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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерська робота слухача Національного університету цивільного 

захисту України Поліканової Ольги Віталіївни «Публічна політика у сфері 

захисту прав людини». 

Мета роботи полягає у визначенні наукових засад й обґрунтуванні 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення публічної політики у сфері 

прав людини в Україні.  

У магістерській роботі з’ясовано сутність публічної політики України у 

сфері прав людини, її суб'єктний та інструментальний склад; проаналізовано 

сучасний стан реалізації публічної політики України у сфері прав людини; 

досліджено закордонні практики реалізації публічної політики у сфері прав 

людини; визначено наукові засади підвищення результативності публічної 

політики України у сфері прав людини; запропоновано й обґрунтовано концепт 

розвитку публічної політики України у сфері прав людини, зважаючи на 

проаналізований зарубіжний досвід у цій сфері.  

Об’єктом дослідження є правова політика.  

Предметом дослідження є публічна політика у сфері прав людини. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у визначенні 

наукових засад й обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

публічної політики у сфері прав людини в Україні. 
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ВСТУП 

 

 

Протягом останніх років проблемні питання пов’язані із захистом 

конституційних та інших прав громадян в Україні набувають усе більшої 

актуальності через збільшення викликів і загроз у такій сфері. Це призводить до 

порушення рівноваги в збалансуванні та реалізації інтересів держави, 

суспільства й окремо взятої особистості. Як результат, відбувається загострення 

соціально-економічних проблем у суспільстві, збільшення проявів негативної 

поведінки серед його представників, соціального хаосу й апатії через певні дії 

та бездіяльність державної влади. Через засвідчення останнього має місце 

звернення українців до Європейського суду з прав людини. За його даними, 

Україна входить до антиретингу за кількістю поданих скарг її громадянами до 

цього суду, а також невиконаних рішень зазначеної інституції на вітчизняних 

теренах. Для вирішення таких проблемних питань необхідна ґрунтовна 

розробка концептуальних засад щодо вдосконалення публічної політики у сфері 

прав людини в Україні в умовах розвитку системи публічного управління та 

посилення невизначеності.  

Проблематика державної політики у сфері захисту прав людини 

розроблялася в наукових роботах О. Абрамової, І. Бакірова, Л. Борисової, 

Л. Величко, А, Венгерова, В. Власюк, Р. Войтович, Ю. Гарячої, Є. Глухачова, 

А. Заєць, М. Жернакова, О. Кібенко, В. Кожан, О. Кравчука, К. Лободенко, 

В. Лутковської, Ю. Полянського, С. Погребняка, А. Помази-Пономаренко, 

П. Рабіновича, О. Радутного, Є. Романенка, Г. Романовського, О. Руднєвої, 

О. Самофалової, О. Скакун, В. Тація, Ю. Тодики, Р. Толкованова, М. Шульги 

та ін. [3; 4; 7; 13; 16; 17; 96]. 

У контексті визначення засад та інструментарію публічної та правової 

політики важливими є розробки зарубіжних учених О. Алексєєва, С. Арнштейн, 

Дж. Бермана, Т. Гоббса, Р. Дая, І. Девью, М. Кельмана, І. Козліхіна, 

А. Коробової, Г. Лейбніца, Дж. Локка, Н. Макіавеллі, А. Малько, М. Матузова, 
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Р. Мюллерсона, О. Рибакова, А. Саїдова, Б. Спінози, А. Фатєєва та ін. 

Разом із тим, незважаючи на значний внесок учених у розробку 

механізмів публічної політики у сфері прав людини, її організаційно-правове 

забезпечення в Україні потребує комплексного розгляду з позиції перспектив 

розвитку правозахисної політики в межах системи публічного управління. 

Належний рівень наукової розробки публічно-управлінської проблематики 

забезпечення правозахисту позитивно позначається на процесі вдосконалення 

законодавства з цієї проблеми та призводить до системних змін у ньому в 

напрямку активного залучення громадськості та новітніх технологій. Усе це 

свідчить на користь актуальності обраної теми дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення 

наукових засад й обґрунтування практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

публічної політики у сфері прав людини в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

– з’ясувати сутність публічної політики України у сфері прав людини, її 

суб'єктний та інструментальний склад; 

– проаналізувати сучасний стан реалізації публічної політики України у 

сфері прав людини; 

– дослідити закордонні практики реалізації публічної політики у сфері 

прав людини; 

– визначити наукові засади підвищення результативності публічної 

політики України у сфері прав людини; 

– запропонувати й обґрунтувати концепт розвитку публічної політики 

України у сфері прав людини, зважаючи на проаналізований зарубіжний досвід 

у цій сфері. 

Об’єкт дослідження – правова політика. 

Предметом дослідження є публічна політика у сфері прав людини. 

Наукова новизнаодержаних результатів роботи полягає в обґрунтуванні 

та розробленні теоретико-практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

публічної політики у сфері прав людини. 
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Наукова новизна роботи полягає в такому: 

дістало подальшого розвитку: 

– визначення пріоритетів розвитку публічної політики України у сфері 

прав людини в умовах невизначеності, які передбачають застосування 

організаційно-функціонального підходу, у межах якого доведена необхідність: 

1) упровадження АІ-технологій у сфері правозахисту, що вимагає прийняття 

Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні; 2) створення 

координаційного органу у сфері застосування АІ в структурі органів виконавчої 

влади, що здійснюватиме нагляд за дотриманням прав людини при 

використанні АІ-систем. 

Методи дослідження. Для реалізації мети й завдань дослідження 

використовувалася сучасна наукова методологія, заснована на таких засадах: 

переходу від абстрактного до конкретного, узагальнення, єдності початку 

дослідження й початку розвитку об’єкта, збігу логічного й історичного, 

збіжності законів розвитку об’єкта й законів його пізнання тощо. В основу 

методології дослідження було покладено системний підхід, що дозволив 

визначити сутність правозахисної політики, її суб'єктний та інструментальний 

склад з позиції його цілісності, а також наукові засади підвищення 

результативності цієї політики в Україні. Крім того, використано 

організаційно-функціональний підхід, який забезпечив визначення генези 

реалізації правозахисної політики за кордоном і напрямків подальшого 

розвитку цієї політики в Україні в межах системи публічного управління. 

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є вітчизняна та міжнародна 

нормативно-правова база, інформаційно-аналітичні матеріали Державної 

служби статистики України, Європейського суду з прав людини та ін. 

У першому розділі розглянуті теоретичні засади характеристики наукової 

категорії «публічна політика у сфері захисту прав людини» як категорії 

ідеального порядку, що охоплює як процес охорони прав людини, так і 

результат від його здійснення, що представлений відповідним рівнем їх 

захисту. Визначено суб'єктів правозахисної політики (первинних, вторинних і 
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координаційних), які використовують відповідні державноуправлінські 

інструменти (правові, організаційні, інформаційні тощо). 

У другому розділі проаналізовано сучасний стан публічної політики 

України у сфері прав людини, який охарактеризовано як незадовільний з огляду 

на недосконалість її організаційно-правового забезпечення. Виявлено, що воно 

вимагає вдосконалення в напрямку більшого залучення громадськості до сфери 

правозахисту, яке можливо за умови прийняття закону «Про громадські 

правозахисні організації». Досліджено закордонні практики реалізації 

правозахисної державної політики, у межах яких особливого значення набуває 

застосування новітніх технологій (штучного інтелекту – АІ), що покликані 

полегшити процес правозахисту, забезпечивши, зокрема об'єктивність і 

вчасність правосуддя. 

У третьому розділі визначено наукові засади підвищення 

результативності публічної політики України у сфері прав людини в умовах 

невизначеності, які передбачають застосування організаційно-функціонального 

підходу. У його межах визнана необхідність, по-перше, підвищення 

результативності таких інституцій: Конституційного Суду України, що 

передбачає врахування рекомендацій Венеціанської комісії; Координаційного 

центру з надання правової допомоги в Україні та ін. По-друге, дотримання 

конституційної процедури під час установлення обмежень прав українців в 

умовах невизначеності (зокрема ковідної). А по-третє, упровадження АІ-

технологій у сфері правозахисту, що вимагає прийняття Концепції розвитку 

штучного інтелекту в Україні, а також створення координаційного органу у 

сфері застосування АІ в структурі органів виконавчої влади, що здійснюватиме 

нагляд за дотриманням прав людини при використанні АІ-систем. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що наукові 

узагальнення доведені до рівня конкретних пропозицій. Висновки, отримані у 

результаті наукового дослідження, мають важливе значення для подальшого 

теоретичного обґрунтування напрямків розвитку публічної політики України у 

сфері прав людини. Рекомендації та пропозиції, викладені в дослідницькій 
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роботі, можуть використовуватися в діяльності органів державної влади як такі, 

що стосуються необхідності врахування сучасних тенденцій розвитку 

публічного управління у зазначеній сфері.  

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані в практичній діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування для подальшого удосконалення публічної політики у 

сфері прав людини в Україні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків 

та списку використаних джерел. 

Результати дослідження за обраною темою відображено в 1 науковій 

публікації (тезах доповіді на науково-практичній конференції). 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

 

1.1. Змістовна та видова характеристика наукової категорії 

«публічна політика у сфері прав людини» 

 

Правозахисна політика становить суттєве значення для галузі науки 

публічного управління, а також для інших фундаментальних галузей науки, що 

формуються із суспільно-правового блоку. Вони стосуються практики 

здійснення правотворчості й правозастосування, а також правового виховання. 

Також дана політика повинна сприяти підвищенню правової освіченості 

соціуму з метою зниження проявів порушень прав громадян. Зважаючи на це, 

важливим є анаділіз цього виду політики з позиції дослідження її як наукової 

категорії, а також систематизація знань про неї для забезпечення сталого 

функціонування системи безпеки держави та її оптимального розвитку. 

Цікавість до політики у сфері захисту прав людини як окремого виду 

правової політики обумовлений тим, що наша держава (та і по суті багато 

інших держав світу) узяла на себе зобов'язання щодо створення умов будь-якій 

людині в реалізації нею її прав, а також їх захисті. Загальновизнані права 

людини являють собою усталений державно-правовий термін. Він, як відомо, 

набув широкого поширення в міжнародних і внутрішньодержавних 

нормативних актах з прав людини, адже вона визнається найвищою соціальною 

цінністю. Ці документи гарантують важливість забезпечення повноцінного 

розвитку людини та її життя, оскільки вона є невід'ємною частиною нації, а 

вищим проявом морально-правових ідеалів людини – захист її прав [13]. 

Правозахисна політика являє собою: вектор функціонування держави; її 

довгострокову концепцію, що визначає розвиток інститутів захисту основних 

демократичних цінностей у межах державної політики. При цьому політика, що 
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реалізується у сфері захисту прав людини, передбачає діяльність суб'єктів, що 

спрямована на: захист свобод особистості, забезпечення правопорядку, захист 

різних форм власності й основ конституційного ладу, державного устрою та 

інших демократичних цінностей легітимними методами державного 

регулювання. 

Держава, гарантуючи збереження прав людини, також і зобов'язана їх 

захищати й охороняти. У разі їх порушення або посягання на них органи 

держави повинні вжити всіх необхідних заходів щодо їх захисту. Зважаючи на 

це, варто говорити про правозахисну політику, що становить частину 

правоохоронної політики (ці поняття, відтак, слід уважати не тотожними). Крім 

того, окреслені види політики перебувають у постійній і безпосередній 

узаємодії, оскільки «для того, щоб щось захищати, необхідно вказати на те, що 

дана сфера суспільних відносин знаходиться під охороною» [13]. Як наслідок, 

формується новий важливий вид правової політики – публічна політика у сфері 

прав людини, що вимагає забезпечення її легітимності з боку суспільства. 

Важливість виокремлення цієї публічної політики у сфері прав людини 

обумовлена наступними чинниками:  

а) потребами держави в збереженні й закріпленні встановленого 

конституцією і законодавством соціального, політичного та правового порядку, 

у межах якого розвиваються соціально-економічні та інші суспільні відносини;  

б) існуванням складної ієрархічної системи органів влади і значної 

кількості посадових осіб, які здійснюють захист охоронюваних суспільних 

відносин у державі, але вимагають, на думку суспільства, узгодженої й 

ефективної діяльності шляхом формування єдиної концепції в даному 

напрямку;  

в) існуванням дієвої реалізації законів, з урахуванням динаміки розвитку 

суспільних відносин, а також демократичних цінностей, потреб та інтересів 

суспільства в цілому й окремої людини зокрема;  

г) впорядкованим процесом функціонування суспільно-політичних 

інститутів щодо захисту суспільних відносин.  
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Зміст публічної політики у сфері прав людини складний і охоплює такі 

поняття:  

– визначення основних пріоритетів і векторів державної політики у сфері 

захисту прав;  

– визначення базових цілей і принципів цієї політики (тобто 

правозахисної діяльності);  

– координацію й системним керівництво правовим захистом у політичній 

системі суспільства;  

– забезпечення розвитку науково-дослідної та наукової діяльності, що 

передбачає обґрунтування напрямків удосконалення форм і методів державної 

політики у сфері правозахисту;  

– наукове обґрунтування критеріїв ефективності цієї політики;  

– забезпечення режиму законності та правопорядку в країні [13]. 

Становлення й розвиток публічної політики у сфері прав людини є тим 

процесом, який пов'язаний із формуванням і збереженням суспільно-

політичних та демократичних цінностей, що також пов'язаний із урахуванням 

тенденцій щодо становлення нових форм суспільних і політичних відносин, 

управління їх, зі складними системами кореляції різноманітних проявів 

політичної діяльності. При цьому варто пам'ятати, що правозахисна політика 

залежить від внутрішніх конкретно-історичних і зовнішніх глобалізаційних 

умов, а також пануючої в суспільстві ідеології, сформованих моральних і 

релігійних норм, рівня соціально-економічного розвитку людини, її культури 

загалом і правової культури зокрема. Людина, її загально світове розуміння, 

панівні суспільно-політичні інститути, а також правові цінності і традиції 

визначають заходи публічної політики у сфері прав людини.  

З огляду на існуючі характеристики публічної політики у сфері прав 

людини, уважаємо, що її можна класифікувати за такими чинниками та 

напрямками [107; 162]:   

А. За галузями реалізації: 

а) кримінально-правозахисна політика визначає систему політико-
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правових установок, які координують діяльність державних органів у галузі 

кримінального права та процесу. Ця політика вимагає ґрунтовної концепції 

щодо реалізації ефективної діяльності органами правопорядку. 

Така правозахисна політика може мати як обвинувальне, так і 

виправдовувальне спрямування (залежно від ситуації). Пріоритети даного 

підвиду правозахисної політики можуть оновлюватися в залежності від 

ціннісних орієнтирів соціуму. 

б) цивільно-правозахисна політика окреслює умови для розвитку 

цивільно-правових відносин. Ця політика визначає погляди на діяльність, 

пов'язану із виконанням договорів, здійсненням підприємницької діяльності 

тощо. Така політика координує всю правозахисну систему при виникненні 

суперечок, між державою в особі її органів й окремими громадянами; 

в) адміністративно-правозахисна політика; 

г) міжнародно-правозахисна політика; 

д) конституційно-правозахисна політика та ін. 

Б. За територіальною ознакою: 

а) загальнодержавна правозахисна політика; 

б) регіональна правозахисна політика; 

в) локальна правозахисна політика; 

г) корпоративна правозахисна політика. 

В. За напрямками здійснення: 

а) правозахисна політика у сфері прав і свобод людини; 

б) правозахисна політика у сфері різних форм власності; 

в) правозахисна політика основ конституційного ладу; 

г) правозахисна політика у сфері державного устрою та ін. 

Г. За формами реалізації. 

а) правотворча правозахисна політика; 

б) правозастосовна правозахисна політика; 

в) правозахисна політика правової освіти тощо. 

Д. За суб'єктам реалізації: 
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а) правозахисна політика, що реалізується загальними органами 

державної влади; 

б) правозахисна політика, що реалізується спеціалізованими 

правозахисними державними організаціями; 

в) правозахисна політика, що реалізується позадержавними 

правозахисними організаціями [96]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Класифікація публічної політики у сфері прав людини 

 

Джерело: складено на підставі [96] 

Види публічної політики у сфері прав людини 

За галузями реалізації: 

 

а) кримінально-правозахисна політика; 

б) цивільно-правозахисна політика; 

в) адміністративно-правозахисна 

політика; 

г) міжнародно-правозахисна політика; 

д) конституційно-правозахисна політика 

та ін. 

 

За територіальною ознакою: 

 

а) загальнодержавна правозахисна 

політика; 

б) регіональна правозахисна політика; 

в) локальна правозахисна політика; 

г) корпоративна правозахисна 

політика. 

За напрямками здійснення: 

а) правозахисна політика у сфері прав і 

свобод людини та громадянина; 

б) правозахисна політика у сфері різних 

форм власності; 

в) правозахисна політика основ 

конституційного ладу; 

г) правозахисна політика у сфері 

державного устрою та ін. 

За формами реалізації. 

 

а) правотворча правозахисна політика; 

б) правозастосовна правозахисна 

політика; 

в) правозахисна політика правової 

освіти тощо. 

За суб'єктам реалізації: 

а) правозахисна політика, що реалізується загальними органами 

державної влади; 

б) правозахисна політика, що реалізується спеціалізованими 

правозахисними державними організаціями; 

в) правозахисна політика, що реалізується позадержавними 

правозахисними організаціями. 
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Систематизуючи вищенаведене та погоджуючись із науковцями [13; 107] 

можемо зазначити таке: публічна політика у сфері прав людини являє собою 

систему управлінських заходів, політико-правових ідей, правотворчих 

установок, організаційно-управлінських засобів (інструментів). Вони 

становлять підґрунтя стратегічної концепції щодо діяльності держави у сфері 

правозахисних відносин, які можуть стосуватися реалізації інтересів держави, 

суспільства й окремо взятої особистості. Отже, ця система передбачає надання 

правової допомоги, що включає поняття «безоплатна» і «оплатна» правова 

допомога», а також «первинна» і «вторинна» правова допомога.  

Правова допомога визначає різний ступінь захисту прав людини, який 

здійснють суб’єкти публічної політики у сфері прав людини. Серед заходів 

такого захисту виокремлюють такі:  

а) надання консультацій і роз'яснень у цій сфері та інших політико-

правових питань;  

б) надання можливостей щодо доступу осіб до захисту їх прав у межах 

правосуддя (оскільки мета функціонування будь-якої держави полягає в 

забезпеченні їх невідчужуваності й охороні, що має реалізовуватися безперечно 

також і на безоплатній основі).  

На цій підставі вважаємо, що важливим є здійснення більш детального 

аналізу особливостей діяльності цих суб’єктів. 

 

 

1.2. Суб'єкти формування та реалізації публічної політики у сфері 

прав людини 

 

Суспільно-політичні події останніх 10 років у світі й в Україні засвідчили 

важливість дотримання ідеї прав людини та їх взаємопов’язаність з політикою 

держави. Цінність прав людини у політиці держави вимагає аналізу в контексті 

легітимності, що відзначається суспільно-правовим характером, як на 

міжнародному рівні, так і внутрішньо державному. Легітимність передбачає 
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визнання суспільством правових норм і їх дотримання. Розвиток теоретичних 

понять, пов’язаних із даними суспільно-правовим інститутом (легітимності), 

набуває все більш актуального значення. Ці поняття пов'язані з суб'єктною 

діяльністю в межах правозахисної політики. Тому важливо визначити суб'єктів 

залежно від векторів даного виду правової політики, тобто коло потенційних 

учасників правовідносин і предметного закріплення їх суб'єктивних прав і 

юридичних обов'язків [13; 107].  

Для окреслення суб'єктів, їхнього місця, статусу й сутнісних 

характеристик варто визначити певний алгоритм викладу матеріалу. Так, слід 

закцентвати увагу на визначеання суб'єктів, що формують публічну політику у  

сфері прав людини, а потім окреслити суб'єктів, що стосуються безпосередньо 

реалізації цієї політики, а тому мають право здійснювати захист охоронюваних 

прав як найвищщих демократичних цінностей. Саме така послідовна модель 

дослідження, на наше переконання, дозволяє отримати конкретно науковий 

результат у межах обраної проблематики аналізу.  

Отже, суб'єкти публічної політики являють собою конкретно-політичні 

носії реалізації повноважень у сфері багатовекторної політичної діяльності, 

спрямованої на формування, захист та/або впровадження державної влади з 

метою реалізації державних і суспільних інтересів. У ролі цих суб'єктів можуть 

виступати індивіди та соціальні спільноти, які самостійно реалізують програми 

дій, що спрямовані на досягнення певних суспільно-політичних цілей за 

допомогою відповідної управлінської діяльності.  

Учений О. Москаленко зазначає, що суб'єкти публічної політики 

становлять джерело керуючого впливу; до їх числа слід віднести осіб, групу 

осіб, спеціально створені установи, організації й органи або систему органів, 

які впливають на об’єкт (суспільні відносини) з метою забезпечення його 

функціонування і руху до заданої мети [46, с. 614]. Автор слушно стверджує, 

що внаслідок впливу суб’єкта політики (на об’єкт) він певною мірою сам 

змінюється, набуваючи нових якостей і організаційних особливостей. При 

цьому визначальною ознакою змін є те, що вони відповідають потребам як 
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суб’єкта політики, так і об’єкта [там само].  

Слушним є також зауваження К. Козлова, що населення – єдине джерело 

влади, що зумовлює перехід державного управління до нової парадигми – від 

суб’єктно-об’єктного до суб’єктно-суб’єктного, де виникають і розвиваються 

відповідні рівноправні відносини [81]. За цих умов активізуються відносини не 

субординації, а реординації, у їх межах підвищується ефективність взаємодії 

влади та народу як рівноправних суб'єктів [там само]. 

Учені В. Дзюндзюк, Ю. Дідок, Н. Мельтюхова, Г. Одінцова та ін., до 

суб'єктів публічної політики всправедливо ідносять ще і соціально-політичні 

інституції, які є безпосередніми носіями владних функцій у соціумі [46, с. 613].  

За державно-правовою ознакою суб'єктів публічної політики також 

розподіляють на групи: фізичних осіб (громадян, політичних лідерів та ін.) і 

юридичних осіб (суспільно-політичні організації, партії та ін.).  

За векторами здійснення публічної політики, її носіїв, науковці 

виокремлюють також суб'єктів внутрішньої політики (громадян, керівників, 

посадовців, партії) і суб'єктів зовнішньої політики (населення, державу, її 

спеціалізовані органи, міждержавні об'єднання та ін.). Крім того, суб'єктів 

публічної політики поділяють залежно від напрямку їх політичної участі, що 

може бути первинною або вторинною. До першої групи суб'єктів входять 

громадяни (що можуть мати різний политіко-правовий статус) і такі соціальні 

спільноти: нації, політичні еліти та інші соціальні групи. До другої групи 

відносять суб'єктів належать політичні інститути (держава загалом, громадсько-

політичні організації й рухи, міждержавні об'єднання). Можливі також 

класифікації суб'єктів публічної політики й за іншими ознаками, але розглядати 

їх подекуди недоцільно, бо вони не становлять наш основний дослідницький 

інтерес.  

Отже, найбільш поширеною позицією вчених з приводу суб'єктів 

публічної політики є поділ їх на тих, що формують і реалізують цю політику. 

Коло суб'єктів публічної політики у сфері прав людини можна визначити, 

ураховуючи факти участі в суспільно-політичному житті країни тих чи інших 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-1/doc/1/06.pdf
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фізичних або юридичних осіб. При цьому суб'єкти публічної політики у сфері 

прав людини мають відповідати таким вимогам: 1) бути відокремленими 

учасниками цієї політики; 2) виконувати свої повноваження в рамках правового 

поля; 3) мати політичну волю до прийняття обґрунтованих рішень; 4) доводити 

свої рішення до відома суспільства з метою їх повноцінної легітимації; 5) при 

виробленні управлінських рішень спиратися на стратегічні суспільно-правові 

ідеї; 6) забезпечувати виважений вплив на розвиток життя суспільства в усіх 

сферах його діяльності.  

На думку вчених [161], суб'єкти формування публічної політики у сфері 

прав людини здебільшого виступають також і суб'єктами її реалізації, а 

вітчизняна правова політика виробляється такими суб'єктами: президентом 

України; парламентом і народними депутатами; Кабінетом Міністрів України; 

Конституційним судом та іншими судами загальної та спеціальної компетенції; 

парламентськими комітетами та представниками партій, які до них входять; 

науковими установами та закладами вищої освіти; самоврядними 

(представницькими та виконавчими) органами в окремо взятому регіоні та ін.  

Крім того, у формуванні публічної політики у сфері прав людини беруть 

участь політичні партії, громадські організації, громадські рухи, об'єднання, 

громадяни, але не безпосередньо, а через представників – офіційні канали та 

пресу. Важливу роль у даному процесі відіграють судові, прокурорські, слідчі 

та інші юрисдикційні органи [162].  

Слід зазначити, що значна кількість учених у наукових працях 

акцентують увагу на ролі держави як суб'єкта публічної політики у сфері прав 

людини, наполягаючи, що саме цей суб'єкт основний [23, с. 125]. З такою 

думкою вчена Р. Войтович не можна не погодитися, адже без участі держави не 

буде й самої політики. На наш погляд, зазначене коло суб'єктів певною мірою 

потребує уточнення, зважаючи на тенденцію появи різних правозахисних 

організацій і об'єднань. Усе більшої активності набувають недержавні  

благодійні фонди, що допомагають у фінансуванні послуг із захисту прав 

людини. На цій підставі вважаємо, що такі інституції справедливо можна 
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зарахувати до суб'єктів публічної політики у сфері прав людини, які є певною 

міроюо незалежними суб’єктами правової політики. Також слід зважати на роль 

громадських і косультативних рад, які утворені при органах державної влади.  

Деякі дослідники визначать суб'єктів публічної політики у сфері прав 

людини досить спрощено. На їх думку, це правосуб'єктні особи, які наділені 

владними повноваженнями, що здійснюються для досягнення цілей правової 

політики [143]. Якщо виходити зі змісту такого визначення суб'єктів, то 

виникає запитання, що автор розумів під «відповідним видом діяльності». Як 

відомо, правова політика – це діяльність, що повинна відповідати певним 

критеріям. Варто пам'ятати, що соціум знаходиться в постійній динаміці 

розвитку (позитивного чи негативного), і те, що позитивно оцінюється нами 

сьогодні, може оцінюватися негативно згодом (через 5-10 років).  

У продовження відзначимо, що наявна дискусія з приводу того, чи всі 

суб'єкти публічної політики у сфері прав людини наділені владними 

повноваженнями в означеній сфері. У цьому контексті можемо навести думку, 

що існують безпосередні суб'єктив правової політики, і ті, що опосердковано 

відносяться до публічної політики у сфері прав людини (зокрема, громадяни), 

але вони є безпосереднім і єдиним джерелом влади  (див. Конституції 

України [127]).  

Не можна не згадати позицію вчених, які дають таке визначення суб'єктів 

публічної політики у сфері прав людини: це особи або соціальне утворення, 

здатне своїми рішеннями та діями, що ґрунтуються на стратегічних ідеях, 

чинити істотний вплив на розвиток суспільства, його груп і окремо взятих 

особистостей [96; 107; 161].  

Отже, до суб'єктів публічної політики у сфері прав людини можуть бути 

віднесені такі інституційні суб'єкти (рис. 1.2): 1) президент; 2) парламент, 

депутатський корпус; 3) уряд; 4) система організації судової гілки влади; 

5) парламентські комітети; 6) наукові установи; 7) місцеві органи виконавчої 

влади загальної та спеціальної компетенції; 8) регіональні органи місцевого 

самоврядування; 9) правозахисні організації; 10) благодійні фонди та ін. 
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Рис 1.2. Типологізація суб’єктів публічної політики у сфері прав людини 

Джерело: складено на підставі [96] 
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Крім того, перспективним, на думку президента України є також 

включення громадян до переліку суб’єктів, які можуть володіти правом 

законодавчої ініціативи (див. статтю Д. Купири про право законодавчої 

народної ініціативи [92]). У формуванні цієї політики беруть участь політичні 

партії, громадські організації, руху, об'єднання, а також громадяни. Однак, 

перш за все, правову політику реалізує сама держава з усіма її органами і 

посадовими особами, управлінським апаратом. Усі перераховані суб'єкти 

формування правової політики виступають також і суб'єктами її здійснення, а 

інакше й бути не може [107]. 

Отже, визначивши перелік суб'єктів публічної політики у сфері прав 

людини, можемо виокремити серед них ті, діяльність яких спрямована на 

захист прав людини, забезпечення правопорядку і збереження власності, основ 

конституційного ладу, державного устрою та інших демократичних цінностей. 

Для цього слід проаналізувати інститут прав людини, оскільки суспільні 

відносини у даному випадку будуть об'єктом діяльності правозахисної політики 

держави, а якщо відомий об'єкт, то можливо визначити суб'єктів впливу на 

нього. 

 

 

1.3. Сутність механізмів публічної політики у сфері правозахисту 

 

Механізм (з грец. перекладається як зброя, машина) визначається 

науковцями не однозначно, а саме: 

1) як пристрій, який передає або перетворює рухи; 

2) як внутрішня організація певної машини, устаткування; 

3) сукупність станів і процесів, у межах яких формується те чи інше 

явище; 

4) єдність засобів і способів, покликаних забезпечувати реалізацію 

діяльності в межах певного порядку [45, с. 355–356]. 

Щодо механізмів публічного та державного управління, то вони є також 
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складною категорією, що охоплює таке: 

а) єдність засобів організації управлінських процесів впливу на об’єкт (з 

метою забезпечення його належного функціонування) із застосуванням певних 

способів впливу [5; 104; 145]; 

б) складова частина системи публічного та державного управління, яка 

чинить вплив на фактори, які можуть зумовлювати у свою чергу результати в 

розвитку управлінського об’єкта [117];  

в) система, яка призначена для досягнення поставлених цілей у межах 

застосування правових норм, організаційних, інформаційних та інших форм і 

методів державного впливу на об’єкт управління [158; 182];  

г) єдність інститутів та інституцій управлінського впливу, що корегують 

суспільні процеси [175]; 

ґ) знаряддя здійснення цілеспрямованих змін (перетворень) як суб’єкта, 

так і об’єкта впливу [88]; 

д) складна ієрархічно побудована система державних органів, які 

організовані відповідно до загальних і спеціальних наукових принципів для 

здійснення завдань державного управління [3; 113; 152].  

З огляду на предмет нашого дослідження, можемо стверджувати, що в 

його межах доцільно розглядати механізми правозахисної державної політики, 

які являють собою складову частину системи публічного управління. До неї 

входять також механізми державного управління. Аналіз положень 

фундаментальної науки дає змогу констатувати, що їх підґрунтя становить 

визначена сукупність методів правозахисної державної політики. Детальніше 

про складові системи державного управління йдеться в наукових розробках 

В. Ємельянова, С. Домбровської, Н. Мельтюхової, Г. Мостового, Г. Одінцової 

та ін. [52; 111]. 

На нашу думку, найбільш комплексно охарактеризованною є система 

механізму державного управління, визначена вченим В. Морозом. За його 

свідченням, ця система включає такі елементи: суб’єктів та об’єктів державного 

управління; стратегію та програму (державної політики); інституціональне 
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середовище; методи, важелі та інші інструменти стимулюючого, мотивуючого 

та іншого організаційного характеру; дію (вплив) та рефлексію (як результат) 

[113]. Крім того, підтримаємо науковця у його поглядах на визначення видів 

механізмів державного управління, а саме: нормативно-правового; 

адміністративно-організаційного; економічного; суспільно-політичного; 

соціально-психологічного; комунікаційно-дипломатичного; інформаційного; 

морально-етичного; стимуляційно-мотиваційного [там само]. Ураховуючи це та 

предмет нашого дослідження, можемо серед механізмів публічної політики 

України у сфері правозахисту виділити такі: правові; організаційні; 

інформаційні; комунікативні; ресурсні. 

Таке припущення зроблено, зважаючи на підґрунтя пропонованих 

механізмів публічної політики, що фомрмують інструменти та засоби впливу, 

визначені в роботі вище. Зараз підкреслимо, що вони повинні забезпечувати 

дієве функціонування суб’єктів й об’єкта державного впливу, підвищувати їх 

ефективність і результативність (рис. 1.3). Уточнимо, що об’єктом державного 

впливу в межах обраної проблематики є охоронювані державою права і свободи 

людини й громадянина.  

Виконувати функцію із захисту цих прав спроможні публічні інституції, 

до яких входять державні, самоврядні та громадські. У цьому випадку 

зазначимо, що механізми публічної політики у сфері правозахисту 

відзначаються складною природою побудови та функціонування. Йдеться про 

те, що можуть реалізовуватися інституціями публічної влади, а також 

спрямовані на охорону й захист суспільних інтересів, а, відтак, прав і свобод 

громадян. Крім того, особливістю публічного управління є політика органів 

публічного управління, базис якої становлять відповідні механізми щодо 

узгодження інтересів суб'єктів та об'єкта управління, що покликано вирішувати 

соціально значимі та важливі завдання [159]. 

Отже, будь-якому суспільству властивий механізм публічної влади, 

покликаний забезпечувати належне функціонування суспільства. Відтак, цей 

механізм є складовою системи публічного управління. 
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Рис. 1.3. Побудова механізмів правозахисної політики держави  

Джерело: складено на підставі [96] 
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Публічна політика у сфері правозахисту в межах суспільно-політичної 

системи суспільства та державного управління є стратегією діяльності 

державних і недержавних інститутів, які функціонують на основі правових 

норм для захисту основних демократичних цінностей, тобто прав і свобод 

людини. Фактично, розглядаючи суспільно-політичну систему та систему 

публічного управління можна стикнутися з одним і тим же явищем – правовою 

політикою, яка властива будь-якому прояву влади, чи-то при боротьбі за владу 

або за умови зваженої участь у ній. Заперечення існування влади 

унеможливлює забезпечення її стабільного функціонування.  

Місце публічної політики у сфері правозахисту безпосередньо в системі 

публічного управління визначається цілями і завданнями цієї політики, що 

визначаються як суспільно-політична система векторів функціонування 

суспільства та держави, й окремо перед кожним її інститутом. Українське 

суспільство, яке обрало шлях демократичного та легітимного розвитку, 

відчуває потребу в чіткій, виваженій і науково обґрунтованій політиці держави 

у сфері захисту прав її громадян.  

Власне кажучи, мова йде про правову політику України як науково 

визначеної та послідовної діяльності загальнодержавних і місцевих органів 

влади, покликаних ефективно реалізовувати механізм державно-правового 

регулювання. Він спрямований на досягнення стратегічних та оперативних 

цілей із забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства й держави.  

На наш погляд, поняття правової політики в Україні переживає новий 

етап науково-теоретичної розробки, який відзначається парадигматичністю 

через розвиток процесів демократизації суспільства та держави, формування 

нового погляду на місце і роль її механізмів у системі публічного управління. 

Відзначимо, що успіхи в розвитку зазначеного напрямку будуть визначатися 

тим, наскільки в сучасних умовах вийде застосовувати напрацьований 

теоретичний потенціал з питань публічної політики у сфері правозахисту та 

публічного управління [96]. 

Публічна політика у сфері правозахисту проникає в структуру суспільно-
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політичної системи, завдяки чому вона наповнюється легітимним змістом. Як 

наслідок, виникають відносини, інтереси, зв'язки, суперечки та протиріччя, що 

мають вирішуватися правовими засобами. Від того, наскільки чітко буде 

сформульована концепція правозахисної політики Украъни, якими будуть 

пріоритети такої політики, від цього буде залежати дієвість проведення 

«потфелю» реформ і, як наслідок, – координація розвитку суспільства та 

держави [13].  

Отже, суспільно-політична система та система державного управління 

стають цілісним, науково обґрунтованим конструктом, який проходить декілька 

етапів суспільно-правової інституціоналізації й отримує чітко окреслену 

цільову спрямованість завдяки результативному здійсненню правозахисної 

політики. Виникаючи так би мовити в новій якості, ця політика стає фактором 

соціальної стабільності, а також забезпечення сталої взаємодії елементів 

суспільно-політичної системи та системи державного управління. 

Безперечно, визначення місця механізмів публічної політики у сфері прав 

людини в межах системи публічного управління – це складний і 

багатоаспектний процес, що реалізується в індивідуальному порядку для 

кожної держави. Публічна правозахисна політика наповнюється змістом за 

умови належної її науково-теоретичної розробки, а також за умови позитивного 

розвитку того чи іншого суспільства й держави. Крім того, ця політика 

визачається рівнем правової культури, якістю правотворчої діяльності, а також 

сукупністю інших об'єктивних і суб'єктивних чинників, які сприяють 

соціально-політичному розвитку.  

Зважаючи на це, зазначимо, що головним завданням механізмів публічної 

політики у сфері прав людини як дієвої суспільно-політичної системи є 

теоретична розробка прав людини, а також створення належних умов, гарантій і 

засобів для їх реалізації. З огляду на те, що державна влада здійснюється в 

межах розвитку суспільно-політичної системи та системи публічного 

управління, значний інтерес становить висновок про необхідність визначення 

місця в цій системі правозахисної політики, адже саме цей вид правової 



28 

 

політики спрямовує державну владу в необхідному напрямку та зобов'язує її 

вирішувати першочергові питання. 

Отже, публічна політика у сфері прав людини та її механізми цілком 

здатні розв'язувати ряд таких завдань: 

– правового забезпечення реалізації правових реформ; 

– демократизацію громадського життя; 

– забезпечення стабільності і правопорядку в країні; 

– вироблення та наукове обґрунтування стратегій і концепцій 

правозахисної політики.  

Крім того, публічна політика у сфері прав людини може забезпечувати 

підвищення результативності державних інституцій, спрямованих на захист 

прав громадян за допомогою актуалізації таких її форм: правозахисної 

політики, правотворчої політики та правозастосовної політики. Погоджуємося з 

Р. Войтович, А. Помазою-Пономаренко, Є. Романенко та ін. [23; 24; 96; 141; 

156], що питання загальнодержавної політики щодо захисту прав людини 

безпосередньо пов'язані з проблемами державного устрою України. Зважаючи 

на це, можна зазначити, що соціально-політична система держави потребує 

чітко визначеної концепції функціонування та розвитку механізмів публічної 

політики у сфері прав людини в межах відповідної системи управління. 
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РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ 

ТА СВІТІ 

 

 

2.1. Характеристика діяльності суб'єктів, що формують публічну 

політику у сфері прав людини в Україні  

 

Будь-яка політика загалом і публічна політика у сфері прав людини 

зокрема вимагають дієвої реалізації її заходів на практиці. При цьому політика 

має спеціальне призначення – соціально орієнтоване. Щодо публічної політики 

у сфері прав людини, то вона реалізується в контексті формування правової 

політики зокрема, і вона не може існувати поза правовою політикою, адже 

правозахисна політика – один з її елементів і видових форм. Дослідник 

О. Рибаков [160] вказує: форма реалізації публічної політики у сфері прав 

людини являє собою єдність об'єктивно виражених, пов'язаних, але формально 

розділених відносин, що регулюються на основі права та закону із 

використанням низки суспільно-політичних засобів, прийомів і методів для 

досягнення реалізації певної мети. У її межах можна виокремити підцілі щодо 

реалізації таких видових форм правозахисної політики:  

1) правозабезпечувальна;  

2) правотворча;  

3) правозастосовна;  

4) правове забезпечення функціонування держави, її органів;  

5) організація діяльності правоохоронних органів;  

6) підготовка дипломованих фахівців у закладах вищої освіти;  

7) розвиток фундаментальної та прикладної науки;  

8) правова освіта, підвищення рівня правосвідомості населення тощо [96]. 

Аналізуючи особливості розробки публічної політики у сфері прав 

людини, учені з упевненістю виділяють правотворчу форму реалізації. Оскільки 
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вона є основною та наповнює правозахисну політику відповідною сутністю та 

формує сферу реалізації такої політики. Питання правової політики 

безпосередньо пов'язані з такими важливими завданнями України: підвищення 

ефективності правового регулювання; охорона й захист прав і свобод 

особистості; підтримка узгодженості й узаємодії правотворчості та 

правозастосування. 

Публічна політика у сфері прав людини, безперечно, набуває форми 

правотворчості, яка сама по собі має чисельну кількість дифінітивних 

визначень. Однак їх можна звести до двох основних позицій: 

1) правотворчість є юридично оформленою особливою формою або 

видом діяльності для встановлення і закріплення волі населення в нормативних 

правових актах, а також щодо зміни їх за необхідності; 

2) друга точка зору визначає правотворчість більш широко, розуміючи 

під нею спрямовану на досягнення цілей розвитку суспільства організаційно 

оформлену діяльність держави щодо виявлення потреби в нормативно-

правовому регулюванні суспільних відносин, а також створення відповідно до 

виявлених за потребами нових правових норм [13; 107]. 

Завдяки правотворчості окреслюэться нормативний зміст державної та 

публічної політики. Таким чином вона наповнюється відповідними цілями й 

ідеями, а також формуються правові межі здійснення цієї політики. Публічна 

політика у сфері прав людини включає державну політику у сфері розвитку 

права (національного та міжнародного). Її підґрунтя становлять стратегія й 

тактика правового регулювання в межах розвитку суспільства, держави та її 

регіонів. Крім того, публічна політика у сфері прав людини наповнюється 

конкретним змістом з урахуванням наявних соціально-історичних реалій, 

потреб і можливостей правового розвитку соціуму й держави, а також досвіду, 

традицій правового розвитку конкретної країни, ступеня її політико-правової 

розвиненості, рівня правової освіти та культури.  

Слід пам'ятати, що на формування правової та правозахисної політики 

значний вплив чинить позитивне (об'єктивне) право. Його формування в 
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найзагальнішому вигляді має назву «правотворчість». У науковій літературі, у 

т. ч. при тлумаченні проблем правової політики й удосконалення 

законодавства, що її визачає, як і раніше домінують позитивістські погляди. З 

огляду на це можна стверджувати, що правозахисна політика безпосередньо 

пов'язана із правотворчою діяльністющо є частиною правової політики, а тому 

набуває її властивості. 

До речі, О. Самофалова [162], виділяючи етапи генезису публічної 

політики у сфері прав людини в Україні, вказує, що ця політика успадкувала 

доктринальну систему популістських методів реалізації такої політики, що 

передбачала декларування прав людини, а також формування соціально 

прийнятної (примирливої) позиції громадян у відстоюванні цих прав. У 

продовження думок науковиці щодо важливості визначення етапів формування 

правозахисної політики в Україні відзначимо, що вони можуть бути 

систематизовані залежно від стану започаткування та реалізації правових і 

суспільно-значущих реформ у цій сфері. Погоджуючись з ученими, до цих 

етапів слід віднести такі: 

–  (1991 – 1996 рр.) етап, що характеризується проголошенням 

незалежності України, прийняттям Декларації про її суверенітет, Конституції 

України та ін. правових документів, які визначають пріоритет прав людини та 

громадянина, обов’язок держави їх захищати. Це зумовило закріплення статусу 

та повноважень органів державної влади у сфері правозахисної політики; 

– (1997 – 2010 рр.) етап, що передбачає перманентне проведення 

конституційної, судової та інших реформ. Визначено, що в межах 

конституційної реформи відбулося зміщення акцентів у формі державного 

правління (президентсько-парламентській і парламентсько-президентській). Це 

зумовило визначення провідного інституту та специфіки правозахисної 

політики держави. Так, за пріоритетності президентської моделі правління в 

Україні спостерігалася ситуація з розширенням повноважень Глави України, а 

також кількості консультативно-дорадчих органів, що завадило реалізації 

збалансованої та результативної діяльності у сфері правозахисту. За умов 
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парламентської моделі правління в Україні мала місце слабка структурованість 

Верховної Ради України та складність пошуку консолідованих рішень стосовно 

вдосконалення механізму правозахисної політики; 

– (2011 р. – по теперішній час) етап, що відзначається вдосконаленням 

системи державного управління, а саме: зміною ролі деяких правозахисних 

інституцій у системі такого управління. Це передбачало підвищення ролі 

адвокатури та громадських правозахисних організацій (див. державну 

програму щодо надання громадянам безоплатної правової допомоги); 

зменшення функціональних повноважень органів прокуратури у сфері 

правової політики (див. Закон України «Про прокуратуру України», п. 9, 

пп. 9, 11 п. 16
1
 Перехідних положень Конституції України тощо [127]). 

Підкреслено, що в січні 2020 р. мала б вступити (але поки не втсупила) у дію 

норма Конституції щодо представництво органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в судах повинно здійснюватися виключно 

прокурорами або адвокатами [там само, абз. 2 п. 161]. У той же час 

законопроєкт № 1013, поданий до Верховної Ради України, визначає 

скасування цієї норми і розширення переліку осіб, які можуть представляти в 

суді інтереси інших осіб [127; 136].  

Завданням парламентарів під час формування публічної політики у 

сфері прав людини є надання праву та законам зрозумілої форми та змісту, а 

також забезпечення їх легітимністю. Результат реалізації цього завдання 

залежить від багатьох факторів (об’єктивних і суб’єктивних зовнішніх і 

внутрішніх), у тому числі й від знання вже закордонного законодавства.  

У формі правотворчості публічна політика у сфері прав людини 

знаходить своє нормативне вираження, втілюючись у законах. За 

результатами правотворчої діяльності можемо напевно визначити те, якою є 

правова політика, що реалізується в державі, наприклад, скільки подано 

законопроєктів, яка серед них частка документів, що були прийняті в якості 

законів, наскільки правова політика відповідає чи не відповідає 

загальновизнаним міжнародним принципам і нормам у сфері правового 
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регулювання, а також теорії та практиці побудови соціальної, демократичної, 

правової держави (табл. 2.1). 

До речі, учений Д. Ковриженко вказує, що кількість поданих 

законопроєктів вітчизняними народними депутатами перевищує активність 

законотворчої діяльності європейських парламентаріїв [62; 79]. 

Таблиця 2.1 

Стан законотворчої діяльності Парламенту України, 2018–2019 рр. 

№ 

з/п 

Суб’єкт 

законодавчої 

ініціативи 

2018 р. 2019 р. 

Внесені 

законопроєкти 

(частка 

ухвалених 

законопроєктів 

серед 

внесених, %) 

Набули 

чинності 

(частка у 

всіх 

прийнятих 

законах, 

%) 

Внесені 

законопроєкти 

(частка 

ухвалених 

законопроєктів 

серед 

внесених, %) 

Набули 

чинності 

(частка у 

всіх 

прийнятих 

законах, 

%) 

1 Народні 

депутати 

України 

923 (9,2%) 85 (32,3%) 812 (6%) 49 (35,8%) 

2 Уряд України 300 (48,3%) 145 

(55,1%)  

236 (25,9%) 61 (44,5%) 

3 Президент 

України 

62 (53,2%) 33 (12,6%) 39 (69,2%) 27 (19,7%) 

4 Усього 1285 (20,5%) 263 1089 (12,6%) 137 

 

Джерело: складено на підставі [62; 79] 

 

Особливістю формування публічної політики у сфері прав людини 

виступає той факт, що вона в сукупності з правоохоронною забезпечує 

існування інших видів правової політики. Це обумовлено тим, що пріоритетною 

формою реалізації правоохоронної політики виступає правотворчість, а 
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правозахисної – правозастосування. Таким чином, у контексті правоохоронної 

політики з'являються все нові нормативно-правові акти, що регулюють ті чи 

інші правові відносини, а правозахисна політика відслідковує їхнє здійснення. 

Однак це не говорить про те, що правозахисна політика не може 

реалізовуватися за допомогою правотворчості. Коли нормативно-правовий акт 

не є декларативним, а зобов'язує приймати конкретні дії щодо захисту прав 

людини, захисту конституційного ладу, державного устрою або культурних 

цінностей країни, саме тоді найбільш чітко проглядається правозахисна 

політика. Проблема полягає в тому, що далеко не завжди легко визначаються 

нові перспективні поняття у фундаментальній науці загалом і в прикладній 

зокрема. 

У правотворчості держави наявні тенденції, пов'язані з правозахисною 

політикою, виявити які можливо через визначення векторів розвитку країни на 

даний момент обраний у цьому напрямку. Саме нормативно-правові акти 

відображають реальний стан речей у цій сфері, проаналізувавши їх, можна 

виявити особливості правозахисної політики на даний період розвитку 

суспільства й права. 

У сфері правотворення як форми реалізації публічна політика у сфері 

прав людини на сучасному етапі спостерігаються такі тенденції: 

– підвищується рівень цінності життя і здоров'я людини та громадянина 

(див. указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 

2020»» від 12.01.2015 р. № 5/2015 тощо [127]); 

– з'являється тенденція до послаблення покарання до засуджених за певні 

злочини (див. Закон України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу 

України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього 

ув’язнення у строк покарання» від 26.11.2015 р. № 838-VIII або «Закону 

Савченко» [60]); 

– перманентно модернізується апарат державної влади (див. Указ 

Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» від 09.12.2010 р. № 1085/2010, постанову Кабінету Міністрів 
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України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої 

влади» від 02.09.2019 р. № 829 [127]); 

– забезпечується професійний нагляд за владою і політикою (див. 

постанову Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 р. № 996-2010-п 

[127]); 

– спостерігалась тенденція до збільшення рівня престижу правозахисних і 

соціальних працівників та ін. (див. Закон України «Про соціальні послуги» від 

17.01.2019 р. № 2671-VIII [127]). 

Отже, у формуванні публічної політики у сфері прав людини беруть 

участь органи правотворчості. Відповідно до Конституції України до них 

відносять Президента, Уряд і народних депутатів України [127] (див. табл. 2.1).  

Основні форми участі в правотворчій діяльності такі:  

– ініціативна розробка проєктів законів та інших нормативних правових 

актів, безпосередньо пов'язаних із компетенцією органів законодавчої 

ініціативи; 

– участь у підготовці законопроєктів, що розробляються іншими 

органами державної влади; 

– підготовка правових висновків на законопроєкти та інші нормативні-

правові акти; 

– участь в обговоренні законопроєктів у Парламенті і його комітетах.  

Перераховані форми участі надають певні можливості щодо виявлення і 

припинення правопорушень, що можуть бути скоєні по відношенню до прав і 

свобод людини та громадянина. 

Участь у правотворчості відіграє важливу профілактичну роль, оскільки 

спільна діяльність як органів державної влади, так і місцевого самоврядування 

може запобігти ухваленню цими органами нормативних актів, які порушують 

права громадян. Актуальними напрямками для застосування заходів щодо 

вдосконалення законодавства в цьому контексті залишаються бюджетне, митне, 

податкове, міграційне, виборче, екологічне, нотаріальне законодавство, а також 
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законодавство у сфері банківської діяльності, власності, банкрутства, захисту 

прав різних категорій населення, а також удосконалення законодавства щодо 

протидії корупції та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним 

шляхом. 

Основною формою, що попереджає прийняття незаконних нормативних 

актів, є активне залучення публічних інституцій до процесу нормотворчості за 

допомогою проведення консультацій, включення представників цих інституцій 

у робочу групу для обговорення законопроєктів, їхньої правової експертизи, 

внесення змін і доповнень на стадії розгляду органом ініціювання розробки 

проєкту. 

Про те, в якому стані функціонування знаходиться публічна політика у 

сфері прав людини, можна стверджувати на підставі стану її реформування та 

чинних нормативно-правових актів, прийнятих у межах цієї політики. Якщо 

вони вирішують конкретні завдання суспільства, випереджають появу 

проблемних питань, то це засвідчує, що правозахисна політика реалізується на 

належному рівні. На жаль, не поодинокими є випадки, у яких правозахисні 

нормативно-правові акти приймаються із запізненням або є колізійними за 

змістом. Їх розробка та затвердження, дійсно, важливі, але своєчасність 

забезпечила б ще й заощадження значної кількості ресурсів. Крім того, слід 

ураховувати територіальні, історичні, культурні, соціально-економічні та інші 

особливості кожного регіону держави. При цьому важливу роль грає менталітет 

та архитепічні аспекти, рівень правової культури та правосвідомості населення. 

Нормативно-правовий акт, покликаний вирішувати нагальні проблемні питання 

суспільного життя, що може викликати супротив у населення, а тому не бути 

легітимізованим, через не врахування особливостей його функціонування. 

Отже, правотворчість являє собою найважливішу форму публічної 

політики у сфері прав людини. У цій політиці реалізується правоохоронна 

політика держави; і логічно, що до оцінювання її діяльності пред'являються 

підвищені вимоги. Тому нормативно-правова база у сфері прав людини не 

повинна повсюдно мати декларативний характер, а відповідати на конкретні 
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запитання: чи є правовий документ необхідним, актуальним і чи не призведе 

він до колізії в праві; яку сферу суспільних відносин регулюватиме, які 

конкретні завдання і цілі буде вирішувати цей нормативно-правовий акт і 

якими методами, яка кількість коштів буде витрачена на його прийняття та 

виконання, який буде ефект від його впровадження; чи є він своєчасним, який 

попереджає проблему або вирішує вже існуючу тощо.  

Варто підтримати думку вченого Д. Ковриженко [62], що сьогодні якість 

правотворчості в Україні знаходиться на низькому рівні, ступінь відповідності 

цієї політики не відповідає фактичному розвитку соціуму, як і стан 

реформування сфери правозахисту. Наразі Україна не виконує належним чином 

завдання, поставлені перед нею, що пов'язані із забезпеченням і захистом 

охоронюваних прав і свобод людини. Серед причин цього можна виокремити 

тривале проведення конституційної, судової та ін. правових і суспільно-

значущих реформ, а також недосконалість нормативної бази, відсутність 

механізмів її реалізації, недостатню активність суспільства тощо. Низька 

правова освіта та культура посадових осіб ускладнює тільки цю ситуацію, а 

також відсутність фактичної відповідальності з їх боку за не виконання або 

неналежне виконання своїх повноважень.  

 

 

2.2. Особливості реалізації публічної політики у сфері прав людини 

в Україні 

 

Правозастосування є формою досягнення поставлених перед суб'єктами 

державного управління дерева цілей із використанням засобів державного 

примусу. Подекуди правозастосування визначається науковцями як форма 

правореалізації, яка являє собою владну діяльність уповноважених законом 

суб'єктів щодо здійснення управлінського впливу на суспільні відносини, 

шляхом видання індивідуально-правових приписів і актів. Для більш глибокого 

зв'язку правозастосування правозахисної політики варто розглянути й інший 
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підхід до розуміння такої форми реалізації права. Соціальна значущість 

правозастосування очевидна, адже право має вагу, якщо його положення 

знаходять своє відображення в діяльності людей і їхніх організацій, тобто 

легітимізуються. Без правозастосування неможлива реалізація правозахисної 

політики. Для того, щоб вона не залишалася на рівні науково-теоретичної 

розробки, ця політика повинна мати вияв в соціальній дійсності, фактично 

реалізуючись судами, правоохоронними органами, фізичними й юридичними 

особами. 

Публічна політика у сфері прав людини має вираження в застосуванні 

права та закону, оскільки саме ця форма реалізації наповнює правозахисну 

політику змістом. Її мета надати правовій політиці важливості. У контексті ж 

правової політики саме захист прав і свобод людини, а також захист 

правопорядку та різних форм власності є пріоритетними напрямками 

функціонування держави, а ефективність їх втілення в життя та досягнення 

поставлених цілей здійснюються завдяки всім формам реалізації. Проте саме 

правозастосування виступає основою правозахисної політики. Причинами 

цього є те, що правозастосування передбачає динаміку, тобто активну владну 

діяльність спеціальних суб'єктів державного управління, що базується на 

потужному інструментарії державного примусу [43]. За свідченням ученого 

Ю. Древаля [там само], цей примусовий вплив охоплює право- «охорону» і 

«захист», що у свою чергу відрізняються одна від одної існуванням або 

відсутністю статичних властивостей відносно регламентації та дотримання 

прав і свобод людини. ОТже, саме правозастосування є необхідною, особливо 

значущою формою реалізації правозахисної політики. 

Підкреслимо, що варто відрізняти правозастосовчу політику, як частину 

публічної політики у сфері прав людини, і правозастосування, як форму 

реалізації правової політики (у т. ч. правозахисної). У першому варіанті правова 

політика, виступаючи елементом державної політики як комплексного 

соціального явища, має своїм об'єктом правового регульованння – всі сфери 

суспільної життєдіяльності, і визначає основні напрямки стратегії й тактики їх 
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розвитку. Реалізація права дає змогу виокремити в його змісті, поряд із 

правотворчою політикою, також і правозастосовчу як такий вид політики, що 

акумулює в собі основні положення теорії і тенденційні практики 

правозастосовчої діяльності. Правозахисна політика виявляє себе як вид 

правової політики; при цьому вона реалізує свої цілі та завдання за допомогою 

правотворчості, правозастосування, правового виховання, де 

правозастосуванню відводиться особливе місце в силу властивостей даної 

форми реалізації права. 

Правозастосування може здійснюватися лише за умови існування 

сформованої правової бази, тобто активної реалізації правотворчості. 

Правотворча політика має часову пріоритетність по відношенню до 

правозастосування і правозастосовчої політики. Без правової бази, створеної в 

результаті правотворчого процесу, який формується під впливом правотворчої 

політики, існування правозастосування як форми реалізації правозахисної 

політики неможливо. Правотворча політика, насамперед, визначає політику 

правозастосування, тому правотворчість і правозастосування знаходяться в 

постійній взаємодії  та зв'язку. 

Варто розмежовувати мету, цілі та завдання публічної політики у сфері 

прав людини. На наше переконання, мета – це ємне поняття, що охоплює 

кінцевий результат, до якого прагне правозахисна політика, шляхом вирішення 

тих чи інших завдань. Цілі підпорядковані меті, тому слід формувати дерево 

цілей. Їх можна класифікувати на теоретично досяжні повністю, недосяжні та 

досяжні частково. Завдання – це тимчасові перхідні етапи (сходинки), 

подолавши які можна наблизитися до досягнення головної мети. Отже, метою 

правозахисної політики є створення умов для дотримання законності в усіх 

сферах суспільних відносин, що вимагаэ вирішення низки політичних, 

правових, економічних, культурних та інших завдань.  

Таким чином, публічна політика у сфері прав людини становить окремий 

вид правової політики, вона у свою чергу ставить перед собою конкретну 

соціально орієнтовану мету, а засобом досягнення цієї мети виступають 
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правотворчість, правова культура й правозастосування. Через правотворчість 

розширюються можливості людини, систематизується правова база, людина й 

громадянин наділяються все більшою кількістю прав і обов'язків, що, на погляд 

законодавця, може забезпечити розвиток держави та суспільства [96]. 

Повторимося, що в Україні й досі відбувається непослідовне та 

безсистемне проведення конституційної, судової та інших реформ. Свідченням 

цього є ліквідація низки інституцій у сфері правозахисної політики, зокрема 

Центру правової реформи і законопроектних робіт. Замість цього центру 

створено Координаційний центр з надання правової допомоги. З'ясовано, що 

діяльність цього центру спрямована на надання первинної і вторинної правової 

допомоги, що реалізується в його територіальних відділеннях, а саме:  

1) регіональних центрах (їх в Україні діє 25) і місцевих центрах (їх в 

Україні діє понад 40);  

2) бюро правової допомоги; 3) правових клубах «Pravokator» (їх в Україні 

діє 5) [99].  

Установлено, що завданнями Координаційного центру з надання правової 

допомоги є організаційне забезпечення діяльності Міністерства юстиції 

України, внесення на його розгляд пропозицій щодо формування та реалізації 

відповідної державної політики, аналіз практики правозастосування тощо. 

Мін’юст утворює Наглядову раду Координаційного центру для забезпечення 

ефективної реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової 

допомоги [там само]. 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» [127] визначає, що 

безоплатна первинна правова допомога надаэться безпосередньо або за 

допомогою телефонного зв’язку у межах тлумачення (передачі) певної правової 

інформації, надання консультацій і роз’яснень без складання документів 

процесуального характеру. Безоплатна вторинна правова допомога вимагає 

створення можливостей для доступу осіб до правосуддя. Згідно зі ст. 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» [там само] такий доступ 

забезпечується вичерпному переліку осіб (внутрішньо переміщеним особам, 
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ветеранам війни та ін.). Зазначимо, що особа, яка не входить до цього переліку, 

може отримати безплатну вторинну правову допомогу та розраховувати на 

захист своїх  інтересів у суді у разі звернення з цією метою до громадських 

правозахисних організацій. Слід закцентувати, що вони також взмозі 

забезпечити підвищення рівня правової культури. Це зумовлює збагачення 

внутрішнього світу людини, вироблення толерантності як до державної влади, 

так і до окремих її інститутів, підвищення рівня довіри до них, а також рівня 

правосвідомості населення.  

У цьому контексті слід навести результати соціологічних опитувань щодо 

визначення рівня довіри громадян до інституцій правозахисту в Україні, які 

були отримані у 2012 р. (табл. 2.2). За даними Інституту соціології НАН 

України, серед опитаних громадян щодо рівня їхньої довіри цим інституціям 

превалює позиція із сумарним рівнем за формулюваннями «не довіряю» та «не 

визначився». В абсолютній більшості громадяни не звертаються за 

правозахистом до міліції (60,4 % опитаних), суду (71,9 % опитаних), 

прокуратури (86,3 % опитаних), адвокатів (62,6 % опитаних) [179, с. 544]. 

Причинами цьому можуть бути небажання вступати  у відповідні 

правовідносини, що вимагають звернення до інституцій правозахисту, 

некомпетентність громадян, їх фінансові обмеження та ін. 

 

Таблиця 2.2 

Результати опитування громадян щодо їхнього рівня довіри до інституцій 

правозахисту в Україні (2012 р.) 

№ 

з/п 

Назва інституції Результати 

опитування 

громадян (рівень 

довіри) 

Результати 

опитування 

громадян (рівень 

недовіри) 

Результати 

опитування 

громадян  

(не визначилися) 

1 Міліції  8,8% 66,5% 24,6% 

2 Органи прокуратури 8% 64,7% 27,1% 

3 Судові органи 8,6% 66,2% 24,8% 

Джерело: складено на підставі [96; 79] 
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За даними Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» [6], у 

2020 році ситуація з рівнем довіри / недовіри до правозахисних інституцій дещо 

змінилася (рис. 2.1). Майже такі ж результати соціологічного опитування були 

отримані компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп», яка оцінювала соціально-

політичні настрої населення України в лютому 2020, у т.ч. рівень його довіри 

до правозахисних і державних інституцій [67]. 

Статистичні дані, наведені в табл. 2.2, містять інформацію корисну для 

порівняння рівня довіри громадян до інституцій правозахисту в Україні в 2012 

році та 2020 році. Власне кажучи, порівнюються дані, які наведені в табл. 2.2 і 

рис. 2.1. Цей вибір років для порівняння зумовлений тим, що з 2011 року 

розпочався сучасний етап функціонування механізмів правозахисної політики в 

Україні, який триває по теперішній час. 

 

 

Рис. 2.1. Баланс довіри / недовіри громадян до правозахисних інституцій 

у 2020 році 

Джерело: складено на підставі [6; 96] 
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Варто відзначити, що поширеною практикою є звернення до 

Омбудсмена – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

(табл. 2.3). З табл. 2.3 видно, що кількість звернень до нього у 2019 р., 

порівняно з 2013 р., збільшилася у 2 рази. Це стосується звернень від громадян і 

юридичних осіб, а також усних і письмових. Найнижчий показник звернень до 

Омбудсмена України був зафіксований у 2014 р. Крім того, виокремлюють такі 

види порушених прав у зверненнях заявників (у 2019 р.): А) громадянські права 

(кількість звернень – 21160) – 62,5%; Б) соціальні права (кількість звернень – 

4792) – 14%; В) економічні права (кількість звернень – 3379) – 10%;  

Г) особисті права (кількість звернень – 1937) – 5,6%; Ґ) права дітей (кількість 

звернень – 1006) – 3%; Д) свобода від дискримінації (кількість звернень – 422) – 

1,5%; Е) політичні права (кількість звернень – 238) – 0,7%; Є) інші (кількість 

звернень – 904) – 2,7% [232]. 

 

Таблиця 2.3 

Інформація про стан звернення до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини (2013-2019 рр.) 

№ 

з/

п 

Вид звернень Роки Різниця 
(між 

2019 р. і 
2013 р.)  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Зареєстровано 
звернень: 

17 050 13 
583 

19 
030 

23 
925 

25 439 25410 47393 +30343 

з них від:         

громадян 

України, 

іноземців, осіб 

без 

громадянства чи 

їх представників 

16 292 12 

924 

17 
902 

22 

132 

23 543 23136 20482 +4190 

народних 
депутатів 

України 

314 197 274 356 394 518 444 +130 

юридичних осіб 443 462 849 1426 1499 1756 1756 +1313 

2. Усних звернень: 5885 3491
1 

6231 6554 5478 2362 15041 +9156 

з них:         

на особистому 
прийомі 

2009 4496 2089 1992 1914 2176 2368 +359 

телефоном 3876 30 415 4142 4562 3564 186 12673 +8797 

Джерело: складено на підставі [96; 232] 
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Таким чином, як й інші форми реалізації публічної політики у сфері прав 

людини, правозастосування надає їй практичного значення. Дія правозахисної 

політики, її ефективність залежить від ряду чинників: економічних, політичних, 

ідеологічних та правових. Правозастосовні акти та правозастосовчу практику 

потрібно шукати у правовій матерії. Однак наразі сама правозастосовна 

діяльність є діяльністю економічною, політичною і навіть подекуди 

ідеологічною. 

Маючи значну кількість трактувань, публічна політика реалізується через 

діяльність держави та її органів, що спрямована на досягнення поставленої 

мети та її підцілей, відображаючи модель взаємодії держави й суспільства, а 

також громадських і державних інститутів. Проте подекуди в силу конкретних 

історичних й ідеологічних обставин механізм правозастосування формується 

раніше, ніж нормативна база покликана регламентувати цей процес. 

Чисельна группа чинників неправового характеру впливає на процес 

правозастосування. Масове неприйняття, девіація, деформація, соціальний 

тиск, невиправданий бюрократизм у діяльності державних службовців, який 

набуває все більш нових обрисів, лобіювання приватних та/або корпоративних 

інтересів – усе це чинники, які повинні бути враховані при формуванні та 

реалізації правової політики держави. Тому завданням парламентарів є 

моніторинг й аналіз усіх чинників, що впливають на застосування та дію 

створюваної ним правової норми або цілого закону. 

Найбільш негативні наслідки помилок у контексті реалізації публічної 

політики у сфері прав людини виникають під час здійснення правосуддя. У 

цьому контексті наслідки пов'язані з фактом неправильної кваліфікації 

правопорушень, необґрунтованого засудження або виправдання, і на сам 

кінець – призначенням невідповідної міри покарання. Одним із обов'язкових 

наслідків, що може виникнути при помилковому здійсненні правозастосовчої 

практики, є притягнення до відповідальності особи, яка її допустила, а в разі 

заподіяння шкоди, покладання обов'язку на цю особу щодо відшкодування 

нанесеного збитку. Ці дії будуть включені до складу правозахисної політики, 
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таким чином, розширюючи сферу її діяльності. За свідченням Г. Палія, 

«Україна є однією з тих країн, громадяни якої найчастіше звертаються до 

Європейського Суду з прав людини, причому його рішення також здебільшого 

не виконуються» [132].   

Отже, необхідним є формування інституту публічної політики у сфері 

прав людини, обов'язковою частиною якої повинні стати відносини, пов'язані з 

визначенням критеріїв якості правозастосовчої (правозахисної) діяльності. 

Такий напрям має визначати правові основи функціонування всіх гілок влади й 

органів місцевого самоврядування. Жоден державний орган, жодна посадова 

особа не має права приймати правовий акт або рішення, зміст якого порушує 

конституційні права, свободи та обов'язки громадян. 

Неправильний вибір засобів і прийомів, закладених у нормативній основі 

правового регулювання, призводять до збоїв у реалізації права, зниження 

ефекту правозастосування органами державної влади. Крім того, за такого збігу 

обставин втрачається значення правозахисної політики, а саме захист прав і 

свобод людини та громадянина. Ось чому одним з основних факторів, що 

впливають на ефективність і соціальну цінність правозастосування на всіх його 

етапах, є дотримання органами державної влади засад правозастосовчої 

діяльності. 

Публічна політика у сфері прав людини реалізується в трьох основних 

формах: правотворчій, правозастосовчій та правовиховній. Правова політика у 

сфері реалізації законних інтересів для всебічного, повномасштабного впливу 

на досліджуваний феномен повинна ефективно використовувати всі форми 

реалізації: правотворчу; правозастосовчу; правоінтерпретаційну; доктринальну; 

правонавчальну. Для ефективної реалізації правової політики у формі 

правозастосування необхідне вдосконалення системи державного управління 

України загалом і системи правозахисту зокрема, а також посилення контролю 

за правозастосовчою діяльністю з боку держави й суспільства [96]. 

У продовження відзначимо, що в Україні створена та функціонує значна 

кількість інституцій громадянського суспільства (громадських організацій, 
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благодійних організацій, профспілок і організацій роботодавців, друкованих 

засобів масової інформації та ін.). Ці інституції також покликані забезпечувати 

реалізацію публічної політики у сфері прав людини.  

Стан формування та розвитку громадянського суспільства в Україні 

можна оцінити певною мірою шляхом фіксації зростання (зменшення) кількості 

утворених об’єднань громадян та інших громадських формувань. 

За даними Державної служби статистики України та Міністерства юстиції 

України, станом на сьогодні його підрозділами зареєстровано близько 

50 тис. громадських формувань [184]. При цьому питому частку від усього 

загалу легалізованих (зареєстрованих) громадських формувань займають 

громадські організації, кількість яких із року в рік тільки збільшується 

[там само] (рис. 2.2).  

Таке визначення кола суб'єктів правової та правозахисної політики 

держави враховує тенденцію прояву різними правозахисними організаціями й 

об'єднаннями все більшої активності, а також виникнення недержавних 

благодійних фондів тощо. 

Слід також зазначити, що правозахисні громадські організації 

перебувають на стику в класифікації громадських організацій України (тобто 

вони можуть містити ознаки об'єднань професійної спрямованості, жіночих 

об'єднань, науково-технічних об'єднань тощо). Це ускладнює визначення їхньої 

питомої ваги в загальній кількості громадських організацій. Однак 

підкреслимо, що вчені справедливо вказують на існування трьох типів участі 

громадськості; кожен з них позначає свій рівень корисності і реальної 

можливості участі населення в діяльності влади. 

Учена С. Арнстейн підкреслює, що першому типу відповідають такі рівні, 

як маніпуляція і терапія, другому – інформування, консультування та 

присутність при прийнятті рішень, а третьому (найвищому) – партнерство, 

громадський контроль і захист [190, с. 220]. Останній тип полягає в розвитку 

інституцій громадянського суспільства шляхом залучення їх в якості 

правозахисників і незалежних, зовнішніх оцінювачів результатів роботи органів 
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державної влади на відповідність їх (результатів) законодавству й очікуванням 

громадськості. З огляду на це вважаємо за доцільне докладніше зупинитися на 

розгляді діяльності інституцій громадянського суспільства в правозахисній 

сфері. 

 

 Рис. 2.2. Поділ громадських організацій України за напрямком їхньої 

діяльності (у відсотковому співвідношенні до загальної кількості) 

Джерело: складено на підставі даних Державної служби статистики 

України та Міністерства юстиції України [41; 96] 

 

В українському суспільстві помітний запит на таку публічну 

правозахисну діяльність. Так, за результатами дослідження, проведеного 

Фондом «Демократичні ініціативи» та соціологічною службою Центру 

Разумкова, серед опитаних громадян 37,4% уважають, що громадські 

організації, перш за все, повинні займатися захистом соціально вразливих груп, 

33,7% уважають, що громадські організації мають надавати людям юридичну 

та іншу допомогу у відстоюванні своїх прав, а 30,5% уважають, що громадські 
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організації повинні контролювати діяльність влади [130] (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Поділ думки громадян щодо ролі громадських правозахисних 

організацій України за напрямом діяльності у % співвідношенні до загальної 

кількості 

Джерело: складено на підставі даних [96; 130]  

 

Загалом середовище функціонування організацій громадянського 

суспільства, які позиціонуються як правозахисні, неоднорідне й має різний 

ступінь охоплення та різні показники результативності. Однак у цьому сегменті 

громадських правозахисних організацій наявна низка організацій, які 

накопичили певний досвід функціонування, демонструючи  результативну 

діяльність, а саме:  

– Харківська правозахисна група;  

– Українська Гельсінська спілка захисту прав людини;  

– Комітет захисту прав людини;  

– Комітет виборців України;  
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– Вінницька правозахисна група;  

– Міжнародне товариство прав людини – Українська секція;  

– Міжнародна Ліга захисту прав громадян України та ін. [163; 189]. 

Перераховані вище громадські організації визнані провідними в 

складеному експертами рейтингу правозахисних організацій [153; 163]. Крім 

того, об'єднання зусиль організацій громадянського суспільства відбувається 

через створення коаліцій правозахисних організацій і рухів. При цьому форми і 

методи, до яких вдаються правозахисні організації різні (наприклад, програми, 

заходи до участі в санкціонованих і несанкціонованих протестних акціях). 

Оскільки політико-правові гарантії забезпечення і захисту прав людини не є 

достатніми в Україні, тому низка правозахисних організацій і рухів спрямовує 

свій вплив на суспільно-політичну сферу, змушуючи правоохоронні органи 

приймати правомірні управлінські рішення. Подекуди інституції 

громадянського суспільства у своїй діяльності шкодять інтересам суспільства 

та держави, знижуючи їхній рівень безпеки. За свідченням Л. Борисової, 

О. Кравчука, Г. Палія [12; 15; 132], «перенасичення» ЗМІ інформацією 

кримінального змісту створює додаткові підстави для збільшення напруженості 

в суспільстві. При цьому менше приділяється уваги висвітленню інформації, 

яка може допомогти громадянам у захисті своїх прав та інтересів [там само]. 

Безумовно, правозахисні організації розширюють простір своєї діяльності 

у сфері захисту прав людини і все більше утверджуються в загальній структурі 

громадських організацій. Разом з тим в Україні традиційно правозахисні 

організації значною мірою залежать від зарубіжних донорів і пов'язані як з 

міжнародними міжурядовими, так і міжнародними неурядовими 

правозахисними організаціями (табл. 2.4). Тому актуальним є вирішення цієї 

проблемної ситуації з метою забезпечення національної безпеки, включаючи 

інтереси держави, суспільства й окремо взятих громадян.  
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Таблиця 2.4 

Стан фінансування діяльності громадських організацій за джерелами та 

регіонами у 2018 році (тис. грн.) 

Назва  Усього 

У тому числі 

 з Держ-
бюджету 
України 

з 
місцевого 
бюджету 

від 
членсь-

ких 
внесків 

від 
благодій-
ної діяль-

ності 

з них надходження 

від під-
приємств 

та 
організа-

цій 
України 

від 
громадян 
України 

від 
нерезиден

тів 

Україна 7354061,7 273327,2 293094,1 795579,7 4221757,6 1286639,8 430744,1 2504373,7 

Вінницька  92670,7 396,0 18630,9 18037,4 41284,4 20358,5 4082,5 16843,4 

Волинська  54410,9 440,0 6793,7 10539,5 22504,1 13764,8 3490,1 5249,2 

Дніпропетровська  521204,8 406,5 15668,4 9978,0 442397,6 109904,6 14927,5 317565,5 

Донецька  230843,4 749,0 2486,5 4336,3 178924,5 146758,4 2318,6 29847,5 

Житомирська  31382,5 4,4 8488,3 2972,5 16493,4 5446,5 2257,5 8789,4 

Закарпатська  226694,7 805,0 4992,8 7836,0 202676,6 6893,4 4495,0 191288,2 

Запорізька  154650,5 181,8 7391,8 23123,6 87807,3 50916,5 5177,8 31713,0 

Івано-Франківська  96640,2 190,4 22884,3 4049,8 47835,8 24744,7 20420,3 2670,8 

Київська  72932,3 1897,9 14549,2 17411,5 30589,9 12815,5 7680,1 10094,3 

Кіровоградська  43914,3 – 1916,5 3910,2 31608,4 23844,9 5569,2 2194,3 

Луганська  70438,8 375,6 5318,6 6251,8 24918,3 15664,7 2485,4 6768,2 

Львівська  357406,9 2965,5 35810,0 52931,8 168325,8 51565,0 50942,3 65818,5 

Миколаївська  84537,3 – 19640,3 11039,9 37431,1 16478,2 4988,5 15964,4 

Одеська  544705,9 30,0 7947,8 88931,9 419308,3 128511,5 27272,0 263524,8 

Полтавська  109638,0 678,8 19121,8 15241,0 58146,7 47423,2 6086,5 4637,0 

Рівненська 85381,9 2292,3 9287,5 9196,2 45791,6 13214,4 6895,0 25682,2 

Сумська  110595,3 541,9 6146,5 7867,1 86253,1 26220,7 4854,1 55178,3 

Тернопільська  35370,3 380,0 1180,0 2967,9 21473,5 16132,7 4799,4 541,4 

Харківська  490421,0 2730,5 7760,9 58416,1 372454,7 119474,5 28589,1 224391,1 

Херсонська  65031,7 – 4208,8 4338,6 17838,5 6169,9 565,2 11103,4 

Хмельницька  41579,7 976,2 4688,6 2783,8 26114,2 18294,6 4853,1 2966,5 

Черкаська  42264,0 1319,8 4794,3 4501,2 28661,7 14333,0 5451,6 8877,1 

Чернівецька  62825,6 – 5259,2 5606,0 36664,5 5360,0 3953,4 27351,1 

Чернігівська  52539,7 176,0 5709,6 3015,6 28426,0 12711,0 1693,8 14021,2 

м. Київ 3675981,3 255789,6 52417,8 420296,0 1747827,6 379638,6 206896,1 1161292,9 

Джерело: складено на підставі даних [96; 128] 

 



51 

 

Як відомо, громадськi правозахиснi організацiї діють у таких напрямках: 

захист прав людини в окремо взятій ситуації; розслідування фактів (подій) 

щодо порушення прав людини, зокрема, органами влади; поширення 

інформації про види прав людини, правове виховання населення; аналіз стану 

гарантування пріоритетності прав людини. Окреслені напрями пов’язані між 

собою, відтак, діяльність громадських правозахисних організацій має 

реалізовуватися в межах усіх зазначених напрямів. За таких умов діяльність 

громадських правозахисних організацій може бути дієвою. Інакше буде мати 

місце ситуація, за якої вони, реалізуючи захист прав громадян, стикатимуться з 

поширенням правового нігілізму та девіації, незнанням людей своїх прав та 

інструментів їхнього захисту, а також з постійною боротьбою з 

патерналістичним ставленням, яке зберігається у суспільстві («відповідно до 

яких «держава – це мати й батько в одній особі, яка має піклуватися 

всезагально про кожного громадянина»). Аналіз стану реалізації прав людини 

передбачає комплексний моніторинг законодавства, судової й управлінської 

практики на предмет її відповідності нормам міжнародного законодавства, а 

також спостереження за процесом його формування та реалізації, ініціювання 

внесення необхідних змін у нього й правозастосовчу практику. 

Таким чином, діяльність громадських правозахисних організацій 

спрямована на формування публічної політики у сфері прав людини та її 

реалізацію – рішення, дії та бездіяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Діяльність цих організацій передбачає встановлення факту 

порушення прав і свобод людини та громадянина, створення перешкод у 

реалізації ними своїх прав і свобод, а також незаконного залучення громадян до 

виконання не властивих їм обов'язків або незаконного притягнення до 

відповідальності. З метою унеможливлення трансформації цих перешкод 

(примусових рішень і дій) у системні та глибинні правопорушення, які можуть 

стосуватися більше ніж однієї людини, громадські правозахисні організації 

можуть, по-перше, розглядати відповідні заяви та скарги як від фізичних, так і 

від юридичних осіб, а також колективні звернення групи людей. По-друге, 
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проводити власне розслідування подій на предмет їхньої протиправності. А по-

третє, моніторити сайти органів державної влади або місцевого самоврядування 

відносно поданих до них е-петицій, скарг, коментарів з оцінками рівня роботи 

таких органів. 

З огляду на важливість і цінність здійснення контролю з боку 

громадських правозахисних організацій, їх завдання, функції та права, можемо 

наполягати на необхідності розробки й прийняття спеціального законодавства, 

а саме: закону «Про громадські правозахисні організації». 

 

2.3. Аналіз зарубіжного досвіду реаілзації публічної політики у сфері 

прав людини 

 

Дослідження закордонних практик упровадження механізмів публічної 

політики у сфері захисту прав людини варто розпочинати із установлення 

особливостей реалізації такої політики, зокрема в економічно розвинених 

країнах світу, на рівень розвитку яких орієнтується Україна. Ці країни обрано 

для розгляду, зважаючи на кореляційні зв’язки між високим рівнем 

економічного розвитку держави та стійкістю демократії в ній. Остання вимагає 

утвердження прав людини як найвищих демократичних цінностей.  

У результаті дослідження «рейтингу демократії» Economist Intelligence 

Unit (EIU) [231], з'ясовано, що основні першорядні позиції в ньому останніми 

роками займають такі країни: США, Китай, Франція, Норвегія, Фінляндія та ін. 

Відмінність їх розвитку полягає в тому, що він відбувається в таких напрямах: 

1) підвищення рівня правової культури й освіти громадян щодо можливих форм 

захисту їх прав; 2) розвитку громадянського суспільства та його організацій, у 

т.ч. правозахисних; 3) забезпечення комунікації держав из громадянами через 

активнее використання новітніх технологій та ін.  

Зарубіжні науковці Т. Ванханен, Ю. Чернецький та інші [147; 231] 

зазначають, що індекс демократії формується в межах шкалои: від 0 до 10, і 

ґрунтується на оцінках за вищенаведеними напрямками, що певною мірою є 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Economist+Intelligence+Unit
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Economist+Intelligence+Unit
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суспільно-політичними індикаторами. Учені виділяють такі типи режимів: 

1) країни з повною демократією – 8,01 і більше; 2) країни з недосконалою 

демократією – від 6,01 до 8,00; 3) країни з гібридним режимом демократії – від 

4,01 до 6,00; 4) країни з авторитарним режимом – 4,00 і менше. До країн із 

повною демократією вченими зараховані: США, Фінляндія, Ісландія, Швеція, 

Нова Зеландія та та ін. Відзначимо, що в рейтингу EIU за 2019 рік перші місця 

займають Норвегія, Ісландія, Швеція, Нова Зеландія та Фінляндія. Згідно з цим 

рейтингом 5 останніх країн займають деякі країни Африки, Сирія, Північна 

Корея [231]. 

Щодо пострадянських держав Європи, у 2019 році за індексом демократії 

рейтинг країн мав такий вигляд: Україна – 5,90; Молдова – 5,75; Вірменія – 

5,54; Грузія – 5,42; Казахстан – 2,94; Білорусь – 2,88; Азербайджан – 2,75 [231]. 

Стан сучасного функціонування України за індексом демократії (що 

визначається EIU) характеризується досить низьким рівнем, порівняно з 

Норвегією, Ісландією, Швецією та ін. [139]. Проте, на думку експертів EIU, 

прогноз на найближчу перспективу щодо рівня демократії в Україні досить 

втішний, і забезпечити цю позитивну тенденцію може підвищення рівня 

соціально-економічного розвитку України. Він у свою чергу вимагає оновлення 

ряду стратегій, зокрема стартегії сталого розвитку, дія якої розрахована на 

період до 2020 року.  

Аналіз стану функціонування механізмів публічної політики у сфері 

захисту прав людини за кордоном варто здійснювати також з огляду на 

інтеграційні прагнення України, тобто з позиції функціонування цих механізмів 

у Європейському Союзі (ЄС). Це міжнародне утворення є ключовою 

інституцією у сфері прав людини, починаю з європейського континенту й 

закінчуючи американським. Це засвідчують результати діяльності 

Парламентських асамблей та форумів EURONEST і EUROLAT. Договір про 

заснування ЄС передбачає активну боротьбу за права людини як у межах 

кордонів цього утворення, так і поза його межами. ЄС забезпечує реалізацію 

цього обов'язку за допомогою надання фінансової допомоги для вчинення 
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правозахисних дій і реалізації проєктів, а також шляхом здійснення 

політичного діалогу з іншими країнами в межах проведення тих чи інших 

правозахисних форумів та інших комунікативних заходів. ЄС спроможна 

використовувати свої інституційно-політичні повноваження для здійснення 

впливу на уряди інших країн для зміни їх правозахисної політики [101].  

При розробці своєї політики у сфері прав людини ЄС активно взаємодіє з 

громадськими організаціями в усьому світі. Це надає можливості для таких 

організацій впливати на організацію та реалізацію політики ЄС по відношенню 

до своїх національних урядів, що може зумовити зміни на національному рівні. 

Механізми публічної політики у сфері прав людини в ЄС мають значний 

потенціал, щоб забезпечити захист прав людини. Національні уряди як 

зацікавлені сторони здатні успішно реалізовувати внутрішні зміни, які 

позитивно можуть позначатися на правах громадян.  

Варто зауважити, що останні події введення внутрішніх healthy-змін в 

Україні засвідчили неврахування вищезазначених рекомендацій ЄС і 

загальнодержавне порушення норм її Конституції. Йдеться про ситуацію із 

уведенням карантину на ітчизняних теренах, за якої відбулося обмеження 

конституційних прав громадян України через порушення ст. 64 Основного 

Закону України. Відповідно до цієї статті «конституційні права людини не 

можуть бути обмежені, крім випадків, визначених у Конституції» [127]. При 

цьому обмеження прав із зазначенням строку дії цих обмежень може 

встановлюватися в умовах воєнного або надзвичайного стану [там само].  

Відзначимо, що Основний Закон України до конституційних прав людини 

відносить: 

– свободу пересування (ст.33); 

– право збиратися мирно, без зброї (ст.39); 

– право на підприємницьку діяльність (ст.42); 

– право на працю (ст.43); 

– право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї (ст.48); 

– право на освіту (ст.53) тощо. 
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Перелік конституційних прав не є вичерпним (згідно з ч. 1 ст. 22 

Конституції України [там само]). Крім того, «держава дбає про розвиток 

фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя» 

[там само, ч. 3 ст. 49]. 

У продовження відзначимо, що як раз ці права й були обмеження через 

прийняту постанову Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 р. № 211 [127]. 

Цією постановою було введено карантин в Україні. 

Отже, обмеження конституційних прав громадян, яке відбулося в 2020 р. 

в Україні через уведення карантину, характеризується порушенням процедури 

та неврахуванням вимог щодо необхідності введення у такому разі воєнного 

або надзвичайного стану, адже обмежуються конституційні права. У 

продовження також можемо вказати на те, що мало місце також порушення 

норми ч. 1 ст. 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» [127]. Власне кажучи, обмежувальні протиепідемічні заходи повинні 

були запроваджуватися, зокрема «місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування за поданням відповідного головного 

державного санітарного лікаря» [там само]. Підставами для реалізації цих 

заходів є «спалах інфекційної хвороби в окремому населеному пункті, у 

дитячому виховному, навчальному чи оздоровчому закладі або потенційно 

неблагополучна небезпечна епідемічна ситуація» [там само]. При цьому 

обмеження поширюються на вчинення господарської та іншої діяльності, що 

може зумовити поширення інфекційних хвороб [там само].  

Отже, уважаємо, що рішення органів державної влади щодо притягнення 

осіб до адміністративної відповідальності за порушення умов карантину (і 

накладення штрафів у розмірі до 170 тис.грн.) можуть бути визнані у судовому 

порядку незаконними. Однак в цьому випадку можна стикнутися із проблемою 

невиконання вітчизняних судових рішень, а тому із подальшим зверненням до 

Європейського суду з прав людини з приводу їх захисту. До речі, Україна є 

однією з тих країн, громадяни якої найчастіше звертаються до цього суду. 
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Повертаючись до плану дослідження відзначимо, що особливістю дії 

механізму публічної політики у сфері прав людини в ЄС є максимально 

повноцінна реалізація всіх її форм – правотворчої, правозастосовної та 

правовиховної. Це підтверджують факти більш тісної співпраці між 

державними та недержавними правозахисними організацій в ЄС для обміну 

інформацією [150]. 

Таким чином, ЄС використовує такі інструменти публічної політики у 

сфері захисту прав людини: 

1. Координаторів із захисту прав людини, тобто делегацій ЄС – це 

спеціально призначені співробітники для співпраці із правозахисними 

організаціями та правозахисниками в інших країнах.  

2. Подачу заяв делегацій ЄС, що публікуються у відповідь на негативні 

події. Ці заяви виражають позицію ЄС щодо порушень прав людини з метою 

вирішення ситуації. 

3. Направлення спеціального представника ЄС з прав людини, наділеного 

конкретними повноваженнями щодо обговорення питань прав людини з 

іншими країнами. 

4. Сприяння прийняттю та впровадженню стратегій з прав людини в 

певних країнах. Ці стратегії є документами, що розробляються делегаціями ЄС 

і містять визначення пріоритетних дій у сфері прав людини в кожній окремій 

країні та/або її регіоні. 

5. Визначення керівних принципів ЄС з питань застосування катувань – 

керівництво ЄС і органів держав-членів про те, як найкраще вплинути на треті 

країни для прийняття ефективних заходів для запобігання та викоренення 

застосування тортур і жорстокого поводження. 

6. Надання консультацій державним і громадським організаціям через 

проведення нарад між делегаціями ЄС і представниками місцевих неурядових 

організацій (з метою обміну інформацією з питань прав людини в країні). 

7. Налагодження діалогу з цими організаціями у сфері прав людини, що 

відбувається через формальні переговори між ЄС й урядами інших країн з 
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питань прав людини в країні [40]. 

Отже, процес прийняття рішень і реалізація правотворчості в ЄС – це 

складне явище, яке має на меті консолідацію думок і позицій у сфері захисту 

прав. Коли справа доходить до публічної політики у сфері прав людини в інших 

країнах, то ЄС в значній мірі спирається на підтримку з боку неурядових 

організацій і об'єднань, у т.ч.правозахисних. Делегації ЄС повинні встановити 

міцні партнерські відносини з цими організаціями для того, щоб мати 

об'єктивну й актуальну інформацію, необхідну для прийняття виважених 

рішень у сфері прав людини. Глави делегацій ЄС, посольства держав-членів 

ЄС, цивільні місії і командири операцій зобов'язані підтримувати та 

зміцнювати існуючу систему взаємин із громадськими організаціями, щоб 

результати цих взаємин були включені в політичні ініціативи і політичний 

діалог між ЄС й урядами інших країн.  

Як відомо, у ЄС у сфері захисту прав людини проводяться такі заходи:  

1. Форум ЄС з недержавними організаціями з прав людини (відбувається 

щорічно, орієнтовано в грудні). 

2. Форум для бенефіціарів фінансування Європейського інструменту 

сприяння розвитку демократії і прав людини (European Instrument for 

Democracy and Human Rights).  

3. Європейські дні розвитку (проводяться щорічно восени) [197; 210]. 

ЄС організовує форуми та семінари громадянського суспільства на 

державному і регіональному рівнях, щоб обговорювати, серед іншого, питання 

захисту прав людини. Метою цих зустрічей є розвиток співробітництва між ЄС 

та недержавними правозахисними організаціями інших країн. Ці заходи, як 

правило, поєднують в собі пленарні виступи, круглі столи, семінари, на яких 

ЄС діє виключно в якості спостерігача і посередника в діалозі [40; 197]. 

Форум громадських організацій ЄС – Східне партнерство був створений з 

метою налагодження співпраці між громадськими організаціями ЄС, з одного 

боку боку, і Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України, з 

іншого боку. Завдання форуму – вироблення спільної позиції і рекомендацій 
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інститутами ЄС і національними урядами, які можуть бути використані для 

впливу на процес прийняття рішень на найвищому рівні з метою захисту прав і 

свобод. Форум громадських організацій ЄС – Східне партнерство має робочу 

групу щодо питань демократії, прав людини, ефективного управління та 

стабільності, з підгрупою з прав людини [143]. 

Як відомо, за кордоном утвердився принцип, згідно з яким завданням 

держави є формування правової культури. Під правовою культурою вчена 

І. Плєшкова розглядає загальний стан реалізації законодавства, роботи судів, 

усіх правоохоронних органів, а також стан сформованої правосвідомості в 

населення, що (стан) виражає рівень розвитку права і правосвідомості, їх місце 

в житті соціуму, засвоєння і дотримання правових цінностей, зокрема вимоги 

верховенства права [135]. При цьому дослідницею слушно зазначається, що 

поняття правової культури є ємнішим, порівняно з просто визнченням рівня 

правосвідомості; ключове в правовій культурі – це значна роль і місце права в 

житті соціуму, здійснення верховенства права та забезпечення соціально-

економічного розвитку в країні (шляхом підготовки фахівців-правників, 

формування правового підґрунтя діяльності адвокатів, розвинення наукових 

установ щодо питань права, надання правової освіти, активізації громадськості, 

зокрема правозахисних організацій тощо) [там само].  

Зазначені правові категорії дають змогу сформулювати цільові установки 

правової освіти – формування правосвідомості окремої особистості, а також 

формування правової культури. Слід зауважити, що за кордоном напрацьована 

значна практика надання правової освіти. Так, у США проявляються й 

проходять перевірку важливі тенденції щодо розвитку громадянського 

виховання та правового навчання в шкільній системі. Крім того, у США 

напрацьовано значний теоретичний і практичний потенціал громадянської 

освіти. Його дослідження є актуальним для системи громадянської освіти в 

Україні. Адже «у школах США рекомендується проводити щорічно не менше, 

ніж по 30 годин спеціальних занять з громадянської освіти та по 30 годин 

додатково в рамках інших предметів з метою ґрунтовного формування правової 
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освіти. Заняття фокусуються на вихованні цивільних правил, відповідальності 

тощо» [185]. Це відбувається на тлі формування підприємницької кмітливості в 

учнів загальноосвітніх шкіл, у т.ч. у Великій Британії [там само]. 

Так само в загальноосвітніх школах Фінляндії дітям вже починаючи з 

1 класу роз'яснюють їх права й обов'язки, а також можливості звернення до 

правоохоронних органів за захистом у разі порушення прав і свобод [121]. 

Щодо України, то в ній для «підвищення рівня правової освіти населення 

та створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також 

забезпечення їхніх конституційних прав було прийнято Указ Президента 

України від 18.10.2001 р., що затвердив загальнонаціональну програму правової 

освіти населення [13; 127]. У цьому указі зазначається таке: з метою 

становлення України як демократичної правової держави, необхідне 

формування засад громадянського суспільства, що зумовлює необхідність 

зростання рівня правової культури населення. Тому важливим є вирішення на 

загальнодержавному рівні питань щодо розвитку правосвідомості населення, 

подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань 

про основи права.  

Разом із тим можна стверджувати, що майже 20-літній досвід реалізації 

цієї програми не дав значних результатів. Свідченням цього є низький рівень 

довіри населення до державної влади, повільна розбудова громадянського 

суспільства тощо (див. розділ 2 цієї роботи). З огляду на це вважаємо, що 

нагальним завданням для України є оновлення загальнонаціональної програми 

правової освіти населення в напрямку уточнення її етапів, суб’єктів та 

інструментів здійснення. Допомогти в цьому плані може врахування 

відповідного позитивного закордонного досвіду.  

Отже, вищевикладене дозволяє визначити пріоритетну мету правової 

освіти, що має починатися зі школи – формування правової свідомості дітей, 

під яким розуміють ставлення людей до права, усвідомлення ними його 

цінностей, прав і свобод людини й одночасно уявлення про чинне право, про те, 

наскільки воно відповідає природним правам, правовим цінностям та ідеалам 
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[13]. Належний, високий рівень правосвідомості, виявляється в дотриманні 

законів, у правовій активності, у т.ч. неурядових організацій, у повному й 

ефективному використанні правових засобів у практичній діяльності, у 

прагненні в будь-якій справі затвердити правові засади як вищі цінності 

цивілізації [96]. 

Крім того, у США напрацьовано значний досвід діяльності неурядових 

правозахисних організацій. На думку Е. Блудгуда, В. Вонга, П. Горевітча, 

В. ДеМарса, П. Єрофеєвої, А. Кулі та ін. [48; 193; 196; 199; 204; 230], ці 

організації відзначаються суттєвим внеском у створення міжнародних 

інструментів щодо захисту прав людини, становлення норм також і 

постконфліктного правосуддя, якістю й оперативністю розслідувань злочинів 

проти прав людини, величезним потенціалом мобілізації громадського руху за 

права людини в різних країнах світу. На відміну від груп із захисту прав 

громадян США, американські громадські організації із захисту прав людини 

ведуть глобальну діяльність, виконуючи складну функцію світового 

громадянського моніторингу порушень прав людини, що розуміються як 

невід'ємні права кожного в незалежності від національності, місця проживання, 

статі, кольору шкіри, релігії, мови або будь-який інший приналежності. Завдяки 

цьому громадянські правозахисні організації стали всесвітньо впізнавальними й 

утвердилися як виразний засіб захист людської гідності, прав і свобод [там 

само]. Ефективність цих організацій і авторитет дозволяють їм впливати на 

прийняття рішень в окремих країнах, тобто не тільки в США. Фінансові 

надходження до найбільших громадянських правозахисних організацій, які 

активно працюють в Америці, обчислюються десятками мільйонів доларів. Це 

загальновідома група Human Rights Watch, яка базується в Нью-Йорку. У 2013 

році вона мала бюджет в розмірі 59,3 мільйонів доларів США [210]. 

Американське представництво Amnesty International («Міжнародна амністія» 

або «Амнесті Інтернешнл») у 2013 році мало бюджет в розмірі 

34,9 мільйона [74].  

Для порівняння наведемо дані Державної служби статистики України, 
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відповідно до яких у 2018 році загалом по Україні всіма її громадськими 

органзаціями було використано (за напрямами та регіонами) 6768078,0 тис. грн. 

або майже 270 тис. доларів США [128]. Більш детально питання надходження 

коштів на утримання громадських органзацій в Україні розглянуто в роботі 

вище (див. табл. 2.3). Разом із тим підкреслимо, що важливм є вирішення 

питання щодо значної залежності цих організацій від коштів міжнародних 

донорів. Розв’язання цього питання знаходиться в площині національної 

безпеки України.  

Крім того, увага державної влади повинна бути також зосереджена й на 

врегулюванні специфічних відносин правозахисних організацій з іншою 

частиною суспільства. Недержавні громадські організації покликані захищати 

інтереси громадян. Однак конфліктні ситуації, пов’язані з публічними та 

приватними інтересами у суспільстві, неминучі, то правозахисні громадські 

організації за природою своєю діяльності повинні залагоджувати ці конфлікти, 

а не загострювати. Йдеться про те, що ці організації мають відігравати роль 

буфера між суспільством, державою і  різноманітними суспільними групами. 

При цьому правозахисники мають відстоювати інтереси особистості, не 

підтримуючи розвиток екстремістських, радикальних та інших структур 

громадянського суспільства. На основі розуміння ціннісних особливостей 

правозахисних організацій і враховуючи новітні тенденції, можуть бути 

визначені шляхи вдосокналення та розвитку механізмів публічної політики у 

сфері прав людини в Україні. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВ 

ЛЮДИНИ В УКАЇНІ 

 

 

3.1. Концептуальні засади розвитку публічної політики у сфері прав 

людини в Україні 

 

Проблема дієвого впровадження публічної політики у сфері прав людини 

надзвичайно залежить від чіткості визначення пріоритетів такої політики, що, у 

свою чергу, покликано забезпечити вирішення найбільш важливих завдань, які 

стоять перед Україною на сучасному етапі. 

Пріоритетні цілі й найбільш актуальні стратегічні завдання публічної 

політики у сфері прав людини України випливають з інтересів і потреб 

особистості, а також суспільства й держави. З огляду на це пріоритети 

публічної політики у сфері прав людини є найбільш важливими 

загальнолюдські цінності, що захищаються за допомогою застосування 

правового інструментарію, на які повинна бути зорієнтована діяльність 

держави у сфері правового регулювання. 

Система – це, як правило, безліч взаємопов'язаних об'єктів організованих в 

єдине ціле [46; 166]. Зважаючи на це, системою пріоритетів правозахисної 

політики виступає сукупність цінностей сучасної демократичної держави, на які 

спираються суб'єкти правозахисної політики, формуючи відпоідну правозахисну 

концепцію. В Україні до пріоритетів правозахисної політики відносяться 

об'єктивні інтереси та потреби особистості, суспільства й держави в їхньому 

взаємозв'язку та збалансованості, на які повинна бути спрямована діяльність 

держави у сфері захисту прав і законних інтересів людини та громадянина, 

різних форм власності, конституційного ладу, державного устрою тощо. 

Публічна політика у сфері прав людини – явище, що динамічно 

розвивається та знаходить своє відображення у скасуванні старих і визначенні 
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нових пріоритетів на різних етапах розвитку держави [161]. Одні пріоритети 

втрачають свою актуальність, з’являються нові більш прогресивні, що 

відповідають вимогам часу та суспільства. Як зазначають учені [162], зміст 

правової політики держави пов'язано з цілепокладанням, вибором пріоритетів, 

формуванням концепцій розвитку правової систем, тобто може бути розкрито 

як виявлення і фіксацію основних завдань у цій сфері, здатних викликати 

бажаний суспільно-політичний результат. Проте головна властивість правової 

політики – це її актуалізованість, здатність визначити глибині проблеми 

макросоціального (суспільно-політичного) характеру в сучасних умовах. 

Правова та правозахисна політика є сукупністю засобів організації права в 

конкретний момент його існування, що дозволяє виважено й послідовно 

реалізовувати політичні установки держави, розставляючи основні акценти при 

цьому [там само].  

Найвиразніше зміна, навіть заміна пріоритетів, спостерігаються в 

перехідні періоди розвитку суспільства і держави. Реформи подекуди 

унеможливлюють упровадження принципу послідовності (спадкоємності) в 

реалізації публічної політики у сфері прав людини. Як пріоритети публічної 

політики у сфері прав людини в науковій літературі вказуються:  

– декриміналізація суспільних відносин; 

– оборона держави; 

– побудова громадянського суспільства і правової держави; 

– захист прав і свобод людини та громадянина; 

– пріоритет природних прав людини; 

– дієве правове регулювання з поділом на публічне та приватне право; 

– верховенство правосуддя та ін. [96]. 

Одним із головних пріоритетів вітчизняної публічної політики у сфері 

прав людини слід уважати захист цих прав. Розглядаючи вищезазначений 

актуальний орієнтир як найважливіший пріоритет, слід виходити не тільки з 

ідей суто гуманістичної природи, а й з причин формалізованого та 

прагматичного характеру. Як видається, найбільш повна реалізація особистістю 



64 

 

прав і законних інтересів багато в чому може стати наслідком активної 

політики нашої держави, спрямованої на посилення єдності конституційно-

правових та міжнародно-правових гарантій і їхню оптимальну взаємодію. 

Особливу важливість при формуванні системи пріоритетів публічної 

політики у сфері прав людини представляє осмислення впливу процесів 

гуманізації, демократизації, рівня законності та інших тенденцій і процесів в 

політико-правовій сфері. Правозахисна політика держави покликана 

вирішувати значну кількість завдань у сфері правового регулювання соціальних 

відносин. Тому її пріоритетами слід вважати найбільш актуальні завдання, що 

вимагають негайного вирішення. Таким чином, система пріоритетів української 

правозахисної політики може бути розглянута як певне керівництво до дії. 

Основним критерієм, що дозволяє відмежувати пріоритети від тих чи інших 

тактичних і стратегічних завдань та орієнтирів як правової політики загалом, 

так і правозахисної зокрема, є їхня актуальність. 

Як і будь-яка державна політика, публічної політики у сфері прав людини 

немислима без конкретних орієнтирів, без уявлень щодо кінцевих результатів 

діяльності, а також щодо шляхів, термінів, етапів їхнього досягнення. Власне, 

без ґрунтовної концепції не може бути ефективної політики, а є лише видимість 

виваженого правового регулювання. Якнайшвидша розробка нової 

національної ідеї (як системи найбільш пріоритетних цінностей, стратегічних 

цілей і основних принципів розвитку держави та загальносуспільного життя) є 

для нашої держави одним із найважливіших факторів підвищення ефективності 

державно-політичного керівництва суспільством у цілому і правової політики 

зокрема. Владні інституції повинні чітко визначити пріоритети правової 

політики, забезпечивши при цьому ефективність правозахисної політики. 

Однією з найважливіших складових формування довгострокової стратегії 

розвитку нашої держави повинно стати також чітке вибудовування пріоритетів 

у сфері правового регулювання, створення послідовного правового 

«алгоритму» вирішення накопичених в Україні проблем. Публічна політика у 

сфері прав людини, як найважливіший елемент правової політики держави, 
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повинна бути чітко зорієнтована; вона має послідовно відображати систему 

пріоритетних напрямків суспільно-політичного курсу, тобто векторів розвитку 

держави та суспільства (відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» таким векторами є «розвиток», «безпека», «гордість» і «відповідальність» 

[127]). В іншому випадку соціальна цінність дії правових механізмів буде 

незначна. З огляду на це можна стверджувати про доцільність розробки 

концепції правозахисної державної політики України, що може стати свого 

роду програмним документом, який закріплює найбільш загальні напрямки 

вдосконалення правового впливу загалом, основні пріоритети, цілі і напрямки 

правового регулювання, а також його ресурсну базу, способи реалізації, її 

терміни тощо [96].  

Найважливішими цілями нашої держави є демократичний розвиток 

країни, становлення правової та соціальної держави, підвищення рівня життя її 

населення. Досягнення цих цілей вимагає зміцнення політичної і економічної 

стабільності в країні. Науковці, говорячи про пріоритети правової політики 

держави, відносить до них правове забезпечення здійснюваних реформ, 

демократизацію суспільного життя, забезпечення стабільності та правопорядку 

в країні, вироблення і наукове обґрунтування стратегії законодавства [32; 143]. 

Сучасна правова політика, в якій би сфері вона не здійснювалася, повинна бути 

ґрунтуватися на принципах і нормах чинної Конституції України. Це 

пояснюється провідною роллю Конституції в сучасній правовій системі 

України. Саме Конституція покликана визначати основні політичні та правові 

пріоритети й орієнтири, а також вектори функціонування держави, її органів і 

посадових осіб.  

Провідна мета і головний орієнтир вітчизняної правової політики – 

повноцінна та послідовна реалізація ідей і положень Конституції України та її 

законодавства. У загальному вигляді це означає стратегічну орієнтацію на 

побудову в країні сучасного розвиненого громадянського суспільства, 

ефективно діючої правової держави, а також правопорядку на всій території 

країни. При цьому важливо забезпечити реалізацію пріоритетів політики 
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держави у сфері правового регулювання, які визначають стратегічні 

перспективи її розвитку. 

Конкретні завдання правової політики держави в тій чи іншій галузі 

правового регулювання цілком визначаються на підставі її пріоритетів і цим 

пріоритетам підпорядковані. Пріоритети правової політики можна розглядати 

як «тактику», що створює сприятливі умови для реалізації державою правової 

політики, а також як спосіб вирішення нагальних та/або проміжних завдань, 

загалом спрямованих на досягнення стратегічних цілей. На думку В. Бусела, 

пріоритети – це першочергові завдання, проблемні питання які необхідно 

вирішувати невідкладно або в найближчій перспективі [18]. Отже, пріоритет – 

це орієнтир правової політики; її акцент є першочерговою метою стратегічного 

характеру, а пріоритетний напрямок – основним напрямом правової політики. 

Зважаючи на підходи до класифікації пріоритетів правової політики, 

можуть бути згруповані пріоритети вітчизняної публічної політики у сфері прав 

людини, зокрема, за такими критеріями: 

– по-перше – за часом існування (дії) на постійні пріоритети публічної 

політики у сфері прав людини (характерні для всіх періодів розвитку 

демократичного суспільства, що представляють собою найбільш важливі 

загальнолюдські цінності (такі як дотримання та захист прав і свобод 

особистості); сучасні (поточні), які властиві певному відрізку часу (наприклад, 

захист прав осіб, які постраждали під час надзвичайних ситуаціях); а також 

пріоритети правозахисної політики коротко-, середньо- і довгострокові; 

– по-друге – за формами реалізації публічної політики у сфері прав 

людини слід розрізняти пріоритети правотворчої діяльності, щоб забезпечити 

прийняття, коригування або скасування правозахисних актів, а також усунення 

правових колізій та прогалин; пріоритети правозастосовної діяльності, що 

дозволяють реалізовувати механізм захисту прав і свобод шляхом прийняття 

правозастосовних актів; пріоритети у сфері правового виховання правової 

культури в населення, що включають в себе боротьбу з інфантилізмом і 

нігілізмом [96]; 
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– по-третє – у залежності від сфери дії пріоритети публічної політики у 

сфері прав людини можна класифікувати на внутрішні та зовнішні, які 

визначають напрямок правозахисної політики держави на міжнародній арені 

(дотримання і повагу загальновизнаних принципів і норм міжнародного права). 

Варто пам'ятати, що напрями публічної політики у сфері прав людини 

повинні бути об'єднані в єдину систему, підпорядковуватися спільним цілям і 

орієнтуватися на одні й ті ж правові цінності. Таким чином, пріоритети 

правової державної політики утворюють систему. Це означає, що вони 

взаємопов'язані, чинять узаємний вплив й обумовлені один одним. Під 

системою пріоритетів правозахисної політики варто розуміти найбільш важливі 

першочергові орієнтири діяльності держави у сфері правозахисного 

регулювання. Ефективність правозахисної політики безпосередньо залежить від 

оптимального поєднання найбільш перспективних пріоритетів, а також 

систематизації їх у межах комплексного дієвого механізму. 

Науковець О. Рибаков констатує, що «пріоритети – це те, без чого не 

обійтися [160]. Правовий пріоритет може проявлятися по-різному. Наявність 

пріоритету, по-перше, свідчить, що особистість, суспільство та держава 

допускають здійснення низки заходів правового характеру для задоволення 

потреб, інтересів певного етапу свого розвитку. По-друге, пріоритет нагадує 

про невирішені завдання у сфері формування та реалізації права. По-третє, 

пріоритет дозволяє визначити як найближчі, так і перспективні завдання, тим 

самим концептуалізувати стратегію правової державної політики. Її пріоритет – 

один із фундаментів соціально-економічного розвитку держави та суспільства 

[там само]. Без послідовності, логічності та ціннісності зв'язку пріоритетів 

складно говорити про комплексну та взаємопов'язану правову політику. 

Зважаючи на цю обставину, необхідно затвердити концепт (комплекс) 

пріоритетів правозахисної державної політики, головними з яких є особлива 

цінність особистості, формування правової держави та ін.  

Дослідники Р. Гринюк, Д. Гудима та ін. [32; 34], уважають, що в ситуації, 

яка склалася в країні, пріоритетним напрямком правової та публічної політики 
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у сфері прав людини є формування «законослухняного громадянина» – 

пересічного громадянина та посадових осіб держави [там само]. 

Отже, застосування концептуальних підходів дає змогу стверджувати, що 

під системою пріоритетів публічної політики у сфері прав людини слід 

розуміти сукупність взаємопов'язаних найбільш актуальних напрямків, що 

дозволяють визначити основну мету та завдання цієї політики, а також її 

ціннісні орієнтири. Система пріоритетів публічної політики у сфері прав 

людини може бути ефективною лише в тому випадку, якщо вони ґрунтуються 

на засадах легітимної, дієвої й авторитетної влади, що реалізує свою політику 

правовими засобами в умовах поєднання динамізму й сталого правопорядку, а 

також стійкого соціально-економічного та політичного розвитку. Деякі вчені 

слушно зауважують [32; 34], що який би вид правової політики ми не 

розглядали, необхідно визначити її пріоритети, інакше в ній немає сенсу, 

причому особливої уваги потребує аналіз пріоритетів правової політики у сфері 

захисту прав і свобод людини та громадянина. 

Визначення ціннісних підстав пріоритетів є значною проблемою, 

позитивне вирішення якої сприяє реалізації цілісної, збалансованої та дієвої 

правової політики в зазначеній сфері. Дослідження даної проблеми дозволяє 

стверджувати про гуманістичні засади права, визначаючи найбільш 

перспективні шляхи його впливу на суспільні відносини для підвищення 

ефективності захисту прав і свобод особистості. При цьому вчені вказують на 

правозахисну політику не тільки як на самостійну форму правової політики, а й 

як на форму реалізації правової політики у сфері захисту прав і свобод 

особистості. Таким чином закладаються концептуальні передумови 

формування правозахисної політики. 

У цьому контексті особливої уваги потребує аналіз системи пріоритетів 

публічної політики у сфері прав людини, які повинні: 

1) бути актуальними; 

2) вирішувати найбільш важливі державні завдання;  

3) становити базис для проведення правозахисної політики;  
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4) розвивати правову та суспільно-політичну сфери в області захисту прав 

людини та громадянина.  

На погляд науковців [162], у структурі правової політики у сфері захисту 

прав і свобод особистості можуть бути виділені такі її пріоритети, зважаючи на 

головний ціннісний критерій – формування умов для здійснення захисту прав 

та свобод особистості: 

– пріоритети публічної політики у сфері прав людини, що мають вагоме 

значення, тому що становлять підґрунтя для стратегії розвитку правової 

політики щодо захисту прав і свобод особистості, відображаючи 

загальнолюдський характер;  

– пріоритети публічної політики у сфері прав людини, які мають 

конкретно-історичний характер;  

– пріоритети публічної політики у сфері прав людини, що дозволяють 

особистості більш ефективно здійснювати захист своїх прав і спрямовані на її 

правове вдосконалення [там само].  

Усі вищевказані пріоритети публічної політики у сфері прав людини, 

безперечно, узаємопов'язані й утворюють систему між собою, оскільки 

відсутність хоча б одного з них зумовлює деформацію правової держави. 

Визначення ціннісних пріоритетів правозахисної державної політики є 

суттєвою проблемою, позитивне вирішення якої сприяє проведенню цілісної, 

збалансованої правової політики.  

Крім того, О. Рибаков [160] класифікує пріоритети публічної політики у 

сфері прав людини, в основу якої (класифікації) покладено критерії 

пріоритетності природного права в поєднанні з позитивним його виразом. На 

думку автора, пріоритетами правової політики у сфері захисту прав і свобод 

особистості виступають такі: 

1. Пріоритети правової політики в захисті соціальних прав і свобод 

особистості, які виникають у неї від народження. 

2. Пріоритети правової політики в захисті прав особистості, що вона 

набуває в процесі своєї життєдіяльності та які дозволяють особистості більш 
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ефективно здійснювати захист своїх прав і спрямовані на її розвиток [там само]. 

У продовження відзначимо, що М. Вітрук, М. Кравченко, К. Міщенко 

[89] уважають, що до пріоритетів публічної політики у сфері прав людини 

можуть бути зараховані такі: 

1. Пріоритет створення дієвого усталеного законодавства, заснованого на 

загальновизнаних принципах суспільного і державного ладу (тобто принципах 

вільного громадянського суспільства, демократії і правової держави та інших 

засадах конституційного ладу держави). 

2. Пріоритети легітимації правової політики в захисті соціальних прав і 

свобод особистості (ці пріоритети мають визнаватися та виконуватися 

суспільством). 

3. Пріоритети формування правових основ щодо результативного 

функціонування інститутів громадянського суспільства, системи народовладдя, 

політичної системи суспільства тощо. 

4. Пріоритети реалізації конституційних принципів поділу влади, 

унітаризму, розвитку місцевого самоврядування, проведення виваженої 

адміністративної (адміністративно-територіальної) реформи. 

5. Пріоритети суспільно орієнтованої правореалізаційної діяльності 

органів публічної влади, їхніх посадових осіб. 

6. Пріоритети забезпечення ефективності правоохоронної та 

правозахисної діяльності, профілактики правопорушень, відновлення 

порушених прав свобод й обов'язків у поєднанні зі встановленням і понесенням 

відповідальності за вчинені правопорушення. 

7. Пріоритети забезпечення конституційно-правової безпеки [там само]. 

Виходячи з усього вищезазначеного, можемо стверджувати про 

важливість систематизації пріоритетів публічної політики у сфері прав людини. 

На нашу думку, до них варто віднести такі: 

– захист прав і свобод людини та громадянина;  

– захист основ конституційного ладу та державного устрою;  

– захист усіх форм власності;  
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– захист соціального й економічного потенціалу країни;  

– формування сучасної правозахисної системи;  

– законності та легітимності; 

– формування дієвої системи правосуддя тощо. 

Публічна політика у сфері прав людини, центральним елементом якої є 

особистість, охоплює правозахисну діяльність усіх органів публічної влади, що 

спрямована на захист життя й гідності особистості, її прав і свобод у взаємодії з 

її обов'язками та відповідальністю. Правозахисна державна політика охоплює 

також сферу правової освіти та правового виховання посадових осіб і всього 

населення країни, підготовку фахівців нової формації у цій сфері, адекватних 

соціальним потребам й очікуванням. Правозахисна державна політика 

спрямована на врахування норм міжнародного права і міжнародних договорів, 

ратифікованих вітчизняним парламентом. 

Слід також вказати на зростаючу роль публічної політики у сфері прав 

людини у визначенні системи пріоритетів і їхній підтримці. Різного роду вади в 

правотворчій діяльності, правозастосовчій практиці та правовому вихованні 

найчастіше є наслідком дефектів правозахисної політики. Тому вивчення її 

концептуальних засад дозволяє визначити рекомендації, спрямовані на 

підвищення якості соціальної практики. Акцент же на сучасних пріоритетах 

правозахисної політики дає можливість перегрупувати наявні сили, для 

концентрації їх на найбільш значущих для особистості, суспільства та держави 

сферах діяльності. 

Отже, аналіз системи пріоритетів публічної політики у сфері прав людини 

дозволяє визначити її як сукупність поглядів, доктрин і практичних інститутів, 

явищ, відносин, що відрізняють, її від інших видів правової політики. 

Правозахисна державна політика покликана служити суспільству, особистості, 

державі, використовуючи, у свою чергу, їх позитивні можливості, потенційно 

при цьому відштовхуючись від ідеї природних прав людини й основ правової 

держави. Вона вказує на невирішені проблеми в правовому полі та суспільно-

політичному житті, пропонуючи власні цілеспрямовані правові засоби їхнього 
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вирішення. 

Досягнення якісно нового стану життя українського суспільства і 

держави у всіх сферах, а також майбутнє всіх проведених в Україні реформ 

багато в чому залежить від того, наскільки успішно буде формуватися і 

розвиватися система пріоритетів правозахисної політики. Вони повинні бути 

співвіднесені з іншими сферами правозахисної системи, мати чіткі цілі та 

вектори розвитку, тобто здійснюватись відповідно до правової та суспільно-

політичної концепцією стратегії розвитку держави. Від виваженої розробки й 

ефективного досягнення пріоритетів правозахисної державної політики 

залежить реалізація практично всіх інших напрямків діяльності держави. Жодні 

перетворення неможливі без чітко продуманої й зрозумілої правозахисної 

політики, а також без визначення місця та ролі правових регуляторів в умовах 

реформування всіх сфер життя українського суспільства. Без розгляду 

тенденцій сучасної правової політики неможлива побудова правової держави та 

розвиток принципів демократичного громадянського суспільства. 

Визначення найбільш важливих пріоритетів публічної політики у сфері 

прав людини та приведення їх у систему дозволить встановити нові підходи до 

розглянутого явища, відобразити різні його аспекти та визначальні чинники, що 

обумовлює можливість і доцільність використання отриманих результатів: 

– по-перше – у науково-дослідній діяльності при проведенні подальших 

розробок щодо проблем правової політики;  

– по-друге – у практичному застосуванні під час реалізації 

адміністративної (адміністративно-територіальної та інших) реформ;  

– по-третє – у правовиховній діяльності. 

Необхідність формування публічної політики у сфері прав людини 

пов'язана з тим, що правозахисній діяльності бракує системності, послідовності 

та наукової обґрунтованості. Тому саме належно вибудувана правозахисна 

політика держави покликана об'єднати всі інструменти й інститути, пов'язані із 

захистом прав людини як найвищої соціальної цінності. Найважливішим 

завданням цієї політики є формування повноцінної правозахисної системи та 
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реалізація правозахисних ідей і досягнення цілей стратегічного характеру. При 

цьому практичними пріоритетами її реалізації виступають такі: 

– оптимізація правового регулювання зазначеної сфери; 

– удосконалення системи гарантій у механізмі правозахисту; 

– забезпечення належної координації правозахисних державних і 

недержавних організацій; 

– поглиблення взаємодії внутрішньодержавних і міжнародних інститутів 

правозахисту; 

– сприяння формуванню правозахисної культури державних службовців 

та ін. [95]. 

Зважаючи на це, публічну політику у сфері прав людини доречно 

охарактеризувати як науково обґрунтовану, послідовну та цілеспрямовану 

діяльність державних і недержавних структур, спрямовану на забезпечення 

подальшого розвитку правозахисної системи й удосконалення засобів 

правозахисту з метою утвердження режиму правової захищеності національних 

інтересів. Відповідно до чинного законодавства до них слід віднести інтереси 

держави, окремої особистості та суспільства загалом (див. Закон України «Про 

національну безпеку України» [127]). 

На нашу думку, актуальним завданням для України є формування 

концепції публічної політики у сфері прав людини. Під нею варто розуміти 

систему теоретичних положень, які визначають цілі, завдання, засоби, принципи, 

пріоритети та форми реалізації правозахисної діяльності в державі. Крім того, ці 

теоретичні положення мають конкретизувати шляхи підвищення ефективності 

правової та правозахисної системи. У межах даної концепції необхідно 

визначити моделі дієвої взаємодії державних і недержавних суб'єктів 

правозахисної політики у контексті забезпечення розвитку системи публічного 

управління. Саме за умови плідної та чітко окресленої співпраці зазначених 

суб'єктів видається можливим підвищення якості інструментів правозахисту [95]. 

Як зазначалося вище, категорія «публічна політика у сфері прав людини» 

включає в себе в комплексному відношенні поняття «захист права» і 
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«правозахисна політика держави». При цьому об'єкт захисту може бути 

визнаний з більш ширшої позиції, тобто не обмежуючись самим лише 

інститутом прав людини. Відтак, під об'єктом захисту слід розуміти також й 

інші елементи правового статусу особистості, тобто саме об'єктивне право.  

З огляду на зазначені концептуальні засади видається можливим 

рекомендувати розробити та прийняти концепцію публічної політики у сфері 

прав людини в України із такою структурою [95]: 

1) вступна частина, в якій буде дана характеристика сучасного стану 

правозахисної системи держави за допомогою вказівки на найбільш «больові 

точки»;  

2) основний текст Концепції, який доцільно розділити на декілька 

підрозділів, а саме: 

I. Загальні засади публічної політики у сфері прав людини. 

II. Зміст публічної політики у сфері прав людини. 

III. Основні напрямки публічної політики у сфері прав людини. 

IV. Пропозиції щодо вдосконалення правозахисної системи українського 

суспільства на центральному рівні. 

V. Пріоритетні напрямки розвитку публічної політики у сфері прав 

людини в регіонах [95]. 

Варто зауважити, що основною метою публічної політики у сфері прав 

людини є здійснення захисту об'єктивного права, прав і свобод особистості, а 

також формування системи дієвих засобів захисту права, створення та 

функціонування ефективної правозахисної системи, установлення режиму 

«правовий захищеності» приватних і публічних інтересів з урахуванням 

вітчизняного законодавства, а також загальновизнаних принципів і норм 

міжнародного права [74]. 

На наш погляд, ця мета знаходить свою конкретизацію в межах дерева 

підцілей і завдань публічної політики у сфері прав людини, а саме:  

– виявлення факторів й умов, що можуть зумовлювати виникнення 

правозахисних ризиків;  
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– визначення концептуальних засад, необхідних для формування єдиного 

правового поля у сфері правозахисної діяльності;  

– формування результативного механізму співпраці та координації 

діяльності органів й установ державної влади у сфері здійснення правозахисної 

діяльності;  

– підвищення результативності функціонування механізму взаємодії 

державних і недержавних правозахисних інституцій;  

– урахування позитивного досвіду країн-членів ЄС щодо створення ними 

системи антикорупційного, правозахисного та іншого законодавства;  

– поліпшення ресурсної бази, необхідної для належної діяльності 

правоохоронної системи і недержавних правозахисних організацій;  

– моніторинг законодавства, що визначає засади й особливості 

правозахисної діяльності, з метою усунення його прогалин і колізій;  

– підвищення легітимності та публічності (прозорості й відкритості) 

правозахисної системи;  

– боротьба з виявами корупції в органах й установах правозахисної 

системи;  

– розвиток недержавної складової правозахисної системи;  

– передача деяких функцій із захисту прав і свобод певним інститутам 

громадянського суспільства;  

– упровадження внутрішнього та зовнішнього контролю за результатами 

правозахисної діяльності;  

– концептуальне забезпечення системи правових засобів правозахисту; 

– упровадження принципів правової, соціальної та демократичної 

держави, що гарантуються Конституцією України та загальновизнаними 

принципами й нормами міжнародного права та міжнародними договорами; 

– підвищення якості правосуддя як державного інституту щодо захисту 

прав і свобод; 

– приведення правозахисної системи держави у відповідність до 

міжнародних стандартів; 
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– упровадження новітніх технологій (АІ-технологій) у сфері правозахисту 

та правосуддя; 

– правова освіта у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина; 

– вирішення правовими засобами спорів і конфліктів, що виникають між 

громадянами, громадськими та іншими організаціями з приводу діяльності / 

бездіяльності державних органів, їхніх посадових осіб [96]. 

Отже, у Концепції публічної політики у сфері прав людини в Україні 

повинні бути також відображені основні принципи формування та реалізації 

правозахисної політики держави [103; 161]. До числа цих принципів уважаємо 

за доцільне віднести такі: принцип законності та легітимності; пріоритету прав і 

основних свобод людини і громадянина; соціально-політичної обумовленості; 

наукової обґрунтованості; демократизму; урахування культурного чинника; 

гласності; узгодженості з міжнародними стандартами у сфері захисту права; 

свободи і самоврядування політичних та інших об'єднань громадян, місцевого 

самоврядування; свободи вираження думок і переконань; практичної 

орієнтованості і затребуваності [95]. 

 

 

3.2. Напрямки формування та вдосконалення публічної політики у 

сфері прав людини в Україні 

 

Розвиток системи публічного управління у правозахисній сфері 

можливий у декількох напрямках, що не протирічать один одному, а навпаки 

мають реалізовуватися в комплексі. Вони передбачають дотримання низки 

наукових принципів, серед яких принципи захисту прав і свобод особистості, а 

також дотримання законності посідають одне з особливих місць. Цими 

принципами повинні керуватися суб'єкти, які входять в правозахисну систему 

суспільства й долучаються до процесу вироблення та реалізації правової 

політики держави. У цьому контексті варто відзначити, що правозахисна 

політика є стрижнем, генеральною лінією процесу формування правозахисної 
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системи. 

Слід зазначити, що цьому процесу може заважати низка чинників 

політичного, соціально-економічного, психологічного та правового характеру. 

Вони протидіють реалізації державою свого головного конституційного 

обов'язку – захищати права і свободи особистості. Погоджуємося з науковцями, 

що до цих чинників варто віднести такі:  

– зміну конституційного ладу; 

– зміну колишньої політичної й економічної систем, що викликало 

переоцінку цінностей у суспільній свідомості, а також неприйняття певною 

частиною громадян глобальних змін;  

– помилки і прорахунки в реалізації нового курсу реформування 

суспільства і держави, викликані некомпетентністю влади і подекуди її окремих 

носіїв;  

– зростання злочинності, корумпованості в різних ешелонах влади; 

– трансформацію суспільства та ін.  

Усе це може зумовити те, що рівень довіри громадян до державної влади 

так чи інакше буде знижуватися. Його підвищити можна, перш за все, через 

упорядкування форми та методів державного управління, без чого державний 

захист прав і свобод людини практично стає проблематичним (дет. про рівень 

довіри до державної влади та її інституцій йдеться в підрозділі 2.1). Урахування 

цієї обставини є надзвичайно важливим для реалій України. 

Держава покликана в повній мірі створити умови для реалізації 

громадянином своїх прав і можливостей у нових демократичних та соціально-

економічних умовах. Цей обов'язок України випливає зі змісту її Конституції, в 

якій зазначено, що необхідним є вироблення такої політики, яка повинна бути 

спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток 

людини [127]. Саме правозахисна політика нашої держави повинна містити 

комплекс правових заходів, спрямованих, у першу чергу, на створення 

механізму захисту прав і законних інтересів людини і громадянина. Без 

правозахисної політики в сучасних умовах неможливо оцінити стан 
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функціонування та розвитку правозахисної системи. Вона визначає 

довгострокові перспективи розвитку державних органів у сфері правозахисної 

діяльності, формування правозахисних інститутів. 

На наш погляд, у сучасному суспільстві захист прав особистості виступає 

на перший план. Крім того, розширюється науковий інтерес до різного роду 

понять, пов'язаних із механізмом реалізації захисту прав людини. Ця обставина 

зумовлена: 

– усе більшим поширенням наукової дискусії щодо проблем державно-

правового регулювання захисту прав особистості; 

– відсутністю наукових розробок щодо понять і категорій у сфері 

дослідження проблем захисту прав особистості тощо. 

З введенням нових понять таких, як «правозахисна політика», 

«правозахисне регулювання», «правозахисна діяльність», «правозахисна 

система» тощо, з'являється можливість більш повного розкриття, змісту та 

сутності природи прав особистості і їхнього захисту. Теорія захисту прав і 

свобод потребує подальшого розвитку в напрямку збагачення новими 

аспектами, пов'язаними з ретельним аналізом форм, засобів та методів захисту 

прав і свобод особистості. 

В Україні процес фактичного втілення прав і свобод в життя проходить 

складно та нестійко. Це пов'язано з суперечливістю тривалих 

державноуправлінських реформ, які мають передбачати на державному рівні 

зміст найсучасніших концепцій і стратегій розвитку в цій сфері. Підкреслимо, 

що через нетривалий час вони не повинні виявлятися неактуальними або 

декларативними, або перестати забезпечуватися соціально-економічними 

ресурсами з боку держави. Права особистості й їхній захист – обов'язкові 

елементи в розумінні сутності та змісту правової держави.  

Для української правової системи це означає необхідність суттєвої 

переорієнтації правозахисного законодавства, усієї системи державно-

правового регулювання в цілях забезпечення визнання, поваги і захисту прав 

особистості. Звідси випливає потреба у визначенні можливості формування 
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окремих положень концепції правозахисної державної політики (про яку 

йшлося в роботі вище), а також позначення першорядних завдань і пріоритетів, 

що дозволяють сконцентрувати основні сили та засоби держави з 

найактуальніших напрямків правозахисту. Визнання правозахисної політики та 

пріоритету прав людини в її контексті істотно гуманізує всю правову систему 

українського суспільства і визначає необхідність її загальнотеоретичного 

переосмислення відповідно до міжнародно-правових стандартів [74]. Право на 

захист інтересів і потреб особистості зумовлено повноцінним існуванням 

правозахисної системи, відтак, є її сутнісним елементом. 

Термін «правозахисна система» вживається через поглиблене вивчення 

мало дослідженої сфери функціонування права. Зроблені спроби уточнення 

даного поняття свідчать про соціальну значущість зазначеного явища. В 

Україні створена система органів і посадових осіб, відповідальних за 

забезпечення і захист прав людини і громадянина. 

У чинному законодавстві задекларовані та відображені широкі права і 

свободи особистості. У той же час, відсутня комплексна система державних 

заходів щодо захисту прав і свобод. Тільки поєднання зусиль різних державних 

органів і структур, а також недержавних організацій в єдиний соціально-

правовий простір дозволить вирішити визначені системою пріоритетів 

завдання. Саме суспільство повинно усвідомити себе як правову цілісність, як 

суб'єкт права, що складається і з безлічі суб'єктів права (особистостей), які 

формують і контролюють державну владу [96]. 

Для держави необхідно створити такі умови, за яких їй було б невигідно 

економічно, політично, юридично, морально порушувати права і свободи 

людини та громадянина. Активізація правової політики у сфері захисту прав і 

свобод особистості, її вплив на правову культуру суспільства вимагає якісно 

інших підходів до особистості з боку держави, поваги та захисту її прав і 

законних інтересів. Правова політика у сфері захисту прав і свобод особистості 

представляє собою комплекс цілей та засобів, виражених у правових інститутах 

і державних та недержавних інституціях (організаціях). Така політика інтегрує 
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гуманістичний зміст законодавства і дозволяє вирішити соціально-економічні 

та політико-правові протиріччя між задекларованими правами та свободами, а 

також низьким ступенем їхнього захисту. Правозахисна політика може сприяти 

підвищенню загальнодержавної діяльності, спрямованої на захист прав 

особистості за допомогою актуалізації таких її форм, як правове виховання, 

правотворча, правозастосовна [96]. 

У сучасних умовах усе більше визнається пріоритет прав і свобод 

особистості перед державою. Проте він дієвий лише тоді, коли закріплений у 

позитивному праві. Природні права та свободи, як принцип законодавства, 

діють у країнах з розвиненою правовою і політичною культурою, що включає в 

себе усвідомлення цінності особистості та законності державних рішень. Зміст 

законності в правозахисній політиці держави в значній мірі залежить від складу 

її суб'єктів. Безумовно, одне з центральних місць саме в межах правозахисної 

політики і досягнення законності займають органи внутрішніх справ, інститут 

адвокаційності та органи судової гілки влади. Зумовлено це тим фактом, що 

правозахисна політика реалізується, насамперед, у межах правозастосування та 

правозахисту уповноваженими на те органами на підставі чинного 

законодавства [96]. 

Публічна політика у сфері прав людини тільки тоді доцільна, коли 

знаходить своє відображення в плануванні найближчого майбутнього, 

формуванні певної концепції та стратегії, націленої на модернізацію 

законодавства, зміцнення держави, демократизацію політичної системи, 

імплементацію норм ратифікованих актів міжнародного права. 

Концепція публічної політики у сфері прав людини націлює на 

модернізацію правової основи діяльності державних органів із використанням 

сучасних інформаційних технологій. Відзначимо, що в самому інформаційному 

суспільстві створюються передумови для модифікації роботи державних 

органів, форм правотворчості і правозастосування. Частка державної діяльності 

автоматизується, деякі функції доповнюються шляхом розширення 

інформаційної і довідкової інфраструктури. З'являється можливість 
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використовувати:  

– дистанційне отримання різної інформації щодо правопорушень, довідок 

правового характеру, а також повноцінніше здійснювати нагляд і контроль за 

правоохоронною діяльністю;  

– звернення із заявами і скаргами щодо правопорушень тощо. Це 

дозволяє скоротити витрати на утримання органів внутрішніх справ, які 

виконують технічні функції, в ряді ситуацій зменшити кількість безпосередніх 

контактів чиновників із громадянами, а також підвищити оперативність 

опрацювання їхніх звернень. Тим самим скорочуються можливі зони для 

порушення законності прав і свобод людини. 

Одне з важливих завдань публічної політики у сфері прав людини є 

підвищення статусу працівників правоохоронних органів з одночасним 

корегуванням вимог до них. Правова політика – це підтримка правової системи 

в належному стані. Відповідно на перший план виступають окремі аспекти 

правової політики, спрямованої на вдосконалення тих чи інших галузей або 

інститутів права, правотворчості, правозастосування тощо [96]. 

Для співробітників правоохоронних органів планується розробити єдині 

правові стандарти і норми проходження служби, використання конкурсного 

порядку прийому до лав правоохоронних органів. У цьому контексті необхідно 

неухильно дотримуватися принципу законності, що безпосередньо пов’язаний з 

легітимністю, а також підвищувати кваліфікацію таких співробітників, рівень 

підготовки та продуктивності праці в цій сфері, впровадження навичок 

володіння новими технологіями. При цьому боротьба з корупцією, в якій 

беруть активну участь правоохоронні органи, не може залишатися поза увагою 

теоретиків і практиків державного управління. Таким чином, правозахисна 

політика держави формується в межах законності й легітимності (визнання та 

дотримання суспільством), для досягнення законності в контексті розвитку 

правової держави, який забезпечує необхідна правоохоронна та правозахисна 

діяльність (тобто органів внутрішніх справ, інституту адвокаційності та 

судових органів). З цією метою в нашій державі у 2017 році запроваджена 



82 

 

Стратегія розвитку органів системи МВС України до 2020 року [49; 127]. Проте 

з огляду на закінчення періоду дії цієї Стратегії важливим є прийняття 

оновленої стратегії, яка б й надалі враховувала інтеграційні прагнення України.  

Концепція публічної політики у сфері прав людини орієнтує на розвиток 

правової основи державної служби в органах внутрішніх справ, формування 

нових і вдосконалення діючих інститутів управління людськими ресурсами, 

упровадження нових методик відбору працівників, нових принципів оплати 

праці та мотивації, а також більш ефективних систем оцінки роботи з 

урахуванням кінцевого результату, направленого на високий рівень захисту 

прав і свобод людини та громадянина. 

Пережита світова фінансова криза 2008 року та нові кризові соціально-

економічні ситуації, які продовжують виникають за кордоном, але неминуче 

впливають на Україну [122; 141], об'єктивно зумовлюють необхідність 

акумуляції сил і ресурсів для антикризових заходів, що покликані знизити 

рівень порушень прав і свобод, переосмислення деяких елементів стратегії і 

тактики функціонування держави. Однак це не має вплинути на загальний 

стратегічний курс, на правову політику в цілому як реальний шлях до 

підвищення рівня законності в країні. 

Безперечно, як мета законність, повинна бути притаманною в діяльності 

всіх органів держави, фізичних і юридичних осіб, тобто всім сферам суспільної 

життєдіяльності. Основне спрямування правозахисної політики – забезпечення 

дотримання законності під час виникнення та розвитку суспільних відносини, 

які повинні мати міцний правовий фундамент. Будь-яку політику держави 

відрізняє її спрямованість, а також методи та засоби досягнення поставлених 

цілей. За цими критеріями можна виділяти ті чи інші різновиди політики. Будь-

яка державна політика здійснюється, насамперед, правовими засобами [100]. Як 

правовий режим, законність утверджується в результаті врегульованості тих 

відносин в суспільстві, які повинні бути регламентовані правовими нормами і 

піддаються такому регламентуванню, а також реалізації правових норм на 

практиці. У цьому контексті можна говорити про поєднання статичної та 
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динамічної сторони законності, причому мова, йде не тільки про закони, але й 

про правові акти, видані на виконання цих законів, та що-ще більш важливо, 

про відповідність законові та інших актів загальнолюдських цінностей, 

загальновизнаних принципами демократичної держави [96]. 

Вищою цінністю сучасного держави виступає людина та її права і 

свободи, дотримання яких забезпечується концепцією правозахисної політики. 

Це знаходить своє відображення в національних проєктах, програмах, у векторі 

на інноваційний розвиток країни, який визначений рішеннями вищих органів 

державної влади в чинному законодавстві, у різних способах реалізації і 

захисту прав та свобод громадян [100]. Слід мати на увазі, що законність в 

будь-якому її розумінні  є не стільки відображенням дійсності, скільки метою, 

до якої треба прагнути. Однак особливість правозахисної політики в даному 

випадку полягає якраз у складі суб'єктів, покликаних проводити законність у 

життя. У першу чергу, у діяльності органів внутрішніх справ, оскільки їхня 

діяльність спрямована на обмеження прав окремих осіб. Реалізація законності 

вимагає значної організаційної роботи державних органів й органів місцевого 

самоврядування. Зрозуміло громадяни, їхні об'єднання та всі недержавні 

установи також мають забезпечувати принцип законності. На жаль, по 

відношенню до останніх слід говорити про необхідність їхньої більшої 

активності, особливо коли рівень правового нігілізму й інфантилізму в 

суспільстві є дуже високим.  

Як основна вимога, яка нормативно визначає закономірності здійснення 

органами виконавчої влади своїх функцій і завдань, принцип законності 

відображає всю складність і багатоаспектність державного управління, 

зростання його в сучасний період. Суворе і неухильне дотримання принципу 

законності всіма суб'єктами права забезпечує формування законності і як 

режиму, і як методу державного управління у сфері правозахисту [95]. В 

обставинах, що склалися, необхідною умовою оптимізації вітчизняної 

правозахисної політики може виступити визначення чітких, соціально 

обумовлених цілей в їхньому розумному співвідношенні з правовими засобами, 
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які сприяють досягненню поставлених цілей. Необхідний розумний, виважений 

комплексний підхід щодо сприйняття законної правозахисної діяльності 

органів внутрішніх справ та судової гілки влади на основі чіткої, цілісної та 

послідовної правозахисної політики, з урахуванням національних особливостей 

і рівня правового розвитку українського суспільства (рис. 3.1). 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що 

правозахисна політика вимагає застосування комплексного підходу, 

представляючи собою науково обґрунтовану діяльність, що випливає з 

принципів Конституції та передбачає створення державою ефективного 

механізму регулювання суспільних відносин, захисту прав і свобод особистості, 

захисту основ демократичної держави й інших інтересів. Без правозахисної 

політики в сучасних умовах неможливий повноцінний, ефективний розвиток 

правової системи держави загалом. Отже, важливо, щоб були визначені 

довгострокові перспективи розвитку діяльності органів внутрішніх справ та 

судової гілки влади у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, її 

пріоритети і найближчі завдання [100]. 

Як пріоритетний няапрям удосокналення публічної політики у сфері прав 

людини може бути визнано кросфукнціональне формування її механізмів. Воно 

передбачає послідовність і координацію діяльності всіх її суб’єктів з метою 

створення єдиного інституційного, організаційного, інформаційного та іншого 

ресурсного простору для досягнення встановлених цілей комплексної реалізації 

цієї політики – охорони й захисту прав та інтересів (дет. про 

кросфункціональність див. наукові роботи П. Кеттлей, В. Хірша та ін. [212]). 

Таким чином, наукові засади до формування правового й організаційного 

механізмів публічної політики у сфері прав людини в Україні має забезпечити 

завершення реформування системи такої політики шляхом розвитку її форм. З 

огляду на важливість завершення такого реформування й ураховуючи 

позитивний досвід функціонування механізмів правозахисної державної 

політики за кордоном, рекомендовано уточнення індикаторів інтегрального 

індексу щодо визначення стану дотримання прав людини.  
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Рис. 3.1. Формування публічної політики у сфері прав людини в Україні 

Джерело: складено на підставі [96] 
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До зазначених індикаторів доречно віднести такі, що передбачають 

оцінювання: 1) змістовного наповнення веб-сайтів органів державної влади та 

застосування ними інших інформаційних ресурсів; 2) кількості та змісту 

звернень до зазначених органів і відповідей на них; 3) державних програм та 

інших управлінських рішень цих органів; 4) стану надання безоплатної 

правової допомоги громадянам.  

Застосування цих індикаторів вимагає вдосконалення вітчизняної 

нормативно-правової бази, яка визначає особливості правозастосування, 

зокрема, під час роботи Координаційного центру з надання правової допомоги. 

Акцентовано, що для зазначеного центру та його територіальних відділень слід 

розширити спектр послуг з її надання. Вони мають передбачати більш активне 

використання новаційного інструментарію. У цьому контексті акцентуємо на 

необхідності уточнення п. 13 і 151 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію 

Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції» 

від 06.06.2012 р. № 504 [127]. У межах цієї постанови варто здійснити таке: 

1) закріпити за Координаційним центром функції з супроводження правової 

реформи і законопроєктних робіт; 2) визначити особливості діяльності його 

Наглядової ради, зокрема, слід закріпити вимогу щодо строку її повноважень 

(до 5 років) і можливості обрання членів такої ради також із залученням 

громадських правозахисних організацій. Реалізація запропонованих заходів 

покликана забезпечити інституціональну незалежність системи безоплатної 

правової допомоги в Україні. 

Слід зазначити, що правосуддя є центральним елементом, на якому 

тримається вся правозахисна система. Особливо важливо відзначити, щоб 

правосуддя здійснювалося відповідно до його демократичних засад і щоб булла 

зменшена системна роз'єднаність державних інститутів, що займаються 

вирішенням проблем щодо порушення прав особистості. Чинне вітчизняне 

законодавство містить значну кількість задекларованих прав і свобод 

особистості, у той же час, відсутня комплексна система заходів щодо захисту 
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цих прав і свобод. Тільки поєднання зусиль різних державних органів і 

структур, а також недержавних організацій в єдиний соціально-правовий 

простір дозволить зреалізувати закріплену систему пріоритетів і завдань [76]. 

Отже, суспільство повинно усвідомити себе як правову цілісність, як 

суб'єкт права, що складається з безлічі суб'єктів права, як масштабну 

особистість, яка формує дієву державну владу. Для держави необхідно 

створити такі умови, за яких йому було б невигідно економічно, політично, 

юридично, морально порушувати права і свободи людини та громадянина. 

Активізація, правової політики в галузі захисту прав і свобод особистості, її 

вплив на правову культуру суспільства вимагає якісно інших підходів до 

захисту особистості з боку держави, поваги і захисту її прав і законних 

інтересів [96].  

Відзначимо, що майже 30-літнє реформування судової системи мало б 

зумовити більш значні результати, починаючи від виховання нового покоління 

неупереджених та некорумпованих суддів і закінчуючи безповоротним 

проривом на флангах судової влади (див. Концепцію судово-правової реформи 

(1992 р.), Закон України «Про статус суддів» (1994 р.) тощо). Під час 

останнього етапу судової реформи (який розпочався в 2014 р. і триває по 

теперішній час) досягнуто такого: 

– створено Раду з питань судової реформи; 

– внесено відповідні зміни до Конституції та законів України, схвалені 

Венеціанською комісією; 

– прийнято Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Закон 

України «Про забезпечення права на справедливий суд», Закон України «Про 

вищу раду правосуддя» тощо.  

Разом із тим залишається не прийнятим закон «Про адвокатуру і 

адвокатську діяльність» і низькою активність правозахисних організацій (див. 

доповіді Human Rights Watch за 2011 рік [210]). 

Не останню роль у реконструкції судової влади відіграють проблеми 

спеціалізації і фінансових витрат [162]. Наявна організація судової системи 
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України побудована на принципах зовнішньої спеціалізації, менш ефективна і 

більш затратна з фінансової точки зору, ніж система, побудована на принципах 

уніфікації і внутрішньої спеціалізації. Вона складна і тим самим породжує 

безліч специфічних організаційних і навіть політичних проблем як у взаєминах 

кожної інституції судової влади з вищими, центральними та іншими органами 

державної влади. Зрозуміло, такі перетворення в судовій сфері будуть пов'язані 

з відповідними змінами в чинному законодавстві [95; 100].  

Таким чином, модернізація судової системи пов'язана з об'єднанням 

наявних судів у повноцінну судову систему та доцільністю проведення 

комплексу реформ у цій сфері (які стосуються органів прокуратури, інституту 

адвокаційності, правозахисної громадської діяльності тощо). Однак 

необхідність модернізації судової системи не вичерпується всім цим спектром 

проблем, що мають місце під час функціонування вітчизняної правозахисної 

системи. Остання вимагає для свого розвитку саме системного, науково 

вивіреного й інноваційного підходу з боку суспільства й держави, що можуть 

забезпечити АІ-технології. 

 

 

3.3. Особливості вдосконалення інструментів реалізації публічної 

політики у сфері прав людини в Україні 

 

Удосокналення інструментів публічної політики у сфері прав людини 

передбачає застосування новітніх технологій. Новації у цій сфері становлять 

сукупність наукових знань і методів, які забезпечують обробку даних у межах 

опрацювання надзвичайно складних техніко-технологічних завдань [74]. Ці 

технології передбачають наявність штучного інтелекту, який відзначається 

людськими якостями, необхідними для розв’язання низки проблемних питань, а 

також здатністю постійно оновлюватися. Відтак, одним з основних елементів 

такого інтелекту є його розвиток через оновлення знань (досягнення окремо 

взятої мети не є самоціллю) [96].  

Необхідною умовою оновлення штучного інтелекту у межах публічної 
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політики у сфері прав людини загалом і правосуддя зокрема варто визнати 

існування відкритих баз даних, значний масив інформації та вільний доступ до 

них. Це дає змогу ґрунтовніше дослідити правозахисну практику загалом і 

судову зокрема, а також надати прогноз імовірним результатам від її 

впровадження. Від об’єктивності та обсягу отриманих даних залежить 

діяльність штучного інтелекту щодо результативності правозахисної політики, 

удосконалення моделей її реалізації та прогнозування. Такий інтелект і 

новаційні технології дозволяють замінити роботу людини, її мозку за 

принципом його системи нейронних мереж. Вона побудована на основі 

організації й функціонування нейронних (нервових) клітин біологічного 

організму. Водночас у штучного інтелекту наявний недолік, що полягає у 

відсутності в нього такої людської властивості, як емпатія. Вона передбачає 

можливість проявів суб’єктивних чинників, наприклад, суддя може врахувати 

доводи відповідача при несвоєчасній сплаті аліментів або при не погашенні 

заборгованості, яка виникла через таку несвоєчасність. Разом із тим штучний 

інтелект буде повністю позбавлений суб’єктивізму у своїй роботі, тому він не 

буде зважати на менш вагомі доводи і не зробить ніяких поступок [96].  

Стаття 6 Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод (далі – Конвенція) закріплює можливість розгляду 

справ із захисту прав і свобод, зокрема, незалежним і безстороннім судом. 

У той же час зазначена стаття не містить якоїсь заборони щодо використання 

штучного інтелекту у сфері правозахисту загалом і правосуддя зокрема. 

Відсутня будь-яка вказівка, що воно здійснюється тільки суддею-людиною, а не 

АІ-суддею (див. посібник Amnesty International [142]). Практика Європейського 

суду з прав людини засвідчує, що при прийнятті ним рішення шляхом 

застосування штучного інтелекту не було порушено статтю 6 Конвенції [142].  

Щодо України, то її національне право все ж деталізує норму ст. 6 

Конвенції, зокрема, у ст. 127 Основного Закону України (1996 р.) закріплено, 

що правосуддя здійснюють судді, і саме на них покладено судову владу [127]. 

До речі, схожу правову позицію займає Німеччина, що викладена в ст. 92 

https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-viii
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_92.html
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Основного Закону ФРН (1949 р.) – судова влада надається безпосередньо 

суддям [125]. Причинами цього може служити те, що правові системи обох 

країн походять від однієї правової системи – романо-германської. У Німеччині 

й Україні дотримуються думки, що штучний інтелект допомагає оптимізувати 

роботу суддів (суду) шляхом залучення новаційних технологій, але не може 

замінити їхню (суддів) діяльність. 

Слід зазначити, що в момент прийняття Конституцій обох аналізованих 

країн ще навіть не розглядали питання можливості залучення штучного 

інтелекту у сферу правозахисту та правосуддя. Проте наразі ідея залучення 

такого інтелекту у ці сфери набуває актуальності, але наштовхується на низку 

етичних питань. Їх намагалася вирішити Європейська комісія з ефективності 

правосуддя Ради Європи шляхом прийняття міжнародного акту у 2018 р., який 

має відповідну назву – Етична хартія щодо використання штучного 

інтелекту в судовій системі та її середовищі (European ethical Charter on the 

use of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment) [206]. 

Головним месенджем цієї Хартії є підвищення результативності здійснення 

правового захисту та правосуддя через застосування ІТ-технологій і алгоритмів 

під час прийняття судових рішень щодо захисту основних прав і свобод. Вони 

гарантуються, як зазначалося вище Європейською конвенцією про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також Конвенцією Ради Європи щодо 

захисту персональних даних [96]. 

У продовження відзначимо, що право на запобігання дискримінації при 

використанні штучного інтелекту обговорено під час зустрічі представників 

європейських органів з питань рівності та національних інституцій з прав 

людини з Комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович і 

представниками Європейських органів рівності (26 вересня 2019 р., м. Париж). 

Європейським Союзом оприлюднено Керівні принципи з етики штучного 

інтелекту, серед яких конфіденційність та управління даними, надійність, 

безпечність, а також підзвітність. На основі цих принципів Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини здійснюється розроблення відповідних 
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рекомендацій щодо використання систем штучного інтелекту, які 

впроваджуються органами державної влади в Україні [232]. 

Варто зауважити, що Етична хартія встановлює такі основні принципи 

застосування штучного інтелекту під час здійснення публічної політики у сфері 

прав людини та правосуддя [101]: 

1) принцип дотримання основних прав людини та громадянина за умов 

використання штучного інтелекту. Цей принцип вимагає від авторів програми 

такого інтелекту впроваджувати етичний підхід від самого моменту її розробки 

(англ. ethical-by-design). Зазначений підхід передбачає розробку алгоритму цієї 

програми, що покликано максимально унеможливити пряме або непряме 

порушення Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, Конвенції про захист персональних даних тощо. Слід закцентувати 

увагу на тому, що все ж таки алгоритм програми штучного інтелекту не може 

до кінця унеможливити пряме або непряме порушення таких документів [142]. 

Підставами для висловлення даної тези є те, що будь-яке програмне 

забезпечення завжди містить у собі мінімум 1 варіант помилки (див. закон 

Мерфі [61]). Відтак, дії алгоритму штучного інтелекту повинні бути 

максимально налаштовані на захист прав і свобод людини та громадянина; 

2) принцип недискримінації, що передбачає попередження розвитку будь-

якої дискримінації відносно окремих осіб чи груп осіб під час захисту прав і 

свобод людини та громадянина. Забезпечити впровадження цього принципу як 

раз і покликаний штучний інтелект через відсутність у нього будь-якої емпатії. 

Особи державного та приватного сектору, залучені до захисту прав і свобод 

людини та громадянина, на відміну від штучного інтелекту, не можуть 

повністю абстрагуватися від суб’єктивізму під час такого захисту. Тому під час 

розробки алгоритму штучного інтелекту автори мають унеможливити 

використання методів обробки інформації, що можуть зумовити будь-яку 

дискримінацію. Очевидно, що в цьому контексті має бути забезпечено 

правомірне використання конфіденційних та/або персональних відомостей [96]. 

3) принцип переходу кількості в якість і безпеки при використанні 



92 

 

штучного інтелекту. Цей принцип стосується кількісно-якісної обробки 

судової практики (рішень, ухвал, постанов тощо) у безпечному технологічному 

середовищі, а також задля безпечності функціонування держави та суспільства. 

Відзначимо, що автори моделей штучного інтелекту мають передбачити його 

систематичне оновлення (навчання), перейнявши перед цим позитивний досвід 

роботи людей-суддів, адвокатів, прокурорів, науковців та інших спеціалістів у 

сфері правозахисту. Крім того, інформація, яка може використовуватися 

алгоритмами штучного інтелекту в подальшому для правозахисної діяльності, 

має надходити до нього лише з офіційних та/або достовірних джерел, що мають 

легітимне походження, сертифіковані тощо. 

4) принцип публічності та підконтрольності спрямований на 

забезпечення максимально прозорої ситуації правозахисту, за якої він 

знаходитиметься наче під контролем і буде підзвітний громадськості (англ. 

under user control [142]). Крім того, реалізація цього принципу включає 

поінформованість учасників судового процесу. Вона повинна бути забезпечена 

зрозумілою мовою для них і стосуватися всіх процесуальних аспектів справи 

щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. Це покликано надати 

ширших можливостей і функцій штучному інтелекту для його виваженого 

розвитку згідно зі ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. Зазначений принцип безпосередньо пов'язаний із 

попереднім принципом, адже також вказує на важливість проведення публічних 

обговорень з метою підвищення обізнаності суспільства щодо особливостей 

використання новітніх технологічних систем у сфері правозахисту та 

правосуддя. 

5) принцип неупередженості та справедливості. Зазначений принцип, у 

свою чергу, випливає із попереднього та покликаний забезпечити застосування 

доступних і зрозумілих методів обробки інформації. При цьому важливо 

віднайти баланс інтересів, пов’язаних, з одного боку, із захистом 

інтелектуальної власності, а з другого – із вимогою щодо забезпечення 

відкритості інформації та її нейтральності, оскільки абсолютне її розкриття 
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може зумовити різні правові наслідки впливу на осіб, яких вона стосується. 

За кордоном склалася така практика застосування зазначених принципів 

при використанні штучного інтелекту у межах публічної політики у сфері прав 

людини та правосуддя: 

1. США є однією з передових країн світу, у якій активно застосовується 

штучний інтелект під час правозахисту, зокрема, у сфері правосуддя. 

Здебільшого в цій країні штучний інтелект використовується під час розгляду 

цивільних та кримінальних справ. Значну допомогу для цього надали науковці 

Стенфордського університету [211], які розробили алгоритм програми, що 

розвантажує роботу судді. Йдеться про алгоритм програми, який допомагає 

судді з обранням запобіжного заходу для того чи іншого підсудного (зокрема, з 

призначенням тримання під вартою або застави). Програма штучного інтелекту 

дозволяє неупереджено та справедливо визначити всі ризики тримання під 

вартою та введення застави для підсудних осіб з метою зниження рівня 

небезпеки для держави й суспільства. Упровадження цієї програми зумовлено 

тим, що при розгляді судових справ і процесуальних документів, що пов'язані з 

обранням запобіжного заходу (тримання під вартою та застава), було 

встановлено таке: окружні судді США неоднаково оцінюють випадки 

застосування таких заходів, і, як результат, у половині випадків дозволяють 

громадянам виходити під заставу, а в іншій половині – ні [там само].  

2. Китай також є однією країн світу, в якій набуло поширення 

використання штучного інтелекту під час здійснення правосуддя. Не випадково, 

що Китай є основним конкурентом США у технологічному прориві, у т.ч. під час 

застосування новітніх технологій у сфері правозахисту. З 2017 р. в Китаї введено 

в дію програму онлайн суду, що розроблена у вигляді мобільного додатку до 

головної китайської програми WeChat, за допомогою якої можна отримувати 

заробітну плату, переказувати гроші, здійснювати операції купівлі-продажу 

тощо. До речі, WeChat було засновано у 2011 році з метою полегшення 

спілкування громадян Китаю [229]. Проте з часу створення такої програми вона 

набула значного розвитку, і наразі за допомогою WeChat особа може 

https://5harad.com/papers/simple-rules.pdf
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розлучитися та звернутися за судовим захистом за умови верифікації особи. Слід 

підкреслити, що судове засідання відбувається не в приміщенні суду, а у 

відеочаті, яким керує суддя-бот, функції якого виконує штучний інтелект. 

Відповідно до статистичних даних у Китаї АІ-судді розглянули понад 100 тисяч 

судових справ, ухваливши рішення за понад 88% судових справ у сфері 

авторського права, господарських спорів, що виникли в Інтернеті, і у сфері 

електронної комерції [74; 76]. 

3. У судовій системі Франції використання алгоритмів штучного 

інтелекту здебільшого відбувається за ініціативи приватного сектору, але 

поступово інтегрується до державної політики за допомогою Автоматизованої 

системи документообігу суду. У той же час у Франції особу (осіб) може бути 

притягнуто до кримінальної відповідальності за розгляд судової практики. Це 

зумовлено тим, що такий аналіз, по-перше, може дозволити наперед визначити, 

яке рішення винесе суддя по справі. А по-друге, може оцінити загальну модель 

поведінки окремо взятого судді, тим самим порушивши його особисті права 

[101]. Зрозуміло, що ініціаторами введення такої відповідальності виступив 

безпосередньо суддівський корпус Франції.  

Щодо України, то вважаємо, що в ній створені передумови для 

впровадження штучного інтелекту. Свідченням цього є запущена програма –

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система [50], що є схожа з 

Автоматизованою системою документообігу суду інших країн світу. У цілому 

ця система передбачає введення безпаперового діловодства за допомогою 

такого: 

– застосування електронного цифрового підпису; 

– використання електронного документообігу; 

– створення особистого кабінету задля ознайомлення з будь-якими 

процесуальними діями по справі; 

– удосконалення роботи єдиного державного реєстру судових рішень; 

– створення системи гіперпосилань на правові позиції Верховного Суду 

тощо [101].  

https://www.artificiallawyer.com/2019/06/04/france-bans-judge-analytics-5-years-in-prison-for-rule-breakers/
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На відміну від Франції, в Україні введення Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи покликано надати можливість людині (в якої є 

особистий кабінет) через алгоритм програми підібрати рішення Верховного 

Суду, що релевантне до окремо взятої справи, сконструювавши 

неперсоніфіковано (без участі людини) резолютивне рішення. На наше 

переконання, у недалекому майбутньому стане реальним вирішення 

малозначних спорів або супутніх процесуальних питань за допомогою системи 

штучного інтелекту, у т.ч. у режимі відtоконференції (відеочату). У 

продовження відзначимо, що це дозволить суттєво розвантажити вітчизняні 

суди. Проте вимагає впровадження «проактивної» державної правозахисної 

політики, що відрізняється від ретроактивної своєю спрямованістю, дією в часі 

й інструментарієм (див. наукові роботи Ю. Древаля, А. Помази-Пономаренко, 

Г. Чорноус та ін. [43; 141; 187]). «Проактивне» управління охоплює причинно-

наслідковий аналіз, прийняття рішення, аналіз плану та огляд ситуації, що по-

різному спрямовуються в часі [там само].  

Уважаємо, що, на зразок програмного забезпечення «WeChat», в Україні 

може бути використано вітчизняний мобільний додаток «Дія» [101; 229], 

уведений на початку 2020 року. У цьому додатку може міститися ID-

інформація про ту чи іншу особу. Відтак, ці дані можуть бути використані для 

верифікації особистості та звернення її до органів правозахисту [96]. 

Крім того, в Україні наразі у тестовому режимі функціонує програмне 

забезпечення у вигляді підсистеми «Електронний суд». За допомогою цього 

забезпечення існує можливість у режимі онлайн: 

– власноруч подати позов (перелік вичерпний); 

– відслідковувати хід просування розгляду судової справи; 

– подавати інші процесуальні документи; 

– сплачувати судовий збір; 

– відслідковувати процес надходження позовних заяв проти себе тощо.  

Разом із тим повноцінне застосування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи [50] є питанням, вирішення якого вимагає 
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тривалого періоду часу. На жаль, у певних судах функціонують деякі модулі 

цієї системи, а е-позовні заяви необхідно дублювати, надсилаючи їх у 

паперовому варіанті. Це зумовлено низкою факторів як об’єктивного, так і 

суб’єктивного характеру. Їхнє регулювання вимагає проактивної політики 

уряду у сфері цифровізації та діджиталізації; від такої трансформації варто 

очікувати сталого соціально-економічного розвитку держави та суспільства, а 

також вчасного правозахисту та дієвої й публічної роботи вітчизняних судів. 

Особливістю сучасних систем онлайн моніторингу й аналізу даних у сфері 

правозахисту є те, що ці системи не прагнуть замінити та відтворити людську 

модель поведінки та пізнання. Ці системи створюють контекстну статистику й 

аналітику на базі обробленої інформації, проте не надають будь-яких гарантій 

появи помилкових автокореляцій. Більше того, існує фактичний ризик того, що 

алгоритм програми штучного інтелекту за умови, наприклад, зовнішнього 

втручання буде надавати дискримінаційні або неправдиві висновки. Тому варто 

продумати системи захисту штучного інтелекту від зовнішнього впливу або 

інших збоїв у роботі [96].  

Погоджуємося з О. Карпенко, О. Кібенко, А. Помазою-Пономаренко, 

В. Шемшученко та ін. [74; 76; 141; 188], що майбутнє публічної політики у 

сфері прав людини загалом і правосуддя зокрема, безперечно, за технологіями, 

цифровізацією, автоматизацією та діджиталізацією, у т.ч. судових процесів. 

Оскільки штучний інтелект має значний потенціал до прискорення процесів 

отримання, моніторингу й аналізу інформації. Це може суттєво розвантажити 

роботу правоохоронних і правозахисних інституцій, зробивши її більш 

ефективною. Підкреслимо, що в цій ситуації надзвичайно важливим є 

використання штучного інтелекту із дотриманням фундаментальних і практико 

орієнтованих принципів. До них варто віднести загальні та спеціальні, а саме: 

принцип верховенства права; принцип недискримінації; принцип 

неупередженості; принцип справедливості; принцип безпеки та ін. 

Разом із тим відзначимо, що поки що для світового співтовариства 

питання використання алгоритмів штучного інтелекту в межах публічної 
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політики у сфері прав людини та правосуддя залишаються дискусійними. Вони 

супроводжуються різними позиціями щодо підходів використання штучного 

інтелекту при вирішенні різних категорій спорів – від повсюдного 

впровадження до менш активного. При цьому різним є ставлення до видів 

категорій справ, у яких може застосовуватися штучний інтелект (від 

кримінальних справ до спорів у сфері авторського права). Відтак, 

неоднаковими є результати його впровадження: від встановлення кримінальної 

відповідальності за допомогою використання програм штучного інтелекту до 

прогнозування судових рішень.  

На сьогодні вітчизняне законодавство не передбачає права заміняти 

суддів на алгоритми штучного інтелекту. Проте насправді законодавство 

України було прийнято раніше від Європейської конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, тому не могло враховувати принципи, 

закладені в цій конвенції. Відтак, перспективним напрямком розвитку 

правозахисної державної політики України в системі публічного управління є 

внесення відповідних законодавчих змін. Воно вимагає, у свою чергу, 

проведення обговорень щодо часткового чи повноцінного залучення штучного 

інтелекту до правозахисної та судової системи [96]. 

Варто ще раз закцентувати, що, починаючи з 2011 року, Єдина судова 

інформаційно-телекомунікаційна система [50] не стала синонімом системи е-

судочинства, а тим більше системи е-правозахисту. Система е-судочинства – 

більш родове поняття, що надає певні переваги учасникам процесу 

правозахисту (брати участь дистанційно, розраховувати на неупереджений 

судовий розгляд справи тощо).  

У перспективі система е-судочинства як складова публічної політики у 

сфері прав людини може забезпечувати таке [101]: 

1) формування якісного й оперативного електронного діловодства у 

судових органах, у межах якого може створюватися е-база для роботи судді, які 

матимуть доступ до всіх необхідних реєстрів та сервісів, що важливо – за 

єдиним паролем. Крім того, повинна бути забезпечена можливість щодо 
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віддаленого доступу судді до окремо власного е-кабінету (що, у свою , має 

захищений доступ). Відтак, уся документація буде знаходитися в електронному 

форматі, чим буде гарантовано повністю безпаперове діловодство; 

2) формування системи е-комунікацій з судом також через створення 

кабінету окремо взятого учасника судового процесу, за допомогою якого 

– реалізуються всі процесуальні дії щодо отримання інформації;  

– направляються й отримуються документи; 

– сплачується державне мито, штрафи та здійснюються інші платежі; 

3) безперешкодний доступ до судових сервісів за допомогою: 

– мобільних пристроїв (смартфонів, планшетів і ноутбуків); 

– стаціонарних комп’ютерів; 

– спеціальних док-станцій у судах [96].  

При цьому можливе як формування нового зручного мобільного 

додатку, так і використання наявного (наприклад, «Дія») для забезпечення 

безперешкодного доступу до судових сервісів. У цьому контексті корисним 

може бути аналогічний мобільний додаток, створений у Китаї, WeChat  [229]. 

4) реалізацію проєкту «АІ-суддя» («он-лайн суддя»), зокрема, у 

малозначних справах, у першій і другій інстанції, а також у якості допомоги 

суддям під час обрання ними запобіжних заходів підсудним. Крім того, 

важливим є використання сучасних технологій для забезпечення он-лайн участі 

громадян у судовому процесі; 

5) формування онлайн реєстру судових рішень, у якому діє система 

сучасного аналітичного пошуку та гіперпосилань на сайти вищих органів 

державної влади, правові позиції Верховного Суду України, 

а також здійснюється моніторинг звернення за цими посиланнями. Це може 

засвідчувати позицію судів першої та другої інстанції, які підтримують 

рішення Верховного Суду України й усталеність його практики [96]; 

6) структуризацію судового рішення, із розбивкою його на частини. Крім 

того, перспективним є використання алгоритмів штучного інтелекту з метою 

пошуку схожої судової практики, і за можливості формування проєкту судового 
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рішення (без участі людини). Це покликано забезпечити усталеність судової 

практики, які має слідувати суд, а у випадку недотримання цієї практики 

належним чином обґрунтувати свою позицію; 

7) формування єдиного е-центру управління виконанням судових рішень; 

8) безперешкодні трансляції судових засідань, у т.ч. касаційної інстанції; 

9) відкритість статистично-аналітичних інформаційних даних, які 

стосуються правозахисту та правосуддя (щодо діяльності всіх судових органів та 

суддів), що оновлюються кожен постійно, але не рідше ніж 1 раз в місяць; 

10) застосування дієвих технологічних рішень (суддей-ботів, АІ-

месенджерів тощо), необхідних для отримання інформації відносно окремо 

взятої судової справи; 

11) формування комунікативної платформи, яка може використовуватися 

обміну даними між суддями всіх рівнів, у т.ч. для визначення правової позиції з 

тієї чи іншої справи; 

12) формування судового порталу, що необхідний для отримання 

інформації щодо судових проваджень; 

13) застосування програм штучного інтелекту (АІ-судді) з метою 

зниження навантаження на суддів у кількості розгляду справ (це розвантаження 

можливе в малозначних справах або в тих справах, де може обиратися 

запобіжний захід); 

14) дистанційну участь громадян у судових засіданнях, що 

не вимагають фізичного відвідування судів, або в разі можливості 

онлайн подання / отримання інформації, необхідної для судового процесу 

тощо. Відзначимо, що АІ-суддя та АІ-правосуддя загалом повинні бути 

легкими в доступі до них і запрограмовані на неупереджену й оперативну 

діяльність. Програма штучного інтелекту у сфері правосуддя та правозахисту 

має бути зрозумілою для використання, а також зручною, щоб її застосування 

не вимагало додаткового навчання [101].  
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. З’ясовано, що публічна політика у сфері прав людини дуально 

відображає ідейно-теоретичні засади її формування й основні напрямки 

суб’єктно-інструментальної її реалізації. Визнано, що ефективність цієї 

реалізації забезпечує системність галузевих суспільно-правових інститутів, 

зокрема, прав людини, а також усіх гілок державної влади та її органів, які 

сприяють розвитку вказаних інститутів у межах надання правової допомоги. 

Систематизовано суб’єктний склад цих органів і виокремлено первинних, 

вторинних і координаційних. Різний характер захисту прав людини цими 

органами відіграє роль одного з ключових критеріїв поділу правової допомоги 

на певні види, а саме: первинну та вторинну, безоплатну та платну. Надання 

безоплатної правової допомоги є зобов’язанням України, яке покликаний 

виконувати Координаційний центр з надання правової допомоги та його 

територіальні відділення. Установлено інструменти правозахисної політики 

України (правові, організаційні, інформаційні, комунікативні та ін.), що мають 

забезпечити реалізацію її форм – правотворчості, правозастосування та 

правовиховання. 

2. Аналіз сучасного стану реалізації публічної політики у сфері прав 

людини в Україні дозволив систематизувати її етапи: 1) висхідний (1991 – 

1996 рр.), який характеризується визнанням пріоритету прав людини, а також 

започаткуванням конституційної, судової та інших реформ; 2) проміжний 

(1997 – 2011 рр.), що відзначається безсистемністю проведення цих реформ і не 

забезпеченням на практиці задекларованих прав людини; 3) нисхідний (2012 р. – 

по т/ч), що визначає новий період реформування системи державного 

управління у сфері правозахисту з відведенням особливого місця центрам 

надання безоплатної правової допомоги як координаційним суб’єктам і 

громадським організаціям). Установлено, що ці громадські об’єднання (а також 

Омбудсмен України) мають високий рівень довіри населення та роблять 

суттєвий внесок у надання безоплатної правової допомоги. Разом із тим 
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виявлено факт значної їх фінансової підтримки з боку міжнародних урядових і 

неурядових організацій, що може становити загрозу нацбезпеці України. 

Зважаючи на це й ураховуючи низьку результативність дії правозахисної 

політики України, аргументовано прийняти закон «Про громадські 

правозахисні організації». 

3. Досліджено закордонні практики реалізації публічної політики у сфрі 

прав людини, які сформувалися в США, Китаї, Франції, Норвегії, Фінляндії та 

ін. країнах з високим рівнем економічного розвитку та стійкості демократії. Ці 

практики оцінено, зокрема, експертами Economist Intelligence Unit. Відповідно 

до висновків експертів EIU серед цих практик визначено такі: 1) ґрунтовне 

формування спочатку рівня правової освіти громадян, а згодом і їхньої правової 

культури; 2) забезпечення комунікації в цій сфері між державою, суспільством 

й окремою особистістю через активізацію діяльності правозахисних організацій 

тощо. При цьому значну роль у забезпеченні цієї комунікації відіграє 

новаційний інструментарій, тобто АІ-технології (штучний інтелект). Виявлено, 

що у сфері правозахисту та правосуддя, зокрема США поширене застосування 

програми COMPAS, а в Китаї – WeChat. Упровадження таких АІ-практик 

покликано полегшити процес правозахисту та забезпечити об'єктивність 

правосуддя, а також його вчасність. 

4. Визначено наукові засади підвищення результативності публічної 

політики України у сфрі прав людини в умовах невизначеності, що передбачають 

урахування рекомендацій міжнародних урядових організацій і загальнодержавне 

дотримання норм Конституції України у сфері прав людини. Акцентовано, що 

обмеження конституційних прав українців в умовах невизначеності (зокрема 

ковідної) може бути зреалізовано із дотриманням відповідної процедури, тобто із 

урахуванням вимоги щодо важливості введення відповідного стану в разі 

обмеження конституційних прав, зокрема воєнного або надзвичайного. 

Аргументовано в разі недотримання цих вимог забезпечити персоніфікацію 

відповідальності їх порушників, незважаючи на рівень управління, в межах якого 

вони виконують свої повноваження. На цій підставі визнана необхідність 

підвищення результативності, зокрема Конституційного Суду України, що 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Economist+Intelligence+Unit
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передбачає врахування рекомендацій Венеціанської комісії. Конституційний Суд 

України не повинен підривати суспільну довіру до конституційного правосуддя. 

З’ясовано, що у світі таких судів функціонує не досить значна кількість, а їх 

повноваження виконують верховні суди, що покликано оптимізувати діяльність 

судової влади та зменшити витрати на її утримання. 

5. Запропоновано й обґрунтовано концепт розвитку публічної політики 

України у сфері прав людини, що передбачає системне вирішення проблемних 

питань, а саме: високого рівня правопорушень у сфері прав людини; низької 

правової культури; випадки несправедливості правосуддя тощо. На цій підставі 

рекомендовано вдосконалення правового підґрунтя діяльності Координаційного 

центру з надання правової допомоги. Для підвищення результативності 

діяльності цього координаційного суб’єкта уточнено індикатори інтегрального 

індексу щодо визначення стану дотримання прав людини.  

Окремим блоком у роботі доведена необхідність повсюдного 

впровадження новаційного інструментарію реалізації публічної політики 

України у сфері прав людини. Його використання передбачає врахування 

рекомендацій міжнародних урядових організацій щодо використання AI-

технологій у судовій системі та її середовищі. Відтак, аргументовано створення 

відповідного координаційного органу у сфері застосування АІ в структурі 

органів виконавчої влади України, до повноважень якого належатиме, зокрема, 

здійснення нагляду за дотриманням прав людини при використанні АІ-систем. 

Обґрунтовано розширення суб’єктного складу правозахисної політики (через 

роботу АІ-адвокатів та АІ-суддей в Україні). Ці новації вимагають внесення 

змін в чинну правову базу України, у т.ч. до ст. 127 Конституції та прийняття 

Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні.  

У цьому контексті визнано, що перспективним напрямком розвитку 

публічної політики України у сфері прав людини є аплікування на її теренах 

позитивного китайського досвіду, зокрема щодо використання програми WeChat 

у сфері реалізації та захисту прав людини. Акцентовано на більш ширшому 

застосовуванні вітчизняних загальнодержавних мобільних додатків (зокрема, 

«Дія») для забезпечення безперешкодного й оперативного захисту прав людини.   
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