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у випадку конфліктів з органами соціального забезпечення і освіти. Відомства Омбудсменів, які зас-
новуються не на законодавчій основі, а в рамках існуючих державних органів, не мають законодавчо 
закріплених мандата і повноважень. У ряді країн такі відомства створені урядом, при цьому 
Омбудсмени перебувають в штаті державного органу і підзвітні йому [2, c. 154-158.].

В Україні інститут омбудсмена з прав дитини запроваджено з 2011 року Указом Президента 
України «Про Уповноваженого Президента України з прав дитини» та відповідно затверджено По-
ложення «Про Уповноваженого Президента України з прав дитини». Відповідно до Положення осно-
вними завданнями Уповноваженого в Україні є:

- постійний моніторинг додержання в Україні конституційних прав дитини, виконання 
Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері та внесення в установленому порядку Президентові 
України пропозицій щодо припинення і запобігання повторенню порушень прав і законних інтересів 
дитини; 

- внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Пре-
зидента України з питань прав та законних інтересів дитини; 

- здійснення заходів, спрямованих на інформування населення про права та законні інте-
реси дитини [3].

Але на разі у чинному законодавстві України й досі відсутній сучасний нормативний акт, 
який на законодавчому рівні комплексно вирішував би питання захисту суб’єктивних сімейних прав, 
зокрема прав дитини, містив би ефективні процедури, конкретні санкції, а головне – визначав би пов-
новаження кожного уповноваженого державою органу щодо захисту дітей у спеціальному порядку, 
визначав чітку процедуру провадження у справах стосовно захисту прав дитини, не суперечив би ін-
шим нормативним актам, які чинні у цій царині [4, c. 60-63].

Отже, Україна зробила вагомий крок вперед для покращення механізму захисту прав дитини 
при запровадженні інституту омбудсмена з прав дитини. Тому дослідження досвіду зарубіжних країн 
надає широкі можливості для запозичення подібного досвіду для України. 
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Внаслідок анексії Автономної Республіки Крим та збройного конфлікту на Сході України ак-
туального значення набуло питання забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. У кон-
тексті досліджуваної проблеми зазначимо, що органи державної влади, місцевого самоврядування та 
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громадські організації не зважаючи на те, що вони є самостійними елементами політичної системи 
суспільства, що передбачає самостійне вирішення питань, які належать до їх компетенції мають тісну 
взаємодію. Зокрема, демократична держава підтримує незалежність громадських організацій, а вони 
у свою чергу допомагають державі у вирішені завдань політичного, соціально-економічного та куль-
турного значення тощо. Так, в умовах сьогодення, можемо акцентувати увагу на активній участі гро-
мадських організацій у сфері ефективного забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Щодо взаємодії громадських організацій з державними структурами Л. Ковальчук, визначає 
основні її напрями: спільна робота над формуванням державних документів; лобіювання прийняття 
розроблених документів з необхідним фінансуванням для їх реалізації, моніторингу та оцінки; деле-
гування надання послуг з боку держави громадським організаціям. На її думку, існують також спе-
цифічні форми організації взаємодії [1, с. 22-28].

Перш, ніж перейти до аналізу ролі національних громадських та міжнародних організацій у 
сфері ефективного забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, акцентуємо увагу на 
положеннях Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», а саме 
ч. 2 ст. 16 «органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть залучати 
громадські об’єднання до процесу формування і реалізації державної політики щодо вирішення пи-
тань внутрішньо переміщених осіб», а також ч. 3 ст. 16 «державний нагляд та контроль за дотриман-
ням законодавства громадськими об’єднаннями, що надають допомогу внутрішньо переміщеним 
особам, здійснюють органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у по-
рядку, визначеному законом» [2].

Так, однією із особливостей організаційного забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб в Україні є активне залучення до реалізації завдань органів державної влади та міс-
цевого самоврядування саме громадських організацій. Наприклад, у Плані заходів з виконання Ком-
плексної державної програми щодо внутрішньо переміщених осіб до 2017 року, затвердженої Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1094 [3], що реалізуються, зокрема і за кошти 
державного бюджету, виконання одинадцяти з двадцяти завдань щодо підтримки, соціальної адапта-
ції та реінтеграції внутрішньо переміщених громадян України передбачене за участі громадських 
об’єднань, а одне завдання – із залученням міжнародних організацій.

Слід акцентувати увагу, що участь громадських організацій у забезпеченні прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб є ефективнішою, ніж органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня у зв’язку з тим, що прийняття відповідного законодавства та покладення певних функцій на орга-
ни державної влади та місцевого самоврядування мали місце не відразу після початку вимушеного 
внутрішнього переміщення. Так, Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та право-
вий режим на тимчасово окупованій території України», що охопив і осіб, які вимушено переміщува-
лись з Криму, потребував два місяці на прийняття [4], Закон України «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб», вісім місяців після офіційно встановленої дати початку тимчасо-
вої окупації (20.02.2014 р.) [5], а створення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб відбулося більш ніж два роки потому. Тому національні громадські та 
міжнародні організації, на початку масового внутрішнього переміщення брали на себе основний тя-
гар і продовжують активно діяти у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Значну роль у ефективному забезпеченні прав і свобод внутрішньо переміщених осіб відігра-
ють, наприклад, такі міжнародні організації, як: Управління Верховного комісара ООН у справах біже-
нців, Міжнародна організація з міграції, Фонд Народонаселення ООН в Україні тощо, серед національ-
них громадських організацій провідна роль належить – «Ла Страда-Україна», «Асоціація українських 
правників» тощо. У своїй діяльності вищезазначені організації: організовують семінари, тренінги, круг-
лі столи, конференції, на яких підтримуються дискусії щодо ефективного забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб; збирають, узагальнюють та розповсюджують інформацію у вигляді ін-
формаційних навчально-методичних та наукових матеріалів, що в подальшому може бути використано 
органами державної влади та місцевого самоврядування в їх пракчтичній діяльності тощо. 

У своїй діяльності громадські організації співпрацюють не лише з органами державної влади 
та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, а й зі спеціалізованими уста-
новами та структурами, в тому числі науковими, науково-практичними. Так, наприклад Національна 
академія правових наук України акумулює творчий потенціал, як наукових установ, так і навчальних 
юридичних закладів. Національна академія правових наук України відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, націо-
нальних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» [6] та Статуту Національної 
академії наук України [7] є вищою державною науковою організацією України, і (за згодою) може 
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бути залучена до виконання такого державного завдання як визначення рівня соціальної адаптації та 
інтеграції переселених громадян (в рамках створення системи моніторингу та оцінювання ефективно-
сті заходів щодо інтеграції, адаптації та захисту переселених громадян як на регіональному, так і на 
національному рівні), на виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної 
адаптації та реінтеграції громадян України, які переселились з тимчасово окупованої території Укра-
їни та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України на період до 2017 року, 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1094 [8]. Також, наукова 
установа активно бере участь у реформуванні нашої правової системи і законодавства, що у свою 
чергу зокрема, сприяє ефективному забезпеченню прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

Отже, в Україні специфікою ефективного забезпечення прав і свобод внутрішньо переміще-
них осіб є те, що значна кількість державних завдань щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб реалізується за сприяння національних громадських та міжнародних організацій. 
Проте, слід зазначити, що взаємовідносини національних громадських та міжнародних організацій з 
органами державної влади та місцевого самоврядування повинні ґрунтуватися на взаємній повазі, що 
проявляється у врахуванні інтересів обох сторін. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ 
«КОЛІЗІЯ НОРМИ ПРАВА» ТА «КОНКУРЕНЦІЯ НОРМИ ПРАВА»

На сьогоднішній день правова система України зазнає динамічних змін. Однією із умов існу-
вання норм права у сучасній державі є їх системність, яка надає змогу групувати норми права у від-
повідні галузі та інститути, що полегшує можливість простежувати взаємодію між ними.

Нормативно-правова база України з кожним роком все більше оновлюється, і таким чином
виникає можливість для більш широкого тлумачення законодавства. За відповідних умов особливо 
актуальними стають такі форми співіснування правових норм як колізія та конкуренція. Відсутність 
законодавчо закріпленого визначення даних понять є підставою для їх ретельного дослідження, що 
має своєю кінцевою метою підвищення ефективності правореалізації, якості правозастосування та 
вдосконалення правотворчої юридичної техніки.

Необхідно наголосити на тому, що поняття колізії норми права досить давно і активно дослі-


