прав людини. Та й навряд чи взагалі можна всерйоз 

сподіватися на дотримання відповідних стандартів у майбутньому без 

ефективного контролю за виконанням державами своїх зобов`язань у галузі 

прав людини.  

 

 



УКРАЇНА: ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ (шлях до Євроінтеграції) 

69 
 

Список використаних джерел: 

1. М. В. Буроменський. Міжнародне право: Навч. посібник - К.: 

Юрінком Інтер. - 336 с.. 2006. 

2. Міжнародне приватне право // Курс лекцій / К.: Атіка, 2009.- 215 c. 

3. Андріанов К.В. До питання про юрисдикцію Європейського суду з 

прав людини // Право України. - 2000. - № 8. - С. 46-51. 

 

Сасіна О.А. 

здобувач ступеня вищої освіти магістра 

за спеціальністю «Право»  

6 КМ-1 А курсу ІЗДН НАВС 

Науковий керівник 

Хальота А.І. 

професор кафедри конституційного права 

та прав людини НАВС, к.ю.н., доцент 

 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА 

 

Міжнародні відносини займали значне місце в житті держави, 

суспільства, людини упродовж усього історичного розвитку. З міжнародними 

відносинами пов’язане створення кордонів, становлення політичних та 

соціальних інститутів, розвиток економіки, культури тощо.  

Світова політика та міжнародні відносини є невід'ємною частиною 

сучасної політичної науки. Світову політику прийнято пов'язувати з 

глобальними проблемами і питаннями розвитку світової політичної системи 

в цілому, в той час як міжнародні відносини покликані розкрити складну 

взаємодію між державами та іншими суб'єктами світового політичного 

процесу. 

Міжнародні відносини за сферами суспільної діяльності поділяються 

на політичні, дипломатичні, правові, культурно-гуманітарні. При цьому слід 

сказати, що нинішня національна держава охоплює одночасно весь спектр 

міжнародних відносин: є учасником багатьох міжнародних політичних, 

економічних і культурно-гуманітарних організацій, підтримує дипломатичні 

відносини і має дипломатичне представництво у більшості країн світу, 

підписує міжнародні договори і дотримується певних міжнародних 

принципів і норм у контексті як світових організацій, так і регіональних. 

Міжнародні відносини — це сукупність різноманітних стосунків 

(політичних, економічних, дипломатичних, ідеологічних) між національними 

державами або групами національних держав, а також створеними ними 

https://lawbook.online/regulirovanie-pravovoe-mejdunarodnoe/mijnarodne-pravo-navch-posibnik-yurinkom-inter.html
https://lawbook.online/regulirovanie-pravovoe-mejdunarodnoe/mijnarodne-pravo-navch-posibnik-yurinkom-inter.html
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світовими і регіональними організаціями, у процесі взаємодій яких 

складається певний світовий або регіональний правовий порядок. 

З такого визначення міжнародних відносин маємо, що ці відносини є 

середовищем, у якому реалізуються принципи міжнародної політики, під 

якою розуміють цілеспрямовані дії в інтересах суб’єктів, між якими 

складаються ці відносини, і характер виникаючих на цій засаді 

взаємовідносин. Для даного державного суб’єкта – це зовнішня політика, 

оскільки її метою є вирішення задач, які пов’язані з урегулюванням 

навколишнього соціального середовища. 

До провідних суб’єктів міжнародних відносин, які безпосередньо 

створюються державами, відносять їх міждержавні об’єднання – політичні 

або військово-політичні організації. Серед них: Організація Об’єднаних 

Націй /ООН/, Європейський Союз /ЄС/, Ліга арабських держав /ЛАД/, 

Організація африканської єдності /ОАЄ/, Організація Північноатлантичного 

договору /НАТО/, Організація з безпеки і співробітництва в Європі /ОБСЄ/, 

Співдружність незалежних держав /СНД/ та ін. 

Основними формами міжнародної взаємодії є співпраця, суперництво і 

конфлікт.  

Співпраця здійснюється через участь у різних міжнародних 

організаційних структурах, двосторонні й широкомасштабні договори про 

дружбу і співробітництво. Найперспективнішою є співпраця, що адекватно 

відповідає геостратегічним інтересам суб'єктів міжнародних відносин і 

називається стратегічним партнерством. 

Стратегічне партнерство передбачає найбільш масштабний і 

взаємовигідний спосіб взаємодії у різноманітних сферах суспільного життя. 

Суперництво передбачає мирний характер боротьби між державами за 

вигідну реалізацію свого національного інтересу, починаючи від поширення 

своїх капіталів і технологій до розміщення військових баз. Суперництво має 

місце як серед країн, які перебувають у відносинах стратегічного 

партнерства, так і відносинах конфронтації. 

Конфлікти на міжнародному рівні виникають, коли не вдається 

врегулювати несумісні інтереси двох або груп держав. Вони можуть 

виражатися через денонсацію договорів, розрив дипломатичних стосунків, 

економічну блокаду, провокування внутрішньої дестабілізації шляхом 

інформаційних диверсій, терористичних актів, військових переворотів, 

громадянської і світової воєн. 

Міжнародні відносини ґрунтуються на двох основних принципах: сили 

і права. 
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Принцип сили означає, що держава або група держав здатні нав'язати 

іншим державам свої інтереси, поширювати свої впливи, використовуючи 

при цьому свої переваги у військовій силі, дипломатії, економічній 

могутності, технологічному та інтелектуальному розвитку. 

Принцип права передбачає, що національна держава у міжнародних 

відносинах має спиратися не тільки на свою силу, але дотримуватися норм 

міжнародного порядку.  

Безперечно, що міждержавні відносини мають переважне значення в 

світовій політиці, бо саме вони створюють правові межі, які визначають 

позадержавні відносини. Тільки держави мають повноваження укладати 

угоди, починати і закінчувати війни, вступати в офіційні контакти з іншими 

державами. Разом з тим, росте значення недержавних суспільних організацій, 

які не замінюють, а доповнюють компетенцію уряду в міжнародних справах. 

Ведуча роль політики в міжнародних відносинах зумовлена 

наступними факторами: 

По-перше, суб’єкти світової політики володіють колосальними 

ресурсами і можливостями впливу не тільки на власно політичні, але й на 

економічні та інші міжнародні процеси. Переконливим прикладом є роки 

“холодної війни” у ХХ столітті, коли по політичним міркуванням над 

створенням зброї масового знищення людей працювала більшість найкращих 

умів вчених і технічної інтелігенції планети. 

По-друге, міжнародні відношення мають яскраво виражену тенденцію 

до глобалізації, ускладненню і розширенню, що потребує удосконалення 

міжнародних політичних механізмів для їх регулювання. 

По-третє, міжнародні політичні відношення суттєво впливають на 

формування міжнародного порядку, тобто забезпечення нормального 

функціонування держави та інших міжнародних інститутів. 

По-четверте, в наш час, як ніколи гостро постають питання безпеки 

всього людства, проблеми його виживання. Саме в цьому напрямку 

концентрується увага світової політики. 

По-п’яте, за допомогою світової політики можливо найбільш 

ефективно вирішувати складні проблеми світового розвитку, які пов’язані з 

суперечністю між тенденцій до розширення взаємовідносин між народами і 

державами, з одного боку, і різноманітністю політичних і соціально-

економічних систем – з іншого. 

Світова політика в значній мірі визначає склад сучасного світу. Її 

пріоритети зумовлені необхідністю вирішення спільних проблем, які стоять 

перед людством і національними інтересами її суб’єктів. 

В результаті аналізу ми прийшли до таких висновків: 
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1. Міжнародні відносини — це сукупність різноманітних стосунків 

(політичних, економічних, дипломатичних, ідеологічних) між національними 

державами або групами національних держав, а також створеними ними 

світовими і регіональними організаціями, в процесі взаємодії яких виникає 

система міжнародного порядку. 

2. До основних міжнародних структур відносяться організації 

глобального, глобально-регіонального і регіонального масштабів. До 

глобальних міжнародних структур відносять: ООН з її керівними органами 

(Радою Безпеки, Генеральною Асамблеєю, Економічною і Соціальною 

Радою), Світовий банк, МВФ, ГАТТ, ЮНЕСКО, ВООЗ; глобально-

регіональних — Сімку, ОБСЄ; регіональних — ЄС, НАТО, ОПЕК, ЛАД, 

ОАЄ, ОАД, АСЕАН. 

3. Формами міжнародної взаємодії є співпраця, суперництво і 

конфлікти. 

4. Міжнародні відносини базуються на двох принципах: сили і 

права. Сила характеризує здатність активно впливати на інші суб'єкти 

міжнародних відносин, ефективно реалізовувати свої національні інтереси. 

Принцип права передбачає, що кожна держава незалежно від її силового 

потенціалу має дотримуватися загальновизнаних норм міжнародного права. 
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