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Запровадження інституту освітнього омбудсмена як додаткового
засобу контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина в
Україні актуалізувало полеміку щодо діяльності т.зв. спеціалізованих
омбудсменів та їх місця у правозахисному механізмі держави.
Успішний досвід їх функціонування у більшості європейських країн є
свідченням не лише факту постійного розвитку та вдосконалення
інституту уповноваженого з прав людини, а й підтвердженням їх
ефективності у процесі відновлення порушених прав різних верств
населення (дітей, учнів і студентів, осіб похилого віку, жінок,
військових, осіб з обмеженими можливостями тощо).

Спеціалізовані омбудсмени працюють і в Україні (наприклад,
Уповноважений Президента України з прав людини, бізнес-омбудсмен,
Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського
народу, студентські омбудсмени та ін.), проте термін їх роботи
обчислюється не десятиріччями (як в Європі), а лише кількома роками.
З огляду на це, наукові дослідження у вказаній сфері почали з’являтися
зовсім нещодавно. Це, зокрема, роботи Л. Голяк, Н. Назарука, Ю.
Рижука, І. Полякової, Ю. Палєєвої та ін. Мета нашої статті полягає в
тому, щоб охарактеризувати досвід України у запровадженні інституту
спеціалізованого омбудсмена. Принагідно зауважимо, що у статті не
йтиметься про представників парламентського уповноваженого з прав
людини, оскільки вони є особами, яким з метою здійснення
парламентського контролю за додержанням конституційних прав і
свобод людини і громадянина делегуються визначені повноваження
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [1].

Спеціалізований омбудсмен – це незалежний, самостійний,
публічно-правовий, державний або громадський інститут,
запроваджений з метою забезпечення державного захисту прав і
законних інтересів осіб, які належать до вразливих верств населення та
соціальних груп, їх дотримання та поваги органами державної влади і
місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а
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також організаціями, установами або іншими інституціями, що
спеціалізуються на наданні публічних послуг [2, 173].

Вважається, що інститут спеціалізованого омбудсмена в Україні
було запроваджено 11 серпня 2011 р. із прийняттям Указу Президента
України «Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини»
та затвердження відповідного положення [3]. Згідно з ним,
Уповноважений з прав дитини забезпечує здійснення Президентом
України конституційних повноважень щодо забезпечення додержання
конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних
зобов’язань у цій сфері. До основних завдань Уповноваженого
належать: 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 Президента України з питань прав та
законних інтересів дитини; здійснення заходів, спрямованих на захист і
відновлення порушених прав та законних інтересів дитини,
інформування громадськості про такі заходи та їх результати тощо. Для
виконання цих завдань омбудсмен з прав дитини має право вносити
центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним
органам, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо
формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і
законних інтересів дитини; відвідувати в установленому порядку
спеціальні установи для дітей, заклади соціального захисту дітей та інші
заклади, в яких перебувають діти, звертатися до державних органів, у
тому числі правоохоронних, з питань відновлення порушених прав та
законних інтересів дитини, щодо виявлених фактів порушень прав та
законних інтересів дитини, а також щодо притягнення в установленому
порядку до відповідальності посадових осіб, винних у таких
порушеннях та ін. [3].

Революційні події 2014 р., окупація Автономної Республіки Крим,
початок військових дій на сході країни стимулювали подальший
розвиток інституту спеціалізованого омбудсмана. 3 листопада 2014 р.
Президент України підписав Указ «Про Положення про
Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського
народу», а 1 грудня того ж року – «Про Уповноваженого Президента
України з прав людей з інвалідністю». Так, Уповноважений Президента
України у справах кримськотатарського народу забезпечує здійснення
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Президентом України повноважень щодо забезпечення додержання
конституційних прав кримськотатарського народу як корінного народу
України. Його основними завданнями є: моніторинг додержання в
Україні конституційних прав кримськотатарського народу та внесення в
установленому порядку Президентові України пропозицій щодо
припинення порушень таких прав, запобігання спробам їх обмеження;
участь у підготовці проектів законів, актів Президента України з питань
захисту прав кримськотатарського народу, збереження і розвитку його
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності; участь у
розробленні пропозицій з питань захисту суверенітету і територіальної
цілісності України тощо [4].

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю
забезпечує здійснення Президентом України конституційних
повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів
людей з інвалідністю, в тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні
проведення антитерористичної операції, інвалідів війни. Як і вище
згадані уповноважені, він здійснює моніторинг додержання в Україні
прав і законних інтересів людей з інвалідністю, виконання Україною
міжнародних зобов’язань у цій сфері; заходи щодо налагодження
взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
з питань забезпечення прав і законних інтересів людей з інвалідністю;
вносить Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів
законів, актів Президента України з питань захисту громадянських,
соціальних, економічних, культурних прав і законних інтересів людей з
інвалідністю, створення умов для реалізації ними таких прав та
інтересів [5].

22 листопада 2018 р. в Україні з’явився ще один спеціалізований
омбудсмен – Уповноважений Президента України з питань реабілітації
учасників бойових дій. До кола його завдань віднесено моніторинг
ситуації щодо забезпечення реалізації права на реабілітацію учасників
бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, та внесення в установленому порядку Президентові України
пропозицій щодо припинення порушень у цій сфері, удосконалення
системи реабілітаційних заходів; внесення Президентові України
пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України
з питань реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в
антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної
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безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях; участь у підготовці
проектів нормативно-правових актів з питань реабілітації учасників
бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції та заходах із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях тощо [6].

Варто відзначити, що, на відміну від парламентського омбудсмена,
національний законодавець не передбачив жодних спеціальних вимог
щодо осіб, які претендують на посаду уповноважених Президента.
Окрім того, залишаються законодавчо невизначеними критерії
ефективності їх діяльності (наприклад, щорічні звіти не є
обов’язковими). Дискусійним є також питання щодо шляхів взаємодії
парламентського та спеціалізованих омбудсменів.

Із 2014 р. в Україні запроваджено посаду ще одного спеціалізованого
уповноваженого з прав людини – бізнес-омбудсмена, завданням якого є
сприяння боротьбі з корупцією та підвищення інвестиційної
привабливості України. Правовий статус бізнес-омбудсмена визначено
у Положенні про Раду бізнес-омбудсмена, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. Відповідно до
нього, Рада бізнес-омбудсмена є постійно діючим консультативно-
дорадчим органом Кабінету Міністрів України, створеному з створено з
метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади,
суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління,
запобігання корупційним діянням та/або іншим порушенням законних
інтересів суб’єктів підприємництва. Важливо, що в положенні
встановлено вимоги щодо кандидатури на посаду бізнес-омбудсмена.
Так, ним може бути громадянин України, іноземець або особа без
громадянства, який має бездоганну ділову репутацію, високі моральні
якості, повну вищу економічну або юридичну освіту, глибокі знання
господарських, суспільних та владних проблем в Україні, відповідно до
критеріїв, визначених наглядовою радою. Варто відзначити, що рада
бізнес-омбудсмена, окрім збору та систематизації інформації,
моніторингу й розгляду відповідних скарг, подає щоквартальні звіти
про свою діяльність [7].

6 червня 2018 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову
«Деякі питання освітнього омбудсмена», якою затвердив Положення
про освітнього омбудсмена та Порядок та умови звернення до
освітнього омбудсмена. Згідно з вказаним документом, освітній
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омбудсмен мав з’явитися в Україні вже з 1 січня 2019 р., втім поки що
цей інститут так і не запрацював.

Освітній омбудсмен є посадовою особою, на яку Кабінетом
Міністрів України покладається виконання завдань із захисту прав у
сфері освіти. Він призначається на посаду та звільняється з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки
строком на п’ять років без права повторного призначення. Освітнім
омбудсменом може бути особа, яка є громадянином України, проживає
в Україні останні п’ять років, має вищу освіту, досвід роботи у сфері
освіти або науки не менше п’яти років, вільно володіє державною
мовою. Не може бути освітнім омбудсменом особа, яка має судимість,
обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Основними завданнями освітнього омбудсмена є: сприяння
реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення права
людини на здобуття якісної та доступної освіти; здійснення заходів
щодо додержання законодавства про освіту; вжиття заходів для
забезпечення належних умов для рівного доступу до здобуття освіти;
сприяння впровадженню інклюзивної форми навчання тощо [8].

Цікаво, що попри зволікання у запровадженні інституту освітнього
омбудсмена на загальнодержавному рівні, у двох університетах України
(Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) та Київський
національний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) з’явилися
університетські омбудсмени, діяльність яких спрямована на захист прав
студентів. Так, відповідно до Положення про Уповноваженого з прав
студентів КНЕУ від 29 березня 2018 р., основними завданнями
студентського омбудсмена є: сприяння реалізації єдиної державної
політики, спрямованої на забезпечення права особи на здобуття якісної
та доступної освіти; співпраця та взаємодія з освітнім омбудсменом,
призначеного Кабінетом Міністрів України в установленому порядку;
здійснення заходів щодо додержання законодавства України про освіту;
вжиття заходів для забезпечення належних умов для рівного доступу до
здобуття освіти учасниками освітнього процесу Університету;
забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів студентів
Університету; представлення законних інтересів студентів перед
керівництвом Університету; аналіз стану реалізації та забезпечення прав
і свобод студентів в Університеті; здійснення громадського контролю за
діяльністю Університету та його структурних підрозділів у сфері
забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів студентів;
проведення превентивних заходів щодо запобігання порушення прав,
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свобод і законних інтересів студентів; вжиття необхідних заходів у
випадку порушення прав, свобод і законних інтересів студентів через
звернення до керівництва Університету та його структурних
підрозділів [9].

Таким чином, поява інституту спеціалізованих омбудсменів в
Україні зумовлена необхідністю захисту прав найбільш вразливих
категорій населення – дітей, людей з інвалідністю, учасників бойових
дій, учнів і студентів тощо. Частина з них функціонує в структурі
Адміністрації Президента України (Уповноважений Президента
України з прав дитини, Уповноважений Президента України у справах
кримськотатарського народу, Уповноважений Президента України з
питань реабілітації учасників бойових дій), частина – у структурі
Кабінету Міністрів України (бізнес-омбудсмен, освітній омбудсмен).
Діють й локальні спеціалізовані омбудсмени, як-от омбудсмени з прав
студентів ПУЕТ та КНЕУ. Вважаємо, що Україна робить лише перші
кроки на шляху розвитку вказаного інституту. Очевидними є
недосконалість відповідного законодавства, складнощі в його
практичній реалізації. Сподіваємося, що вказані недоліки є
тимчасовими і спеціалізовані омбудсмени зможуть перетворитися на
ефективний інструмент у правозахисному механізмі нашої держави.
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