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Приватне і публічне право – це об’єктивно існуючі, відносно незалежні, 

взаємодіючі між собою підрозділи права як системи. Підставами їх 

диференціації є характер реалізованих у правовідносинах інтересів і 

особливості їх суб’єктного складу. 

Спільне використання цих критеріїв дозволяє найбільш послідовно і чітко 

здійснити розмежування підсистем приватного і публічного права. 
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ПРАВОЗАХИСНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною та 

правовою. В такій державі усі гілки влади покликані діяти в інтересах народу за 

допомогою системи інститутів, завдяки яким, в свою чергу, здійснюється 

зворотній вплив народу на державну владу. Для забезпечення неухильного 

додержання конституційних прав і свобод людини та громадянина, створення 

ефективного механізму для їх захисту, духовних та моральних підвалин 

суспільства необхідно враховувати той факт, що наше суспільство сьогодні 

зазнає суттєвих перетворень на шляху вступу до європейської спільноти. 

http://www.digestaiust.narod.ru/
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Права людини – це гарантовані Конституцією та державою вид і міра 

можливої поведінки людини і громадянина у суспільстві та державі з метою 

задоволення своїх життєво важливих матеріальних і духовних інтересів, 

закріплених у Конституції та інших нормативно-правових актах.  

Залежно від характеру відносин, що виникають між людиною і державою 

основні права можна поділити на три групи. По-перше, як фізична особа 

людина наділяється певними особистими правами. По-друге, індивід як член 

громадянського суспільства наділяється певними політичними правами. І, 

нарешті, по-третє, особа як учасник економічних відносин наділяється певними 

соціально-економічними правами. 

Законодавчо закріплений пріоритет прав людини визначає основні 

завдання діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади України 

щодо формування державної політики у сфері захисту прав людини. Як відомо, 

проголошення будь-якого права людини, навіть закріпленого відповідними 

актами держави та її органів, ніщо без реальних гарантій його здійснення. З 

цією метою держава бере на себе певні зобов’язання щодо створення 

сприятливих умов для ефективного забезпечення прав: надавати громадянам 

справжні можливості для практичної реалізації ними своїх прав: охороняти 

права і свободи особи від можливих протиправних посягань; захищати права і 

свободи особи у випадку їх незаконного порушення [1, с. 5 – 7]. 

Під захистом прав людини необхідно розуміти форму забезпечення прав і 

свобод, яка відображає дію певного механізму, спрямовану на: припинення 

порушень прав особи; ліквідацію будь-яких перешкод, що виникають при їх 

здійсненні; відновлення порушених прав і свобод; притягнення до юридичної 

відповідальності особи, винної у скоєнні правопорушення [2, с. 7]. 

Особливе місце в структурі механізму правового захисту займають 

правозахисні гарантії, що направлені на створення певних умов, способів та 

засобів, які забезпечують реальну захищеність прав і свобод людини. 

 Система правозахисних гарантій прав людини передбачає створення умов 

економічного, політичного, організаційного й правового характеру, а також 

способів і методів, що забезпечують реальний фактичний захист цих прав. 

Проблема гарантування прав людини – одна із складних проблем сучасності, 

якій слід приділити належну увагу для впровадження у життя закріплених 

Конституцією України прав людини та громадянина. Окреме місце в структурі 

гарантування прав людини займають правозахисні гарантії. 

Правозахисні гарантії в Україні можна розглядати як систему засобів, 

способів, умов завдяки яким забезпечується ефективна реалізація людиною 

свого права на захист. Їх головне призначення полягає у забезпеченні всіх і 

кожного рівними правовими можливостями для набуття, реалізації, захисту 

суб’єктивних прав. Роль та значення правозахисних гарантій прав людини 

визначається тим, що вони створюють максимум можливих на даному етапі 

розвитку суспільства і держави умов для реальної реалізації права людини на 

захист. 

Правозахисні гарантії встановлюються державою в Конституції, нормах 

чинного законодавства. Їх мета полягає у реальному забезпеченні 
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максимального здійснення громадянами своїх прав і свобод за допомогою 

правових форм та методів правозахисної діяльності (судовий захист, юридична 

допомога, звернення до омбудсмана тощо). 

Правозахисні гарантії на судовий захист свідчить, що проголошені 

конституціями права і свободи – не просто декларація про наміри, не просте 

гасло, а принципові положення, які держава має намір реалізовувати. Право на 

судовий захист – одне з конституційних прав людини та громадянина і на 

відміну від інших прав воно є гарантією решти прав та свобод. У цьому полягає 

його особливість і соціальна цінність. Захист прав і свобод людини не може 

бути надійним без надання зацікавленим особам можливості оскаржити до суду 

окремі процесуальні дії (бездіяльність) та рішення посадових осіб, які 

здійснюють попереднє розслідування справи. Реалізувати цю можливість особа 

може саме в суді, оскільки він є незалежним, не має відомчих інтересів у 

питаннях боротьби зі злочинністю і тому є найбільш надійним гарантом прав 

особи, яка потрапила до сфери кримінального судочинства. Під контролем суду 

повніше забезпечується додержання законів, при цьому досудове слідство стає 

прозорішим, прогнозованим [3, с. 39]. 

Правозахисні гарантії на юридичну допомогу випливають з права на 

судовий захист. Сьогодні воно розглядається як невід’ємне право громадянина. 

Основний зміст цього права полягає в тому, що всі громадяни рівною мірою 

мають право на захист, здійснюючи його, можуть користуватися послугами 

адвоката. Роль адвоката щодо цього є надзвичайно високою, оскільки він дає 

громадянам консультації з правових питань, представляє їхні інтереси в 

адміністративних установах, у досудовому розслідуванні й у суді. Саме адвокат 

спроможний домогтися неухильного дотримання процесуальних прав 

громадянина. 

О.Д. Святоцький зазначив, що розбудова правової держави неможлива без 

створення гарантій для захисту прав людини, без забезпечення механізму 

функціонування такого специфічного демократичного інституту, яким є 

адвокатура [4, с. 4]. 

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(далі – Закон) [5] адвокатура України – недержавний самоврядний інститут, що 

забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання 

організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. 

Стаття 1 цього Закону передбачає, що адвокатська діяльність – це 

незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Під 

захистом розуміється вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні 

захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, 

стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі 

(екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної 
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відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

Адвокат безпосередньо реалізовує правозахисні гарантії прав людини при 

цьому слід наголосити на його функції щодо правових установ, правосуддя, які 

можна назвати контрольно-стимулюючою, адже участь адвоката в 

різноманітних процесах змушує їх учасників працювати більш доброякісно, 

виважено, відповідно до букви і духу закону. До того ж, сама наявність 

інституту адвокатури створює можливості для надання широкого кола 

правових послуг усім верствам населення, особливо тоді, коли без втручання 

кваліфікованого юриста не обійтись [6, с. 242]. 

Таким чином, можна стверджувати, що Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» комплексно реформує основи адвокатської діяльності в 

Україні і, згідно з оцінкою незалежних експертів, відповідає загальновизнаним 

міжнародним демократичним стандартам. 

Правозахисні гарантії виражені засобом захисту прав людини в інституті 

омбудсмана. Крім того, коли використано всі національні засоби захисту своїх 

прав, є можливість звернутися до міжнародних судових установ або 

організацій, членом або учасницею яких є держава. 

Омбудсман є спеціальною посадовою особою, до повноважень якої 

належить розгляд звернень громадян, іноземців та осіб без громадянства щодо 

порушення прав людини з боку державних органів та посадових осіб. 

Так, у ст. 101 Конституції України чітко зазначається, що парламентський 

контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та 

громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини [7]. Це ж 

саме положення підтверджується в Законі України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» (далі – Закон) від 23 грудня 1997 р. [8]. 

Закон затвердив за інститутом Уповноваженого високий конституційний 

статус незалежного конституційного контрольного субсидіарного органу 

позасудового захисту, який сприяє поновленню прав людини, порушених 

органами державної влади чи органами місцевого самоврядування. Він наділив 

Уповноваженого широкою юрисдикцією, яка поширюється як на органи 

державної влади, так і на органи місцевого самоврядування; незалежністю від 

будь-якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування; 

свободою дій щодо відкриття провадження в тій чи іншій справі. Закон вимагав 

від Уповноваженого політичного нейтралітету та передбачав гнучку і доступну 

процедуру звернення до Омбудсмена. 

Таким чином, правозахисними гарантіями прав людини в Україні можна 

визначити сукупність об’єктивних і суб’єктивних чинників, спрямованих на 

забезпечення й реалізацію її прав, обов’язків, свобод та інтересів, на усунення 

можливих причин і перешкод їх неповного або неналежного здійснення. 

Суспільство зацікавлено в захищеності прав людини та реалізації права на 

захист. Адже Конституція України проголошує життя і здоров’я людини, її 

честь та гідність, недоторканність та безпеку найвищою соціальною цінністю. 

Гарантованість прав людини визнано змістом і спрямованістю діяльності 

держави. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ 

СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Одним з «побічних ефектів» глобалізації є активізація взаємодії правових 

систем, зростання масштабів останньої, а відтак актуалізація з’ясування 

проблем, що виникають у цій галузі, та пошуку шляхів їхнього вирішення. 

Першою з проблем, котра має бути тут вирішеною, є визначення 

пріоритетної сфери (чи «зони») такої взаємодії, оскільки «взаємодія правових 


