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culties in creating a single legal act at the international level. The principles of bioethics are deter-
mined by the worldview as a system of generalized knowledge of the objective world, people's 
attitude to the surrounding reality from the standpoint of their ideals, principles and beliefs. The 
principles and beliefs are various among citizens of different countries. Thus, having analyzed the 
international legal acts that regulate the sphere of biotechnologies, it can be concluded that the 
international community requires developing cooperation and international relations in this area. 
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СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ПРАВ ЛЮДИНИ:  
ПЛЮРАЛІЗМ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ 

 
При підготовці тез цієї доповіді, визначено за мету висвітлення підходів учених до 

визначення структури механізму охорони прав людини. 
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови  термін «структура» ха-

рактеризується як: «1. Взаєморозміщення та взаємозв’язок складових частин цілого; будова. 
2. Устрій, організація чого-небудь» [1, с. 1208]. Тобто, кожне ціле, завершене, будь-яке си-
стемне явище має свою структуру (внутрішню будову). 

Д. Керімов, характеризуючи правову структуру, наголошує на потребі поглибленого 
її аналізу, а також пропонує розрізняти внутрішню і зовнішню структуру правових явищ. На 
думку правника, внутрішню структуру складає певний зв'язок частин єдиного цілісного 
правового утворення, а зовнішню – певний зв'язок цілісного правового утворення з іншими 
правовими явищами [2, с 181-182]. 

У межах цього дослідження ми акцентуємо увагу на внутрішній структурі механізму 
охорони прав людини.  

Однією із перших у вітчизняній правничій науці структури механізму охорони прав 
людини торкнулася О. Скакун. Дослідниця розглядає його як складову більш ємного утво-
рення – механізму  забезпечення прав людини і визначає його як систему заходів з 
профілактики порушень прав, свобод і обов’язків людини, недопущення протиправних дій 
(їх превенції). Механізм охорони прав  людини, на думку автора, включає в себе: 1) вста-
новлення засобів  профілактики  правопорушень; 2) запобігання неправильній реалізації 
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прав, свобод та обов’язків; 3) надання адвокатської допомоги; 4) конституційний контроль 
за безпосередньою реалізацією прав, свобод та обов’язків; 5) можливість звернення за до-
помогою до омбудсмана (в Україні – Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини) та ін. [3, с. 224]. 

Аналіз підходу автора до визначення структури механізму охорони прав людини 
свідчить про те, що автор обмежує досліджуваний нами  механізм його функціональною 
(діяльнісною складовою). 

І. Грицай, при висвітленні питання теорії і практики механізму забезпечення принци-
пу гендерної рівності, визначає досліджуваний нею механізм як: а) частину комплексного 
механізму забезпечення прав і свобод людини; б) складну, структуровану, динамічну, ком-
плексну систему, що через нормативно-правовий та інституційний (організаційно-
правовий) складники цілеспрямовано забезпечує й упроваджує в усі сфери суспільного 
життя принцип гендерної рівності [4, с. 203].  

Науковець відзначає, що механізм забезпечення принципу гендерної рівності має 
конкретну структуру, а саме виокремлює два її елементи:  

1) нормативно-правову складову механізму забезпечення принципу гендерної рівності. Її 
правник розглядає як систему взаємопов’язаних матеріальних і процесуальних норм права, що 
знаходить своє відображення у системі чинного законодавства України (законах України; підза-
конних нормативно-правових актах; міжнародних нормативно-правових актах та договорах, 
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України) [4, с. 11]; 

2) інституційну (організаційно-правову) складову механізму забезпечення принципу 
гендерної рівності, що складається з таких суб’єктів, як: Верховна Рада України та її інсти-
туції; Президент України; Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи вико-
навчої влади; Конституційний Суд України та система судів загальної  юрисдикції; Уповно-
важений Верховної Ради України з прав людини; Уповноважений Президента України з 
прав дитини; Урядовий уповноважений з питань гендерної політики; органи місцевого са-
моврядування; прокуратура; адвокатура; центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб; інститути гро-
мадянського суспільства (політичні партії, громадські організації, благодійні та релігійні 
організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, територіальні громади та 
органи самоорганізації населення, засоби масової інформації, непідприємницькі товариства 
і установи тощо); міжнародні та регіональні спеціалізовані установи, представництва, фон-
ди та програми, акредитовані в Україні (ООН, Рада Європи, ОБСЄ та ін.); підприємства, 
установи і організації різних форм власності[4, с. 122-123]  

Аналіз суджень вченого про внутрішню будову механізму забезпечення принципу 
гендерної рівності, як системного утворення, дає підстави для висновку про те, що до-
слідниця обмежує внутрішню структуру  цього механізму тільки  інституційною і норма-
тивною складовими. 

Категорія та реальний правовий феномен «механізм охорони» були предметом 
розгляду вітчизняних правників Ю. Ведєрнікова та А. Кучука у їх спільній праці «Право-
охоронна діяльність в Україні: теретико-правовий аспект» та у подальших роботах. Так, 
зокрема, правники, досліджуючи механізм правоохоронної діяльності, визначають його як 
сукупність юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється профілактика правопору-
шень, а у разі їх вчинення – захист та відновлення порушених прав і свобод людини і гро-
мадянина [2, с. 102].  

Дослідники виокремлюють у структурі цього механізму: 1) інституційний компонент 
механізму правоохорони, до якого відносять суб’єктів правоохоронної діяльності, тобто ті 
державні організації, які спеціально уповноважені державою здійснювати правоохоронні 
функції; 2) нормативний компонент механізму правоохоронної діяльності, що на думку 
вчених, являє собою систему принципів і норм права, об’єктивованих в нормативно-
правових актах, які регулюють суспільні відносини у сфері охорони  права [2, с. 102-103]; 3) 
функціональними елементами досліджуваного ними механізму правники вважають право-
охоронну діяльність [2, с. 106] та правоохоронні відносини [2, с. 102-103]. 

Водночас, виокремлена Ю. Ведєрніковим та А. Кучуком структура механізму право-
охоронної діяльності є неповною, оскільки не дає уявлення про суб’єктивні елементи пра-
вового регулювання поведінки суб’єктів правоохоронної діяльності, а також залишає поза 
увагою ті зв’язки, що є необхідною складовою механізму правоохоронної діяльності як си-
стеми. Звідси випливає висновок про необхідність доповнення структури досліджуваного 
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правового феномену ідеологічним та комунікативним компонентами  
Отже, аналіз усього вищевикладеного свідчить про те, що в сучасній правничій науці 

відсутня єдність вчених у підході до визначення внутрішньої структури механізму охорони 
прав людини. На нашу думку, найбільш продуктивним в плані пізнання цього системного 
утворення  є той концепт внутрішньої структури механізму охорони прав людини, що  
відображає його як єдність таких складових: інституційної, нормативної, функціональної, 
ідеологічної, а також зв’язків між ними, що утворюють його самостійну комунікативну 
складову.  
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Основним завданням радянської міліції була охорона громадського порядку та боро-

тьба зі злочинністю, але щоденна практична діяльність органів внутрішніх справ щодо охо-
рони громадського порядку має різнобічний характер і завжди залежить від змін конкретної 
оперативної ситуації, останню неможливо передбачити та спрогнозувати. 

Працівники органів внутрішніх справ зобов’язані були діяти як в звичайних, так і 
особливих (екстремальних) умовах. До екстремальних умов техногенного характеру, слід 
віднести особливі умови, які виникли 26 квітня 1986 року під час аварії на Чорнобильській 
АЕС. Тому й Чорнобильська катастрофа та роль і діяльність радянської міліції не залиши-
лись поза увагою науковців-практиків МВС України. В 90-х роках ХХ ст. опубліковано збі-
рник статей, спогадів, документів і нарисів, які розкривають діяльність радянської міліції в 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У документально-публіцистичному нарисі «Чорно-
биль:медичні аспекти» розповідається про роботу медичного управління МВС України. 
Окрему увагу в книзі приділено лікарям Дніпропетровщини майорові внутрішньої служби 
Юрію В’ячеславовичу Струєву та підполковнику внутрішньої служби Віталію Миколайо-
вичу Котляру [1-5]. Джерельну базу тез становить матеріали четвертої виставкової експози-
ції музею Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Особливе місце в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС посідає діяль-
ність Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР. 

Для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС із працівників ОВС створюва-
лись зведені загони. Так, із постійного та перемінного особового складу Дніпропетровської 
спеціальної середньої школи міліції Міністерства охорони громадського порядку було сфо-
рмовано зведений загін у складі 236 осіб, який з 15 квітня по 15 травня 1987 р. ніс службу 
на території Хойницького та Брагиського району Гомельської області БРСР – в 30-
кілометровій зоні відчуження [6]. Оскільки загін, відповідно до наказів МВС СРСР та вказі-
вок МВС БСР було дислоковано на території Білорусі, то й назву він отримав Другий зве-
дений загін МВС БРСР. 


