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Посібник призначений для викладачів вищих навчальних і вчителів профільних шкіл, 

які навчають молодь критичного мислення, вмінням жити й співпрацювати у суспільстві в 

умовах політичного та ідеологічного різноманіття. Посібник містить опис й методику 

застосування інноваційної педагогічної технології - структурованої навчальної дискусії. Він 

буде корисним всім, хто бажає навчити і навчитись дискутувати з важливих питань життя 

суспільства, знаходити консенсус у їх розв’язанні й ухвалювати виважені рішення. 
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інших країн. 
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ПЕРЕДМОВА 

Шановні колеги, 

Перед вами надзвичайно цікавий методичний посібник, що народився завдяки участі 

українських шкіл у 2008-2011 рр. у міжнародному проекті «Дискусія для демократії» 

(«Deliberation in Democracy»), що передбачав обговорення учнями та студентами суспільно-

значущих проблем одночасно в різних країнах. Оскільки в проекті брали участь 10 країн і 8 

штатів США, то думки були досить цікавими. Порівняння того, як сприймають проблеми 

суспільної політики в різних країнах та на різних континентах молоді люди 15-18 років, 

стало для нас ще одним чинником розуміння необхідності демократії, толерантності, вміння 

чути інших та визнавати право на існування іншої думки. 

Результати роботи за проектом шкіл та університетів в Україні були настільки 

цікавими, що ми вирішили за потрібне створити цей посібник для поширення набутого 

досвіду. Викладені у посібнику матеріали є результатом роботи великої групи міжнародних 

експертів з інноваційної освіти, учителів та студентів і учнів, що вже використали і 

апробували їх у своїй власній діяльності. 

        Методичною основою, за якою будувалась діяльність учасників проекту стала майже 

невідома в Україні технологія «навчальної структурованої дискусії». В англійському варіанті 

вона називається  structured academic controversy. Ця технологія може бути надзвичайно 

цікавою як для викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін у вищій та старшій 

загальноосвітній школі як спосіб розвитку важливих умінь та компетентностей студентів та 

учнів. окрім того, вона може допомогти вам значно урізноманітнити навчально-виховний 

процес, адже її можна застосовувати як у навчальній, так і поза навчальній діяльності. Адже 

проведення класичної повної структурованої дискусії може стати вам у нагоді, коли ви 

готуєте публічний захід, де хотіли б продемонструвати знання, уміння, навички ваших 

студентів чи учнів колегам, батькам чи адміністрації. Окрім того, за бажанням ви можете 

застосувати окремі елементи технології з різними навчальними цілями.  

 Посібник містить ґрунтовний опис технології «структурованої дискусії», тексти, на  

яких ви можете навчати студентів та учнів за цією методикою або використати їх у інших 

навчальних ситуаціях, коли вам потрібні дискусійно (контраверсійно) викладені  матеріали 

щодо проблем суспільного життя, додаткові рекомендації щодо навчання студентів та учнів 

умінь і навичок  визначати, аргументувати, висловлювати свою позицію тощо. На основі 

викладених матеріалів ви зможете  у подальшому за необхідності розробити свої власні 

методичні напрацювання. 

Сподіваюсь, що цей посібник стане у нагоді всім, хто зацікавлений у розвитку в нашої 

молоді дійсно критичного мислення, толерантності, поваги до різноманітності, інтересу до 

подій в суспільстві та активної життєвої позиції, кому не байдужа к кінцевому рахунку доля 

нашої молодої демократичної країні. 

Бажаємо успіхів на цьому шляху. 

З повагою, Олена Пометун 
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РОЗДІЛ І. ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ  

У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

 

Люди пізнаються в суперечці та в дорозі. 

Д. Герберт 

 

Уміння переконувати – це мистецтво велетнів мудрості. 

Платон  

 

Боже мій, що це за дивовижний дар – уміти говорити й уміти слухати, коли 

говорять. 

О. Лосєв 

Чому говоримо про дискусію 

Спілкування є основою людського життя. Відколи на Землі з’явилися люди, відтоді 

між ними розпочався діалог.  

Наше життя з процесами інформатизації, демократизації, глобалізації породило новий 

комунікативний простір. І цей простір вимагає рівноцінних співрозмовників, незалежних 

один від одного, таких, які можуть обстоювати власну позицію чітко й аргументовано. 

Конкурентоспроможна, компетентна людина не тільки повинна вміти говорити, а й робити 

це майстерно й доказово. 

Утім зміна комунікативних традицій аж ніяк не призводить до автоматичних змін у 

тих, хто вступає в комунікації. Суперечки, що спостерігаються нами по телебаченню чи в 

пресі, рідко демонструють зразки культури сперечання чи глибини обговорення проблем: 

співрозмовники не спроможні чітко висловити свою позицію, побудувати переконливу 

аргументацію, говорити по суті справи, грамотно критикувати точку зору супротивника, не 

«нападати» на нього тощо. Такі навички потрібно формувати, розвивати й удосконалювати. 

Отже, мистецтва комунікацій і комунікативної культури треба вчитись і вчити інших.    

Загальновідомо, що діалог є найпоширенішим видом комунікативної діяльності 

людей, адже він організовує міжособистісне спілкування рівноправних партнерів, які мають 

рівну активність. Що потрібно для ведення діалогу? По-перше, наявність у партнерів 

загальної основи та певних відмінностей у розв’язанні обговорюваної проблеми. По-друге, 

бажання та готовність обох сторін висловити свою позицію щодо актуальної проблеми, а 

також сприйняти й оцінити позицію партнера. І, по-третє, обидві сторони мають бути готові 

до активної та наступальної взаємодії. 

Діалог можна розглядати як систему взаємодії питання-відповіді, де відбувається 

зміна позицій постановки запитань і відповідей на них. За характером діалог може бути 

інтелектуальним змаганням, битвою ідей, зіткненням думок тощо.  

«Я не поділяю Вашої думки, але я готовий померти за Ваше право висловити її», – 

виголосив один відомий діяч минулого. Наше життя так чи інакше містить різні прояви 

суперечок. Вони є однією з найпоширеніших форм діалогічної комунікації, що передбачає 

зіткнення думок або позицій.  

Суперечку розуміють як таку комунікативну ситуацію, у якій наявне активне 

ставлення співрозмовника до позиції свого супротивника, що полягає в критичній оцінці цієї 

позиції. Це не що інше, як процес обміну протилежними думками. Розрізняють різні за 

формою суперечки – дискусію, полеміку, диспут, дебати. В усіх цих випадках відбувається 

зіткнення думок учасників, хоча і з різним ступенем активності та конфронтації.  

Слово «дискусія» походить від латинського «discussio» і означає «розгляд», 

«дослідження». Також зазначимо, що слова «суперечка» й «дискусія» використовуються в 

нашій мові як слова-синоніми (наприклад, у «Великому тлумачному словнику української 

мови»). Дискусію визначають як 1) публічну суперечку, мета якої полягає у з’ясуванні та 

порівнянні різних точок зору, знаходженні рішення спірного питання; 2) своєрідний спосіб 

пізнання, що дозволяє краще зрозуміти те, що не є достатньо чітким і зрозумілим; 3) метод, 

що активізує процес навчання, вивчення складної теми, проблеми тощо.  
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Слово «полеміка» походить від грецького «polemikos», що означає «ворожий», 

«войовничий». Неважко зрозуміти, що полеміка також характеризується процедурою 

суперечки, але такої, що призводить до конфронтації та боротьби принципово протилежних 

думок і підходів у розв’язанні певних проблем. Тобто, якщо учасники дискусії або диспуту, 

відстоюючи протилежні думки, намагаються дійти консенсусу, знайти спільне рішення, 

установити істину, то мета полемічної суперечки – здобути перемогу над супротивником.  

Різновидами дискусії є диспут та дебати, для яких притаманний спеціальний формат, 

заздалегідь обумовлена жорстка процедура, за якими протилежні сторони (люди з 

контраверсійними поглядами) обмінюються думками 

Суперечка виступає начебто характеристикою процесу обговорення проблеми чи 

питання двома сторонами. 

У посібнику наша увага зосереджуватиметься на навчальній дискусії, що 

використовується в навчально-виховному процесі в загальноосвітній школі та під час 

навчання студентів. У центрі уваги перебуватиме такий різновид дискусії, як структурована  

дискусія. 

 

Чому обговорення суперечливих питань суспільного життя є важливим  для навчання молоді 

основ демократії 

Учні та студенти є громадянами держави. Через нетривалий час вони опиняться в 

різноманітних соціальних ролях: стануть службовцями, працівниками, виборцями, батьками 

тощо. Важливо навчити їх разом обговорювати суспільно значущі питання, до вирішення 

яких вони можуть мати причетність.  

Існує очевидний зв'язок між обговоренням суперечливих питань життя суспільства та:  

- соціальними ролями, що ми виконуємо у демократичному суспільстві (представники 

органів законодавчої і виконавчої влади, суду, громадяни тощо). Володіння такими 

навичками допомагає дійти згоди з іншими, знайти зону компромісу, і, якщо є потреба, 

змінити власну позицію на підставі нового усвідомлення реальності, приймати рішення на 

основі інформації, що містить множинні перспективи, навіть тоді, коли згоди остаточно не 

досягнуто, сприяє розвитку демократичних співтовариств на ґрунті спільної діяльності; 

- знаннями і компетентністю студентів і учнів. Участь у дискусіях чи дебатах 

удосконалює знання молоді про суспільство, розвиває її мотивацію щодо власної 

поінформованості, розуміння демократичних ідей на основі конкретних прикладів, сприяє 

досягненню глибшого усвідомлення власної позиції та позицій інших; 

- озброєнням молоді громадянськими уміннями та навичками. Участь у дискусії 

завжди удосконалює комунікативні уміння, формує толерантність і повагу до іншого, 

розвиває навички співпраці;  

- формуванням громадянської позиції молоді, адже дискусія сприяє позитивному, 

толерантному сприйняттю різноманіття й усвідомлення його важливості в умовах демократії, 

бо різноманітні позиції допомагають ухвалювати кращі рішення. Воно формує почуття, що 

від тебе щось залежить, і що є й інші люди, які поділяють твої позиції та цілі;  

- розвитком у молоді громадянських цінностей, бо дискусія завжди підтримує 

демократичні цінності в суспільстві, такі як свобода слова, плюралізм, ідеологічна 

багатоманітність та сприяє усвідомленню цінності демократичних процедур. Участь у 

дискусіях сприяє формуванню у молодої людини потреби брати участь у голосуванні в 

майбутньому, розвиває готовність і здатність брати участь у суспільних рухах, акціях, 

громадських заходах. 

 

Для чого застосовувати дискусії в начальному процесі 

Як уже зазначалося, дискусією називають широке публічне обговорення якогось 

спірного питання чи суперечливої проблеми.  

Існують різні погляди щодо функцій дискусії в навчанні: вона може виступати як 

метод засвоєння знань, їх закріплення та вироблення вмінь і навичок, формування між 

предметних та предметних компетентностей учнів і студентів, як метод розвитку психічних 
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функцій, творчих здібностей і особистісних якостей учнів/студентів, а також як метод 

стимулювання й мотивації їх до учіння. Отже, дискусію можна розглядати і як один із 

ефективних методів навчання, і як важливий засіб активізації пізнавальної діяльності 

учнів/студентів у процесі навчання.  

Враховуючи велику різноманітність навчальних дискусій вони розглядаються нами як 

окрема група інтерактивних методів
1
, яку складають такі різновиди як «оцінювальна 

дискусія», «каскадна дискусія», «круглий стіл», «панельна дискусія», «групова дискусія» та 

багато інших.  

До основних цілей навчальної дискусії відносять такі: 

- сприяння розвитку критичного мислення тих, хто навчається; 

- поглиблення знань учнів чи студентів з обговорюваної проблеми; 

- надання можливості учневі і студенту визначити власну позицію з питання чи 

проблеми, що обговорюється; 

- формування в них уміння відстоювати власну думку, розвиток навичок аргументації 

тощо.  

Освітня та виховна цінність дискусій виявляється в тому, що під час їх проведення 

учні та студенти  

- вчаться глибше усвідомлювати суперечливі проблеми;  

- виробляють самостійну позицію з тих чи інших суспільно важливих питань;  

- критично мислити, зважати на думки інших;  

- оперувати аргументами, визнавати вдалі аргументи інших, поглиблювати власні;  

- краще розуміти одне одного, іти на компроміс, досягати консенсусу.  

- уточнювати власні переконання; 

- формувати власний погляд на світ взагалі та на демократію зокрема. 

З огляду на це, вміння дискутувати, аргументувати, вести конструктивний діалог 

визнаються важливою ознакою сучасної людини, яка живе в швидкозмінюваному 

інформаційному суспільстві.  

 
Якими є організаційно-педагогічні основи дискусійних методів як окремої групи 

В основі дискусії лежать спільні для будь-яких її різновидів організаційно-педагогічні 

умови, за яких вона буде ефективною. До них відносять такі. 

1) Проведення дискусії необхідно починати з постановки конкретного дискусійного 

питання, такого, яке не має однозначної відповіді й допускає різні варіанти 

вирішення, зокрема, протилежні. 

2) На дискусійне обговорення не слід висувати питання на кшталт «хто правий, а хто – 

ні» в тому чи іншому питанні. У центрі уваги учасників дискусії може або реально 

існуюча суперечність і ставлення до неї, або ймовірний перебіг подій: що було б 

можливим за того чи іншого збігу обставин; що могло б відбутись, якби...; чи були 

альтернативні можливості або дії тощо.  

3) Усі висловлювання учасників дискусії мають залишатись виключно в площині 

обговорюваної теми. 

4) Під час дискусії викладач (ведучий) має виправляти помилки й неточності, яких 

припускаються учасники, та спонукати їх робити те саме. 

5) Усі міркування учнів/студентів мають супроводжуватись їхньою аргументацією й 

обґрунтуванням.  

6) Дискусія може закінчуватися як консенсусом (ухваленням узгодженого рішення), так і 

збереженням наявних розбіжностей між її учасниками з обговорюваної проблеми 

(питання).  

Загальновідомо, що уявлення про те, що участь учнів/студентів у дискусії може бути 

експромтною, є хибним. Адже організація і проведення навчальної дискусії потребує великої 

підготовки викладача та попередньої роботи учнів. Дискусія не буде ефективною, якщо 

                                                
1 Див. ґрунтовніше: Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. - К., 2008 
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учасники не матимуть певної інформації з обговорюваного питання, не визначать основні 

позиції, що існують з цього питання та ту інформацію, на яку спирається та чи інша позиція.  

Викладач протягом усього перебігу дискусії має тримати в полі зору три основних 

моменти:  

1) мета, від якої під час дискусії не слід відхилятися;  

2) час, якого слід дотримуватися, щоб досягнути поставлену мету;  

3) підсумки, які треба підбити, аби не втратити сенсу самої дискусії.  

Проведення дискусії також вимагає від викладача й учнів/студентів створення 

атмосфери довіри та взаємоповаги, володіння культурою дискутування. 

Дискусія дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або із 

суперечливого питання. Для того, щоб дискусія була глибокою та відвертою, необхідно 

створити в аудиторії атмосферу довіри та взаємоповаги. Для цього на початку заняття (чи 

циклу занять) бажано виробити правила культури ведення дискусії.   

Орієнтовно правила можуть бути такими: 

1. Говорити по черзі, а не одночасно. 

2. Не перебивати того, хто говорить. 

3. Критикувати ідеї, а не особу, яка її висловила. 

4. Поважати всі висловлені думки (точки зору). 

5. Не сміятися, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось пожартує. 

6. Не змінювати теми дискусії. 

7. Намагатися заохочувати до участі в дискусії інших. 

В учнівській/студентській аудиторії можна доповнити ці правила, обговорити їх з 

учасниками, прийняти та слідкувати за тим, аби всі їх дотримуватися під час проведення 

занять з використанням дискусій.  

Викладачеві корисно знати можливі позитивні й негативні моделі поведінки учасників 

під час дискусії. Це допоможе оцінити їхні комунікативні навички, уміння дискутувати, 

аргументувати тощо.  

На основі переліку поведінкових моделей можна:  

1) скласти форму спостереження й оцінювання учнів/студентів чи вибрати кількох 

учнів/студентів для оцінювання роботи всієї групи чи окремих учасників дискусії;  

2) провести загальне обговорення (оцінювання) навичок участі в дискусії всією 

навчальною групою;  

3) запропонувати учням/студентам скласти «контракт» або список особистих 

зобов’язань від першої особи (наприклад: «я заохочую інших до участі», «я намагаюся 

зрозуміти всі точки зору з проблеми» тощо). 

Питання для самоспостереження учнями/студентами моделей поведінки під час 

дискусії можуть бути такими:  

- чи помічаєте ви, що під час навчальної дискусії відбуваються такі-то дії?  

- які ваші навички й уміння ви вважаєте за необхідне розвивати?  

- яких умінь, навичок ви набули за останній час?  

- яких дій ви намагаєтесь уникати протягом навчальної дискусії? 

Розрізняють такі основні моделі поведінки учасників дискусії: 

- ініціювання – учасник пропонує завдання, визначає проблеми, обговорює процедуру 

проведення дискусії; 

- стимулювання – учасник ставить питання, спонукає до реагування, закликає інших до 

висловлення своїх думок; 

- інформування – учасник надає інформацію, реагує, закликає інших висловити свої 

думки; 

- прояснення – учасник проясняє незрозуміле, відновлює логіку полілогу, пропонує 

альтернативні підходи до обговорюваної проблеми; 

- підсумки – учасник узагальнює висловлені думки, пропонує висновки, намагається 

прояснити зміст висловлювань інших; 
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- тлумачення – учасник привертає увагу до дій або висловлень інших, намагається їх 

розтлумачити; 

- пропозиція консенсусу – учасник запитує, наскільки група близька до рішення, і 

пропонує дійти висновків на основі загальної згоди; 

- примирення – учасник намагається примирити протиріччя, жартує в скрутний для 

ходу дискусії момент для зняття напруження, підбадьорює менш активних товаришів; 

- оцінювання – учасник запитує, наскільки група задоволена перебігом обговорення, 

привертає увагу до прихованих або явних правил поведінки, усталених у групі, 

пропонує альтернативні завдання; 

- зрив – учасник втручається в роботу групи, намагається внести напруженість, 

маскуючи образливі зауваження або погрози під жарти; 

- блокування – учасник припускається недоречних висловлень, змінює тему розмови, 

ставить під сумнів можливості своїх товаришів; 

- напад – учасник припускається цинічних зауважень, вносить розбрат, усіма силами 

намагається убезпечити самого себе; 

- плутанина – учасник вносить плутанину в розмову, заявляє, що неможливо з’ясувати 

значення слів, спеціально заганяє дискусію в глухий кут, відволікає від суті проблеми 

за допомогою гри із семантичними розходженнями значення слів, затуманює поняття. 

 

Як оцінити ефективність дискусії  

Дискусія як інтерактивний метод потребує обов’язкового проведення рефлексії з її 

учасниками щодо її перебігу та результатів. На цей етап бажано відвести достатньо часу. 

Можна поставити учасникам дискусії такі рефлексивні запитання:  

- чи була дискусія ефективною? Чому ви так уважаєте?  

- За якими критеріями це можна перевірити?  

- Що вдалося під час дискусії найкраще?  

- Які труднощі виникли протягом дискусії? 

- Чи були вони подолані? Якщо так, то яким чином?  

- Над формуванням (розвитком) яких навичок і вмінь вам треба працювати? тощо. 

Щоб оцінити, чи була проведена дискусія ефективною, можна скористатися 

запропонованими критеріями та їхніми рівнями: 

 
Критерії/рівні Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

Глибина дискусії    

Висловлювання 
різних позицій 

   

Культура дискусії    

Охоплення учасників 

дискусією 
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РОЗДІЛ ІІ. ЩО ТАКЕ СТРУКТУРОВАНА ДИСКУСІЯ  

ТА ЯКІ ЇЇ МОЖЛИВОСТІ У НАВЧАННІ 

 

Якими є мета й завдання структурованої дискусії  як інноваційної технології навчання 

Структурована дискусія  - це технологія взаємодії учнів/студентів з метою: 

- розвитку критичного мислення учнів/студентів;  

- розвитку їх комунікативної культури, навичок публічної промови;  

- формуванню  у них дослідницьких умінь (пошук необхідної інформації в мережі 

Інтернет, ЗМІ, інших джерелах), організаційних навичок (організація роботи з 

матеріалом, діяльності команди, підбір і структурування матеріалу для обговорення), 

навичок активного слухання та ведення записів.  

Вона уможливлює діяльність учнів/студентів у різних напрямах (індивідуальна робота 

з текстом, робота в парах щодо пошуку аргументів на захист певної позиції, презентація 

аргументів, робота в групах, активне слухання, конкретизація (уточнення) позиції інших, 

ведення діалогу, аргументування із заданої та власної позицій тощо).  

 Технологія структурованої дискусії, як й інші інтерактивні методи, наближена до 

життєвих ситуацій, акцентована на розв’язанні реальних соціальних проблем, використовує 

принципово іншу методичну модель навчання. Тому вона дозволяє тим, хто навчається, 

набути таких складових соціального досвіду: 

- розуміння реального життя, що мінімізує дистанцію між теорією та практикою; 

- уміння приймати рішення в конкретних ситуаціях; 

- здатність долати конфлікти в міжособистісному спілкуванні; 

- уміння поєднувати індивідуальну й колективну роботу; 

- здатність брати на себе відповідальність; 

- здатність інтегрувати знання, отримані протягом вивчення суміжних дисциплін і 

власного життєвого досвіду. 

 
Які можливості структурованої дискусії як інтерактивної навчальної технології в 

громадянській освіти   

Громадянська освіта є одним з найважливіших напрямів розвитку суспільно-

гуманітарної освіти в Україні. Завдання формування громадянської позиції та виховання 

громадян, які поважають право, закон і суспільство, ініціативних і відповідальних, тих, які 

вміють реалізовувати права й особисті свободи, визнається актуальним як державою, так і 

громадськістю. Формування школою таких рис особистості є однією з умов становлення 

правової держави та громадянського суспільства в Україні.   

Ефективність і успішність діяльності навчальних закладів з підготовки молоді до 

життя в демократичному громадянському суспільстві, соціалізація молодого покоління 

залежать як від створення атмосфери, що сприяє вихованню внутрішньої свободи 

учня/студента, розкриттю його особистісного потенціалу, так і від використання активних 

форм і методів навчання, сучасних педагогічних технологій. 

 Зарубіжні та вітчизняні дослідники та громадські діячі зазначають, що в сучасному 

інформаційному суспільстві в демократичних країнах як громадяни, так і державні 

чиновники конче потребують стратегій проведення суспільного обговорення суперечливих 

питань, аби ухвалювати виважені рішення з різних актуальних для громадян і держави 

проблем.  

Одним з перспективних способів навчання учнівської молоді та студентства, що 

формує вміння вести конструктивний діалог, приймати аргументовані рішення, закладає 

адекватні стратегії поведінки, є саме структурована дискусія.  

Як цілісна педагогічна технологія, вона спрямована на розвиток культури ведення 

діалогу в навчанні та реальному житті, виховання толерантності, формування громадянської 

позиції молоді, її соціальної адаптації до умов життя за межами навчального закладу.  
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Які основні складові структурованої дискусії 

Як педагогічна технологія структурована дискусія передбачає певну послідовність дій:  

1) підготовка до заняття;  

2) проведення заняття;  

3) аналіз заняття.  

Узагальнена структура такої дискусії може бути представлена етапами, кожний з яких 

має свою систему методів і прийомів:  

І етап – підготовчий, коли обирається тема дискусії, готуються матеріали, 

формулюється дискусійне питання, готується аудиторія, де проводиться заняття.  

ІІ етап – основний – це власне проведення учнями дискусії.  

ІІІ етап - аналіз і рефлексія результатів дискусії та її перебігу.  

 

Які основні етапи передбачає заняття із застосуванням  технології структурованої 

дискусії 

Заняття, на якому відбувається структурована дискусія потребує 2-4 навчальних 

години (по 30-45 хв. кожна) і передбачає такі основні етапи: 

1. Вступ. Викладач оголошує назву заняття, його завдання та представляє  і пояснює 

тему для обговорення. Далі він роздає спеціально розроблений роздатковий матеріал, що 

містить текст, питання, що скеровують обговорення між учнями/студентами, інструкцію з 

процедури та правил обговорення (3-4 хв.).  

2. Представлення питання для обговорення. Кожен з навчальних текстів для 

структурованої дискусії передбачає розгляд певного питання для обговорення. Викладач 

оголошує питання для обговорення аудиторії та розміщує його так, щоб воно було на 

видноті. Учасникам пропонується записати питання для обговорення в зошиті (у рубриці 

«Питання для обговорення») (2-3 хв.).  

3. Читання статті. Викладач просить учасників уважно прочитати наданий текст й 

підкреслити факти й ідеї, які вони вважають важливими і/або цікавими та записати їх у 

зошиті (під рубрикою «Важливі факти і цікаві ідеї»). Студенти (учні) можуть також задавати 

питання викладачеві. Він, у свою чергу, має перевірити засвоєння положень тексту за 

допомогою запитань на розуміння. Цю роботу можна запропонувати учням/студентам як 

домашнє завдання (до 45 хв.). 

4. Об’єднання учнів/студентів у групи по 4–6 осіб. Викладач пояснює, що в кожній 

групі учасники використовуватимуть матеріал статті для обговорення. Вони мають 

поділитись один з одним важливими фактами та цікавими ідеями для вироблення спільного 

розуміння навчальної статті.(2-3 хв.) 

5. Ознайомлення з аргументами. Викладач ділить кожну групу на дві команди (по 2–

3 особи) – команду А і команду Б (з рівною кількістю учасників) – і пропонує обом командам 

ще раз прочитати статтю. Команда А має знайти аргументи на підтримку питання для 

обговорення, а команда Б – на заперечення питання для обговорення. Викладач пропонує 

кожній команді записати свої аргументи у зошиті (у відповідному стовпчику: аргументи 

підтримки – команда А, аргументи заперечення – команда Б). Кожна команда має вибрати 

найпереконливіші аргументи щодо своєї позиції. Викладач має впевнитися в тому, що кожен 

учасник зрозумів своє завдання й може представити як мінімум один аргумент. (до 15-20 хв.) 

6. Представлення найбільш переконливих аргументів. Кожна команда має  

представити іншій команді всередині своєї групи найпереконливіші аргументи на підтримку 

питання для обговорення чи проти нього. Члени команди можуть не вірити в свої аргументи 

або не погоджуватися з ними, одначе їм необхідно бути переконливими у представленні їх 

іншим учням/студентам.  

Викладач пропонує команді А подати аргументи, вибрані нею на підтримку питання 

для обговорення. Члени команди Б можуть ставити уточнювальні запитання, але не можуть 

дискутувати. (до 5-7 хв.) 

Далі викладач запрошує команду Б подати аргументи, вибрані нею проти питання 

обговорення. Члени команди А можуть ставити уточнювальні запитання, але не можуть 
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дискутувати. Для підготовки до наступного етапу кожній команді пропонується записати 

аргументи іншої команди (у стовпчику: аргументи на підтримку – команда Б, аргументи для 

заперечення – команда А).  (до 5-7 хв.) 

7. Зміна позицій. Наступним етапом є повідомлення кожною командою почутих від 

іншої команди аргументів для певності того, що одна сторона зрозуміла іншу сторону. 

Команді Б пропонується повідомити аргументи команді А на підтримку питання для 

обговорення, а команді А – аргументи команді Б для заперечення питання для обговорення. 

(до 5-7 хв.) 

8. Обговорення питання в групі. Далі учням/студентам пропонується вийти з 

призначених їм ролей та обговорити питання повною групою. Викладач нагадує учасникам 

питання та запрошує їх почати його обговорення. Кожен учень/студент може, як використати 

те, що дізнався з цього питання, так і запропонувати власний життєвий досвід і 

сформулювати власну думку з цього питання.  

Після обговорення учасникам слід відшукати і записати моменти, з яких вони дійшли 

згоди в групі (це може бути зафіксовано в спеціально відведеному місці у зошиті під 

рубрикою «Моменти, які є зоною згоди»). (до 7-10 хв.) 

Потім викладач запрошує окремих учнів/студентів озвучити групі власну думку з 

питання та записати її у відповідному місці (рубрика «Особиста думка»). Важливо 

наголосити, що окремі учні/студенти не зобов’язані погоджуватися з групою. (до 5 хв.) 

9. Обговорення дискусії. Викладач збирає учнів/студентів в одну велику групу та 

просить поділитися своїми думками з аудиторією (можна попередньо попросити їх записати 

свої думки в рубриці «Роздуми про обговорення»), обговоривши такі запитання: 

- які аргументи кожної зі сторін були найпереконливішими? 

- Який найкращий (але не ваш власний) аргумент ви сьогодні почули? 

- Який аргумент допоміг вам ствердитись у вашій позиції? 

- З яких моментів вдалось досягти зголи? 

- Які питання все ще залишаються? 

- Про що б ви хотіли ще дізнатись? 

- Де можна отримати додаткову інформацію? 

- Чи є це питання обговорюваним у суспільстві? Хто і де його обговорює? 

- Чому обговорення цієї проблеми є важливим у демократичній країні? 

- Що особисто ви і/або ваш клас чи ваша студентська група може зробити для 

розв’язання цієї проблеми? Серед можливих варіантів: розповісти іншим про що 

дізналися; написати листа представникові державної установи, громадської 

організації; провести додаткове дослідження тощо.   

- Чи робитимете ви це? 

Можна передбачити можливість особистих роздумів учасників щодо питання для 

обговорення у формі твору, звукового чи наочного есе. Особисті роздуми учнів/студентів 

можна розмістити на веб-сайті чи оформити у вигляді плакату. (до 15-30 хв.) 

10. Опитування думок учнів/студентів. На завершення в класі проводиться 

обговорення: чи погодилися учасники з питанням обговорення, не погодилися чи ще не 

вирішили. (до 5 хв.) Це можна провести також у формі голосування, розмістити їхні відповіді 

на веб-сайті чи представити учасникам обговорення цього питання з іншого класу/іншої 

групи або іншого навчального закладу. 

 До заняття викладач може підготувати роздатковий матеріал для учнів/студентів – 

аркуші паперу для ведення ними записів під час обговорення. Також можна запропонувати 

їм робити такі записи у своїх зошитах. Викладачеві варто переглядати учнівські/студенські 

спостереження, зроблені під час заняття. Їх можна використовувати й для оцінювання 

учасників заняття.  

Рубрики, під якими учні/студенти викладатимуть аргументи чи власні думки, можуть 

бути такими: 

1. Питання для обговорення 

2. Важливі факти чи цікаві ідеї 
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3. Аргументи підтримки питання (команда А) 

4. Аргументи заперечення питання (команда Б) 

5. Моменти, які є зоною згоди 

6. Особиста думка 

7. Роздуми про обговорення 

 

Короткий алгоритм проведення структурованої дискусії можна відобразити таким 

чином: 

1. Оберіть тему для обговорення, переконайтеся, що вона є важливою з точки зору 

життя суспільства і хвилює учнів/студентів. 

2. Підготуйте текстову інформацію для читання учнями/студентами. Намагайтеся 

подати її таким чином, щоб показати всі можливості цього питання і висвітлити 

тему з достатньою глибиною. 

3. Запропонуйте учням/студентам прочитати цей текст, перш ніж проводити 

дискусію в класі/групі. Порадьте їм інші джерела інформації з цього питання. 

4. На занятті створіть пари учнів (АА і ББ), які будуть відстоювати протилежні 

позиції. Переконайтеся, що ви маєте рівну кількість пар для кожної позиції. 

Повідомте учнів/студентів, що вони презентуватимуть свою позицію іншій парі 

учасників. Кожен учень/студент має виголосити половину презентації. Визначте 

час для роботи пар.  

5. Надайте можливість парам учнів/студентів, які посідають позицію А, презентувати 

її парам, які посідають позицію Б. 

6. Слухачі (ББ) занотовують ідеї та ставлять уточнювальні запитання презентерам 

АА (ці питання не мають носити форму порад, вони – для отримання інформації).  

7. Зворотна процедура: ББ презентують їхню позицію і роздуми парі АА. АА роблять 

нотатки і прояснюють почуте. 

8. Обидві пари обговорюють варіанти презентації підсумків їхніх міркувань і 

позицій. 

9. Дві пари утворюють малу групу з 4 осіб і продовжують вільне обговорення теми: 

вони «виходять» зі своїх ролей і обговорюють проблемне питання з власної 

позиції, використовуючи як те, про що вони дізналися, так і власний життєвий 

досвід.  

10. Наступний крок включає спроби визначити сфери порозуміння і можливості 

досягнення консенсусу в групі. Навіть якщо учні/студенти висловлювали повну 

незгоду один з одним, вони мають знайти певну «зону згоди».   

11. Підсумкове обговорення проводиться за поданими вище запитаннями: 

 

Що таке аргументація й аргумент 

 У суперечці опоненти висувають певну аргументацію. Ефективна дискусія 

побудована саме на аргументації кожної зі сторін обговорення. У широкому розумінні термін 

«аргументація» визначається як процес обґрунтування особою певного положення 

(твердження, гіпотези, концепції) з метою переконання в його істинності, сутності.  

Аргумент – це судження (сукупність суджень), що наводиться на підтвердження 

істинності будь-якого іншого судження (точки зору, думки, теорії тощо). Аргумент – це 

підстава або доказ, що наводиться на підтвердження тези. Він відповідає на питання «Чим 

треба довести тезу?». 

  У методиці структурованої академічної дискусії аргумент має таку структуру: 

1. Питання для обговорення, те що дискутується   

2. Позиція, яку посідає той, хто говоріть («так/за» чи «ні/проти») 

3. Ствердження (причина, з якої сторона погоджується чи ні з питанням обговорення, 

відповідає на питання «чому?») 

4. Пояснення (детальне пояснення причин) 
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5. Обґрунтування (докази, факти, цитати, визначення, приклади із життя, статистичні 

дані тощо)  

 

Які проблеми можуть виникнути в проведенні  структурованої дискусії та як їх подолати 

 Застосування структурованої дискусії в навчальному процесі дозволило нам виділити 

такі основні труднощі та сформулювати найзагальніші шляхи їх подолання. 

1. Недостатній розвиток мовлення та комунікативних навичок учнів/студентів. Щоб 

подолати: 1) спонукати учасників до складання та ухвалення правил поведінки під час 

дискусії; 2) підвищити увагу до роботи з дефініціями, проводити роз’яснення та запис 

основних понять і термінів; 3) відвести час для роботи з опорними словами. 

2. Недостатній розвиток навичок критичного мислення учнів/студентів. Для 

подолання: 1) сформулюйте питання для прояснення й уточнення змісту тексту; 2) працюйте 

над формуванням умінням учнів/студентів представляти різні думки; 3) розвивайте в них 

уміння оцінювати аргументи. 

3. Невміння аргументувати. Щоб подолати: 1) запропонуйте учням/студентам 

використати метод ПРЕС як заданий алгоритм структурованого аргументу; 2) ведіть 

підготовчу роботу й запис аргументів з їх детальним аналізом; 3) відводьте достатньо часу на 

детальне підсумкове обговорення, що передбачає оцінювання аргументів, підготовлених 

учнями/студентами, і способу презентації цих аргументів. 

 

Як включити структуровану дискусію в навчально-виховний процес старшої школи чи ВНЗ 

Існує кілька шляхів включення структурованої академічної дискусії в навчально-

виховний процес освітніх закладів.  

1. Курс за вибором учнів для профільних (10–11-х) класів загальноосвітніх 

навчальних закладів чи спецкурс для студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівня 

акредитації «Мистецтво дискусії з актуальних питань суспільного життя».  

Переваги: курс урізноманітнить навчання учнів/студентів; викладач працюватиме зі 

сталим складом групи; навчання учнів/студентів технології дискусії буде ефективним; 

учням/студентам можна запропонувати роботу з текстами в якості домашнього завдання; 

викладач може запланувати підсумкову(залікову) роботу – міні-проект, презентацію, есе, 

анкетування тощо. Для проведення занять викладач може використовувати матеріали для 

читання, представлені в цьому посібнику.   

Проблеми: можлива низька мотивація окремих учнів/студентів до участі в дискусіях; 

не всі учні/студенти ретельно виконуватимуть домашнє завдання; можливі труднощі в 

оцінюванні та оцінці учнів/студентів викладачем; у класі чи групі може бути велика кількість 

учнів/студентів, що ускладнить процес керування перебігом дискусії; викладачеві потребує 

підготовки до ведення курсу тощо. 

2. Включення занять з використанням структурованої академічної дискусії в 

навчальні предмети. Найсприятливіші умови для цього – в курсів історії, правознавства, 

громадянознавства, «Людина і світ», іноземних мов тощо.  

Переваги: систематичне включення таких занять у відповідні предмети сприяє 

набуттю учнями системи знань, умінь, навичок, ставлень, пов’язаних із громадянською 

активністю.  

Проблеми: можливі труднощі в засвоєнні учнями/студентами технології 

структурованої академічної дискусії; відсутність навичок аргументування, низька якість 

аргументів; обмаль часу для дискусії на заняттях; труднощі в оцінюванні учнів/студентів 

тощо. Викладачеві також потрібно підготувати матеріали для читання, збалансувавши їх 

щодо ствердних і заперечних аргументів або ж вибрати з пропонованих у цьому посібнику 

текст, дотичний до теми уроку чи заняття. 

3. Дискусійний клуб чи гурток для учнів/студентів.  

Переваги: добровільне об’єднання в клуб учнів/студентів за інтересами, що підвищує 

їхню мотивацію; відсутність строгої часової регламентації; можливість ретельно 
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відпрацьовувати навички дискутування учнів/студентів; можливість залучати до  роботи 

клубу фахівців з обговорюваних питань тощо.  

Проблеми: кількість учасників клубу може бути змінною; склад групи несталий тощо. 

4. Виховні години для учнів.  

Переваги: урізноманітнення позаурочної діяльності учнів; зміна ролей класного 

керівника й учнів; можливість колективного обговорення актуального питання суспільної 

політики; можливість запрошення ресурсних осіб (фахівців, батьків та ін.) тощо.  

Проблеми: потреба врахування різних вікових особливостей учнів; добір і 

формулювання питання для дискусії; відсутність в учнів навичок аргументування; слабка 

підготовленість вчителя; час, що потрібен для обговорення тощо.  

 

Що може стати додатковим ресурсом для викладачів  

Інтернет-ресурсом для викладачів та всіх, хто зацікавиться новою методикою, може 

бути сторінка: 

http://www.deliberating.org/index.php/resources-topmenu-53/topic-resource-links-topmenu-40  

На цьому сайті, що був створений в ході проекту, користувачі можуть знайти 23 теми 

для обговорення, які можна використати для проведення занять з учнями/студентами. До 

кожної теми сформульовано дискусійне питання, є матеріали для читання та аргументи для 

обох сторін, а також джерела додаткової інформації. Це може бути корисним при проведенні 

учнями/студентами досліджень чи при виконанні ними індивідуальних і групових проектів.  

Оскільки проект був розрахований для користувачів з різних країн, то матеріали подані 

різними мовами, що може бути цікавим для викладачів іноземних мов. 

Надзвичайно корисним для проведення заходів з громадянської освіти є описані на 

сайті уроки про громадянство, демократію, демократичні принципи. Також вчителі можуть 

використати результати голосування учасників проекту з різних тем як ілюстрацію 

різноманітності думок в світі з одних і тих самих питань. 
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РОЗДІЛ ІІІ. НАВЧАЛЬНІ ТЕКСТИ – ІНФОМАЦІЙНА ОСНОВА  

СТРУКТУРОВАНОЇ ДИСКУСІЇ 

  

Якими мають бути тексти для структурованої дискусії 

Особлива увага в рамках технології структурованої дискусії приділяється текстовим 

матеріалам, які спеціально добираються та готуються заздалегідь у вигляді єдиного тексту з 

нумерованими рядками на кожній сторінці. Нумерація спрощує учням/студентам читання 

тексту, полегшує пошук в ньому дефініцій, фактів, аргументів.  

 

Підчас апробації технології структурованої дискусії встановлено, що текст для 

обговорення відповідатиме потребам викладачів за таких умов: 

- у ньому використаний гарний проблемний матеріал для аналізу конкретної ситуації; 

- учні/студенти можуть застосувати в роботі з ним наявні в них знання, уявлення, 

уміння; 

- текст написаний зрозумілою, доступною мовою і є цікавим для читання; 

- містить достатню кількість фактологічної, статистичної інформації; 

- представляє різні точки зору з тематики (проблеми), що розглядається, і, відповідно, 

аргументи «за» і «проти» щодо неї; 

- дає можливість продуктивно й цікаво провести заняття на основі своєрідної інтриги 

(напруження); 

- не потребує додаткової доробки та адаптації.  

Текст є гарним для учнів/студентів, якщо: 

- він цікавий для читання; 

- не є великим за обсягом;  

- написаний доступною мовою;  

- містить необхідну для аналізу інформацію; 

- допомагає обговорити актуальні проблеми з використанням власного життєвого 

досвіду;  

- дає підґрунтя для міркувань і роздумів; 

- містить інтригу (напруження);  

- дозволяє забезпечити прийняття альтернативних рішень, їх обговорення та 

зіставлення. 

За обсягом матеріал для читання має бути таким, щоб учні/студенти могли його 

вдумливо прочитати за 15 хвилин. Це зазвичай, від 110 до 180 рядків.  

За структурою матеріал для читання умовно складається з трьох частин: 

- невеликої вступної чи мотиваційної: в ній зазвичай описується конкретна подія чи 

випадок;  

- основної, де викладені різні підходи до вирішення поставленої проблеми в різних 

країнах світу, наведені аргументи на користь двох сторін дискусії, подані приклади;  

- заключної (результативної), що кількома реченнями підводить короткий підсумок, 

розставляє акценти, формулює риторичне питання тощо.   

 

Як викладачеві працювати з текстовим матеріалом 

 Якщо викладач сам добирає та готує текстовий матеріал для занять, він має врахувати 

ті його основні характеристики, про які вже йшлося. Якщо учням/студентам 

пропонуватимуться вже готові тексти з посібника (чи згаданого сайту), викладачеві слід 

провести спеціальну поглиблену роботу з текстовим матеріалом, що може включати:.  

1. Попереднє ознайомлення з текстом викладача, пошук ним відповідей на запитання: 

які нові для аудиторії терміни й поняття зустрічаються в тексті? Як треба визначити ці 

поняття учням/студентам? На які фонові знання, міжпредметні зв’язки вони можуть 

спиратися? Які висновки (положення) можуть бути складними для учнів/студентів?  

2. Пошук викладачем аргументів «за» і «проти» питання обговорення, підготовка для 

учнів/студентів переліку двох груп таких аргументів на підтримку питання обговорення 
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(«ТАК») і проти питання обговорення («НІ»), щоб він міг легко орієнтуватися в аргументації 

з обох сторін підчас заняття. 

3. Пошук додаткових матеріалів з теми обговорення чи ознайомлення з добіркою  

додаткових матеріалів з питання, що обговорюватиметься, пошук цьому матеріалу місця в 

основному навчальному тексті. 

 

Як організувати роботу з текстом учнів/студентів 

 Для глибшого розуміння тексту й економії часу під час заняття можна давати тексти 

учням/студентам для читання вдома.  

Робота учнів /студентів з текстовими матеріалами на занятті передбачає такі етапи: 

1) виділити час на початку заняття, щоб учні/студенти переглянули текст з метою 

освіжити в пам’яті інформацію, яку він містить та відзначили в тексті основні аргументи; 

3) поставити декілька запитань учням/студентам на розуміння тексту;  

4) спонукати учнів/студентів ставити запитання, що прояснюють текст;  

5) провести обговорення тексту в загальному колі з метою усвідомити основний зміст, 

розібрати та розтлумачити основні поняття, пояснити складні текстові фрагменти, досягти 

приблизно однакового розуміння тексту учнями/студентами; 

6) організувати пошук і розгляд учнями/студентами аргументів «за» і «проти» 

дискусійного питання: запропонувати їм розглянути підготовлені до тексту аргументи, 

розширити їхній перелік за рахунок знайдених у тексті, проранжувати всі аргументи за 

силою, відібрати з них ті, які є найпереконливішими. 

    

Як можна використати додатковий матеріал з теми обговорення 

 Важливо, щоб викладач добре розумівся на темі обговорення. Цьому можуть 

допомогти додаткові матеріали з питання обговорення. У посібнику наведені приклади таких 

текстових матеріалів. Пошук їх не є складним, адже основне джерело – Інтернет сайти. 

Важливо, аби такі матеріали представляли обговорювану тему з різних сторін.  

Якщо викладач користується поданими у посібнику матеріалами для читання й у них 

відсутня так звана «місцева» інформація, варто її включити (наприклад, коротко представити 

позицію української влади чи громадськості з цього питання). Однак зловживати цим не 

варто – обсяг такого матеріалу не має бути більшим за один-два абзаци (важливо 

пронумерувати рядки!). Крім того, в тексті для читання слід ретельно підшукати місце для 

цієї інформації. Як правило, це лгічно включати серед прикладів вирішення питання 

обговорення з різних країн. Хоча можливий інший варіант - невеличкий «місцевий» текст 

добре «спрацює» й у вступній частині матеріалів для читання.  
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РОЗДІЛ ІV. ОЦІНЮВАННЯ ДИСКУСІЇ ТА ЇЇ УЧАСНИКІВ 

 

Як оцінити учасників дискусії   

Для вдосконалення, розвитку вмінь учнів/студентів аргументовано обговорювати 

питання суспільної політики велике значення має оцінювання результатів їхньої роботи у 

форматі структурованої дискусії. Здебільшого це треба робити під час підсумкового 

обговорення чи пропонувати учням виконати роботу із самооцінювання вдома. 

Оцінювання переслідує кілька основних цілей: 

- продемонструвати учням рівень їхніх знань з теми обговорення; 

- бути індикатором сформованості їхнього ставлення до питання суспільної політики, 

що обговорювалося; 

- мотивувати учнів/студентів до отримання нової інформації з обговорюваної 

проблеми; 

- показати учням/студентам їхній власний потенціал у темі й технології обговорення 

суперечливих питань; 

- розвинути вміння самооцінювання та взаємооцінювання учнів/студентів; 

- визначити кількісний показник (бал) кожного учня/студента з теми, тобто виставити 

оцінку. 

 

Можна використати такі основні види оцінювання учнів: 

1. За процедурою: а) самооцінювання; б) взаємооцінювання; в) групове оцінювання; г) 

оцінювання вчителем; 

2. За показниками: а) оцінювання знань; б) оцінювання вмінь і навичок; в) 

оцінювання сформованості (уміння висловити і аргументувати) власного ставлення до 

обговорюваного питання; 

3. За змістом: а) оцінювання вміння працювати в групі; б) оцінювання вміння 

аргументувати; в) оцінювання вміння шукати й опрацьовувати інформацію тощо. 

У загальноосвітніх навчальних закладах предмети як інваріантної, так і варіативної 

частини навчального плану передбачають обов’язкове оцінювання знань, умінь і навичок 

учнів. Для цього з кожного предмета розроблені критерії оцінювання відповідно до 1, 2, 3 …. 

12 балів. Навчальні програми всіх предметів містять обов’язкові державні вимоги щодо 

знань, умінь і навичок учнів. Тому, використовуючи структуровану дискусію як технологію 

на уроках з різних предметів, можна скористатися усталеними критеріями для оцінювання 

учнів. 

 

Оцінювання учнів/студентів під час дискусії та за її результатами є непростим 

завданням, як, власне, й оцінювання на всіх заняттях з використанням інтерактивних 

методів.  

Існують певні форми і прийоми оцінювання. Головне у цій процедурі те, що треба 

розрізняти оцінювання як обговорення якості, глибини, змісту процесу, і оцінку як 

кількісний показник якості роботи кожного учасника цього процесу. Оцінювання є 

обов’язковою складовою підсумкового етапу (рефлексії). 

Для оцінки учасників заняття можна, наприклад, вибрати кількох учнів/студентів для 

спостереження й оцінки як всієї групи, так і окремих учасників дискусії за заздалегідь 

підготовленими формами (бланками). Оцінка за кожним пропонованим показником у бланку 

може виставлятися:  

1) за дванадцятибальною системою оцінювання для учнів, п’ятибальною системою – 

для студентів;  

2) за допомогою таких словесних критеріїв, як «завжди», «звичайно», «іноді», 

«ніколи». 
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Зразок форми оцінювання внеску учня/студента в дискусію 

Поведінка учня/студента 

 

Ім'я учня/студента 

 

Критерії/оцінка 

Допомагає визначати питання для 
обговорення 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ретельно працює над питанням, що 

обговорюється 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Є активним і уважним слухачем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Порівнює ідеї, що викладаються, зі 

своїми власними 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмірковує інформацію, що 

подається іншими  

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнює ідеї, коли це необхідно 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Доходить висновків, що породжують 

нове розуміння проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна оцінка 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

У навчально-методичній літературі останніх років можна знайти форми для 

оцінювання різних видів роботи учнів/студентів – твору-роздуму, публічної промови, 

презентації тощо.  

До найефективніших форм оцінювання, що можуть використовуваться викладачами 

на заняттях із застосуванням структурованої дискусії, слід віднести: 

- графічні (візуальні): «мішень»; «відрізок» просування; графік успіху; смайли, 

презентація тощо; 

- письмові: оцінювання себе і групи за запропонованими показниками; підсумкове есе, 

вільне письмо тощо; 

- вербальні (словесні): у формі бесіди, інтерв’ю, презентації, анкетування тощо. 

 У посібнику пропонуються також анкети для учнів/студентів. Їх можна використати у 

якості аудиту – на початку роботи з учнями/студентами та їхнього оцінювання наприкінці 

циклу чи блоку занять.  

У залежності  від вимог, потреб, рівня учнівської/студенської аудиторії, викладач 

може сам розробити форми оцінювання чи анкети, до яких слід включити показники і 

питання на перевірку знань, умінь, навичок та завдання, в яких учневі/студенту 

надаватиметься можливість висловити власне ставлення до предмету обговорення. 
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 РОЗДІЛ V. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ 

 

У цьому розділі посібника представлені навчальні матеріали для проведення занять із 

застосуванням структурованої дискусії. 

У першій частині розділу зібрано сім тем з різних сфер суспільного життя, що 

подаються в алфавітному порядку. Структура навчальних матеріалів включає: 1) завдання 

для учнів/студентів, що мають бути виконані ними під час заняття; 2) питання для 

обговорення, навколо якого вестиметься дискусія; 3) текст (матеріал для читання); 4) 

аргументи, що підтримують і спростовують питання для обговорення. Матеріали цієї 

частини можуть бути використані викладачами для проведення занять з учнями чи 

студентами, а також, узявши ці матеріали за зразок, викладачі можуть підібрати потрібні їм 

тексти та провести заняття (урок) із застосуванням структурованої академічної дискусії.  

У другій частині розділу представлені  сім текстів (матеріали для читання), відповідно 

промарковані (подаються в алфавітному порядку за назвами тем). Викладачі можуть 

використати ці матеріали для проведення занять, сформулювавши завдання для 

учнів/студентів і, якщо вони того потребують, дві групи аргументів («так», «ні»).  

Зазначимо, що бажано спонукати учнів/студентів самостійно добирати аргументи до 

дискусійного питання як в тій частині заняття, коли вони виступають із заданої викладачем 

позиції, так і тоді, коли учні/студенти посідають і обґрунтовують власну позицію з питання. 

Надавати учасникам дискусії підготовлені заздалегідь аргументи варто лише якщо: 1) 

учні/студенти не мають достатнього досвіду участі у структурованій дискусії; 2) часовий 

резерв заняття обмежений; 3) учасники дискусії не володіють добре сформованими 

навичками аргументації; 4) підсумком заняття є написання учнями/студентами твору-

роздуму з обговорюваного питання.   

Представлені в першій та другій частині матеріали для читання та теми і питання для 

обговорення використовувались у проекті «Дискусія для демократії». 

Третя частина розділу вміщує додаткові матеріали до окремих тем, де відображено, як 

те чи інше питання суспільного життя вирішується в Україні. 

У четвертій частині розділу описано основні принципи демократії. Використовувати 

цей матеріал можна при проведенні вступного заняття та у бесіді за результатами 

обговорення у підсумковій частині кожного заняття із застосуванням структурованої  

дискусії, особливо, якщо ми ставимо перед собою цілі формування громадянськості учнів. 

І, нарешті, в п'ятому пункті знаходяться анкети, що дозволять оцінити готовність та 

рівень сформованості навичок учнів/студентів обговорення питань суспільної політики. 

    

5.1. ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ 

Тема 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ 

Питання для обговорення 

Чи слід у нашій демократичній державі притягувати батьків до відповідальності 

за дрібні правопорушення, що вчиняють їхні діти-підлітки? 

 
Відповідальність батьків (матеріал для читання) 

1 У Брецлаві, Чеська Республіка, суддя засудив пані Данігельс до 15 місяців тюремного  

2 ув'язнення, а її  чоловіка – до 10 місяців. За який злочин? За ухилення від виконання  

3 обов'язків щодо освіти дітей. За минулий навчальний рік їхні діти пропустили біля 2000  

4 уроків. Коли їхні батьків засудили до тюремного ув'язнення, діти у віці від дев'яти до  

5 дванадцяти років були направлені в центр для малолітніх правопорушників.  

6 В Австралії суддя прийняв рішення, зобов'язавши двох осіб сплатити штраф 60 000  

7 доларів. Проте люди, які були піддані покаранню, не вчиняли актів вандалізму, і судді про 

8 це було відомо. Вандалами були їхні діти.  

9 Батьки приймають безліч рішень щодо виховання своїх дітей. У демократичних країнах  

10 вони вважають, що повинні це робити без втручання держави. Проте в демократичних  

11 країнах ухвалені закони, які дозволяють державі захищати дітей від батьків, які не  
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12 забезпечують їм усього найнеобхіднішого і не наглядають за ними. У цих країнах також 

13 існують закони, покликані захищати суспільство від осіб, які вчиняють злочини.  

14 Проблеми виникають тоді, коли ці закони вступають у протиріччя один з одним, особливо 

15 у випадках, коли батьки і держава повинні вирішувати, чи повинні підлітки відповідати  

16 за свої дії. 

17  Виховання дітей і відповідальність батьків: загальний огляд 

18 Бути батьком чи опікуном означає як безліч позитивних моментів, так і обов'язків. 

19 Правові обов'язки виникають з моменту народження дитини або взяття її в сім'ю. Ці  

20 обов'язки закінчуються, коли діти досягають повноліття – віку, з якого вони згідно закону 

21 вважаються дорослими. Цей вік може бути різним, але в більшості штатів США він  

22 становить 18 років. У Європі цей вік зазвичай складає 14 років. 

23 Найосновнішим обов'язком батьків є надання дітям предметів першої необхідності —  

24 харчування, одягу, житла, медичного обслуговування та освіти, того, чого діти не можуть  

25 забезпечити собі самі. Батьки, які не надають усього цього, можуть бути звинувачені в  

26 невиконанні обов'язків щодо дитини. Батьки також несуть відповідальність за нагляд за  

27 своїми дітьми. Відповідно до правової теорії parens patriae, держава є основним батьком 

28 дитини. Діти, щодо яких батьки не виконують своїх обов'язків або не здійснюють  

29 належного нагляду, можуть бути віддані під суд. Зазвичай судді прагнуть зберегти  

30 цілісність сім’ї, зобов’язуючи таких дітей та їхніх батьків отримати консультації, пройти 

31 спеціальне навчання або отримати іншу допомогу. Проте в надзвичайних випадках суддя 

32 може помістити дітей в чужі сім'ї для їхнього захисту або в установи для малолітніх  

33 правопорушників для нагляду за ними. Суспільство може притягувати батьків до  

34 відповідальності за дії їхніх дітей. Деліктне право (складова цивільного права) дозволяє 

35 потерпілим переслідувати в судовому порядку людей, які заподіяли шкоду їм, їхній  

36 власності або репутації. Під час судового розгляду потерпіла особа зазвичай повинна  

37 довести, що конкретна людина несе відповідальність (є відповідачем) за конкретні  

38 збитки або шкоду. Проте обов'язок відшкодовувати заподіяну шкоду може покладатися  

39 на людей, які не є безпосередньо винуватими в цьому. За певних обставин закон визначає, 

40 що правопорушення не було б учинене, якби батьки здійснювали належний нагляд за  

41 своєю дитиною. 

42 У різних країнах світу батьків можуть притягати до відповідальності за різні  

43 правопорушення, вчинені їхніми дітьми. В Російській Федерації батькам може  

44 загрожувати штраф від 500 до 1000 рублів, якщо вони «не зможуть запобігти  

45 перебуванню своїх дітей в місцях, в яких їхнє перебування заборонене». У Румунії батьки 

46 можуть бути оштрафовані за неправдиві погрози замінування або завідомо неправдивий 

47 виклик спеціальних служб. У США батькам можуть загрожувати дорогі судові тяганини, 

48 якщо  їхні діти незаконно скачають матеріали, захищені авторським правом, або якщо  

49 вони стануть винуватцями дорожньо-транспортної пригоди на авто батьків. Батькам  

50 може бути пред'явлене звинувачення в тому, що вони «не вжили необхідних заходів», аби 

51 не допустити вживання спиртних напоїв неповнолітніми у себе удома. А батьки, які  

52 живуть в житлі державної форми власності, можуть бути виселені з нього, якщо їхні діти 

53 займатимуться злочинною діяльністю, пов'язаною з наркотиками, в цьому житлі чи  

54 поблизу нього, навіть якщо батьки не знали про те, що їх діти вживають або продають  

55 наркотики. 

56 В усіх країнах найбільш поширеним правопорушенням, за яке батьків можуть притягнути 

57 до відповідальності, є заподіяння майнової шкоди. Згідно законодавства Російської  

58 Федерації та Цивільного кодексу ЄС, батьки несуть відповідальність за майнові збитки,  

59 заподіяні їхніми дітьми у віці від 6 до 14 років, якщо батьки не зможуть довести, що вони 

60 забезпечували належний нагляд за дітьми. Діти у віці від 14 до 18 років несуть повну  

61 відповідальність за свої дії. В Естонії батьки, діти яких у віці від 15 до 18 років умисно  

62 заподіяли майнову шкоду, несуть за це відповідальність незалежно від того,  

63 забезпечували вони належний нагляд чи ні. У США в 33 штатах допускається  

64 переслідування батьків у суді за спричинення майнової шкоди їхніми дітьми. У деяких  
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65 штатах сплата батьками вимагається лише в тому випадку, якщо їхні діти досягли  

66 певного віку. Так, у штаті Орегон батьки відповідають за вину своєї дитини лише 67 тоді, 

коли їй менше 15 років. Деякі штати обмежують максимальну суму, сплата якої  

68 може вимагатись від батьків; як правило, це 2500 доларів за кожен випадок. У Каліфорнії 

69 судді можуть накласти на батьків штраф у сумі до 25 000 доларів за кожен випадок. У  

70 інших штатах, таких як Гаваї, обмежень не існує взагалі. 

71 Прогул занять в школі: вивчення конкретного випадку відповідальності батьків 

72 Відповідно до Конвенції ООН про права дитини і Загальної Декларації прав людини, діти  

73 мають право на освіту. Крім того, до певного віку освіта має бути безкоштовною, а  

74 відвідання школи має бути обов'язковим (цього вимагає закон). Якщо діти пропускають 

75 заняття в школі без поважної причини, вважається, що вони їх прогулюють.  

76 Законодавство про обов'язкову освіту, що існує в Європі, вимагає від дітей у віці від 6 до 

77 16 років вчитися в школі. У більшості штатів США вимагається, аби школу відвідували  

78 діти у віці від 7 до 16 років. 

79 Демократичні держави вимагають освіти дітей, виходячи з турботи про них і для захисту  

80 суспільства. Молодих людей, які не відвідують школу, у майбутньому вірогідно чекають 

81 життєві труднощі. На думку психолога з Румунії Діана Дінча, відсутність освіти «знижує 

82 шанси людини знайти роботу, і підвищує небезпеку крайньої бідності. [Відсутність]  

83 доступу до освіти … може також знижувати шанси на успіх майбутнього покоління».  

84 Прогули негативно впливають і на суспільство. Поліцейським відомо, що в тих місцях, де 

85 багато школярів прогулюють уроки, спостерігається високий рівень злочинності вдень.  

86 Дорослі, які підлітками прогулювали уроки, як правило, більше покладаються на  

87 отримання соціальної допомоги, й існує велика вірогідність того, що вони потраплять за 

88 грати, що суспільству виллється в копійочку. 

89 Коли учні прогулюють у роки, програють і місцеві школи, тому що в таких регіонах, як  

90 Македонія та штат Індіана (США), державна фінансова підтримка шкіл залежить від  

91 показників їх щоденного відвідування. 

92 У демократичних державах існують різні підходи щодо залучення батьків до діяльності зі  

93 скорочення кількості прогулів. У Литві відвідання школи є відповідальністю суспільства, 

94 і Міністерство освіти вимагає, аби в кожній школі організовувались заняття для батьків. В 

95 інших державах існує певна система зростаючих за ступенем серйозності наслідків для  

96 тих осіб, які прогулюють, та їхніх батьків. Коли діти перевищують встановлену межу  

97 невідвідувань школи без поважних причин і стають «прогульниками», від батьків та  

98 шкільної адміністрації часто вимагається прийняття певного плану повернення дитини до 

99 школи. Якщо досягнуті домовленості не вплинуть на підвищення відвідувань занять, суди 

100 можуть допомогти батькам, запропонувавши їм відвідувати заняття щодо навиків  

101 виховання дітей або спілкування. У Денвері (штат Колорадо) учнів-прогульників  

102 примушують відвідувати «додаткові уроки», на яких вчителі та інші наставники  

103 допомагають їм надолужити пропущений ними матеріал. Мета полягає в тому, аби  

104 допомогти їм успішно продовжити навчання в школі, коли вони почнуть старанніше її 

105 відвідувати. Сім'ї учнів, які прогулюють, також зобов'язують відвідувати заняття з  

106 посередництва у вирішенні конфліктів і брати участь у батьківських зборах. Якщо такі 

107 втручання виявляться неефективними, деякі закони щодо прогульників уроків ідуть далі 

108 й накладають штрафи на батьків таких учнів. Це має місце, наприклад, в  

109 американських штатах Меріленд, Вірджинія, а також в Румунії. В Естонії батькам, які 

110 «ігнорують свій обов'язок щодо виховання дітей», може також загрожувати штраф у  

111 розмірі заробітної плати за 50 днів. 

112 У Каліфорнії батькам, які «не можуть змусити учня відвідувати школу», загрожує штраф 

113 у розмірі до 100 доларів за перший випадок визнання винуватими в цьому, 250 доларів за 

114 другий випадок, і 500  доларів – за три або більше випадки визнання винуватими в цьому 

115 порушенні. У штаті Південна Кароліна, в Англії, Австралії та Чеській Республіці судді 

116 можуть засудити до тюремного ув'язнення тих батьків, які відмовляються примушувати 

117 своїх дітей ходити до школи. 
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118 Прибічники і противники відповідальності батьків 

119 Люди не можуть дійти єдиної думки щодо відповідальності батьків. Предметом  

120 особливих розбіжностей є підхід, згідно якого батьки несуть відповідальність за дії своїх 

121 дітей-підлітків. Прибічники відповідальності батьків стверджують, що закони працюють. 

122 Наприклад, коли в графстві Піма (штат Арізона) була прийнята «жорстка» програма  

123 боротьби з прогулами уроків, за якою передбачалось застосування реабілітації в  

124 комбінації зі штрафами та тюремним ув'язненням батьків, кількість прогулів скоротилась 

125 на 64%. Коли в місті Силвертон, штат Орегон, були прийняті та втілені в життя  

126 законодавчі положення щодо відповідальності батьків, рівень підліткової злочинності та 

127 прогулів шкільних занять скоротився на 44,5%. Аналогічні результати спостерігались й в 

128 інших громадах США. 

129 Прибічники також стверджують, що потерпілі особи мають важливе право на  

130 відшкодування збитків, на компенсацію за нанесені травми або шкоду, заподіяну  

131 їхньому майну. Проте, більшість неповнолітніх молодих людей грошей не має. Тому  

132 подавати на них до суду немає сенсу. Єдиною можливістю осіб, потерпілих від  

133 вандалізму і граффіті, отримати повну компенсацію на ремонт чи відновлення свого  

134 майна, є отримання грошей від батьків. 

135 Прибічники додають, що протиправне виховання призводить до розвитку у дітей  

136 схильності до протиправної поведінки. Коли батьки не надають відповідної допомоги 

137 своїм дітям і не здійснюють за ними належний нагляд, це має серйозні наслідки для  

138 суспільства й часто призводить до них. Суворі покарання батьків, що включають великі 

139 штрафи або тюремне ув'язнення, утримують останніх від невиконання своїх обов'язків. 

140 Як заявила жертва злочину проти власності з Австралії, згадувана на початку цього  

141 матеріалу: «Зрештою це ваші діти, і ви за них відповідаєте, подобається вам це чи не  

142 подобається». 

143 Противники законодавства про відповідальність батьків заявляють, що несправедливо, 

144 коли за дії однієї людини повинна відповідати інша. Вони стверджують, що такі закони 

145 знімають відповідальність з дітей, яких потрібно карати за їхні власні вчинки. Інші  

146 противники вважають, що закони порушують право батьків на виховання своїх дітей на 

147 власний розсуд. Противники стверджують, що багато батьків не володіють навичками 

148 хорошого виховання, тому пріоритетом має стати надання батькам допомоги в  

149 належному вихованні дітей. Як зазначив один психолог і фахівець з шкільної безпеки, 

150 використовуючи закони про відповідальність батьків: «ви говорите людям, що їх  

151 каратимете за роботу, яку вони хочуть виконувати, але вони не знають, як це треба  

152 зробити». Противники також вважають, що держава повинна запобігати  

153 правопорушенням серед підлітків і прогулам шкільних занять, направляючи свої зусилля 

154 на усунення причин, з яких підлітки прогулюють школу або вчиняють злочини.  

155 Наприклад, якби вчителі були краще підготовленими й мали ефективніші матеріали,  

156 можливо, діти б більше цінували школу. Якби школи були безпечніші, діти, які бояться 

157 цькувань і злочинності в школі, могли б відвідувати їх. Дехто з молодих людей  

158 заявляють, що здійснюють акти вандалізму щодо власності від нудьги. Противники  

159 батьківської відповідальності погодилися б з діями електричної кампанії в Москві, якій 

160 набридло боротися з підлітками, які чинили акти вандалізму щодо її башт, й  

161 яка вирішила запросити художників для розпису цих башт за допомогою граффіті, щоб 

162 зробити їх привабливішими. Прибічники відповідальності батьків визнають, що в  

163 демократичній країні держава не може замінювати батьків. Проте демократична держава 

164 відповідає за дотримання законів і захист усіх членів суспільства. Закони про  

165 відповідальність батьків здатні добре стимулювати правильне виховання дітей і  

166 передбачати відповідне покарання за погане виховання. Такі рішення забезпечують  

167 необхідний баланс між особистим життям сім'ї і благом співтовариства. 

168 Противники стверджують, що закони про відповідальність батьків невідповідно до  

169 розміру статків карають бідних людей. Навіть якщо шкільна освіта є безкоштовною,  

170 деякі батьки не можуть дозволити купівлю приладдя, необхідного одягу, оплату  
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171 транспорту та інших супутніх витрат дітей. У багатьох економічно депресивних районах 

172 діти прогулюють школу, тому що їм доводиться працювати або наглядати за молодшими  

173 дітьми, доки батьки знаходяться на роботі. Як зауважує криміналіст Р. Уїлсон:  

174 «Зневажливе ставлення до виховання дітей зазвичай є результатом хронічних  

175 стресів, ситуацій, що виникають у зв'язку з періодичними або тривалими періодами  

176 безробіття і часто стають постійною основою бідності. В умовах нашого економічного 

177 становища, коли все більшій кількості батьків доводиться працювати подовжений  

178 робочий день, або ж працювати на двох і більш роботах, для того, щоб заробити  

179 достатньо грошей для покриття основних потреб сім'ї,  несправедливо, коли держава  

180 скорочує федеральні витрати на соціальні програми, а потім переслідує батьків у  

181 судовому порядку за те, що вони не наглядають за своїми дітьми». Набагато  

182 ефективніше, ніж покарання батьків, вирішити проблему скорочення кількості прогулів 

183 шкільних занять і зниження рівня підліткової злочинності могли б програми підвищення 

184 професійних навиків батьків та їхніх здібностей заробляти гроші. 

185 Питання про те, чи повинні батьки відповідати за дії своїх дітей, є також питанням про  

186 відповідну роль держави. Як висловився Стівен Уайзенсейл, професор права і державної  

187 політики з Університету штату Коннектікут: «Проблема, з якою ми стикається в нашій 

188 країні, полягає в тому, що ми постійно намагаємося вирішити дилему: як зберегти  

189 таємницю того, що відбувається в сім’ї, й при цьому визначити, що є благом для  

190 усього суспільства». 
 

Питання для обговорення з аргументацією 

 

Питання для обговорення: Чи слід в нашій демократичній державі притягувати 

батьків до відповідальності за дрібні правопорушення, що вчиняють їхні діти-підлітки? 

 
«ТАК»: Аргументи на підтримку питання для обговорення 

1. Демократичні держави захищають суспільство від злочинності і сприяють здобуттю освіти 

всіма молодими людьми. Закони про відповідальність батьків направлені на зниження рівня 

злочинності та кількості прогулів шкільних занять. У співтовариствах, в яких реалізуються 

програми, що включають реабілітацію, систему штрафів і тюремне покарання для батьків, 

спостерігається зниження кількості учнів, які прогулюють уроки. Скорочення прогулів 

шкільних занять приводить й до зниження рівня підліткової злочинності. Як і при вирішенні 

більшості проблем у житті, використання системи стимулювання і покарання має більше 

шансів скоротити кількість скоєних протиправних вчинків дітьми. 

2. Потерпілі від правопорушень особи мають право на компенсацію шкоди, заподіяної їхнім 

правам чи майну. Проте більшість неповнолітніх осіб не мають грошей. Якщо жертви 

вандалізму і графіті матимуть можливість подавати на батьків до суду з вимогою 

відшкодування повної суми, необхідної для ремонту або відновлення їхнього майна, то 

батьки більш ретельно наглядатимуть за своїми дітьми. 

3. Деякі діти є правопорушниками в силу того, що їхні батьки порушують обов'язки по 

вихованню своїх дітей. Суворі покарання батьків підлітків-правопорушників можуть 

спонукати батьків не ухилятися від своїх обов'язків. Батьки відповідають за своїх дітей, і 

вони повинні нести відповідальність за виконання своїх обов'язків. 

4. У демократичній країні держава не може замінювати батьків. Проте демократична держава 

відповідає за дотримання законів і захист усіх членів суспільства. Закони про 

відповідальність батьків здатні стимулювати правильне виховання дітей і передбачити 

відповідне покарання за їхнє погане виховання. Такі рішення забезпечують необхідний 

баланс між особистим життям сім'ї та благом суспільства. 

 

«НІ»: Аргументи проти питання для обговорення 

1. Закони про відповідальність батьків порушують такий основний принцип демократичного 

суспільства, як право батьків виховувати своїх дітей так, як вони визнають за краще. Ці 
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закони також є несправедливими, бо передбачають, що за дії однієї винуватої людини 

повинна відповідати інша. Підлітки часто наполягають на тому, що вони більшою мірою є 

дорослими, аніж дітьми. Так само як дорослі особи, вони можуть працювати, водити 

автомобіль і навіть платити податки. Так само, як вони повинні погоджуватися зі штрафом 

при керуванні автомобілем, підлітки повинні перебирати на себе відповідальність за прогули 

шкільних занять або вчинення актів вандалізму. 

2. Багато хто з батьків не мають навиків виховання дітей, і підлітки користуються цим. 

Карати людей за те, що вони не знають, що робити, рівнозначно покаранню людини за те, що 

вона тоне, оскільки не вміє плавати. Замість того, щоб придумувати нові штрафи і 

покарання, суспільство повинне допомогти цим батькам краще піклуватися про своїх дітей-

підлітків. 

3.Закони про відповідальність батьків лікують симптоми, а не захворювання. Якби вчителі 

були краще підготовленими й мали хороші навчальні матеріали, діти б більше цінували 

школу, й було б менше прогульників. Якби школи були безпечніші, діти, які бояться 

цькування та злочинності в школі, могли б відвідувати її. Дехто з молодих людей говорять, 

що чинять акти вандалізму щодо майна від нудьги. Держава може запобігти зростанню 

підліткової злочинності й зменшити число прогульників занять в школах, беручи до уваги 

причини, з яких підлітки прогулюють школу або вчиняють злочини, замість того, щоб карати 

батьків. 

4. Закони про відповідальність батьків є несправедливими стосовно бідних людей. Навіть за 

умови безкоштовності шкільної освіти, деякі батьки не можуть дозволити купівлю приладдя, 

необхідного одягу, оплату транспорту, інших супутніх витрат дітей. У багатьох економічно 

депресивних районах діти прогулюють школу, тому що їм доводиться працювати або 

наглядати за молодшими дітьми, доки батьки працюють. Причиною недостатньо 

ефективного виховання часто є тривала відсутність роботи й бідність. З боку держави 

несправедливо переслідувати батьків у судовому порядку за те, що вони не здійснюють 

належний нагляд за своїми дітьми, якщо цим батькам доводиться працювати на двох-трьох 

роботах, аби забезпечити свої сім'ї. Більш ефективно, аніж покарання батьків, вирішити 

проблему зниження прогулів школи і підліткової злочинності могли б програми підвищення 

професійних навиків батьків та розвитку їхніх здібностей заробляти гроші.  

  
Тема 2. ЕВТАНАЗІЯ 

Питання для обговорення 

Чи слід в нашій демократичній країні дозволити лікарям допомагати хворим у 

здійсненні самогубства? 

Евтаназія (матеріал для читання) 

1 Демократична держава  відповідає за захист життя всіх своїх громадян. Проте при цьому 

2 основоположним принципом демократії є те, що кожна  людина є самостійною 

3 (саморегульованою): люди самі контролюють своє життя. Спроби знайти баланс між цими  

4 двома принципами часто призводять до конфлікту. Незважаючи на те, що більшість  

5 громадян у демократичній державі хоче захистити своє життя, вони також вважають своїм 

6 правом і хочуть самостійно ухвалювати рішення особистого характеру, зокрема ті, що  

7 стосуються їх власного організму — подорожувати, де їм подобається, харчуватися і  

8 одягатися, як їм подобається, навіть прикрашати своє тіло як їм спадає на думку. Люди  

9 також передбачають, що право розпоряджатися своїм організмом  поширюється і на  

10 проблеми життя і смерті. Наприклад, у всіх демократичних державах жорстоке або  

11 незвичне покарання людей поставлено поза законом. Багато людей уважають, що право 

12 жити власним  життям  містить і право вирішувати, як і коли припинити його, зокрема, у 

13 випадках, коли «жити» означає боротись із невиліковним захворюванням, депресією або 

14 жахливим болем. Водночас багато людей в різних куточках світу через свої релігійні  

15 вірування розглядають рішення  щодо закінчення життя не як питання особистого вибору, 

16 а як соціальну відповідальність: вони виступають проти того, щоб дозволяти самогубство 

17 або надавати комусь можливість померти. Такі суперечливі переконання щодо захисту  



 25 

18 життя і збереження свободи конфліктують одне з одним, коли люди обговорюють  

19 питання про те, чи має держава дозволяти лікарям  надавати допомогу пацієнтам у  

20 здійсненні самогубства. 

21 Евтаназія 

22 Евтаназія або «легка смерть» означає дозвіл або надання людям можливості помирати  

23 порівняно безболісно. Дискусії щодо евтаназії сягають своїм корінням у часи Гіппократа,  

24 давньогрецького лікаря, відомого як «батька медицини». Клятва Гіппократа, зокрема,  

25 містить слова: «Я не даватиму кому б то не було смертоносні ліки, якщо мене про це  

26 попросять, ні пропонуватиму нічого подібного». Багато медичних шкіл все ще  

27 слідують первинній обіцянці Гіппократа, тоді як інші прийняли інші клятви щодо 

28 поведінки лікарів, які дозволяють їм брати участь в евтаназії. Коли люди говорять про  

29 евтаназію, вони мають на увазі один або кілька таких випадків. 

30 Право на відмову від лікування. Обізнана доросла людина має юридичне право  

31 відмовитися від лікування, навіть якщо така відмова призведе до смерті. 

32 Пасивна евтаназія. За певних обставин члени сім’ї можуть попросити про зупинення 

33 роботи апаратів, що підтримують життя хворої людини, або про припинення лікування,  

34 якщо у хворого мало або взагалі відсутня надія на те, що він повернеться до свідомості. 

35 Подвійна дія. Пацієнт може попросити свого лікаря дати йому сильні наркотики, такі як 

36 морфій, для полегшення нестерпного болю і страждань. При цьому, пацієнтові відомо, що 

37 ці наркотики також можуть швидше призвести до смерті. 

38 Самогубство за допомогою лікаря. Лікар бере участь у самогубстві хворого, який  

39 помирає, зазвичай надаючи йому смертельні ліки і засоби для їх застосування.  

40 Активна евтаназія. Лікар вчиняє дію, що призводить до смерті, після з’ясування  

41 побажань хворого або його членів сім’ї.  

42 Така форма евтаназії є протизаконною в США, хоча деякі лікарі, такі як доктор Джек  

43 Кеворкян, виконували її, й були засуджені за порушення закону. 

44 Евтаназія і держава 

45 Під час Другої Світової війни Адольф Гітлер наказав уряду нацистської Німеччини  

46 здійснювати програму евтаназії для знищення «життя, яке є не гідним життя». Спочатку 

47 ця політика обмежувалася новонародженими і дуже маленькими дітьми. Діти  

48 оцінювалися лікарями і медсестрами, й рішення ухвалювалося медичною оцінювальною 

49 комісією. Якщо комісія вирішувала, що людина «негідна життя», пацієнта або вбивали,  

50 або морили голодом до смерті. Проте дуже скоро Гітлер і нацисти розширили свою  

51 програму, яка називалася «Акція T.4»і включили до неї осіб, які страждали від  

52 невиліковних і хронічних хвороб, фізичних або розумових недоліків. Зрештою,  

53 нацистська програма смерті була поширена на гомосексуалістів та осіб, які належали до  

54 «нижчих рас», зокрема, ромів (циган) і євреїв. 

55 Після Другої Світової війни лише Нідерланди і Бельгія дозволили широкомасштабне  

56 застосування евтаназії. Як активна евтаназія, так і сприяння в здійсненні самогубства, 

57 залишаються в Нідерландах злочинами, проте лікар може задовольнити прохання 

58 хворого про евтаназію при дотриманні певної процедури. У відповідності із «Законом 

59 про припинення життя за проханням і сприяння у вчиненні самогубства» (Порядок 

60 здійснення нагляду)», лікар повинен: 

61 а. переконатись, що прохання хворого є добровільним і добре обдуманим; 

62 б. переконатись, що страждання хворого є нестерпними, без яких-небудь шансів 

63 на поліпшення; 

64 в. повідомити хворого про його стан і прогноз на майбутнє; 

65 г. обговорити ситуацію з хворим і прийти до висновку, що іншого розумного рішення  

66 немає; 

67 д. порадитися хоча б  ще з одним лікарем, не пов’язаним з даним випадком, який повинен  

68 оглянути хворого і підтвердити у письмовій формі, що лікар, який лікує, виконав чотири 

69 попередні пункти;  

70 е. і нарешті, зробити евтаназію, забезпечуючи необхідну медичну турботу і увагу. 



 26 

71 У 1996 р. Голландський Верховний суд опублікував результати дослідження з питання 

72 евтаназії. У процесі дослідження було виявлено, що щорічно надходить майже 10 000  

73 прохань про евтаназію, з яких майже третина задовольняється. У більшості цих випадків 

74 лікар проводить активну евтаназію, вводячи хворому смертельні ліки. У ході дослідження 

75 було також з’ясовано, що рекомендації були розширені з тим, щоб включити хворих з  

76 довготривалими, але не смертельними хворобами. Були виявлені випадки примусової  

77 евтаназії відносно недієздатних літніх людей, новонароджених з серйозними  

78 природженими недоліками, і навіть шестирічної дитини, яка страждала на діабет і  

79 померла через те, що її батьки відмовилися дати свій дозвіл на регулярні ін’єкції інсуліну. 

80 Про аналогічні порушення закону повідомлялось і в Бельгії. Ці та інші події ілюструють 

81 те, що критики евтаназії називають «слизьким шляхом», який поступово веде до випадків 

82 появи людей, котрі, як виявляється, мають «обов’язок померти». 

83 В Україні проблема евтаназії не стоїть так гостро через нейтральну громадську думку,  

84 християнські традиції та моральні засади лікарів. Але завдяки прогресу медицини  

85 кількість людей, які страждають із-за продовження життя, яке супроводжується страшним 

86 болем або важким станом хвороби, постійно збільшується. Об’єктивним чинником  

87 популярності евтаназії є й жалюгідне становище української галузі охорони здоров’я.  

88 Завдяки цьому формується думка, що медично дозволена смерть і припинення життя  

89 виглядають більш гідно, аніж болісне споглядання того, як помирають безнадійні хворі, 

90 яким суспільство не в змозі допомогти. За даними соціологічного опитування зараз за  

91 легалізацію евтаназії в Україні виступає 47% молоді. Причому 43% опитаних визначають 

92 евтаназію як убивство, 20% - як самогубство, а для 22% - ця просто медична операція.  

93 При цьому 41% не вважають це гріхом. В українських ЗМІ тема евтаназії розглядається не 

94 так часто, як на Заході, тому не дивно, що 49% молоді не знають, чи дозволяється  

95 евтаназія законодавством України, а 9% упевнені, що дозволена. Щодо рішення про  

96 власне  життя, то на евтаназію погодилися б 32% молоді, на  

97 евтаназію своїх рідних – 18%, а особисто здійснити її зможуть 17%.  32% молодих людей  

98 погоджується на евтаназію щодо новонароджених дітей-інвалідів. 

99 На законодавчому рівні питання евтаназії в Україні не піднімалося. Чинні нормативні  

100 акти не сприяють лібералізації даного питання, адже евтаназія кваліфікується як «умисне  

101 вбивство», що за  ст. 115  КК України передбачає покарання від 7 до 15 років  

102 позбавлення волі. 

103  Хто вирішує, коли вмирати? 

104  У 1975 р. 21-річна Карен Енн Куїнлан із США знаходилася в «стійкому вегетативному 

105 стані», що був викликаний прийомом суміші наркотиків і алкоголю. Лікарі повідомили її 

106 батькам, що надії на те, що вона коли-небудь отямиться, мало. Батьки Карен звернулися 

107 до суду за дозволом відключити її від респіратора (апарату штучного дихання). У  

108  заключному висновку Верховний суд штату Нью-Джерсі погодився з їх проханням,  

109 ухваливши, що людина має право відмовитися від медичного лікування. 

110 У 1990 р. Рішенням Верховного суду США у справі Крузан проти штату Міссурі 

111 було підтверджено право пацієнтів відмовитися  від продовження медичного лікування 

112 або припинити його. У 1991 р. виборці в штаті Вашингтон (США) відхилили поставлену 

113 на голосування ініціативу, згідно якої дозволялась«лікарська допомога, що дає  

114 можливість померти». Незабаром після цього законодавчий орган штату Вашингтон  

115 прийняв закон, що забороняв самогубство з допомогою лікаря. 

116 Противники виступили проти цього закону в судах, стверджуючи, що обізнані  

117 смертельно хворі дорослі люди мають «основоположне право» отримати лікарську  

118 допомогу в здійсненні самогубства. В ухваленому в 1997 р. рішенні по справі штат  

119 Вашингтон проти Глюксберга  Верховний суд США не погодився з такими аргументами, 

120 натомість, Суд залишив рішення на розсуд кожного штату. 

121 Смерть з гідністю? 

122 Сьогодні Орегон є єдиним американським штатом, в якому лікарям дозволяється  
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123 допомагати смертельно хворим людям у вчиненні самогубства. Виборці штату Орегон у 

124 1994 р. схвалили законодавчу ініціативу, яка називається «Закон про смерть з гідністю». 

125 Згідно цього закону, 120 лікарям в штаті Орегон дозволяється приписувати, але не 

126 вводити, ліки для сприяння у самогубстві смертельно хворим людям, смерть яких  

127 прогнозується протягом шести місяців. Такі люди можуть відчувати чи не відчувати  

128 біль. У той самий час, по закону забороняється самогубство за допомогою лікаря осіб, 

129 які страждають від таких психічних порушень, як депресія. Депресія (яку можна  

130 лікувати) є більш поширеним чинником, що веде до прохань про самогубство за  

131 допомогою лікаря, ніж нестерпний біль. 

132 У штаті Орегон цей закон діє з 1998 р. Такі медичні препарати приписуються менш ніж 

133 50  особам на рік. Противники евтаназії відзначають, що закон штату Орегон не вимагає 

134 від лікарів догляду, що полегшує страждання – підходу, за якого увага фокусується на 

135 запобіганні і полегшенні страждань хворого, щоб полегшити смерть своїх пацієнтів.  

136 Вони стверджують, що депресію – причину, що найчастіше наводиться людьми, які  

137 хочуть вчинити самогубство, можна лікувати. Використання препаратів для полегшення 

138 болю і зняття депресії, турбота з боку персоналу хоспісів і любов з боку сім’ї та друзів 

139 здатні дати хворим можливість померти спокійно та з гідністю, не вдаючись до  

140 самогубства. Медичні навчальні заклади в США починають готувати лікарів, які можуть 

141 використовувати методи полегшення страждань і турботи. Критиків також хвилює, що 

142 ситуація в США розвиватиметься за голландським сценарієм, коли самогубство за  

143 допомогою лікаря приведе до активної евтаназії, а потім до мимовільної евтаназії людей 

144 з психічними захворюваннями та руйнівними хворобами, або тих, хто просто «більше не 

145 потрібний» Полеміка стосовно самогубства продовжуватиметься,   а характеристика  

146 медицини, виведена Гіппократом, залишається такою ж актуальною, як і 2000 років  

147 тому: «Життя – коротке, мистецтво – вічне, шанс – миттєвий, експеримент –  

148 небезпечний, рішення – важке». 

 

                              Питання для обговорення з аргументацією 

Питання для обговорення: Чи слід в нашій демократичній країні дозволити лікарям 

допомагати хворим у здійсненні самогубства? 

 

«ТАК»: Аргументи на підтримку питання для обговорення 

1. У Нідерландах, Бельгії і одному з американських штатів (Орегон) самогубство при 

допомозі лікаря легалізовано. Створені там системи працюють добре. 

2. Людині, яка відчуває нестерпні болі та є смертельно хворою, слід дозволити робити свій 

вибір щодо того, жити або померти. Американські громадяни вже мають право відмовитися 

від лікування або перервати його. 

3. Відповідно до закону встановлюються правила, які повинні виконуватися, щоб 

гарантувати, що хворий дійсно хоче, щоб лікар допоміг йому розлучитися з життям. Такі 

процедури захищали б людей від можливості примусової евтаназії. 

4. У демократичній країні громадяни мають право на особисту самостійність. 

 

«НІ»: Аргументи проти питання для обговорення 

1. У більшості країн світу самогубство за допомогою лікаря не легалізоване. Така практика 

також суперечить більшості релігійних світових учень. 

2. Людям, які страждають від нестерпного болю і є смертельно хворими, необхідно надавати 

медикаменти для боротьби з болем, місце, де про них піклуватимуться, і любов з боку сім’ї 

та друзів. Люди, що знаходяться в стані депресії, часто просять про допомогу в здійсненні 

самогубства, однак депресія піддається лікуванню. 

3. Закони, що існують в наші дні, не завжди виконуються і часто порушуються. Самогубство 

за допомогою лікаря приведе до того, що лікарі здійснюватимуть евтаназію відносно хворих, 

які цього не бажають. 
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4. Самогубство за допомогою лікаря суперечить основній клятві Гіппократа, яку дають 

лікарі, яка свідчить: «Я не даватиму кому б то не було смертоносних ліків, якщо мене про це 

попросять, ні пропонуватиму нічого подібного». 

 

Тема 3. КІБЕРПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Питання для обговорення 

Чи повинна наша демократична держава дозволяти адміністрації шкіл карати  

учнів за кіберпереслідування за межами школи? 

 

Кіберпереслідування (матеріал для читання) 

1 Найважливіше значення для процвітання демократії має приватний і публічний обмін  

2 ідеями. Інтернет, мобільні телефони і цифрові технології дозволяють людям в лічені  

3 секунди відправляти словесні повідомлення, зображення і звуки широкій аудиторії людей. 

4 Однак деякі електронні послання є шкідливими за своїм характером. Школи давно  

5 стикаються з проблемою таких хуліганів. Сьогодні хулігани можуть використовувати  

6 інтерактивні та цифрові технології для переслідування й залякування інших учнів. Не  

7 дивлячись на те, що школи повинні захищати безпеку і благополуччя своїх учнів, значна  

8 частина такого ―кіберпереслідування‖ відбувається поза школою і у позаурочний час. Тому 

9 школам необхідно вирішити, карати чи ні хуліганів за дії, які ті вчиняють поза шкільних  

10 стін. 

11 Що таке кіберпереслідування? 

12 На думку Перрі Афтаба з U.S. Wired Safety Group (Американської Групи щодо  

13 забезпечення безпеки від шпіонських пристроїв), кіберпереслідування має місце ―коли  

14 дитину, підлітка у віці до 13 років чи підлітка у віці до 19 років виснажує, принижує,  

15 ставить в незручне становище, дошкуляє йому чи проявляє іншу ворожу поведінку інша 

16 дитина, підліток у віці до 13 років чи підліток у віці до 19 років, через інтерактивні і  

17 цифрові технології або мобільні  телефони‖. На відміну від традиційного переслідування, 

18 кіберпереслідування не завжди направлене проти безсилої жертви.  

19 Оскільки учні можуть гарантувати свою анонімність завдяки електронним засобам, ті  

20 учні, яких залякують, можуть в реальності самі ставати кіберхуліганами. Під час  

21 дослідження проблем Інтернету, що проводилося в Європі та в якому брали участь Чеська 

22 Республіка, Естонія, Литва і Румунія, учні згадували багато форм, в яких може  

23 проявлятись кіберпереслідування. Серед них були ―глузування, кпини, приниження,  

24 погрози, неприємні коментарі, наклепи, які направлялись електронною поштою,  

25 висловлювались на дискусійних форумах, залишались у блогах, анонімно передавались  

26 телефоном чи через sms‖. 

27 Учні також створювали фальшиві адреси електронної пошти чи соціумні мережі (такі як  

28 MySpace або Xanga). Видаючи себе за інших учнів, ці кіберхулігани передавали  

29 зневажливі, принизливі, злі висловлювання. Наприклад, під час ―приємної взбучки‖, як це  

30 називається в Чеській Республіці, кіберхулігани записують на відеокамеру мобільних  

31 телефонів свої напади на дітей. Потім вони передають ці напади через  системи передачі 

32 відеозображень чи розміщують на веб-сайті. Технічно просунуті учні також направляли 

33 руйнівні віруси чи встановлювали  шпіонські програми на комп’ютерах своїх жертв.  

34 Як стверджує Афтаб: ―Методи  кіберпереслідування обмежуються тільки уявою дитини й 

35 доступністю технологій ‖. 

36 Масштаби й наслідки кіберпереслідування 
37 У ході опитування, проведеного нещодавно організацією «Pew Internet and American Life  

38 Project», з’ясовано, що ―третина (32%) всіх американських підлітків, які використовують  

39 Інтернет, стверджують, що вони стають жертвами надокучливої і потенційно загрозливої  

40 діяльності в мережі‖.  

41 Формою кіберпереслідування, що найчастіше використовується, було несанкціоноване  

42 направлення чи розміщення для публічного доступу інформації особистого характеру. Як 

43 з’ясувалося, ця проблема поширена і в ряді європейських країн. 
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44 Наприклад, проведене у 2005 році опитування молоді в Чеській Республіці показало, що 

45 кожна п’ята особа піддавалася переслідуванню по мобільному телефону чи через  

46 Інтернет. Хоча деякі діти сприймають такі дії як ―гумор і кпини‖, кіберпереслідування  

47 призвело до того, що окремі учні відмовлялись ходити до школи і/або переживали  

48 почуття тривоги, депресії та безсоння.  

49 Крім того, в опублікованому нещодавно звіті UNICEF відмічається, що переслідування є  

50 значною проблемою для дітей в Російській Федерації, Естонії і Литві. По мірі того, як усе 

51 більше учнів отримуватимуть доступ до цифрових технологій, вірогіднішим буде і  

52 поширення кіберпереслідування. У деяких випадках кіберпереслідування приводить до  

51 трагічних наслідків. У Чеській Республіці дві дванадцятирічні школярки намагались  

52 вчинити самогубство в результаті того, що весь клас їх переслідував. На щастя, батьки  

53 знайшли їх вчасно і  врятували. Випадок з Райаном Холліганом мав більш трагічні  

54 наслідки. В 2003 році якийсь хлопчисько поширив чутки, що Райан – гомосексуаліст. Він 

55 неодноразово ставав жертвою гострих на язик зауважень у мережі та в звичайному житті. 

56 На думку Ненсі Уіллард з «Центру безпечного і відповідального використання  

57 Інтернету»: ‖ Кіберпереслідування на ґрунті сексуальної орієнтації  проявляється доволі  

58 часто, і розглядається/вважається причиною більшості випадків учинити  самогубство‖. 

59 Глузування продовжувались до літа, доки Райан почав спілкуватися в Інтернеті  з  

60 дівчиною. Як сказав його батько, познайомитись з дівчиною зі школи, яка користується  

61 популярністю  – ―найнадійніший спосіб розвінчати будь-які плітки про «гомосексуалізм» 

62 до початку нового навчального року‖. Коли восени Райан підійшов до цієї учениці, вона 

63 обізвала його невдахою і сказала, що вдавала, начебто він їй подобається. Під час їх  

64 обмінів повідомленнями через чат вона також «витягнула» з нього делікатну інформацію 

65 особистого характеру, якою поділилась зі своїми подругами. Райан повісився 7 жовтня  

66 2003 року. 

67 Законність реакції шкіл на факти кіберпереслідування 

68 Перша поправка до Конституції США проголошує: ―Конгрес не має права приймати 

69  закони …, що обмежують свободу слова‖. Тим не менш, у ряді випадків Верховний Суд 

70 приймав рішення, відповідно до якого школи мають право обмежувати свободу  слова  

71 учнів. Наприклад, у прийнятому в 1969 році рішенні у справі Тінкера  Суд постановив, що 

72 школи можуть забороняти висловлювання учнів у разі, якщо вони ―за  своєю природою  і 

73 змістом заважають дотриманню вимог підтримки відповідної  дисципліни при  

74 функціонуванні школи‖. При розгляді наступних справ суди використовували рішення у 

75 справі Тінкера для того, щоб визначити, чи висловлювання учнів про інших учнів,  

76 учителів і саму школу мали наслідком суттєве порушення життя шкільної спільноти. У  

77 більшості з цих випадків мова йшла про порушення з боку вчителів і керівництва шкіл, а 

78 не іншими учнями. Недавні рішення судів нижчої інстанції стосувались випадків  

79 спричинення занепокоєння з використанням технологій Інтернет, зокрема, учнівського  

80 веб-сайту, на якому містились образливі коментарі і погрози на ім’я  одного з учителів  

81 (справа J.S. проти Шкільного округа Віфлеєм). У більшості випадків суди приймали  

82 рішення не на користь шкільних округів, що карали учнів за розміщення інформації в  

83 Інтернеті за межами школи. Наприклад, у справі  Кілліон проти Регіонального шкільного 

84 округу Франклін суд вирішив, що школа не має права вживати дисциплінарні заходи   

85 стосовно учня за неналежне повідомлення, відправлене електронною поштою, якщо цей 

86 учень не приносив зміст цього повідомлення в школу. Враховуючи небажання судів  

87 обмежувати свободу слова учнів за межами школи, американські шкільні чиновники,  

88 батьки і законодавці вирішують проблему кіберпереслідування іншими шляхами.  

89 Наприклад, у Вермонті, де жив Райан Холліган, державні школи згідно закону зобов’язані 

90 ввести процедури по недопущенню переслідування. Деякі школи внесли додаткове  

91 положення в свої  правила поведінки, які учні зобов’язані підписувати. Згідно них, школи 

92 мають право ―застосовувати дисциплінарні заходи стосовно учнів за дії, вчинені поза  

93 школою, якщо вони вчинялися з метою впливу на якого – небудь учня, або якщо вони  

94 можуть негативно вплинути на безпеку і благополуччя учня під час перебування його в  
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95 школі‖ (Willard, 2003). Крім того, деякі батьки і учні стверджують, що  

96 кіберхулігани порушують  цивільне чи кримінальне законодавство, наприклад, умисно  

97 спричиняючи емоційні страждання або вчиняючи злочини на ґрунті ворожості. Конвенція 

98 з прав людини Ради Європи, до складу якої входить 48 держав, також захищає свободу  

99 слова і заявляє, що державна влада не повинна втручатись у використання цього права. 

100 Крім того, Міжнародний договір про громадянські і політичні права, прийнятий ООН, 

101 проголошує, що свобода слова ―включає в себе свободу шукати, отримувати і передавати 

102 інформацію та ідеї будь-якого характеру, незалежно від кордонів, в усному, письмовому 

103 чи друкованому вигляді,  у формі мистецтва чи будь-якими іншими способами на свій 

104 вибір‖. Однак у цьому документі  також заявлено, що користування свободою слова  

105 ―несе з собою особливі обов’язки і відповідальність‖ і, таким чином, може бути  

106 обмежене ―заради збереження прав і репутації інших‖ і ―захисту…суспільного порядку‖. 

107 В 2004 році школи з Литви, Росії, Сербії та України приєднались до Європейської хартії 

108 за демократичну школу,  вільну від насилля. Цей документ проголошує: ―Всі члени  

109 шкільного співтовариства мають право на безпечну і мирну школу. Кожний несе  

110 відповідальність  за створення позитивного середовища, що надихає, для навчання і  

111 особистого розвитку‖. У відповідь на це такі організації як «Childline, Литва» і UNICEF, 

112 Сербія, виступили в підтримку розробки комплексної стратегії по недопущенню  

113 переслідування в школах. Крім того, Міністерство освіти Сербії  видало правила  

114 недопущення переслідування в школах. У чеському місті Усти-над-Лабом  

115 поліцейські почали патрулювання в школах, де кіберпереслідування є серйозною  

116 проблемою. Поліція розмістила там спеціальні поштові скриньки, щоб учні міста Усти 

117 мали можливість анонімно повідомляти про такі випадки. 

118 Заборона кіберпереслідування за межами школи: прихильники і противники 
119 Одні люди вважають, що школи можуть найбільш ефективно запобігати  

120 кіберпереслідуванню, караючи за шкідливі дії учнів поза школою. Якщо учні знають, що  

121 кіберпереслідування матиме наслідки, то вірогідність того, що  вони братимуть участь в  

122 електронних діях, направлених проти інших учнів,  буде меншою. Інші стверджують, що  

123 захист особистої безпеки учнів, яких переслідують, вимагає чітко сформульованих 

124 шкільних стратегій і законів. ―Пропозиції‖ чи  ―рекомендації‖ щодо протистояння  

125 кіберпереслідуванню часто не приводять до конкретних дій. Однак, якщо від шкільних  

126 округів по закону вимагатиметься покласти край кіберпереслідуванням, від них можна з  

127 більшою вірогідністю чекати співробітництва зі  школами, батьками і учнями щодо  

128 реалізації ефективних програм боротьби з кіберпереслідуванням.  

129 Противники не підтримують кіберпереслідування. Вони просто не вірять, що покарання 

130 з  боку керівництва школи здатне ефективно покласти йому край. Одні люди  

131 стверджують, що почасти стратегії боротьби з кіберпереслідуванням не втілюються в 

132 життя. Це особливо стосується випадків, коли відсутні засоби для проведення  

133 моніторингу прогресу шкіл чи для розробки успішних програм. Більш корисним  

134 підходом до вирішення проблеми  кіберпереслідування є підхід з низового рівня. Окремі 

135 школи можуть розробити комплексні стратегії боротьби з переслідуванням і насиллям на 

136 основі розуміння суті проблеми керівними працівниками шкіл, членами вчительських  

137 колективів і учнями. Інші опоненти стверджують, що кіберпереслідування є  

138 неоднозначним терміном. Багато хто з молоді розглядає спори і кепкування як  

139 нормальний процес росту. В так званому кіберпереслідуванні для цього просто  

140 використовуються сучасні ресурси. Молодь знає, коли кепкування виходить за межі  

141 розумного, але часто не звертається по допомогу до вчителів чи інших дорослих. Тому 

142 нам необхідно зосередити свою енергію на наданні допомоги молоді в її протидії  

143 руйнівним формам кіберпереслідування. Така стратегія буде більш ефективною, ніж  

144 вказівки, нав’язані зверху. Крім того, коли учні порушують цивільні чи кримінальні  

145 закони, карати їх повинні не школи, а суди. Люди, які підтримують втручання шкіл у  

146 прояви кіберпереслідування поза стін школи, стверджують, що воно серйозно порушує 

147 нормальне життя школи. Так як при використанні цифрових технологій часто  
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148 залишаються наслідки, працівники шкіл повинні уважно розслідувати випадки  

149 кіберпереслідування. В більшості випадків у них буде маса причин для виправдання  

150 заходів щодо підтримки дисципліни.  

151 Люди, котрі не підтримують втручання шкіл у проблему кіберпереслідування,  

152 стверджують, що нам потрібно виховувати, а не карати учнів. У своєму віці підлітки ще  

153 знаходяться на стадії формування своїх цінностей. Вони робитимуть кроки до  

154 обмеження кіберпереслідування, якщо зрозуміють, що воно суперечить їхньому  

155 особистому  моральному кодексу. 

156 Чи зможуть школи, що карають за кіберпереслідування за межами школи, підвищити  

157 безпеку школи і захистити гідність окремих учнів?  Чи вони перевищуватимуть  свої  

158 повноваження і порушать право учнів на свободу слова?  Громадяни повинні  подумати, 

159 які стратегії забезпечать оптимальний баланс між їхніми правами на безпеку, повагу і 

160 свободу слова. 

Питання для обговорення з аргументацією 

Питання для обговорення: Чи слід нашій демократичній країні дозволяти адміністрації 

шкіл карати учнів за кіберпереслідування за межами школи?  

 

«ТАК»: Аргументи на підтримку питання для обговорення 

1. Повага та безпека є не менш важливими, ніж свобода слова. Школи, які карають за 

кіберпереслідування, чітко нагадують про наші демократичні принципи.  

2. Якщо учні будуть знати, що кіберпереслідування загрожує наслідками, вони з меншою 

ймовірністю будуть займатися електронними діями, які приносять шкоду іншим учням. 

Встановлення покарання за шкідливі дії є одним із шляхів, за допомогою яких суспільство 

вчить молодих людей відрізняти добро від зла.  

3. Нам необхідно захистити жертви кіберпереслідування, а не тих, хто його здійснює.  

Стратегія боротьби з кіберпереслідування дає чітко зрозуміти, що в нашій  демократичній 

країні це явище є неприйнятним. Розуміння цього важливо ще й тому, що жертви 

традиційного переслідування можуть самі перетворитися на хуліганів в анонімному світі 

кіберпростору.  

4. Стратегії та закони призводять до зміни поведінки. «Пропозиції» або «Рекомендації» не 

мають такої сили, як практичні стратегії або закони. Тому вони не призводять до яких-

небудь ефективних дій. Отримавши право на боротьбу з кіберпереслідуванням, школи 

розроблять дієві стратегії протидії цьому явищу.  

5. Кіберпереслідування серйозно порушує шкільне життя. Якщо адміністративні працівники 

будуть розслідувати випадки кіберпереслідування, то вони зможуть знайти необхідні їм 

докази, які виправдають прийняття мір покарання за такі дії. Вони, будучи лідерами школи, 

відповідають за те, щоб школа була безпечним місцем навчання всіх учнів.  

 

«НІ»: Аргументи проти питання для обговорення 

1. У шкіл достатньо влади. За законом від учнів вимагається відвідувати школу і 

дотримуватися її правила під час перебування там, однак школі не слід дозволяти 

поширювати свою владу і втручатися в особисте життя учнів за межами школи.  

2. Стратегії боротьби з переслідуванням є ще одним прикладом необґрунтованих і не 

втілюються в життя прав. З огляду на свій недостатній бюджет, школи не зможуть 

контролювати свої успіхи або розробляти ефективні програми по боротьбі з 

переслідуванням. Більш ефективним буде підхід на основі дій знизу. Кожній школі 

необхідно вирішувати цю проблему так, як вона вважатиме правильним. 

3. Кіберпереслідування – не однозначний термін. Нам не слід приймати дисциплінарні 

заходи щодо учнів, які просто розважаються і роблять те, що є нормальним для підлітків. 

Коли кіберпереслідування виходить за рамки грайливого піддразнювання, повинна вступати 

в дію система правосуддя щодо неповнолітніх, а не керівництво школи. 

4. Краще з проблемою кіберпереслідування можуть впоратися не дорослі, а учні. Дорослі 

часто не розуміють мову і точки зору молоді. Тому вони можуть сприйняти нормальний 
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жарт як кіберпереслідування. Оскільки учні краще дорослих розуміють, коли їх дії 

перестають бути нешкідливими, дорослим необхідно допомогти учням виробити в собі 

навички вирішення проблем кіберпереслідування власними силами. 

5. Виховання є більш ефективним засобом, ніж покарання. Підлітки ще знаходяться на стадії 

формування своїх цінностей, і вони будуть робити все, щоб обмежити кіберпереслідування, 

якщо розумітимуть, наскільки воно суперечить їхньому особистому моральному кодексу.  

 

Тема 4. КЛОНУВАННЯ 

Питання для обговорення  

Чи повинно бути дозволене в нашій демократичній країні терапевтичне 

клонування людських клітин? 

Клонування (матеріал для читання) 

1 У 1996 році науковці в Шотландії створили овечку Доллі, точну генетичну копію її  

2 матері. З тих пір науковці в інших частинах світу виробили генетичні копії таких тварин  

3 як корова, миша, кішка, собака, кінь, свиня, і навіть тхір. Цей процес, який називається  

4 клонуванням, став причиною зростання інтересу і викликав заклопотаність держав та  

5 пересічних людей. Чиновники і громадяни у всьому світі обговорюють використання  

6 людських клітин при проведенні медичних  досліджень й перспективу відтворення  

7 людей за допомогою клонування. 

8 Види клонування   

9 Клонування відрізняється від інших видів штучного відтворення, таких як штучне  

10 запліднення або запліднення в пробірці. При  штучному заплідненні сперма донора – 

11 чоловіка з’єднується з яйцеклітиною донора-жінки так само, як це відбувається при  

12 природному відтворенні. Клонування ж, навпаки, полягає в перенесенні генетичного  

13 матеріалу з ядра однієї дорослої клітини організму в яйцеклітину, з якої був видалений   

14 генетичний матеріал. Після того, як яйцеклітину обережно піддають дії електричного  

15 імпульсу,  вона починає ділитися, створюючи ембріон, неначе вона була запліднена  

16 спермою. 

17 Щодо клонування людини, науковці і політики, як правило,  розрізняють   

18 репродуктивне і терапевтичне клонування. Хоча на початкових етапах обох процесів  

19 використовуються одні й ті ж методи, між ними вже скоро виникають істотні  

20 відмінності (Комісія з науки, техніки і суспільної політики, 2002).  При  

21 репродуктивному клонуванні, процесі, який був використаний для створення вівці 

22 Доллі, здійснюється імплантація клітини в матку жінки. Якщо імплантація проходить  

23 успішно, зародок росте і дитя народжується так само,  як і будь-яке інше дитя. У 

24 результаті з’являється генетична копія донора, аналогічна «Міні-Мі», яку отримав  

25 доктор Івл у фільмах про Остіна Пауерса, або зразкові композитори з російської опери  

26 «Діти Розенталя». 

27 При терапевтичному клонуванні ембріон не імплантується в матку. В центрі уваги  

28 терапевтичного клонування знаходяться стволові клітини та  процес їх розвитку. Ці  

29 клітини дуже універсальні. Всі спеціальні  клітини організму — кістки, кров, нерви,  

30 м’язи, шкіра — походять зі стволових  клітин. Не дивлячись на те, що стволові клітини  

31 мають таку різносторонність, «самі по собі вони не володіють здатністю до утворення  

32 зародка або новонародженої тварини‖(COSEPUP, 2002). Деякі дослідники  

33 використовують терапевтичне клонування задля того, щоб зрозуміти генетичні  

34 недоліки. Вони також використовують терапевтичне клонування для того, щоб  

35 зрозуміти, яким чином відновлювати клітини або тканини у людей, які страждають на  

36 хвороби, що прогресують, або від важких травм. Інші науковці займаються  

37 терапевтичним клонуванням оскільки вважають, що вивчення стволових клітин,  

38 подібно до інших незвіданих галузей науки, призведе до несподіваних відкриттів.  

39 Джерела клітин для клонування   

40 На сьогодні джерелом стволових клітин слугують надлишкові ембріони, що  

41 передаються батьками, які проходять процедуру штучного запліднення. Клініки, в яких  
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42 проводиться штучне запліднення, зазвичай викидають невикористані ембріони. Коли  

43 науковці отримують ембріони з лабораторії штучного запліднення, то цим ембріонам  

44 усього кілька днів, однак вони живуть і розвиваються. Ембріони ще знаходяться у  

45 стадії бластоцисти — тобто вони є порожнистим двошаровим міхуром, що містить від  

46 64 до 200 клітин. Науковці видаляють стволові клітини — внутрішній шар клітин, щоб  

47 вирощувати їх в лабораторних умовах. Зовнішній шар клітин, який повинен був  

48 розвинутися і стати плацентою — засобом передачі поживних речовин зародку, що  

49 розвивається, — викидається. 

50 Суперечки довкола клонування    

51 Сьогодні жодна країна не підтримує репродуктивне клонування людей. З моменту  

52 створення вівці Доллі окремі країни і міжнародне співтовариство виступають за  

53 заборону клонування людей для виробництва дітей. У 1998 році в своїй  декларації  

54 Генеральна Асамблея ООН заявила, що: «дії, що суперечать людській гідності, такі як  

55 репродуктивне клонування людей, не  допустимі» (Стаття 11, Загальна Декларація про  

56 Геном Людини і Права Людини) 

57 У той самий час у декларації говориться: «Свобода проведення досліджень,   

58 необхідних для прогресу знань, є частиною свободи думки. Прикладні дослідження,  

59 включаючи дослідження в галузі біології, генетики і медицина, пов’язані з геномом  

60 людини, мають бути направлені на пошук способів полегшення страждань і  

61 поліпшення стану здоров’я як окремих людей, так і людства в цілому» (Стаття 12). Цей  

62 баланс інтересів — збереження людської гідності і полегшення людських страждань —  

63 є основною лінією розмежування між тими, хто бачить перспективи і цінність  

64 терапевтичного клонування, і тими, хто  прагне накласти повну заборону на всі форми  

65 клонування. 

66 Клонування в демократичному суспільстві: Хто приймає рішення?   

67 Одним з ключових питань при обговоренні проблеми клонування є наступне – хто має  

68 повноваження приймати рішення. У багатьох країнах були створені спеціальні  

69 консультативні комісії, до складу яких входять науковці, фахівці з питань етики і  

70 експерти в галузі медицини, які повинні допомогти  розібратися в суті клонування. В  

71 той самий час у більшості країн право прийняття рішення залишається за державою. Не  

72 дивно, що багато демократичних країн  прийняли різні рішення. Наприклад, Німецька  

73 національна рада з питань етики рекомендувала в 2004 р. зберегти в силі ухвалений в  

74 1990 р. Закон про захист  ембріонів. Цей закон забороняє будь-які види клонування.  

75 Таке рішення було прийняте не дивлячись на те, що більшість членів ради виступали за  

76 дозвіл  терапевтичних досліджень. У 2006 р. Парламент Австралії відмінив заборону на  

77 терапевтичне клонування, а п’ятирічна заборона, введена в Росії, підлягала повторному  

78 розгляду в 2007 р. Наприкінці 2004 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про  

79 заборону репродуктивного клонування людини». Сам закон є невеликим складається  

80 лише з 5 статей, стандартних для законопроектів. Відповідно до визначення, яке  

81 наведено в законі, клонування людини – це створення людини, яка генетично  

82 ідентична іншій живій або померлій людині, шляхом перенесення у залишену без ядра  

83 жіночу статеву клітину ядра соматичної клітини людини. Ключовими словами тут є  

84 створення людини. І саме це діяння заборонено. У США з 2001 року діють обмеження  

85 на виділення коштів з федерального бюджету для цілей терапевтичного клонування, за  

86 винятком незначної групи стволових клітин, дослідження яких  держава дозволила. Не  

87 дивлячись на це, в науково-дослідних інститутах і університетах США продовжуються  

88 дослідження, кошти на які поступають з  приватних і державних джерел фінансування. 

89 Клонування людських клітин: Прибічники і противники    

90 Прибічники клонування стверджують, що необережне використання терміну   

91 «клонування» ввело в оману громадськість, завдавши збитків передовій науці. При  

92 репродуктивному клонуванні змінена людська клітина поміщається в жіночу матку,  

93 тоді як терапевтичне клонування відбувається в лабораторних умовах, і в його  

94 результаті не виходить людина. Через існування чіткої відмінності між методами  



 34 

95 терапевтичного і репродуктивного клонування, а також одностайного неприйняття  

96 репродуктивного клонування в міжнародному масштабі, існує незначна вірогідність  

97 «ходіння по слизькій доріжці», коли клонування, що здатне виліковувати, переросте в  

98 клонування, що є предметом  загального засудження. 

99 Прибічники висловлюють одностайну думку про те, що технологію клонування   

100 необхідно регулювати. За допомогою законодавчих процедур і заходів безпеки    

101 суспільство може визначати, який вид клонування є допустимим, а який – ні.   

102 Репродуктивне клонування можна визначити, виділити, зробити предметом  

103 кримінального переслідування і, при необхідності, карати за нього, не обмежуючи при 

104 цьому терапевтичного клонування.  

105 Визнаючи обґрунтованість заклопотаності експериментами над людьми, прибічники   

106 терапевтичного клонування відзначають, що використовувані в наукових  

107 дослідженнях «ембріони» є всього лише зародковими бульбашками  

108 недиференційованих стволових клітин. Ці зародкові бульбашки все одно викидаються 

109 або знищуються клініками з штучного запліднення і медичними установами. Завдяки  

110 терапевтичному клонуванню ці клітини можна зберегти і використовувати для  

111 продовження людського життя.  Прибічники стверджують, що терапевтичне  

112 клонування обіцяє величезне  майбутнє з точки зору полегшення людських страждань 

113 і поглиблення знань. «Здобуття клітин і тканин завдяки терапевтичному клонуванню  

114 дає велику  надію ряду невиліковно хворих людей» - говорить професор Овва  

115 Шиклова,  директор  Інституту експериментальної медицини Академії Наук у Празі.  

116 Ці дослідження проводитимуться на основі здорового глузду і демократичних  

117 принципів: результати піддаватимуться науковій експертній оцінці, і наукова робота  

118 продовжуватиметься лише за умови поінформованості і згоди суспільства. 

119 Противники клонування людей стверджують, що процеси терапевтичного і  

120 репродуктивного клонування, що «відрізняються один від одного», засновані на  

121 одному і тому  ж загальному принципі — руйнуванні людських ембріонів. Отже,  

122 вважають  вони, між обома типами клонування немає жодної різниці з точки зору  

123 моральності. Клонування позбавляє людей їх основоположних прав і зводить їх до   

124 рівня технічного або медичного товару. Як відзначає член місії Нігерії при ООН  

125 Вікон Ефіонг Ізонг: «ООН була створена, перш за все, для припинення будь-яких дій, 

126 здатних порушити святість і гідність людського життя, включаючи використання  

127 науки і техніки у власних корисливих інтересах. У цьому дійсно полягає незбагненний 

128 парадокс: прибічники клонування людини в терапевтичних цілях виступають за  

129 знищення або принесення в жертву людського життя  — оскільки людський ембріон є 

130 людським життям, людиною на стадії його формування — ради врятування життя  

131 іншої людини‖. 

132 Противники також стверджують, що клонування людини надає людям, що живуть,  

133 перевагу над тими, хто ще не народився і не може висловити своєї думки. Якщо  

134 ембріон обирається для терапевтичного клонування, то це життя закінчене. Боргом  

135 тих, хто може говорити, є необхідність виступати в захист тих, хто цього зробити не  

136 може. Крім того, необхідні для проведення досліджень стволові клітини можна  

137 отримувати з інших джерел, наприклад, з крові пуповини. Тому використовувати  

138 клоновані ембріони немає жодної необхідності. 

139 Критики також відзначають невідповідність між витратами на клонування і  

140 можливою користю від нього для людства. Вони стверджують, що для досягнення  

141 якихось серйозних наукових або медичних успіхів будуть потрібні десятиліття. Ці  

142 досягнення стануть благом, перш за все, для багатих і впливових людей. Гроші і  

143 наукові зусилля, що витрачаються на клонування, можна було б вкладати з більшою  

144 користю у боротьбу з існуючими проблемами, такими як СНІД, малярія, туберкульоз. 

145 Це фінансування могло б допомогти мільйонам, в основному бідних людей по всьому 

146 світу вже сьогодні. Вирішення цих проблем не можна залишати на розсуд  учених.  

147 Науковці хочуть робити все, що можна зробити. Вони не завжди замислюються над  
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148 тим, що слід робити. 

149 Суперечки відносно клонування зачіпають питання про те, що означає бути людиною. 

150 Не дивлячись на всі досягнення людства в галузі пізнання, люди все ще прагнуть  

151 знайти відповідь на це основоположне питання. 

 

Питання для обговорення з аргументацією 

Питання для обговорення: Чи повинно бути дозволене в нашій демократичній країні 

терапевтичне клонування людських клітин? 

 

«ТАК»: Аргументи на підтримку питання для обговорення   

1.  Неточне використання терміну «клонування» вводить в оману громадськість, завдаючи 

збитків передовій науці. Існує очевидна відмінність  між терапевтичним і репродуктивним 

клонуванням. При репродуктивному клонуванні змінена людська клітина поміщається в 

матку жінки, тоді як нерепродуктивне клонування відбувається в лабораторних умовах і не  

здатне привести до виникнення людини. Ці відмінності означають, що існує незначна 

вірогідність «ходіння по слизькій доріжці», коли клонування, здатне виліковувати, переросте 

в клонування, що є  предметом загального засудження. 

2.  Терапевтичне клонування охоплює широке коло наукових можливостей,  включаючи 

вивчення стволових клітин й інших форм нерепродуктивного  клонування. Терапевтичне 

клонування обіцяє величезні можливості з точки зору полегшення людських страждань і 

розвитку людських знань. 

3.  Технологія клонування є дуже  спокусливою, щоб залишати її без  контролю. Зважаючи 

на його надзвичайні можливості, безпринципні люди напевно спробують використовувати 

клонування. За допомогою законодавчих процедур і заходів безпеки суспільство може 

регулювати який вид клонування є допустимим, Воно може також встановлювати відповідні 

межі й визначати, який вид клонування є протизаконним. Репродуктивне  клонування можна 

визначити, виділити, зробити предметом кримінального  переслідування і, при необхідності, 

карати за нього, не обмежуючи при цьому  наукових знань або успіхів медицини, які можна 

отримати завдяки  терапевтичному клонуванню. 

4.  Науковці володіють необхідною технічною підготовкою і досвідом для ухвалення  

усвідомлених рішень відносно клонування. Демократичне суспільство повинно  знати про 

етичні проблеми, пов’язані з терапевтичним  клонуванням, обговорювати і полемізувати з їх 

приводу. Експертний досвід учених є найважливішим засобом, покликаним допомогти 

демократичним країнам в  ухваленні усвідомлених рішень відносно політики. 

5. Ембріони, які використовуються в процесі досліджень, не є дітьми з  кінцівками або 

мозком. Вони є крихітними кульками стволових клітин. Крім того, ембріони, 

використовувані в даний час, надходять з клінік штучного запліднення, де вони зазвичай 

викидаються. Їх використання в дослідницьких цілях гарантує, що вони не пропадуть 

даремно, і їх коштовний  потенціал буде використаний для розширення людських знань. 

 

 «НІ»: Аргументи проти питання для обговорення   

1. Між процесами терапевтичного і репродуктивного клонування існує одна загальна 

основоположна схожість – знищення людських ембріонів.  Тому терапевтичне клонування 

нічим не відрізняється від репродуктивного — сам підхід, який весь світ засуджує як 

публічну образу людської  гідності. 

2.  Терапевтичне клонування є порочним, оскільки воно вимагає створення  людей лише з 

тим, щоб використовувати їх як «урожай» для покращення інших людей. Така діяльність 

створює враження, що одні людські життя є набагато важливішими, ніж інші. Міжнародні 

закони були в основному ухвалені для захисту всіх людей від такого підходу. Крім того, для 

проведення досліджень зі стволовими клітинами зовсім не обов’язково  використовувати 

клоновані ембріони — в цих цілях можна використовувати кров з  пуповини. 

3.  Клонування є дуже дорогим. На досягнення якихось серйозних успіхів будуть потрібні 

десятиліття; вони стануть благом лише для багатих і  впливових людей. Гроші і зусилля, що 
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витрачаються на клонування, слід використовувати на вирішення проблем, що існують 

сьогодні, таких як СНІД, малярія і туберкульоз, які турбують мільйони, в основному бідних,  

людей по всьому світу. 

4. Людство не може залишати вирішення питання щодо клонування людини на розсуд 

«експертів». Учені не запитують, слід що-небудь робити чи ні; замість цього вони 

запитують, чи можливо щось зробити, і що в результаті цього можна дізнатися. За 

допомогою національних і міжнародних угод країни мають право і обов’язок обмежувати 

наукові дослідження. 

5.  Клонування людини є однією з найбільш огидних рис капіталізму. І терапевтичне, і 

репродуктивне клонування перетворюють людські ембріони не в що інше, як в запасні 

частини або новий одяг для тих, хто їх може собі дозволити. Коли людей розглядають у 

якості ринкового товару, їх позбавляють основоположних прав людини. 

 

 

Тема 5. НЕПОВНОЛІТНІ ЗЛОЧИНЦІ  

Питання для обговорення 

Чи повинні в нашій демократичній державі неповнолітні злочинці, які обвинувачуються в 

серйозних злочинах, піддаватися кримінальному переслідуванню і покаранню нарівні з 

дорослими? 

 

Неповнолітні злочинці (матеріал для читання) 

1 Заголовки лякають: два підлітки, одному з яких 13, а іншому 15 років, арештовані 

2 за те, що до смерті побили немолоду жінку під час пограбування. Що буде з цими 

3 неповнолітніми злочинцями?  Буде їх судити "дорослий" суд чи спеціальний суд для 

4 підлітків? Якщо їх визнають винуватими, чи чекатиме їх покарання у вигляді  

5 багаторічного ув’язнення в дорослій в’язниці або ж їх відправлять у спеціальні  

6 установи для молоді? В значній мірі відповіді на ці питання залежать від того, де був 

7 вчинений злочин. У деяких країнах та в 10 американських штатах до цих двох підлітків  

8 можуть поставитися по-різному. 

9 Центральна ідея демократії  полягає у тому, що всі громадяни рівні перед законом.  

10 Однак  до молодих людей часто ставляться інакше в силу їх віку. Так як вони не мають  

11 багатьох  привілеїв  й  відповідальності  як  дорослі громадяни, їх часто захищають  

12 особливі закони.  

13 У кожному суспільстві доводиться вирішувати непросту проблему – як поводитися 

14 з підлітками – людьми, які вже не діти, але ще не вважаються повноцінними 

15 дорослими громадянами. 

16 Як дорослим людям незрозуміло, як ставитися до підлітків, так і країнам 

17 доводиться вирішувати складне завдання взаємовідносин з неповнолітніми  

18 злочинцями. Коли закон повинен розглядати  підлітка як дитину, а коли – як дорослу  

19 людину? Останні сто років країни Європи і Північної Америки намагаються вирішити це  

20 питання. Через свою соціальну 

21 і правову  історію демократичні країни  прийшли до різних висновків щодо того, як   

22 краще за все забезпечити баланс потреб молодих людей і потреб суспільства.  

23 Знаходження такого балансу стає особливо складним завданням при ухваленні рішення  

24 про те, як  карати підлітків за вчинення тяжких злочинів, поєднаних з насильством. 

25 Принципи кримінального правосуддя для дорослих 

26 Одне із завдань держави полягає у захисті суспільства. Такий захист держава 

27 забезпечує двома шляхами – запобігаючи злочинам і заарештовуючи  та караючи 

28 злочинців. Таким чином, основна мета будь-якої системи кримінального правосуддя  

29 полягає у захисті суспільства шляхом затримання і покарання злочинців. 

30 Щодо дорослих злочинців, покарання має кілька цілей. Одна з них -  відплата – 

31 покарання злочинців, пропорційне тяжкості вчинених ними злочинів проти суспільства.  

32 Другою  метою є прагнення утримати злочинців та інших людей від учинення таких  
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33 злочинів у майбутньому. Третьою метою є перевиховання – допомога злочинцям у тому,  

34 щоб навчити їх жити продуктивним життям. І, нарешті, покарання також має  на меті  

35 позбавити злочинців можливості вчиняти злочини – якщо злочинці сидять у в’язниці,  

36 вони не можуть бути загрозою для  суспільства. У різні часи важливість, яку суспільство  

37 надає цим різним цілям, може змінюватися, залежно від установок, тенденцій  

38 злочинності та інших чинників.  

39 У демократичних державах система кримінального правосуддя має також 

40 захищати й інтереси злочинців. Звинувачена людина має права, які покликані 

41 забезпечити справедливий судовий розгляд. Ці права можуть включати право на  

42 адвоката,  право на судовий розгляд в суді присяжних, а також право на проведення  

43 очної  ставки з обвинувачами. 

44 Принципи  правосуддя  для  неповнолітніх 

45 У системах правосуддя щодо неповнолітніх злочинців, акцент ставиться на  

46 перевихованні. У молодих злочинців попереду довге життя, і суспільство зацікавлене  

47 в тому, щоб допомогти їм зробити своє життя продуктивним. Традиційно, судовий 

48 розгляд у справах неповнолітніх злочинців проводиться в закритому режимі  спеціально  

49 підготовленими судовими урядовцями, включаючи суддів, психологів і соціальних  

50 працівників, які розуміються на проблемах молоді. 

51 У Європі та Сполучених Штатах перші судові системи у справах неповнолітніх  

52 були створені близько 1900 р. Із змінами у суспільстві ці системи також зазнавали змін. 

53 Наприклад, до 1960-х років неповнолітні в США не мали всіх процедурних прав, якими 

54 наділені дорослі. Вважалося, що в цих правах не було необхідності через специфічний  

55 характер судової процедури у справах неповнолітніх. Проте спостерігачі за  цією  

56 системою помічали, що ставлення до неповнолітніх злочинців набагато жорсткіше, аніж  

57 те, яке б було до них у "дорослому" суді. Починаючи з середини 1960-х років, підлітки,  

58 що беруть участь у системі кримінального правосуддя, одержали більше прав. 

59 Проте не всі зміни в системі кримінального правосуддя в США були спрямовані на  

60 забезпечення кращого захисту молодих людей. У перші роки системи правосуддя для  

61 неповнолітніх, порушник закону вважався «неповнолітнім» або малолітнім до  

62 досягнення віку 18 років. Після досягнення молодими людьми 18 років їх судили в  

63 системі кримінальної відповідальності для дорослих. Проте останнім часом в багатьох  

64 американських штатах молодих злочинців стали переслідувати в кримінальному порядку  

65 як дорослих, особливо за такі тяжкі злочини як вбивство, зґвалтування, озброєне  

66 пограбування або викрадання дітей. 

67 У країнах, які раніше входили до Радянського блоку, докладаються певні зусилля щодо  

68 створення системи захисту прав неповнолітніх злочинців. Наприклад, після ухвалення в 

69 2003 р. нового кримінального кодексу, Литва працює над пошуком видів покарань,  

70 альтернативних  позбавленню волі. Зараз в Литві лунають заклики  на підтримку  

71 збільшення віку повної кримінальної відповідальності з 16 до 18 років і розширення  

72 сфери заходів, спрямованих на перевиховання, а не на покарання молодих злочинців. 

73 Кримінальний кодекс України набув чинності у 2001 році. Коли приймали цей закон, 

74 намагалися зробити його більш гуманним, особливо до неповнолітніх. Так, вік  

75 кримінальної відповідальності в Україні – 16 років. У законі визначені ті злочини,  

76 відповідальність за які настає з 14 років. Їх всього 20, наприклад, умисне вбивство,  

77 умисне тяжке тілесне ушкодження, диверсія, бандитизм, терористичний акт, захоплення  

78 заручників, зґвалтування, крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, незаконне заволодіння  

79 транспортними засобами, хуліганство та ін. Однак зростання підліткової злочинності  

80 призвів до того, що громадська думка з цього питання в Україні розділилася на два  

81 протилежні табори: одні вимагають пониження віку кримінальної  відповідальності, інші  

82 пропонують ставитися до неповнолітніх злочинців як до дітей.  

83 При створенні систем правосуддя для неповнолітніх громадян такі країни, як бувші  

84 радянські республіки, стикаються з особливими труднощами. У багатьох випадках  

85 потрібно не тільки прийняти нові закони, а й створити на основі цих законів нові  



 38 

86 системи правосуддя для неповнолітніх злочинців, а також забезпечити їх підготовленими  

87 людьми, які до цього або не готові, або їх просто немає. Наприклад, в Азербайджані були  

88 прийняті закони щодо захисту молодих людей у системі кримінального правосуддя.  

89 Проте неурядові організації, які вивчали це питання, з’ясували, що добитися  

90 практичного виконання нових  законів складно. Залишається спадщина системи, що  

91 існувала за радянського правління, а людей, підготовлених для роботи з молоддю немає.  

92 Тому молоді злочинці можуть не мати доступу до послуг адвоката, з ними можуть грубо  

93 поводитися під час допиту в поліції,  вони можуть відбувати суворі покарання у в’язниці  

94 разом з дорослими злочинцями. 

95 Малолітній або дорослий злочинець 

96 Останнім часом питання про судове переслідування і покарання неповнолітніх нарівні з  

97 дорослими знаходиться в центрі дискусій, які ведуться в США і Європі. У відповідь на  

98 зростання злочинності серед молоді, американські посадовці на рівні окремих штатів і  

99 на рівні країни прийняли «жорстку» політику відносно малолітніх злочинців, схильних  

100 до насильства.  

101 Рівень злочинності серед молоді також є предметом заклопотаності в Україні. За даними 

102 статистики кожний сьомий злочин,  кожне десяте хуліганство в Україні вчиняється 

103 підлітками. П’яту частину всіх пограбувань, розбійних нападів і зґвалтувань вчиняють 

104 саме підлітки. Вулиці великих міст «заселені» маленькими бродяжками й жебраками, 

105 кожний з яких може стати злочинцем. Однак, як пишуть ЗМІ, "неповнолітню  

106 катастрофу" чиновники не помічають. Скоєне не так давно сенсаційне жорстоке   

107 вбивство дівчинки компанією із семи підлітків, якими керувала 12-річна дівчинка,  

108 збентежило всю Україну. Тим паче, що підлітки не досягли віку кримінальної  

109 відповідальності. В українському суспільстві знову залунали заклики до більш суворих  

110 видів покарань неповнолітніх злочинців та необхідність переслідувати підлітків в  

111 кримінальному порядку так само, як і дорослих. 

112 Шей Білчик, колишній глава Управління США з питань правосуддя у справах 

113 неповнолітніх та запобігання малолітній злочинності при президенті Білі Клінтоні,  

114 виступає проти політики «посилення» відносно неповнолітніх злочинців. Він указує на  

115 низькі цифри – близько половини відсотка неповнолітніх злочинців, яких  

116  заарештовуються за злочини, пов’язані з насильством, і стверджує, що посилення  

117 покарань не перешкоджає насильству кримінального   характеру. Білчик закликає до  

118 перевиховання малолітніх злочинців.  

119 Більшість тих, хто переймається проблемою підліткової злочинності, бачать вихід у  

120 створенні системи правосуддя для громадян до 18 років. Головною складовою такої 

121 системи є суд у справах неповнолітніх. Такий суд існує в багатьох країнах світу, більш  

122 того, ювенальна юстиція є обов’язковою для держав, що підписали Конвенцію ООН  

123 про права дитини. І хоча Україна теж ратифікувала цей міжнародний документ, поки  

124 ювенальна юстиція існує лише на рівні ідеї. Досі не створені відповідні законодавчі  

125 акти й відповідні суди. У політиків не доходять руки, а в бюджеті відсутні кошти. Та й  

126 громадська думка не є однозначною у цьому питанні. 

127 У Росії перший суд у справах неповнолітніх був створений в 2004 році як пробна  

128 програма в одному регіоні країни. Станом на 2006 рік жоден з молодих людей, що  

129 обвинувачувалися цим судом, не вчинили повторного злочину. Цей факт свідчить про те,  

130 що спеціальні програми для молоді є ефективнішим засобом профілактики злочинів  

131 серед  підлітків. 

132 Ті, хто виступає за судове переслідування неповнолітніх нарівні з дорослими,  

133 вважають, що молоді люди, які вчиняють такі тяжкі злочини, як вбивство, зґвалтування,  

134 озброєне пограбування або викрадання людей, повинні нести покарання за свої діяння.  

135 Система правосуддя для  неповнолітніх, яка ставить основний акцент на перевихованні,  

136 повертає на вулиці дуже багато молодих злочинців. Те, що ці злочинці є підлітками, не  

137 заважає їм вчиняти злочини й руйнувати людські життя. Натомість цих молодих людей  

138 необхідно переводити в судову систему для дорослих, де вони будуть засуджені на  
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139 триваліші строки ув’язнення у місцях позбавлення волі для дорослих.  Прихильники цієї  

140 думки стверджують, що,  опинившись за гратами, ці молоді злочинці більше не зможуть  

141 заподіювати шкоди суспільству. Вони також вважають, що «посилення» покарання  

142  утримуватиме інших неповнолітніх від  злочинної діяльності. 

143 З іншого боку, багато експертів з питань правосуддя у справах неповнолітніх  

144 стверджують, що поміщаючи підлітків у "дорослі" в’язниці, суспільство фактично  

145 залишає надію на перевиховання неповнолітніх злочинців. Дорослі в’язниці слугують  

146 для покарання злочинців, а не для їх перевиховання. Отримавши як покарання  строк  у  

147 дорослій в’язниці й опинившись в  компанії дорослих злочинців, неповнолітні злочинці  

148 можуть самі стати закоренілими злочинцями. Натомість, на думку цих експертів,  

149 неповнолітні злочинці можуть усвідомити свою вину і узяти на себе відповідальність за  

150 вчинені ними діяння. Завдяки перевихованню ці молоді люди можуть знову стати  

151 повноправними членами суспільства і вести гідне життя.  

152 В Україні з 12 кримінальних покарань, передбачених Кримінальним кодексом, до 

153 неповнолітніх застосовуються лише  5: штраф, громадські роботи, виправні роботи,  

154 арешт, позбавлення волі на певний строк. Сьогодні в Україні в 11 виховних колоніях 

155 утримується близько 3-х тисяч неповнолітніх. Більше 50% засуджені за грабежі й 

156 крадіжки, 25% - за розбій, 10% - за нанесення тяжких тілесних ушкоджень чи вбивство.  

157 Майже кожний третій засуджений підліток відбуває строк від 1 року до 3 років,  

158 половина – до 5, і приблизно 18% - більше 5 років позбавлення волі. Ця страшна 

159 статистика підтверджує не тільки те, що кожний з нас у будь-який момент може стати  

160 жертвою підліткової жорстокості. Більшість засуджених підлітків повертаються з місць  

161 відбування покарання вже «досвідченими» злочинцями. Правозахисники й ті, хто  

162 працює з підлітками, вважають, що у разі вчинення дитиною злочину, вона повинна  

163 потрапити не до судді, який автоматично відкриє Кримінальний кодекс, знайде  

164 відповідну статтю й відправить її в місця позбавлення волі. ЇЇ справу має розглядати  

165 суддя, який задумається над тим, що буде з цією дитиною далі, як краще з нею  

166 обійтися, що обрати – примирення між нею і потерпілим чи все-таки покарання,  

167 пов’язане з позбавленням волі.  

168 При ухваленні рішення щодо того, як судити і карати неповнолітніх злочинців, люди  

169 звертаються до досліджень щодо відмінностей між дорослими і підлітками. Лоренс  

170 Стейнберг, психолог з Університету Темпл, який очолює Мережу з дослідницької 

171 роботи в галузі розвитку і правосуддя у справах неповнолітніх, стверджує, що 

172 підлітки є менш зрілими, ніж дорослі, в соціальному і біологічному плані, і тому з  ними  

173 потрібно поводитися по-іншому. Підлітки у меншій мірі здатні прогнозувати наслідки  

174 своїх дій, менш здатні контролювати свої  пориви, і менш здатні протистояти тиску з  

175 боку однолітків, ніж дорослі люди.  

176 Тоді як держави намагаються забезпечити баланс між необхідністю захистити  

177 суспільство і прагненням  надати допомогу молодим людям, які порушили закон,  

178 в оволодінні навичками гідного життя, громадяни повинні бути готові до обговорення  

179 таких суперечливих питань: як і коли неповнолітніх злочинців слід судити і карати так  

180 само як і дорослих,  якщо це взагалі необхідно колись робити. 

 

Питання для обговорення з аргументацією 

Питання для обговорення: Чи повинні в нашій демократичній державі неповнолітні 

злочинці, які обвинувачуються в серйозних злочинах, піддаватися кримінальному 

переслідуванню і покаранню нарівні з дорослими? 

 

«ТАК»: Аргументи на підтримку питання для обговорення 

1. Серйозні злочини, навіть якщо їх скоюють неповнолітні люди, вимагають серйозного 

покарання. Дорослий суд визначає більш відповідні покарання за серйозні насильницькі 

злочини, ніж суд для підлітків, який повертає дуже багато схильних до насильства молодих 

людей на вулиці. 
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2. Залучення  людини  до судової відповідальності і винесення йому вироку як дорослому звичайно спричиняє 

за собою триваліші терміни тюремного висновку, ніж залучення до судової відповідальності 

як підліток. Таким чином, малолітньому злочинцю не дозволяють заподіяти додаткову шкоду 

суспільству. Караючи малолітніх злочинців за насильницькі злочини, держава виконує своє 

зобов’язання по захисту суспільства. 

3. Посилювання покарання малолітніх злочинців запобіжить участі інших молодих людей в злочинних 

діях. Якщо молоді люди бачитимуть, що їх ровесники відправляються у в’язницю для дорослих на 

тривалий термін, це утримуватиме їх від здійснення злочинів. Заборона є важливою функцією 

кримінальних покарань. 

 

«НІ»: Аргументи проти питання для обговорення 

1. Переслідування дітей нарівні з дорослими суперечить поширеному переконанню, що 

молоді люди потребують керівництва, захисту і перевиховання. Результати досліджень 

підлітків свідчать на підтримку того, що підлітки заслуговують іншого відношення, оскільки 

вони ще не досягли біологічної або соціальної зрілості. 

2. Дорослі в’язниці – погана «школа» для малолітніх злочинців, де вони вчаться у оточуючих їх закоренілих 

злочинців і стають більш небезпечним, ніж були раніше. Завдяки формальній освіті і перевихованню, 

малолітні злочинці можуть дійти розуміння і готовності нести відповідальність за те, що вони зробили. 

3. Поміщення підлітків у в’язниці для дорослих, в яких вони караються, а не перевиховуються, 

означає, що суспільство кидає цих молодих людей напризволяще. У них не буде можливості стати 

продуктивними членами суспільства. 

 

Тема 6. ПУБЛІЧНІ ДЕМОНСТРАЦІЇ 

Питання для обговорення:  

Чи  повинна наша демократична держава мати повноваження щодо заборони 

несанкціонованих публічних демонстрацій? 

 

Публічні демонстрації (матеріал для читання) 

1 У листопаді 2004 року чинний Прем’єр-міністр України був оголошений переможцем на  

2 виборах, котрі більшість населення країни та міжнародні спостерігачі вважали   

3 сфальсифікованими. На знак протесту на майдані Незалежності в холодній, занесеній  

4 снігом столиці держави, місті Києві без дозволу Уряду зібрались тисячі демонстрантів.  

5 Вони відмовились повертатися додому доти, доки не будуть призначені нові вибори. Вони  

6 залишались на майдані, співали пісні і проводили мирні збори на знак протесту проти  

7 виборів, що відбулися. Після багатьох днів протесту Верховний суд анулював результати  

8 листопадових виборів і прийняв рішення про повторні 9 вибори. «Помаранчева  

9 революція», названа так на честь кольору, що використовувався протестувальниками, мала 

10 наслідком більш справедливі вибори в грудні 2004 року: на цей раз переміг кандидат від 

11 опозиції. Коли громадяни не згодні зі своїм урядом, одним з найпотужніших способів  

12 виразити їхню незгоду є проведення разом з іншими громадянами публічних  

13 демонстрацій. Іноді – в Україні в 2004 році, в Румунії в 1991 році, в Азербайджані в 1988 

14 році і на Філіппінах у 1986 році – такі демонстрації не вдалось зупинити, й вони  

15 безпосередньо призвели до зміни уряду. В інших випадках, наприклад, на площі  

16 Тяньаньмень у 1991 і в Чикаго в 1968 році, влада вирішила, що такі демонстрації  

17 загрожують громадській безпеці і придушила їх за допомогою поліції та збройних сил.  

18 Необхідність розмежування між правом громадян збиратися мирно і відповідальністю  

19 держави щодо забезпечення безпеки є одним з найбільш проблемних питань, пов’язаних 

20 зі свободою вираження поглядів у будь-якому суспільстві. Це питання стає особливо  

21 складним в умовах демократії, коли влада зобов’язана прислуховуватись  до думок своїх 

22 громадян і реагувати на них.  

23 Давня та основна свобода  
24 Збори людей для обговорення проблем та висловлення своєї незгоди з політикою влади  



 41 

25 мають, мабуть, таку ж давню історію, як і сама держава. Використання таких зборів на  

26 знак протесту проти дій уряду також має тривалу правову історію, і такі збори є  

27 важливими для інших свобод, таких як свобода слова і переконань. Наприклад, в  

28 американському робітничому русі, сучасному русі за громадянські права, а також у русі  

29 на захист життя, публічні збори використовувались для відстоювання своєї справи.  

30 Публічні демонстрації є надзвичайно динамічною формою вираження поглядів. Вони  

31 дають можливість оратору та аудиторії знаходитись у безпосередньому особистому  

32 контакті, сприяють солідарності та взаємній підтримці демонстрантів, а також дозволяють 

33 їм показувати свою відданість і підтримку іншим людям. Оскільки для проведення  

34 демонстрацій не потребується грошей, які необхідні для телевізійних шоу, кампаній в ЗМІ 

35 або реклами в газетах, вони є улюбленим засобом людей, які мають незначну економічну 

36 чи політичну владу або позбавлені її взагалі. Стаття 20 Загальної декларації прав людини, 

37 прийнятої в 1948 році Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, містить  

38 положення про те, що «кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій». У  

39 Сполучених Штатах Америки Перша поправка до Конституції проголошує, що «Конгрес 

40 не повинен ухвалювати жодного закону, що забороняє ... право народу мирно збиратись і 

41 звертатись до Уряду з петиціями для задоволення претензій «. У тій чи  іншій мірі це  

42 право мають громадяни різних держави в усьому світі.  

43 Баланс, складний за своєю суттю 

44 Люди потребують і очікують, щоб основні права на життя і працю дотримувались, щоб їм 

45 особисто та їхньому майну не загрожувало посягання, а їхні переконання не піддавались 

46 нападкам. Поліція має забезпечити ці гарантії. Без відповідних повноважень поліції,  

47 «свобода самовираження» на публічних демонстраціях може швидко перетворитись на  

48 владу натовпу. За своєю природою органи, що забезпечують дотримання законів – поліція 

49 та збройні сили – зазвичай  підтримують порядок, що існує. Тому вони часто виступають 

50 проти демонстрантів, які кидають виклик становищу статус-кво та дії яких можуть  

51 призвести до безладдя. В інтересах підтримки порядку, а часто для обмеження  

52 небажаного вираження незадоволення, влада використовує різні методи контролю  

53 публічних демонстрацій. До них відносяться: необхідність отримати дозвіл; визначити  

54 час, місце і характер зборів, а також визначити конкретну роль поліції у підтриманні  

55 порядку. Питання про те, де межа між свободою слова і необхідністю розумних обмежень  

56 її, обговорюється в Сполучених Штатах майже сто років, а будь-які рішення так і не були  

57 прийняті. Суддя Верховного суду Фелікс Франкфуртер якось зауважив, що конфлікт між 

58 «свободою слова та іншими інтересами є проблемою такою ж постійною, як і тою, що  

59 важко вирішується» [судова справа Німотко проти штату Меріленд (1951)]. Проте,  

60 Верховний суд США визначив кілька робочих принципів. Наприклад, суд визнав за  

61 органами влади право регулювати громадські місця і підтримувати громадський порядок: 

62 демонстранти не можуть просто зайняти залюднену вулицю. З іншого боку, органи влади 

63 не можуть заборонити свободу слова на тій лиш підставі, що їм не подобається те, про що  

64 говорять. Якщо, наприклад, органи влади дозволяють проурядовій групі мітинг у   

65 громадському парку, то вони не можуть відмовити в такому ж праві групам, що  

66 протестують проти дій уряду. Інші держави також стикаються з аналогічними  

67 проблемами. Весною 1989 року тисячі китайських студентів зібралися на площі  

68 Тяньаньмень у столиці країни Пекіні для проведення демонстрації на підтримку  

69 демократичних реформ. До студентів приєднались робітники промислових підприємств, 

70 державні службовці, а також представники інтелігенції, й кількість тих, хто зібрався на  

71 площі, сягнула майже мільйона осіб. Попервах уряд Китаю мирився з протестами, потім 

72 засудив їх, а в кінці травня було введено військове положення. Демонстранти вимагали  

73 відставки уряду держави, однак в одну з ночей на початку червня уряд танками  

74 «розчавив» тисячі демонстрантів, розігнав решту й заарештував студентських лідерів.  

75 Китайський уряд назвав свої дії придушенням так званого «контрреволюційного  

76 повстання». Держави також можуть обмежувати використання цього права за допомогою  

77 адміністративних правил і процедур. У статті 49 Конституції Азербайджанської   
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78 Республіки говориться, що «кожна людина має право збиратися, проводити збори,   

79 демонстрації, вуличні ходи, пікети мирно і без зброї, повідомивши про це завчасно  

80 відповідні державні органи». Однак в 1998 році Національні збори (Парламент  

81 Азербайджанської Республіки) прийняв закон про свободу зборів, в якому говориться, що 

82 будь-яка людина, яка організовує будь-які збори зобов’язана повідомити про це  

83 відповідний орган виконавчої влади у письмовій формі не пізніш як за п’ять днів до  

84 запланованих зборів. Закон також обмежує свободу зібрань у разі державного перевороту 

85 або загрози національній безпеці держави. На думку багатьох експертів, цей закон  

86 суперечить свободі, про яку йдеться в Конституція Азербайджанської Республіки.  

87 Уряд Росії сподівається, що створення структур, які дають громадянам можливість  

88 висловлювати свої претензії, зроблять демонстрація непотрібними. В 2005 році Дмитро  

89 Медведєв, глава апарату президента Володимира Путіна, розмірковував про нещодавні  

90 демонстрації: «вуличні демонстрації були нормальною реакцією розгніваних людей…  

91 Звичайно, на краще, щоб дискусії щодо необхідних заходів проходили в рамках соціально 

92 ефективних процедур, а не на вулицях, і щоб це сталося, нам необхідно мати працюючі  

93 механізми взаємодії між громадськістю та владою».  

94 Обмеження публічних демонстрацій: прибічники і противники  

95 Люди, які підтримують заборону несанкціонованих демонстрацій стверджують, що  

96 отримання дозволу на проведення демонстрації забезпечить розумний баланс між  

97 порядком і свободою. Необхідність отримання дозволу НЕ означає, що влада має право  

98 довільно дозволяти або забороняти демонстрацію. Скоріш за все, він дасть можливість  

99 державі виконувати свій обов’язок – неупереджено дотримуватись закону: усі виконують 

100 одні й ті ж самі правила. Прихильники стверджують також, що закон, щоб бути  

101 ефективним, повинен мати змогу працювати. Якщо поліція не може видалити людей з 

102 громадського місця чи контролювати їхні дії, то суспільству загрожує небезпека. В силу 

103 нестійкості натовпу мирна демонстрація може швидко перетворитися в насильницькі дії. 

104 Вимога отримання дозволів створює прийнятні межі, в яких влада і демонстранти  

105 можуть приймати рішення.  

106 Ті, хто виступають проти попереднього дозволу, стверджують, що люди, які зібралися 

107 мирно обговорити проблему чи виразити протест щодо неї, не потребують дозволу тої 

108 самої влади, щодо якої вони, можливо, мають скарги. Будь-який закон, який вимагає  

109 дозволу на проведення демонстрації в громадських місцях, є несправедливим  

110 обмеженням основних свобод демократичного суспільства. Рішення про дозвіл або  

111 відмова в ньому має, по своїй суті, політичний характер: такі основоположні свободи не 

112 повинні залишатись в руках клерка. Противники стверджують також, що у той час як  

113 газети і телевізійні засоби масової інформації – це засоби багатих і забезпечених владою, 

114 публічні демонстрації є засобом бідних, радикальних і викинутих на узбіччя життя  

115 громадян. Такі люди навряд чи можуть розраховувати на отримання дозволів так само 

116 легко, як ті, хто підтримує існуючий порядок. Для того, щоб їхній голос був почутий, їм 

117 необхідна можливість влаштовувати пікети, процесії та демонстрації в громадських  

118 місцях, де і коли це необхідно. Не можна позбавляти людей права на використання  

119 громадських місць з цією метою, якщо при цьому не порушуються спокій і порядок.  

120 Прибічники повноважень держави щодо припинення несанкціонованих демонстрацій у 

121 відповідь на це зауважують, що громадське місце зовсім не означає місце, де панує  

122 беззаконня. Подібно тому, як кожне місто в праві регулювати дорожній рух, отримання 

123 дозволу на проведення демонстрації є розумним способом, який використовує влада для 

124 підтримки порядку. Право деяких громадян на проведення публічних зборів для обміну 

125 своїми поглядами, має регулюватись в інтересах усіх громадян, оскільки таке право є не  

126 абсолютним, а відносним.  

127 Прихильники також зауважують, що в епоху «миттєвих» засобів комунікації, події  

128 можуть відбуватись так стрімко, що держава виявиться не здатною на них відреагувати 

129 вчасно. Заявка на отримання дозволу може бути розглянута і затверджена достатньо  
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130 швидко, щоб задовольнити законні потреби громадян на вільне вираження їхніх думок. 

131 Противники погоджуються з тим, що, як це мало місце у Києві в 2004 році, терміни  

132 проведення демонстрацій як ніколи раніше, є важливим. Вони побоюються, що порядок 

133 отримання дозволу від органів влади, аналогічний тому, що існує в Азербайджані,  

134 створює затримки, які фактично виливаються у заборону держави в проведенні зборів 

135 громадян. Одним словом, як органи влади будуть регулювати публічні демонстрації,  

136 залишатиметься суперечливим в будь-якій державі, де процвітає демократія.  

 

Питання для обговорення з аргументацією 

Питання для обговорення: Чи повинна наша демократична держава мати 

повноваження щодо заборони несанкціонованих публічних демонстрацій? 
 

«ТАК»: Аргументи на підтримку питання для обговорення 

1. Люди не можуть реалізувати свої права в суспільстві, де немає закону і порядку. Без 

держави залюднені площі керуються не законом, а тими, хто володіє силою і впливом. 

Вимога отримання дозволу на проведення демонстрацій забезпечує розумний баланс між 

порядком і свободою.   

2. Вимога отримання дозволу не означає, що влада має довільне право дозволити або 

заборонити демонстрацію. Швидше, воно дає можливість державі виконувати свій обов'язок 

щодо збереження порядку справедливо і неупереджено. Процедура отримання дозволу буде 

для всіх однаковою.  

3. Закон повинен працювати, тільки тоді він буде ефективним. У силу нестійкості натовпу, 

мирна демонстрація в мить може перетворитися в хаос. Вимога отримання дозволу створює 

прийнятні рамки, в яких і влади, і протестувальники можуть приймати рішення.  

4. Право людей на свободу зборів, не є абсолютним. Право деяких громадян на проведення 

публічних зборів повинно регулюватися в інтересах усіх громадян.  

5. Громадські місця не є місцями, де править беззаконня. Вулиці належать людям. Але так 

само, як держава регулює дорожній рух для безпеки на вулицях, також вона має регулювати і 

свободу зборів для збереження порядку в громадських місцях. Вимога дозволу на 

проведення демонстрації – це просте застосування державної влади для захисту громадської 

безпеки.  

6. Незважаючи на те, що події в нинішньому світі відбуваються дуже швидко, держава також 

може швидко реагувати на них. У століття «миттєвих» засобів комунікації, Інтернету і 

цілодобових випусків новин заявку на отримання дозволу можна розглянути і затвердити 

досить швидко, щоб задовольнити законне право громадян на вільне вираження своєї думки.  

 

«НІ»: Аргументи проти питання для обговорення 

1. Закон, що обмежує несанкціоновані громадські виступи, обмежує одну з основоположних 

свобод демократичного суспільства. Люди, які мирно зібралися для того, щоб обговорити 

проблему або висловити протест, не потребують дозволу від тієї самої влади, щодо якої в 

них можуть бути скарги.  

2. Рішення видати або відмовити у наданні дозволу є, по суті, політичним. Реалізація 

громадянами однієї з основоположних свобод не повинна залежати від чиновників.  

3. Якщо багаті і впливові можуть дозволити собі читати газети і дивитися телебачення, то 

новинами і рекламами, «засобами масової інформації» бідних і незаможних є демонстрації. 

Публічні виступи дозволяють протестувальникам донести свої думки до широкої публіки.  

4. За своєю природою марші протесту, пікети є акціями, для проведення яких потрібні 

громадські місця. У цьому випадку протестувальники можуть привернути увагу 

громадськості до питань, що цікавить їх. Вимога дозволу на проведення подібних акцій в 

громадських місцях, якщо при цьому не порушуються спокій і порядок, є необґрунтованим 

позбавленням громадян їхніх прав.  

5. Люди, погляди яких відрізняються від поглядів більшості навряд чи можуть розраховувати 

на те, що їхня роль в обговоренні громадських проблем буде такою ж, як у тих, хто 
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підтримує встановлений порядок. Для того, щоб їх голос був почутим, у них має бути 

можливість влаштовувати пікети, походи і демонстрації в громадських місцях.  

6. Час проведення демонстрацій зараз має набагато більше значення, ніж коли-небудь 

раніше. Демонстрації дозволяють швидко відреагувати на будь-яку подію, як це мало місце в 

Києві. З цієї причини є небезпека, що затримка владою видачі дозволу призведе до того, що 

час буде згаяно. 

Тема 7. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ  

Питання для обговорення 

Чи повинна наша демократична держава вимагати від виробників утилізації 

їхньої продукції?  

 

Утилізація відходів (матеріал для читання) 

1 Кількість сміття, що виробляє людство, викликає серйозну стурбованість. В океан  

2 було викинуто так багато відходів, що на відстані 1600 км від західного узбережжя США 

3 виникло величезне скупчення сміття, площа якого  вдвічі більша, ніж площа штату Техас 

4 або такої країни як Україна (Weiss, 2006). Це  скупчення не зникає, оскільки значну  

5 частину відходів, що ми виробляємо, складають пластмаси, що не піддаються біохімічному 

6 розкладу. За оцінками вчених, для розкладу поліетилену,  необхідного для виробництва  

7 60 000 пластикових пакетів, які використовуються в США кожні п’ять секунд, потрібно не 

8 менше 500 років. Щорічно наші пластикові  відходи стають причиною загибелі приблизно 

9 1 млн. морських птахів та 100 000 морських черепах, тюленів, китів і 20 інших морських  

10 ссавців (Weiss, 2006). Наше сміття також вміщує такі шкідливі хімічні речовини як  

11 свинець та  ртуть, що здатні забруднювати повітря, ґрунти та ґрунтові води. В кінцевому 

12 рахунку таке забруднення заподіює шкоду рослинам та тваринам, а також людям.  

13 Уряди деяких країн намагаються скоротити обсяг відходів, що виробляються  

14 в процесі життєдіяльності людини. Одним з шляхів в цьому напрямі є вторинне 

15 використання  матеріалів під час виробництва продукції.  

16 Підвищення відповідальності виробників за переробку відходів  
17 Деякі виробники вже давно займаються переробкою відходів. Наприклад, у  1947  

18 році індустрія безалкогольних напоїв в США розливала 100% своєї продукції в скляні 

19 пляшки. Споживачі  вносили певний залог за ці пляшки та отримували назад їхню  

20 вартість при поверненні їх в магазини. Підприємства з розливу напоїв відмивали ці  

21 пляшки, та знову наповнювали і  продавали їх. Однак, у 1970-і роки широке  

22 розповсюдження алюмінієвих банок та пластикових пляшок, які не підлягали  

23 вторинному використанню, змінило цю галузь виробництва. Споживачам сподобалось  

24 те, що їм не потрібно повертати ємності з-під прохолоджувальних напоїв туди, де вони 

25 їх купили, а дистриб’ютори економили гроші, оскільки їм не треба було збирати 

26 пусті пляшки. Крім того, заводам безалкогольних напоїв не потрібно було більше  

27 перевіряти та відмивати повернуті пляшки. Тому  використану тару з-під безалкогольних  

28 напоїв почали просто викидати (Інститут місцевого самоврядування, 2002). Вибух  

29 у галузі збільшення кількості сміття з  банок та пляшок став причиною  занепокоєння  

30 екологів, які відзначали накопичення ємностей з-під напоїв, що не піддаються  

31 біохімічному розкладу на звалищах сміття та вздовж водних шляхів та доріг. Їх також  

32 хвилювали забруднюючі речовини, що викидаються у довкілля в процесі виробництва  

33 металевих банок та пластикових пляшок. Незадоволення урядів викликало марнотратство 

34 під час виробу напоїв. Тому, наприклад, коли в 1980-і роки виробник алюмінієвих банок 

35 побудував завод у  Швеції, шведський уряд попередив, що заборонить використання  

36 алюмінієвої тари для напоїв, якщо в галузі не буде утилізуватись 75 % її продукції. Їм  

37 вдалося виконати і навіть перевиконати ці вимоги завдяки використанню системи зі  

38 заставою та поверненням вартості тари, що нагадувала описану вище  систему на основі  

39 вторинного використання пляшок (Franklin, 1997). Політика Швеції показує нам, як уряди  

40 можуть примусити виробників відповідати за відходи, що з’являються в  результаті  

41 їхньої діяльності. Це стосується не тільки відходів від виробництва самої тари,  
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42 наприклад, алюмінієвої банки, а й видобутку бокситів (руди, з якої виплавляють  

43 алюміній), а також того, що відбувається з викинутою споживачем банкою. Така політика 

44 урядів  має спонукати виробників більш ґрунтовно думати про стан довкілля під час  

45 проектування виробництва та вибору матеріалів для  виготовлення своєї продукції.  

46 Головна ідея полягає в тому, що виробники вироблятимуть менше відходів і менше  

47 забруднюватимуть довкілля, якщо їм  доведеться сплачувати за такі побічні продукти  

48 своєї діяльності.  

49 Альтернативи та опозиція щодо підвищення відповідальності виробників  
50 Одні виробники, у таких галузях як виробництво  безалкогольних напоїв, добровільно  

51 погодились використовувати у виробництві матеріали, що можна утилізувати, оскільки  

52 вони при цьому можуть зекономити гроші. Інші виробники добровільно взяли на себе  

53 зобов’язання повторно використовувати матеріали, з яких вироблена їхня продукція,  

54 оскільки вони хочуть попередити утворення відходів, та/або використовувати відходи як 

55 ресурси. Наприклад, в 2000 році європейські компанії з виробництва паперу  об’єднались 

56 з компаніями з переробки  паперових відходів та прийняли Європейську Декларацію з  

57 вторинного використання паперу (EDPR). До 2005 року EDPR успішно отримала та  

58 повторно використала  56% паперу та картону, що  використовуються в Європі, та  

59 створила раду для спостереження за реалізацією цієї добровільної ініціативи. Успіхи, що 

60 були досягнуті, надихнули EDPR на ще більш амбіційне завдання – забезпечити до 2010 

61 року переробку 66% паперу. Представники ж інших галузей занепокоєні тим,  що витрати, 

62 які необхідні для вторинної переробки, розорять їх. Комп’ютерним компаніям, наприклад, 

63 доводиться наймати робітників для розбирання старих комп’ютерів. Це  дуже трудомістке  

64 завдання: на те, щоб дістати з комп’ютера одну лише літієву акумуляторну батарею, може 

65 знадобитись відкрутити 30 різних гвинтів! (Chabrow, 2005)  Для таких виробників збір та 

66 повторне  використання матеріалів є заняттям неефективним і дорогим. Тому деякі  люди 

67 стверджують, що несправедливо вимагати від виробників утилізації  матеріалів, не  

68 стимулюючи їх фінансово. Деякі  противники підвищення відповідальності виробників за 

69 електронні  відходи пропонують перекласти цей тягар на споживачів. Однією з  

70 можливостей  для  цього  є використання ―спеціальної системи оплати за утилізацію‖.  

71 Наприклад, в Каліфорнії під час кожної купівлі телевізора, ноутбука чи  комп’ютерного 

72 монітора покупці сплачують на ці цілі від 6 до 10 доларів. Ці гроші використовуються на 

73 фінансову допомогу переробникам відходів. Коли  користувачі хочуть викинути ці  

74 електронні вироби, вони мають доставити їх в центри з переробки (Foley & Lardner, 2007). 

75 Але використання такого підходу  коштує чималих грошей роздрібним продавцям  

76 такої продукції. Цим продавцям доводиться не лише програмувати свої касові апарати 

77 для отримання  попередньої оплати за утилізацію продукції під час купівлі покупцем   

78 електронних виробів, але й направляти зібрані кошти відповідній державній структурі  

79 (Hileman, 2006). Ті, хто вважає, що споживачі не повинні сплачувати за переробку  

80 продукції, виступають проти систем попередньої оплати за утилізацію. Деякі люди  

81 стверджують, що якщо переробка відходів потребує більше енергії і ресурсів ніж  

82 використання нових чи ―чистих‖ ресурсів, політика утилізації відходів фактично завдає  

83 більше шкоди, аніж користі для довкілля. Наприклад, переробка зеленого скла коштує  

84 дорожче і може бути більш небезпечною для екології (у зв’язку з икидами забруднюючих 

85 речовин в процесі переплавки скла), ніж виготовлення скла з піску. За думкою політолога 

86 Майкла Манджера: ―Враховуючи  витрати ресурсів на переробку зеленого скла, з  

87 екологічної точки зору значно більш відповідальним буде розглядати його як сміття‖.  

88 Прихильники обов’язкового підвищення відповідальності виробників  

89 У 2002 році  Європейський Союз (ЄС) прийняв Директиву про утилізацію відходів  

90 електричних і електронних виробів (WEEE), згідно якої виробники по закінченню  

91 строку використання електронного виробу повинні приймати його назад для утилізації.  

92 Хоча багато людей виступає проти такої політики, її прихильники наполягають, що якщо 

93 примусити платити того, хто забруднює, можна максимально вплинути на те, як  
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94 відбувається виробництво. Деякі прихильники переробки також заявляють, що виробники 

95 комп’ютерів зможуть отримувати прибуток від переробки своїх виробів, яких  
96 використовуються такі цінні метали як золото, срібло і мідь. Крім того, не всі країни  

97 наполягають на тому, щоб директива WEEE виконувалась всіма однаково. Замість цього, 

98 вони дозволяють виробникам самим визначати, як краще виконувати вимоги цього  

99 закону. Наприклад, у Литві, якщо виробники збирають і переробляють певну кількість  

100 електронних відходів (цю кількість щорічно визначає держава), то вони виконують закон 

101 (Sander et al., 2007). У 2003 році ЄС прийняв ще одну директиву, яка називається «Про 

102 зменшення використання певних небезпечних речовин» (RoHS). Вона обмежує кількість 

103 токсичних матеріалів, які можуть бути використані у виробництві нового електронного 

104 обладнання Прихильники цього закону стверджують, що припинення використання в  

105 процесі виробництва таких матеріалів як свинець, ртуть і кадмій буде мати позитивні  

106 наслідки для екології. Воно також робить наступну переробку більш безпечною а,  

107 отже, більш можливою. Більш того, директива RoHS обіцяє скоротити кількість  

108 електронних відходів в світовому масштабі. Якщо китайські, японські і американські 

109 компанії, які виготовляють високотехнологічні товари, хочуть продовжувати продаж  

110 своєї продукції в європейських країнах, вони мають виконувати вимоги RoHS. Оскільки   

111 для цих виробників буде непрактично чи невигідно виготовляти частину електронної 

112 продукції згідно вимог RoHS, а всю іншу продукцію – не дотримуючись цих вимог, 

113 то «Вимоги ЄС до конструкції виробів стануть всесвітніми вимогами» (Isaacs in 

114 Grossman, 2006). В США різні міста і штати розпочали впроваджувати в життя закони 

115 про переробку відходів, аналогічні європейським, насамперед у зв’язку з відсутністю  

116 загальної політики на федеральному рівні. Прихильники загальнонаціональної політики 

117 в галузі переробки відходів стверджують, що закони різних штатів часто суперечать  

118 один одному, тим самим ускладнюючи виробникам можливість виконувати їх всі.  

119 ―Наприклад, в одному штаті виробник може отримувати попередню плату за утилізацію 

120 під час продажу своїх виробів, водночас в іншому штаті той же виробник може бути  

121 зобов’язаний приймати свою продукцію назад та платити за її переробку‖. (Stephenson in 

122 Chabrow, 2005). Відсутність у США стандартизованого підходу до проблеми переробки 

123 відходів також ускладнює можливість контролювати, що відбувається з електронними 

124 відходами  після їх збирання. І дійсно, згідно оцінок Управління державної  

125 відповідальності США,―50-80% приладів, зібраних для утилізації в США, опиняються в 

126 Азії чи Африці‖ (Hileman, 2006). Там електронні відходи можуть розкидатись вздовж рік 

127 і доріг або ж відкрито спалюватись у великих купах, як це робиться в Нігерії.  

128 Враховуючи, що неправильне знищення або розбирання електронних відходів є  

129 небезпечним для працівників і довкілля, такий безконтрольний експорт електронних  

130 відходів є неприпустимим. США є чи не єдиною країною, яка відправляє електронні  

131 відходи в Китай, Індію, Пакистан, Сенегал, Кенію і Танзанію. Не дивлячись на те, що 

132 відправка європейськими компаніями непридатних для використання електронних  

133 приладів у країни, що розвиваються, є незаконною, утім до відправки державні органи 

134 не перевіряють до відправки таку продукцію щодо можливості її переробки. Деякі люди  

135 стверджують, що єдиним практичним рішенням цієї проблеми  є вимагати від  

136 виробників скоротити або відмовитись від використання токсичних матеріалів у  

137 виготовленні електронних виробів – мета, яку переслідує європейська директива RoHS. 

138 Не дивлячись  на те, чи підтримують люди закони, що вимагають від виробників брати 

139 на себе відповідальність за відходи, які вони виробляють, чи виступають проти них,  

140 ―серед виробників, державних службовців, споживачів та НУО (неурядових організацій) 

141 існує практично одноголосна думка, що електронні відходи не повинні опинятись на  

142 звалищах або на кораблях, що прямують до Азії чи Африки‖ (Hileman, 2006).  

 

Питання  для обговорення з аргументацією 

Питання  для обговорення: Чи повинна наша демократична держава вимагати від 

виробників утилізації їхньої продукції? 
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«ТАК»: Аргументи на підтримку питання  для обговорення 

1. Ефективним засобом скорочення кількості відходів є необхідність змусити платити того, 

хто їх виробляє. Якщо змусити виробників  нести відповідальність за свою продукцію і після 

того, як вона використана, вони з більшою вірогідністю передбачатимуть питання  охорони 

довкілля у своїх виробничих планах. 

2. Для скорочення кількості відходів і забруднення середовища нам необхідно, перш за все,  

не допускати їх. Системи попередньої оплати за утилізацію, які вимагають від споживачів 

покривати витрати на переробку, а також інші варіанти політики підвищення 

відповідальності виробників, не змусять виробників змінити конструкцію своїх виробів чи 

сировину, яку вони використовують у виробництві продукції 

3. Електронні відходи стають серйозною проблемою. Їх не просто дуже багато, але вони 

також мають у своєму складі небезпечні речовини. Крім того, деякі країни відправляють свої 

електронні відходи в країни, що розвиваються, де немає ресурсів для їх безпечної переробки. 

Оптимальний шлях вирішення  проблеми електронних відходів – вимагати від виробників 

утилізації їхньої продукції та розробки більш безпечних варіантів її випуску.  

4. Виробники можуть економити кошти і навіть отримувати прибуток за рахунок переробки 

своєї продукції. Велика кількість комп’ютерів, що зараз лежать на звалищах, мають у собі 

такі цінні метали як золото, срібло та мідь. Під час переробки своєї продукції виробники  

комп’ютерів могли б видобувати ці матеріали. 

 

«НІ»: Аргументи проти питання для обговорення 

1. Сміття не подобається нікому. Якщо переробка продукції буде приносити виробникам 

більше зиску ніж витрат, вони будуть діяти у цьому напрямі і без примусу, як це зробили в 

європейській паперовій промисловості. Примушувати ж компанії переробляти відходи, якщо 

це не рентабельно, суперечить здоровому глузду. Це призведе до відтоку виробників із цієї 

сфери діяльності. 

2. Якщо уряди хочуть зменшити кількість відходів, вони мають надавати виробникам 

фінансові стимули для переробки їхньої продукції, а не примушувати їх робити це. Якщо  

переробка продукції є неефективним та дорогим заняттям, як це має місце в комп’ютерній 

промисловості, виробникам буде потрібно більше ресурсів для того, щоб змінити 

конструкцію своєї продукції і оплатити нове обладнання. 

3. Тягар переробки не має лягати тільки на  плечі виробників. Якщо люди хочуть 

використовувати продукцію, у виробництві якої отримуються відходи та забруднюється 

довкілля, вони мають хоча б частково оплачувати ці побічні продукти. Система попередньої 

оплати за утилізацію, за якою від споживачів потрібно вносити певну платню  під час купівлі 

товару, змушує споживачів  нести частину відповідальності за відходи, що створюються 

людством. 

4. Іноді переробка наносить довкіллю більше шкоди, ніж користі. Якщо переробка продукції 

коштує дорожче чи викликає ще більше забруднення довкілля, ніж виробництво її з 

сировини, вимагати від виробників її переробки є невиправданим ані з економічної, ані з 

екологічної точки зору.   

 

5.2. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЧИТАННЯ 

Тема 1. Вільна і незалежна преса 

Питання для обговорення: Чи слід в нашій демократичній країні дозволити  

монопольний контроль над ефірними ЗМІ, щ висвітлюють новини? 

 

1 У демократичній країні вільна преса вирішує безліч завдань. Вона викриває помилки  

2 держави і випадки корупції, які чиновники хотіли б замовчати. Вона дає можливість  

3 публічно проголосити, вивчити і поставити під сумнів певні ідеї. Такий вільний потік ідей 

4 та інформації дозволяє людям приймати виважені рішення з державних проблем, що є 
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5 найважливішим видом діяльності системи самоврядування. 

7 У Європі і США основним джерелом інформації для більшості людей є телебачення.  

8 Забезпечувати громадянам доступ до інформації дуже складно в умовах, коли всі або  

9 більша частина ефірних каналів є монопольною власністю впливових людей, корпорацій  

10 або самої держави. 

11 Демократична держава: Захисник і регулятор вільної преси 
12 Як правило, демократичні країни Європи намагаються гарантувати захист і регулювання 

13 свободи преси й доступу громадян до інформації законодавчими  засобами. Наприклад, у 

14 Російській Конституції проголошується, що: «Свобода засобів масової комунікації  

15 гарантується. Цензура заборонена». У той же час держава залишає за собою право  

16 визначати «перелік даних, що становлять державну  таємницю, у відповідності з  

17 федеральним законодавством». У США свобода преси  сформувалася в основному на  

18 підставі рішень Верховного Суду. Незважаючи на те, що  текст Першої поправки до  

19 Конституції США говорить: «Конгрес не має права приймати закони ...що  обмежують  

20 свободу слова чи преси», ця свобода ніколи не була абсолютною. Протягом усієї  

21 американської історії держава намагалася обмежити свободу преси під приводом  

22 забезпечення безпеки суспільства, використовуючи для цього різні аргументи. Серед  

23 таких доказів можна назвати забезпечення  національної безпеки і втручання у військові 

24 дії країни. 

25 Плата за незалежність: гроші і доступність ЗМІ 

26 Американський журналіст A. Дж. Ліблінг якось зауважив, що «Свобода преси  

27 гарантована тільки для тих, хто цією пресою володіє». Незважаючи на те, що закон  

28 захищає ЗМІ, він не покриває витрати на утримання якого-небудь засобу масової 

29 інформації. Для того щоб залишатися незалежними, засобам масової інформації 

30 необхідні гроші. 

31 Фінансування ефірних засобів масової інформації здійснюється практично повністю за  

32 рахунок рекламодавців. Рекламодавці купують ефірний час або місце для представлення 

33 своїх продуктів і послуг під час передачі. Вони також виступають спонсорами спортивних 

34 заходів. Макдональдс, Самсунг і «Visa» були спонсорами Олімпійських ігор 2008 р. в  

35 Пекіні. Спонсори можуть вимагати, щоб ніхто з їх конкурентів не мав права подавати 36 

свою рекламу під час одного й того ж спортивного заходу. Наприклад, якщо компанія «Coca- 

37 Cola» буде спонсором Олімпійських Ігор, то продукція компанії «Pepsi Cola» не буде  

38 рекламуватись або продаватися під час цих ігор. 

39 Достатнє фінансування ефірних засобів масової інформації є проблемою у всьому світі,  

40 особливо на регіональних або місцевих ринках. Андрій Ріхтер, директор  Інституту права 

41 та політики в області ЗМІ (Москва) відзначає, що нездатність ринку реклами в ЗМІ за  

42 межами основних центрів населення «негативно впливає на економічну життєздатність і 

43 незалежність регіональних ЗМІ». 

44 Концентрація контролю над ефірними засобами масової інформації 

45 Більшу частину ефірних засобів масової інформації контролюють корпорації, окремі дуже 

46 заможні люди або сама держава. За даними Програми моніторингу і захисту прав при ЄС, 

47 телевізійні ринки по всій Європі «характеризуються високим рівнем концентрації з точки 

48 зору як форми власності, так і глядацької аудиторії. У більшості країн основна частина  

49 глядацької аудиторії дивиться три найбільших канали .... У той же час, власність на  

50 приватні трансляції має тенденцію до високого рівня концентрації» (OSI / Програма  

51 моніторингу та захисту прав при ЄС, 2005). Аналогічна закономірність існує й у США. Як 

52 наслідок, невелика кількість людей може вирішувати, які передачі дивитися десяткам 

53 мільйонів людей. Власники імперій ЗМІ з успіхом використовують свою владу над  

54 засобами комунікації для отримання державних посад. Так, у ході успішної виборчої  

55 компанії Сильвіо Берлусконі з виборів прем’єр-міністра Італії в 2001 році, він стояв на  

56 чолі комунікаційної імперії, в яку входили три з чотирьох найбільших телевізійних  

57 каналів країни. Глядацька аудиторія цих каналів становила понад 40% від загальної  

58 добової аудиторії телеглядачів. За заявою італійського журналіста Раффаеле  



 49 

59 Мастролондаро, Берлусконі з’являвся на каналах, якими він володів, на 60% частіше свого 

60 опонента. 

61 Що може статися, якщо всього лише кілька людей будуть приймати рішення про те, які  

62 події висвітлюватимуться в ефірі? Наприклад, у серпні 2006 усі три основні телевізійні  

63 мережі США відкрили свої вечірні випуски  новин з детального висвітлення арешту  

64 Джона Марка Карра, колишнього вчителя, який підозрювався у вбивстві Джон Бенет  

65 Рамзей – дівчинки, колишньої учасниці конкурсу краси серед дітей. У той же час, в цей  

66 день дві мережі лише коротко згадали використання адміністрацією Буша Агентства  

67 національної безпеки країни для проведення таємного спостереження за громадянами  

68 США, а третя мережа не згадала про це взагалі («Mainstream TV Media Drops the Ball»,  

69 2006). Навіть якщо хто-небудь бажає купити ефірний час на телебаченні, комерційні 

70 телевізійні мережі можуть в цьому відмовити. Американська ліва політична група  

71 «MoveOn.org» спробувала купити рекламний час для звернення із закликом проти 

72 війни в Іраку під час проведення матчу на Суперкубок з американського футболу 2004  

73 року. Телевізійна мережа, це була CBS, відмовилася демонструвати цю рекламу,   

74 пославшись на прийняту в компанії політику уникнення політичної реклами. Як вважає  

75 Алекс Джонс з Гарвардського університету, «правила повністю відображають побажання 

76 власника засобів масової інформації, що передають новини  .... це не правила, а лише 

77 можливість вибору» (MoveOn Knocked Out, 2004р.). Насправді, телемережа CBS  

78 використала три політичні реклами під час трансляції матчу за Суперкубок, одна з яких - 

79 апарату Білого дому президента Буша про Національну політику з контролю за  

80 наркотиками. 

81 У Центральній і Східній Європі державне телебачення є «основним джерелом новин для  

82 переважної частини населення» (OSI / Програма моніторингу та захисту прав при ЄС,  

83 2005). У даному випадку державне телебачення також потребує значної економічної  

84 незалежності для захисту редакційної незалежності. Комерційне телебачення в Європі  

85 залучає рекламодавців і глядачів за рахунок популярних «реаліті-шоу»,  спортивних  

86 заходів, що приносять прибутки, а також документальних та інших програм, виробництво 

87 яких вимагає значних витрат і спеціальних ефектів. Для завоювання глядачів на державне 

88 телебачення чиниться серйозний тиск з вимогою імітації програм комерційного  

89 телебачення, щоб продовжувалося державне фінансування його роботи. 

90 Ще одну загрозу незалежності державного телебачення представляють політичний тиск і 

91 втручання. Оскільки канали державного телебачення використовують державне  

92 фінансування, вони також створюють «буферні» структури для захисту своєї редакційної 

93 незалежності. Така буферна структура, як правило, складається з незалежного правління, 

94 яке визначає політику, і групи управління поточними справами. Більшість з них працює  

95 відповідно до визначених директивними вказівками щодо випуску програм. У 

96 різних країнах такі заходи для забезпечення незалежності державного телебачення 

97 реалізуються з різним ступенем успішності. Наприклад, в Чеській Республіці 

98 телевізійні журналісти говорять про те, що не відчувають прямого тиску з боку держави. 

99 У той же час вони піддаються непрямому тиску з боку членів парламенту, які засуджують 

100 їх за критичні повідомлення чи журналістські розслідування. В інших країнах  

101 державне телебачення висловлює точку зору, яку хотіла б бачити держава. 

102 Великі телевізійні мережі можуть також обмежувати кількість програм для меншин і  

103 підготовлених меншинами. В Європі дуже мало програм створюється для меншин. «У 

104 жодній країні комерційні мовні компанії не зобов’язані дотримуватись квоти, що  

105 вимагає трансляції програм, адресованих етнічним і мовним меншинам» (OSI / Програма 

106 моніторингу та захисту прав при ЄС, 2005). Навіть серед державних мовних каналів  

107 лише в Македонії закон вимагає дотримання певної квоти випуску програм для меншин. 

108 У США федеральне законодавство і директиви вимагають лише обліку кількості ліцензій 

109 на право використання мовних засобів масової інформації, які видані жінкам або  

110 представникам расових меншин. Менше 10% з 13 000, що мають ліцензію  
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111 американських станцій, контролюються жінками чи меншинами (Федеральна комісія із 

112 зв’язку, 2004-2005). У США необов’язково звітувати про кількість випусків в ефірі  

113 програм для меншин.  

114 Монопольний контроль над мовними засобами: у чому суть проблеми?  

115 У таких великих країнах, як Росія і США, багато людей вважають, що чим більше  

116 засобів масової інформації, тим це краще з точки зору незалежності ЗМІ.  

117 Дрібні місцеві канали працюють ізольовано один від одного і мають маленькі  

118 бюджети, тому державі простіше їх залякати або приховати від них реальний стан 

119 речей. На відміну від них, великі медійні організації володіють економічною  

120 потужністю і широтою географічного охоплення, необхідні для того, щоб виступити   

121 проти державного диктату. Навіть у таких невеликих демократичних країнах, як Естонія, 

122 консолідація ЗМІ зміцнила їх незалежність.  

123 Противників консолідації мовних засобів масової інформації турбує втрата контролю на 

134 місцях. Чеський журналіст Ян Урбан відзначає, що в Чеській Республіці існує  

135 «практично повна монополія в електронних ЗМІ, а також на ринку реклами» (O’Connor, 

136 2004). Коли кілька корпорацій монополізують ринок, говорить засновник телекомпанії 

137 CNN Tед Тернер, «це нагадує ситуацію, коли диктатор вирішує, які кандидати можуть 

138 брати участь у парламентських виборах, а потім закликає людей вибрати своїх лідерів» 

139 (Turner, 2004).  

140 Одна з моделей захисту від монопольного контролю міститься в литовській конституції. 

141 У ній говориться, що «цензура засобів масової інформації заборонена» і що «держава,  

142 політичні партії, політичні та громадські організації, й інші організації або особи не  

143 можуть монополізувати засоби масової інформації». До недавнього часу компаніям, що 

144 працюють в галузі засобів масової інформації в США, було також заборонено мати  

145 більше однієї телевізійної станції на середньому або малому ринковому просторі.  

146 Прихильники великих медійних організацій кажуть, що такі обмеження не потрібні,  

147 оскільки змінюється характер засобів масової інформації. Так, в 2003 році Федеральна 

148 комісія з  комунікацій США стверджувала, що правила обмеження рівня консолідації  

149 засобів масової інформації не враховували таких альтернативних варіантів, як кабельне 

150 телебачення та Інтернет. Ці нові технології повинні забезпечити громадам і окремим  

151 людям доступ до різних точок зору, не вимагаючи при цьому розширення контролю  

152 держави над тим питанням, кому належать ЗМІ.  

153 Противники монополії в галузі засобів масової інформації відповідають, що  

154 найважливішою проблемою є охоплювана засоби масової інформації аудиторія.  

155 Надрукована в підвалі листівка потрапить у руки набагато меншого числа читачів, ніж 

156 газети «Известия» або «Вашингтон Пост». Як написав американський професор права  

157 Джеймс Баррон: «Тестом на існування у певної громади можливостей для вільного  

158 самовираження є не стільки наявність безлічі альтернативних ЗМІ, скільки безліч  

159 можливостей гарантувати право самовираження через ЗМІ з досягненням максимального 

160 впливу».  

161 Від того, як суспільство вирішить забезпечувати свободу і незалежність засобів масової 

162 інформації – будь то регулювання, рішення суду, технологія або ринкові  механізми –  

163 може залежати майбутнє його як демократичної країни. 

 

Тема 2. Глобалізація та справедлива торгівля 

Питання для обговорення: Як відповідь на глобалізацію ринку, чи повинна наша 

демократична держава проводити сертифікацію кави та інших продуктів на предмет 

дотримання принципів справедливої торгівлі? 

 

1 Глобалізація призвела до приголомшуючих змін у всьому світі. Виробники та споживачі  

2 сьогодні продають і купують на всесвітньому ринку: протягом всього лише декількох днів 

3 партію блакитних джинсів, виготовлених в Лахорі, може бути продана в Лос-Анжелесі,  

4 відвантажена в Лідіце та запущена в роздрібний продаж у Лодзі. Гроші перетинають  
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5 кордони практично миттєво. Новини та ідеї швидко поширюються через Інтернет.  

6 Сьогодні, як ніколи раніше, все більше людей отримує більш швидкий доступ до обсягу  

7 інформації, що безперервно зростає.  Взаємного впливу піддається все – від процесу  

8 виготовлення взуття або вирощування пшениці до запобігання тероризму та сприяння  

9 демократії, оскільки все є взаємопов’язаним. Одні люди розглядають темпи і масштаби  

10 глобалізації як чудове явище, інші ж вбачають у них загрозу. У багатьох демократичних 

11 країнах пересічні громадяни намагаються знайти способи ефективнішого впливу та  

12 контроль над процесом прийняття глобальних рішень урядами та корпораціями, 

13 особливо в галузі торгівлі. Прикладом цього є рух за справедливу торгівлю, що  

14 намагається домогтися справедливого обміну різними товарами між виробниками в  

15 бідніших країнах і споживачами в багатших. Одним з таких товарів є кава. 

16 Що таке глобалізація? 

20 "Існує небагато речей, які б так глибоко розділяли людей в усьому світі, як глобалізація", - 

21 зазначає Нобелівський лауреат, економіст Джозеф Стігліц. "Одні вважають, що за нею  

22 майбутнє, що обіцяє небачене процвітання кожної людини, де б вона не жила". Інші,  

23 подібні десяткам тисяч людей, які організовують демонстрації скрізь, де проводить свої 

24 зустрічі Всесвітня організація торгівлі, "звинувачують глобалізацію у всіх смертних  

25 гріхах – від знищення національних культур до збільшення бідності". Економіст Джагдіш 

26 Бхагваті дає визначення глобалізації з точки зору економіки. На його думку, зусилля  

27 різних держав по скороченню бар’єрів на шляху торгівлі та інвестицій, в сукупності з  

28 новими інформаційними технологіями, призвели до надзвичайно швидкого надання  

29 послуг та переміщенню капіталів між країнами і всередині самих країн. У той же час при 

30 глобалізації  простір і час, які колись служили певним буфером, що захищає місцеві  

31 ринки, істотно скоротилися: "Виробники в бідних країнах [піддаються] все більшому  

32 ризику в результаті виходу на світові ринки в пошуках більшого процвітання". Релігійний 

33 лідер Джонатан Закс заперечує суто економічне пояснення глобалізації. "Людство було  

34 створене не для того, щоб служити ринкам", – стверджує він. "Ринки були створені для  

35 того, щоб служити людству". Парадоксально, але існуюча завдяки глобалізації  

36 варіативність вибору на ринку призвело до істотної втрати нами можливості самостійно  

37 управляти своїм власним життям. У результаті цього, за його словами, "виникає така  

39 ситуація, що коли виникають проблеми, що періодично неминуче, ми схильні впадати у  

40 відчай, тому що нашу долю визначають інші, а не ми самі". На його думку, засобом від  

41 такого занепокоєння є необхідність розглядати людей як щось більше, ніж просто дійових 

42 осіб в економічній грі, і повернути їм право робити особистий і соціальний вибір,  

43 особливо в галузі торгівлі. 

44 Глобалізація в сфері торгівлі кави: Фермери та виробники у світовій економіці 

49 Кава була і продовжує залишатися одним з основних товарів міжнародної торгівлі з того 

50 часу, як арабські купці вперше привезли її з Ефіопії 1000 років тому. Сьогодні  

51 місткість світового ринку кави становить понад 80 мільярдів доларів США на рік, і кава є 

52 другим продуктом, що найбільше продається на планеті після нафти. У той же час, за  

53 даними «Transfair», групи по боротьбі за справедливу торгівлю, більше половини кави у 

54 світі виробляється дрібними сімейними фермерськими господарствами. Як стверджує  

55 Бхагваті: «Фермерам, які переходять від виробництва традиційних товарів першої  

56 необхідності до товарних культур (таких, як кава) з причин, що це гарантує більш  

57 високі прибутки при існуючих цінах, загрожує небезпека їхнього краху, якщо на ринок  

58 несподівано вийдуть їхні суперники з інших місць з більш низькими цінами. …Оскільки 

59 лише деякі фермери в бідних країнах схильні припускати можливість такого небажано  

60 розвитку подій, несподіваний крах є вельми ймовірним». 

61 Проблеми, що стоять перед місцевими виробниками, були нещодавно наочно  

62 продемонстровані в документальному фільмі «Чорне золото». У фільмі розповідається  

63 про Тадессе Мескела, генерального менеджера кооперативного союзу з вирощування кави 

64 в провінції Оромія, який більшу частину свого часу їздить по світу в пошуках покупців  

65 кави, готових платити його фермерам більш вигідну ціну, ніж та, яку встановлює  
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66 міжнародна товарна біржа. Він представляє понад 100 кооперативів, які об’єднують  

67 74 000 ефіопських фермерів – виробників кави, і близько півмільйона членів їх сімей.  

68 Якщо ціна на каву не підвищуватиметься, цим фермерам загрожує банкрутство. "Ми  

69 сподіваємося, що одного разу споживачі зрозуміють, що вони п’ють", - говорить Мескела. 

70 "Якщо споживачі будуть краще поінформовані, вони можуть змінити стан речей. Мова  

71 йде не тільки про каву. Всі продукти продаються за дуже низькою ціною, що вкрай  

72 негативно позначається на виробниках». Не маючи можливості мати справу  

73 безпосередньо з покупцями, більшість дрібних виробників кави має продавати свій 6 

74 урожай посередникам, часто за ціною, що становить менше половини ринкової вартості. 

75 Вільна торгівля 

76 Основним переконанням багатьох прихильників глобалізації є те, що вільна торгівля –  

77 торгівля без державних податків або субсидій (цінової підтримки) – сприяє економічному 

78 зростанню кожного, оскільки вільний ринок дає можливість виробляти найкращу  

79 продукцію та послуги за найкращими цінами. Проте, процес створення «вільної торгівлі» 

80 був і продовжує залишатися нерівномірним і непослідовним. Наприклад, деякі розвинуті 

81 країни піддають критиці тарифи (податки), які накладаються на їх сільськогосподарську 

82 продукцію більш бідними країнами Африки і Південної Америки. У той же час, багаті 

83 країни часто субсидують своїх власних сільськогосподарських виробників, ставлячи у  

84 невигідне становище дрібних фермерів у країнах, що розвиваються. 

85 У ситуації з кавою деякі корпорації враховують обставини, з якими доводиться стикатися 

86 фермерам. Корпорація «Starbucks», гігантський виробник кави в Америці, виконує свою 

87 власну добровільну програму підтримки  «взаємовигідних відносин з фермерами –  

88 виробниками кави і кавовими громадами». Ще одним проявом реакції на нестійке  

89 становище фермерів є рух за «справедливу торгівлю». 

90 Справедлива торгівля 

91 Прихильники справедливої торгівлі стверджують, що вона здатна гарантувати створення 

92 основних механізмів економічної підтримки та захисту фермерів. За заявами Федерації  

93 справедливої торгівлі, справедлива торгівля працює за допомогою забезпечення  

94 гарантованої мінімальної плати за вирощений дрібними виробниками врожай і заохочення 

95 використання стійких методів вирощування продукції. За правилами справедливої  

96 торгівлі фермери отримують кредити, яких вони дуже потребують, і їм також  

97 гарантується мінімальна ціна за їхню продукцію. Наприклад, ціна фунта кави у  

98 відповідності з принципами справедливої торгівлі  становить 1,26 доларів США. Для  

99 порівняння, світова ціна складає близько 1 долара США за фунт, з яких виробники кави 

100 отримують менше 50 центів за фунт». Якщо б виробники кави отримували справедливу 

101 оплату, вони могли б вкладати кошти в охорону здоров’я, освіту та охорону  

102 навколишнього середовища. Федерація справедливої торгівлі та інші організації  

103 використовують систему незалежної сертифікації для того, щоб визначати, чи  

104 виробляється продукція відповідно до стандартів справедливої торгівлі. Створене в  

105 1997 р., «Міжнародне об’єднання організацій щодо відповідності  

106 принципам справедливої торгівлі» (FLO) являє собою об’єднання приблизно 20 

107 організацій, що здійснюють ініціативу по присвоєнню ярликів про відповідність  

108 принципам справедливої торгівлі в основному в Європі і Північній Америці. 

109 Сертифіковані виробники та продукти можуть використовувати спеціальний символ 

110 на каві та іншій продукції. У різних країнах використовуються різні символи.   

111 Прикладом того, як працює процес сертифікації, можуть служити натуральні 

112 харчові продукти. У США і Європі державні організації сертифікують 

113 зернові культури, свійську худобу та переробні підприємства як «натуральні» 

114 на підставі урядових положень щодо того, які типи добрив і засоби боротьби зі 

115 шкідниками використовуються. Сертифікація полегшила споживачам і 

116 виробникам процес розпізнавання та реалізації натуральних сільськогосподарських 

117 продуктів. Незважаючи на те, що сертифікація натуральних харчових продуктів 

118 проводиться урядами в Америці і Європі, на сьогоднішній день жодна країна не 
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119 прийняла програми сертифікації щодо відповідності принципам справедливої торгівлі.  

120 Сертифікація на предмет відповідності принципам справедливої торгівлі: 

121 Прихильники і противники 

122 Прихильники цього процесу стверджують, що забезпечення сертифікації щодо 

123 відповідності принципам справедливої торгівлі заохочує і винагороджує етичну 

124 поведінку на ринку. Вони відзначають, що здійснюючи спонсорську підтримку  

125 продукції, яка забезпечує справедливу заробітну плату працівників за кордоном,  

126 громадяни можуть сприяти глобальній стабільності і взаємній повазі. Таким чином, 

127 упровадження системи сертифікації сприяє утвердженню демократичних принципів 

128 у власній країні і за кордоном. 

129 Прихильники стверджують, що сертифікація на предмет відповідності принципам 

130 справедливої торгівлі є абсолютно логічним і відповідальним використанням державної 

131 влади. Держава втручається у справи іноземних і внутрішніх ринків за допомогою таких 

132 засобів, як надання субсидій для підтримки цін, тарифи та квотування. Аналогічно  

133 сертифікації натуральних продуктів, сертифікація на предмет дотримання принципів  

134 справедливої торгівлі може служити більш широким національним економічним  

135 інтересам, при тому, що вона допомагає внутрішнім споживачам. Сертифікація гарантує 

136 споживачам, що виробники отримують справедливу ціну за каву та іншу продукцію.  

137 Запровадження системи  сертифікації виховує споживачів і виробників, залишаючи за 

138 ними право вибору. Вона є хорошим балансом між механізмами підтримки з боку  

139 держави і вибором, який роблять громадяни. Крім того, за твердженням прихильників 

140 цього заходу, природним результатом некерованих ринків є не ефективність, а  

141 монополія. При мінімальних витратах державне регулювання сприяє надійнішому  

142 захисту інтересів громадян у себе вдома і більш справедливій практиці трудових  

143 відносин за кордоном. Інвестиції такого характеру сприяють упровадженню  

144 демократичних принципів, заснованих на праві вибору, а не на благодійності. Державні 

145 правила існують для захисту прав громадян, компаній і корпорацій. Прихильники також 

146 стверджують, що сертифікація на предмет відповідності принципам справедливої  

147 торгівлі є мистецтвом політичної гри. Гарантуючи мінімальну оплату дрібним  

148 виробникам кави та іншої сільськогосподарської  продукції, справедлива торгівля  

149 допомагає людям в інших країнах боротися з економічними або культурними  

150 викривленнями. Чим більше людей залишатиметься в своїх громадах і  

151 використовуватиме усталені сільськогосподарські методи, тим меншими будуть  

152 масштаби урбанізації, забруднення навколишнього середовища, і тим менше іммігрантів 

153 намагатиметься вирватися зі своїх країн. 

154 Навпаки, противники сертифікації на предмет дотримання принципів справедливої  

155 торгівлі вважають, що глобалізація допомагає зробити виробництво кави більш  

156 ефективним і рентабельним. Ті виробники кави, які залишаються на ринку, стають більш 

157 ефективними і вимагають більш високих цін за свою продукцію. А державна  

158 сертифікація, навпаки, лише призведе до спотворення ринку і підвищення витрат. 

159 Сертифікація щодо дотримання принципів справедливої торгівлі буде на користь 

160 лише неефективно працюючим виробників кави. Крім того, стверджують противники, 

161 кава показує, чому в сертифікації на предмет дотримання принципів справедливої  

162 торгівлі немає необхідності. Вільний ринок реагує на потреби споживачів краще, ніж це 

163 робить держава. Ринки швидко пристосовуються до потреб суспільства: якщо споживачі 

164 будуть вимагати більше кави, відповідного принципам «справедливої торгівлі», то ринок 

165 відреагує на цю вимогу. На відміну від такого стану речей, державне регулювання реагує 

166 на дію не економічних, а політичних сил. Потреби і бажання споживача найкраще  

167 задовольняє вільний ринок, а не державне регулювання. І, нарешті, супротивники  

168 стверджують, що сертифікація є свого роду свавіллям. Вона нав’язує певні моральні  

169 погляди всім членам суспільства. У світі, в якому існує така безліч різних культур,  

170 людям необхідний більш високий ступінь толерантності щодо різних цінностей. Вільний 

171 ринок поважає відмінності і не нав’язує єдиний «правильний» шлях. 
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172 Глобалізація продовжуватиме все тісніше пов’язувати народи і країни. Як окремі 

173 люди і країни зможуть скористатися цими новими можливостями? 

 

Тема 3. Глобальна зміна клімату 

Питання для обговорення: Чи слід нашій демократичній країні приймати систему 

обмеження викидів за допомогою квот для встановлення межі викидів парникових газів? 

 

1 Білі ведмеді можуть проплисти до 100 миль, перш ніж потонути. Вони плавають, 

2 полюючи на тюленів – свою улюблену їжу, а тюленів можна знайти на морському льоду. 

3 Якщо лід тане, а білі ведмеді опиняються далеко від землі, вони гинуть. На жаль,  

4 полярний льодовиковий шар в Арктиці тане у зв’язку зі зростанням температури. 

5 Внаслідок цього все більше білих ведмедів тоне, коли намагаються зловити тюленів у 

6 океані, але при цьому не можуть знайти пласт льоду, на якому вони могли б  

7 відпочивати. Також все більше ведмедів залишається на землі, де їм доводиться  

8 копатися в смітті в пошуках їжі, чи йде вглиб суші, якщо не можуть знайти її на березі.  

9 Сумним прикладом є випадок з одним білим ведмедем, який нещодавно опинився в селі на  

10 Алясці в пошуках їжі й був убитий, оскільки він загрожував безпеці людей (Halpin,  

11 2008). За прогнозами експертів, якщо зміни глобального клімату не будуть зупинені,  

12 дві третини білих ведмедів зникне до 2050 року (Revkin, 2007). Білі ведмеді не єдиний  

13 вид, на який вплине глобальна зміна клімату. У підготовленому в 2003 році звіті  

14 Міністерства оборони США підтверджувався той факт, що зміна клімату має місце, і  

15 визнавалася можливість його порівняно різкої зміни. Такі зміни, на думку  

16 Міністерства, можуть призвести до «зіткнень, бойових дій, і навіть до війни» через  

17 нестачу продуктів харчування, втрат прісної води, порушень у постачанні електроенергії 

18 та міграції мільйонів зневірених людей (Schwartz and Randall, 2003). Генеральний  

19 Секретар ООН Бан Кі-Мун заявив, що глобальна зміна клімату представляє серйозну  

20 загрозу для людства і планети, й є такою ж серйозною, як війна (Osborne, 2007).  

21 Сьогодні лідери більшості країн погоджуються з тим, що для запобігання катастрофи  

22 необхідно щось зробити. Країни надзвичайно зацікавлені в скороченні шкідливого впливу 

23 парникових газів, особливо двоокису вуглецю (CO2). Одним із шляхів досягнення цієї  

24 мети є політика обмеження промислових викидів за допомогою квот. 

25 Що таке парникові гази і парниковий ефект? 

26 Ученим відомо про «парниковий ефект» вже більше ста років. Сонячне випромінювання 

27 проходить крізь атмосферу Землі і відбивається від її поверхні. Замість того, щоб 

28 повернутися назад у космос, випромінювання затримується атмосферою і перетворюється 

29 в тепло. Цей процес захищає Землю від того, щоб вона може охолонути й стала  

30 непридатною для життя. За кілька останніх століть у зв’язку з такими видами діяльності 

31 сільське господарство, опалення і промисловість, підвищилася концентрація CO2 та 

32 людини, як інших газів, які затримують сонячне випромінювання. У сукупності ці викиди  

33 називаються «парниковими газами».  

34 Звичайно, Земля може нагріватися природним шляхом, однак за оцінкою вчених, велика 

35 частина викидів, які призводять до нагрівання атмосфери, є результатом спалювання  

36 таких видів добувного палива, як вугілля, нафта і бензин. США, населення яких складає  

37 менше 5% населення світу, виробляють 22% парникових газів, які є продуктом   

38 життєдіяльності людини. Другим  найбільшим джерелом парникових газів є Китай, який, 

39 при населенні, що становить майже 20% всіх людей, які живуть на Землі, виробляє 18%  

40 таких газів («US Emissions in a Global Perspective,» 2007). Спалювання лісів з метою  

41 розчищення землі для сільськогосподарських цілей, прокладання доріг, житлової та  

42 комерційної забудови  є джерелом до 25% світових викидів CO2 (Mitchell et al., 2007). 

43 За даними Міжурядової комісії ООН зі зміни клімату (IPCC) за останні 200 років (ера  

44 промислової революції) рівень CO2 в атмосфері зріс приблизно на 30%. За даними звіту  

45 IPCC за 2007 рік, в основному підвищення середніх температур у світі за останні 50  

46 років «з великою часткою ймовірності» є результатом людської діяльності. IPCC  
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47 прогнозує, що зростання концентрації парникових газів в атмосфері призведе до різкого 

48 підвищення температури на Землі, що спричинить нові посухи, зниження врожаїв, і навіть 

49 голод у бідних країнах. Розплодяться комахи, збільшиться кількість таких хвороб, як  

50 малярія, що переноситься ними. Більш потужні шторми, що підсилюватимуться  

51 внаслідок потепління океану, представлятимуть загрозу для життя. За оцінками вчених,  

52 крім зникнення білих ведмедів і арктичної екосистеми, вимре багато видів тварин, птахів і 

53 риб, а також зміняться або зникнуть інші екосистеми. 

54 Обмеження викидів вуглецю: Кіотський протокол і системи обмеження  

55 промислових викидів за допомогою квот 

56 Сьогодні для обмеження викидів CO2 країни використовують різні стратегії. У 1997 році 

57 174 країни підписали Кіотський протока – угоду, покликану скоротити викиди  

58 парникових газів. 36 з цих країн повинні скоротити свої викиди, у той час як від 137 країн, 

59 що розвиваються (включно і Китай – другого головного винуватця викидів вуглецю)  

60 вимагається лише здійснювати моніторинг своїх викидів і повідомляти про них. США,  

61 одне з найбільших джерел викидів вуглецю в світі, підписали Кіотський протокол, але  

62 офіційно так його і не ратифікували. Як би там не було, США та інші країни, які не беруть 

63 участі в Кіотському протоколі, все ще вивчають шляхи скорочення викидів. 

64 Крім використання Кіотського протоколу та інших договорів про скорочення 

65 викидів CO2, уряди багатьох країн запроваджують економічні стимули. Європейський  

66 Союз розробив конкретну стратегію, яка називається Система торгівлі правом на 

67 викиди (СТВ). Уведена в дію в 2005 році, ця система є одним з варіантів стратегії  

68 обмеження промислових викидів за допомогою квот. Відповідно до цієї системи, країна 

69 або група країн встановлює межу кількості забруднюючих речовин, які можуть бути  

70 викинуті в атмосферу. Компаніям або певним секторам економіки, таким як енергетика чи 

71 обробна промисловість, надається певна кількість «кредитів», що визначають кількість  

72 забруднюючих речовин, які вони можуть викидати.  

73 В Європейському Союзі країни, компанії або сектори, що перевищують свій ліміт  

74 кредитів по CO2, мають два варіанти: вони можуть або заплатити великий штраф за  

75 додаткове забруднення, або ж купити кредити на можливість забруднення у інших  

76 компаній або галузей, що викидають менше забруднень, тому вони їм не потрібні.  

77 Фактично, СТВ створює ринок, на якому компанії можуть торгувати забруднюючими  

78 викидами. Цей ринок виконує кілька функцій: (1) він дозволяє компаніям, які виробляють 

79 у великій кількості CO2, залишатися у сфері своєї діяльності, але при цьому також  

80 стимулює великих забруднювачів зменшувати свій вуглецевий «слід»; (2) він заохочує  

81 компанії, які викидають менше CO2, (3) він дозволяє державам обмежувати загальну  

82 кількість CO2, що викидається в атмосферу; і (4) він використовує економічні стратегії  

83 для досягнення конкретних політичних цілей.  

84 Системи обмеження промислових викидів за допомогою квот для регулювання 

85 викидів CO2 використовують або розглядають можливість використання й інші 

86 країни. У Російській Федерації застосовується аналогічна програма під назвою «спільне  

87 здійснення», яка дозволяє країнам, економіка яких знаходиться на перехідному етапі,  

88 створювати кредити на торгівлю правом викиду вуглецю. У Сполучених Штатах  

89 Америки, де вже існує система обмеження промислових викидів за допомогою квот, яка 

90 діє для регулювання викидів газів з вмістом двоокису сірки (SO2), зараз обговорюється  

91 питання щодо прийняття аналогічної системи для викидів CO2. 

92 Скептики і оптимісти в питанні про системи обмеження промислових викидів за  

93 допомогою квот  

94 Прибічники системи обмеження промислових викидів за допомогою квот кажуть, що ця 

95 політика допомагає сформулювати проблему глобальної зміни клімату таким чином, щоб 

96 вона була зрозуміла громадянам і споживачам. Оскільки зміна клімату є величезною  

97 проблемою, людям часто складно зрозуміти, як вони можуть на неї вплинути. Люди  
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98 краще реагують на проблеми, які стосуються їх безпосередньо, й які можна розв’язати за 

99 допомогою особистих рішень. Система обмеження промислових викидів за допомогою 

100 квот змушує платити певну ціну за викиди вуглецю. Оскільки громадяни і споживачі  

101 розуміють, що таке ціни, вони можуть вибрати шлях підтримки технологій і продукції, 

102 які призводять до меншим викидів вуглецю. Такий вплив з боку споживачів допоможе  

103 власникам компаній побачити користь у скороченні кількості викидів. Прихильники  

104 також вказують на успіх таких дій. Дослідники із Всесвітньої програми захисту  

105 навколишнього середовища відзначають, що прийнятий в США в 1990 році Закон про 

106 чисте повітря створив систему обмеження промислових викидів за допомогою квот  

107 щодо викидів двоокису сірки (SO2) – основного винуватця кислотних дощів. Ця  

108 система виявилася настільки успішною з екологічної та економічної точки зору,  

109 дозволивши скоротити викиди SO2 за незначну частину передбачуваних спочатку  

110 витрат, що Європейський Союз безпосередньо використовував її для розробки системи 

111 обмеження промислових викидів за допомогою квот щодо викидів СО2 (Mathers and  

112 Manion, 2005). Противники системи обмеження промислових викидів за допомогою  

113 квот впевнені, що такий план не може бути ефективним, оскільки є реакцію окремих  

114 країн на всесвітню проблему. Навіть якщо одні країни «обмежать» викиди вуглецю, інші 

115 будуть, як і раніше, їх виробляти. Таким чином, країни, в яких діють обмеження,  

116 втрачають свої позиції в промисловості на користь країн, в яких обмежень немає, і  

117 проблема викидів вуглецю продовжує існувати. Багато людей також виступають проти 

118 системи обмеження промислових викидів за допомогою квот, оскільки впевнені у тому, 

119 що вона призведе до скорочення кількості робочих місць та інших економічних переваг. 

120 Вони стверджують, що обмеження викидів за допомогою квот змушує компанії або  

121 виробляти менше вуглецю, або купувати право на здійснення таких викидів. У обох  

122 випадках результатом цього буде скорочення зайнятості (Jordan, 2009).  

123 Прихильники погоджуються з тим, що впровадження системи обмеження викидів за   

124 допомогою квот вплине на зайнятість в галузях економіки, в яких виробляється вуглець. 

125 З іншого боку, вони згадують про те, що сталося з появою автомобілів в 20 столітті:   

126 незважаючи на те, що зникли деякі види зайнятості, пов’язані із використанням коней, 

127 були створені нові робочі місця і галузі промисловості. Так само, стверджують вони,  

128 будуть створені нові робочі місця і галузі промисловості для задоволення потреб  

129 економіки, що виникнуть після скорочення викидів вуглецю. Система обмеження  

130 промислових викидів за допомогою квот наражається на певний опір з боку захисників 

131 навколишнього середовища, які вважають, що з процесу прийняття рішень часто  

132 виключаються деякі важливі зацікавлені сторони. Вони стверджують, що в ухваленні  

133 рішень щодо межі викиду CO2 беруть участь керівники промисловості, а 

134 групи захисників навколишнього середовища виключаються з їх обговорення. У  

135 дослідженні, проведеному Мережею із здійснення дій щодо клімату в Центральній і 

136 Східній Європі (CAN-SEE), зроблено висновок про те, що «НУО, що працюють в 

137 галузі охорони навколишнього середовища, часто виключаються з процесу проведення 

138 консультацій, і навіть у тих випадках, коли їм надавалася можливість висловити 

139 свої зауваження, вони не приймалися до уваги чи навіть не згадувалися» (Аналіз 

140 національних планів виділення коштів у нових членах ЄС, підготовлений незалежними 

141 НУО, 2004). Таких противників з числа захисників навколишнього середовища також 

142 турбує те, що дії урядів для того, щоб заручитися підтримкою компаній, роблять цю  

143 систему дуже кволою. Наприклад, у Чеській Республіці щорічна межа викидів CO2 була 

144 встановлена на рівні, що майже на 21% перевищує історично зафіксовані рівні викидів. 

145 Як це не парадоксально, але в системі, яка покликана служити на благо всіх людей,  

146 рішення приймаються лише невеликою групою обраних і дуже впливових людей за 

147 закритими дверима. Багато економістів і захисників екології виступають проти надання 

148 державою додаткового права на викиди основним виробникам CO2, не вимагаючи від 

149 них платити за це. Замість цього вони вважають за краще проводити аукціони з вуглецю, 

150 на яких найбільші виробники CO2 повинні купувати свої права на викиди у держави.  
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151 Завдяки цьому держава може використовувати ці кошти для підтримки реалізації інших 

152 стратегій скорочення викидів CO2, таких, як використання джерел «чистої енергії»  

153 (вітряної, сонячної, геотермальної, припливної). Деякі захисники навколишнього  

154 середовища навіть виступають за введення «податку на вуглець» у всіх випадках  

155 використання вуглецю, щоб стимулювати кожного до швидкого скорочення рівнів  

156 CO2  для уникнення екологічної катастрофи.  

157 Багато представників бізнесу принципово виступають проти податків на вуглець. 

158 Вони вважають, що їх першочерговий обов’язок полягає в необхідності заробляти гроші 

159 для своїх власників чи акціонерів, а державні норми часто розглядаються як спроби  

160 скоротити їх прибутки. Тому деякі компанії надають перевагу системі обмеження  

161 промислових викидів за допомогою квот прямим державним директивам, оскільки ці  

162 системи забезпечують їм більшу гнучкість у прийнятті рішень з того, як вони  

163 виконуватимуть свої зобов’язання з викидів.  

164 Прихильники системи обмеження викидів за допомогою квот також стверджують, що 

165 компанії можуть скоротити свої викиди вуглецю, і при цьому процвітати економічно 

166 без додаткових витрат з боку основних зацікавлених осіб. До недавнього часу на  

167 промислові компанії покладався тягар витрат на проведення моніторингу та звітності  

168 перед державою. Звітність вимагала часу, фінансових витрат, і залежала від чесності  

169 компаній, що її надавали. Сьогодні держави, неурядові організації і навіть прості  

170 громадяни можуть використовувати супутникові дані та інші ресурси, наявні в Інтернеті, 

171 щоб контролювати викиди CO2. Таким чином, компаніям більше немає необхідності 

172 платити за збір даних і звітність щодо них, або ж турбуватися про забезпечення 

173 прозорості. Використовуючи системи обмеження промислових викидів за допомогою 

174 квот, компанії можуть скоротити свої викиди вуглецю і забезпечити процвітання на 

175 ринку, і при цьому не вимагати додаткових витрат від акціонерів і не завдавати шкоди 

176 їхній репутації.  

177 Використання системи обмеження промислових викидів за допомогою квот є лише   

178 одним прикладом того, що колишній чеський президент Вацлав Гавел назвав «викликом 

179 відповідальної поведінки». У підсумку, відзначає він, «технологічні заходи і правила є 

180 важливими, однак не менш важливою є підтримка освіти, екологічного навчання та  

181 етики – усвідомлення спільності всіх людей і акцент на загальній відповідальності»  

182 (Havel, 2007). 

 

Тема 4. Комендантська година для підлітків 

Питання для обговорення:  Чи повинен наш уряд (місцева влада) запровадити 

комендантську годину для осіб, які не досягли 18 років?  

 
1 Ідея рівності прав громадян перед законом виходить із сутності демократії. Під час виборів 

2 кожен громадянин має лише один голос. Коли громадяни стають жертвами злочину, або  

3 вважають, що їхні права порушені, вони розраховують, що судом буде визначено для  

4 винуватих рівне покарання, незалежно від того, бідні вони чи багаті, релігійні чи атеїсти,  

5 є державними або політичними діячами чи ні. Кожне демократичне суспільство має  

6 надавати рівний захист прав громадян. Проте сьогодні та найважливіша спільнота  

7 громадян, яка є предметом регулювання багатьох законів, не має можливості впливати на  

8 законотворчість, - це неповнолітні. Діти і підлітки є найважливішою частиною кожної  

9 нації. Їхня поведінка регулюється соціальними нормами, законодавство диференційовано  

10 визначає їхню дієздатність залежно від віку. Вони не мають права голосувати, не мають  

11 багатьох привілеїв та відповідальності, якими володіють дорослі. Натомість законами  

12 забезпечується їхній захист і підтримка як неповнолітніх, так і всього суспільства. Одним  

13 із таких законів є введення комендантської години для неповнолітніх.  

14 Комендантська година: захист чи покарання?  
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15 Законами, що запроваджують комендантську годину для неповнолітніх, встановлюється 

16 заборона перебувати на вулиці в певний час, зазвичай з 23:00 до 4:00 для молодих людей, 

17 які не досягли, як правило, 16-17 років. Ці норми є частиною більшої групи  

18 нормативних актів, що регламентують «статусні правопорушення», тобто одне і те ж  

19 діяння може бути правомірним, якщо його вчинив дорослий і протиправним, якщо його 

20 скоїв підліток. До інших прикладів, залежно від країни, відносять паління або  

21 вживання алкоголю в громадських місцях, втеча з дому або прогул занять у школі.  

22 Сьогодні одним з лідерів у розробці законів про комендантську годину для підлітків та їх 

23 застосуванні є США. Зазвичай такі закони приймаються на рівні штатів та органів  

24 місцевого самоврядування. Протягом 90-х років тисячі американських міст, з-поміж  

25 яких  ¾ міст з населенням, що перевищує 100 тис. мешканців, ухвалили нормативні акти, 

26 що встановлюють комендантську годину для неповнолітніх. Це було відповіддю на  

27 бурхливе зростання підліткової злочинності в США, що мало місце в період між 1988 і  

28 1992 роками. Протягом цих 4-х років число вбивств, скоєних неповнолітніми, зросло на 

29 55%, зґвалтувань – на 27%, нанесення тяжких тілесних ушкоджень – на 80%.  

30 62% насильницьких злочинів, вчинених молоддю, були скоєні особами у віці до 16 років.  

31 Однак статистичні дані також свідчать й про те, що саме неповнолітні найбільш часто  

32 ставали об’єктами підліткового насильства. Прийняття в 90-х роках законів про  

33 запровадження комендантської години було націлене на зниження рівня підліткової  

34 злочинності та запобігання посягань на молодих людей.  

35 У ряді європейських демократичних держав також ухвалені різні закони про  

36 комендантську годину для підлітків. Прийнятий у 1998 р. у Великобританії закон надав  

37 місцевим радам право вводити комендантську годину для дітей у віці до 10 років. У  

38 Шотландії поліції надано право затримувати неповнолітніх на вулиці в нічний час і  

39 направляти їх для участі у молодіжних програмах, що організовуються органами  

40 місцевого самоврядування. У Сербії обговорювалося питання про продовження дії щодо 

41 підлітків закону воєнного часу про комендантську годину. Комендантська година була  

42 введена також в Австралії, у м. Перт, рішенням австралійських законодавців на 1 рік, в  

43 результаті чого значно знизився рівень злочинності й антигромадської поведінки.  

44 У Радянському Союзі комендантська година для неповнолітніх діяла у багатьох регіонах 

45 країни у 70-ті-80-і роки. У сучасній Росії  - міста Москва, Санкт-Петербург, Бєлгород,  

46 Володимир, Ярославль, Курган, Магадан, Республіка Чувашія, Ханти-Мансійський  

47 автономний округ і ряд інших регіонів – також увели в останні роки на своїй території  

48 комендантську годину для підлітків або мають намір це зробити. У ряді регіонів Росії  

49 заборонено лише перебування підлітків у розважальних закладах без супроводу дорослих 

50 у нічний час. В Україні на сьогодні немає жодного міста чи регіону, де б діяла  

51 комендантська година для неповнолітніх. Хоча спроби ввести такий режим зафіксовані в 

52 кількох великих містах. До введення комендантської години місцева рада готує  

53 мешканців столиці України – міста Києва. 

54 Прийняття законів про комендантську годину в США було оскаржено Американським  

55 союзом громадянських свобод (ACLU). Юристи ACLU вважають, що такі закони  

56 порушують права людини, декларовані Конституцією Сполучених Штатів, включаючи  

57 свободу слова і мирних зборів, свободу від безпідставного затримання, справедливий  

58 розгляд справи судом і право на свободу пересування. Нічого дивного в тому, що місцеві 

59 закони про комендантську годину в США призвели до різних результатів, немає.  

60 Федеральний суд постановив, що комендантська година, введена в м. Даллас, штат Техас 

61 є неконституційним. Після того, як місто оскаржило дане рішення в суді вищої інстанції, 

62 було прийнято рішення, яке визначило, що введення комендантської години в Далласі є 

63 конституційним, тому що спрямоване на скорочення підліткової злочинності й числа її  

64 жертв. Суд вищої інстанції також визначив, що певне коригування закону про  

65 комендантську годину надасть неповнолітнім особам та їхнім батькам достатню свободу 

66 пересування після настання комендантської години. Інші громади взяли за приклад 
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67 Даллас і прийняли рішення про введення комендантської години. Однак у 2001 р. закони 

68 про комендантську годину були успішно опротестовані в штатах Аляска, Нью Джерсі,  

69 Нью-Йорк та інших регіонах. У цих випадках було визнано, що закони про комендантську 

70 годину порушують права молодих людей та їхніх батьків. Майже те саме відбулося в  

71 Самарі і Саратовської області (Росія), де комендантську годину для підлітків було  

72 скасовано рішенням суду або постановою прокуратури.  

73 Урівноважування прав та безпеки  

74 Більшість аргументів щодо комендантської години для неповнолітніх апелюють до двох 

75 головних ідей: (1) безпека неповнолітніх і суспільства та (2) права підлітків і дорослих.  

76 Безпека неповнолітніх і суспільства. Прихильники вважають, що введення  

77 комендантської години допоможе захистити беззахисних дітей. Більшість батьків є  

78 відповідальними, як вони вважають, проте багато хто не в змозі встежити за свої дітьми, 

79 які можуть стати жертвами вуличної злочинності. Комендантська година, як вважають,  

80 прихильники її введення, захистить таких дітей і допоможе батькам у виконанні своїх  

81 обов’язків. Захисники ідеї комендантської години також стверджують, що наслідком її  

82 ведення стане негативне ставлення молоді в районах, де є криміногенні зони й де  

83 членство в молодіжній банді є статусним символом. Комендантська година також сприяє 

84 тому, що підлітки перебуватимуть більше в своїх сім’ях, братимуть участь у позитивних  

85 видах діяльності, таких як спорт та молодіжні клуби.  

86 Противники комендантської години стверджують, що вона обмежує права батьків  

87 виховувати своїх дітей так, як вони вважають за потрібне. Вимагати від дорослих  

88 супроводжувати своїх дітей на заходи нерозумно і необґрунтовано, бо багато батьків не 

89 вважають за необхідне це робити або не в змозі супроводжувати дітей по місту.  

90 Прихильники комендантської години також вважають, що ці закони забезпечують  

91 громади чесними і позитивними засобами скорочення рівня підліткової злочинності.  

92 Злочинність неповнолітніх є серйозною проблемою, що часто тісно пов’язана з  

93 наркотиками і насильством. Молодіжні злочинні угрупування можуть тероризувати  

94 громади і створювати соціальний клімат, в якому кримінальні прояви стають  

95 нормою. Комендантська година для неповнолітніх сприяє вирішенню цих проблем,  

96 видаляючи підлітків з вулиць і, таким чином, оберігаючи їх від насильства в нічний час.  

97 Противники такого заходу думають, що ця програма неефективна. Вони звертають  

98 увагу на те, що проведені дослідження не встановили прямий зв’язок між  

99 комендантським годиною і рівнем підліткової злочинності. Одночасно, в ході  

100 досліджень були виявлені інші фактори (наприклад, зростання народонаселення та  

101 економічні зміни), які мають набагато більший вплив на злочинність неповнолітніх, аніж 

102 комендантська година. Також за результатами досліджень було виявлено, що більшість 

103 злочинів вчиняється неповнолітніми в період часу між 15:00 і 20:00 – тобто після  

104 повернення підлітків зі шкіл і до повернення їх батьків додому, але до настання  

105 комендантської години.  

106 Комендантська година, стверджують її прихильники, може сприяти суворішим діям  

107 поліцейських. Ця стратегія ґрунтується на теорії, яка передбачає, що правопорушення та 

108 злочини, що не представляють особливої суспільної небезпеки, такі як графіті на стінах, 

109 биття шибок, торгівля наркотиками (найбільш поширені злочини неповнолітніх) може 

110 сприяти розвитку атмосфери беззаконня, зростання кількості більш тяжких злочинів.  

111 Опоненти вважають, що комендантська година сприятиме зловживанням і схиляти  

112 цілком законослухняних молодих людей до правопорушень. Вони відзначають, що  

113 порушення правил комендантської години є найпоширенішим правопорушенням  

114 американських підлітків. Також, згідно зі статистикою, в США більшість заарештованих 

115 за порушення правил комендантської години не є білими, а особами з бідних верств  

116 населення  - вони піддаються більш жорсткому поводженню (тому що молодь з бідних 

117 районів має менше можливостей для «безпечних ігор» й їхня єдина можливість для  

118 проведення дозвілля – стояти на вулиці). Багато підлітків, які хоча б раз були притягнуті 

119 до відповідальності за правопорушення, переступають психологічну межу  
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120 кримінального світу. Наявність інформації про вчинення ними правопорушення   

121 зменшує можливості працевлаштування, впливаючи на їхнє майбутнє. Встановлення  

122 комендантської години може призвести до погіршення відносин поліція-підлітки.  

123 Права молодих і дорослих громадян  

124 Противники комендантської години стверджують, що подібна політика порушує  

125 особисті права і свободи неповнолітніх. Діти, на їхню думку, мають право на свободу 

126 пересування та зборів. Комендантська година знищує ці права. Молодь, особливо  

127 підлітки, мають законні підстави знаходиться без супроводу дорослих поза домом  

128 увечері. Є багато тих, хто працює після школи. Інші беруть участь у заходах в церквах, 

129 молодіжних клубах, спортивних секціях. Молоді громадяни не зможуть навчитися  

130 відповідальності, не маючи можливості діяти відповідально. Опоненти підкреслюють, 

131 що комендантська година «розглядає» всіх неповнолітніх як потенційних порушників. У 

132 той час, як тільки 0.2%  підлітків у США здійснюють серйозні правопорушення, 99.8% 

133 беруть участь у легітимних заходах у вечірній час. Більш того, ці закони дискримінують 

134 людей за віком, незважаючи на те, що рівень підліткової злочинності нижчий, ніж у  

135 дорослих. Прихильники комендантської години погоджуються з тим, що ця міра  

136 змушує законослухняну молодь залишати вулицю. Однак, вони розглядають дану  

137 обставину, як захист таких дітей від правопорушників і таку, що дає можливість поліції 

138 сфокусувати увагу на тих, хто дійсно порушує закон.  

139 Необхідність врівноважити права та безпеку вимагає від молоді і дорослих замислитися 

140 над цим питанням.  
 

Тема 5. Насильство у відеоіграх   

Питання для обговорення: Чи потрібно в нашій демократичній державі  кримінальне 

покарання осіб, які продають, видають на прокат або демонструють неповнолітнім 

відеоігри зі сценами насильства? 

 

1  У 1999 році два учні-підлітки застрелили дванадцять інших учнів і вчителів у середній    

2  школі Колумбайн в США. З’ясувалося, що обидва вбивці здійснили на практиці атаку,  

3  яку побачили в оновленій версії  відеогри «Doom». 

4  Які причини насильства? Простої відповіді на це питання немає, як, очевидно, немає і й  

5 якоїсь однієї причини. Деякі фахівці стверджують, що існують біологічні причини. Вони  

6 вважають, що в організмі деяких людей є гени або певний хімічний склад, який підвищує  

7 шанси того, що вони будуть агресивними. Інші до причин відносять такі соціальні  

8 проблеми як бідність, дискримінація, відсутність надії, руйнування сімейних цінностей,  

9 насильство проти дітей або ж зловживання алкоголем чи наркотиками. І, нарешті, деякі  

10 відзначають культурні чинники, такі, як кількість сцен насильства, що демонструються  

11 у засобах масової інформації.  

12 Насильство на телебаченні: Заклопотаність міжнародного співтовариства    

13 До сьомого класу середнє американська  бачить по телевізору 8000 вбивств і100тис  

14  актів насильства. Деякі люди говорять, що така велика кількість насильства на телебаченні  

15 робить американське суспільство більш схильним до насильства. Вони вважають, що  

16 якщо люди бачать так багато насильства, зростає вірогідність того, що вони діятимуть із  

17 застосуванням насильства. У 1972 році головний лікар державної служби охорони  

18 здоров’я, вищий медичний чиновник в американському уряді заявив, що «насильство на  

19 телебаченні… дійсно виявляє (негативний) вплив на певних членів нашого суспільства». 

20 Проведені після цього численні наукові дослідження підтвердили точку зору головного  

21 лікаря. Заклопотаність  проблемою насильства на телебаченні існує не лише в Сполучених 

22 Штатах. Ще в 1994 році, на зустрічі, що проходила під егідою Центру Картера для  

23 обговорення  політики в галузі радіо і телебачення, представники з Росії, Чеської  

24 Республіки та інших нових демократичних держав рекомендували «транслювати сцени  

25 насильства з надзвичайною обережністю. Телерадіокомпанії повинні добровільно  

26 погодитися на те, щоб уникати показу кадрів зі сценами насильства в той час, коли в  
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27 глядацькій аудиторії можуть знаходитися діти». У Литві телерадіокомпанії добровільно 

28 присвоюють програмам певні оцінки в залежності від віку, на який вони розраховані.  

29 Проте, оскільки такі обмеження робляться добровільно, деякі групи в Литві, наприклад, 

30 асоціації вчителів, виступають за активніше державне  регулювання. Багато фахівців в  

31 галузі суспільних наук погоджуються, що насильство на телебаченні може призводити до 

32 антигромадської поведінки дітей. Після п’ятирічного дослідження Американська  

33 асоціація психологів повідомила в 1992 році, що «насильство на телебаченні здатне  

34 викликати агресивну поведінку і може прищеплювати цінності, згідно з якими доцільно  

35 використовувати насильство у вирішенні конфліктів». Іншими словами,  перегляд  

36 телепрограм зі вмістом насильства може робити глядачів агресивними. Захисники 

37 телебачення вважають, що проблема є складнішою. В кінці кінців, не кожен, хто дивиться 

38  драму з вбивством, наступного дня виходить з дому і скоює вбивство. Мільйони людей 

39  бачать насильство на телебаченні, проте мало хто  з них здійснює акти насильства. Згідно 

40  їхніх тверджень, насильство у розважальних програмах намагаються зробити  

41 відповідальним за більш глибокі проблеми суспільства. Насильство на телебаченні  

42 відображає рівень насильства в американському суспільстві, але не є його причиною. Така 

43 позиція підтверджується результатами низки досліджень. Не дивлячись на те, що  

44 результати досліджень, що проводилися в 1999 році в університеті «Case Reserve» 

 45 і університеті штату Кент, показали серйозну заклопотаність високим рівнем насильства 

46 серед приблизно 2000 учнів третіх-восьмих класів у школах США, дослідники встановили 

47 існування лише незначного зв’язку між насильством і переглядом передач, що містять  

48 насильство. Серед учнів, яким максимально загрожувала небезпека готовності до  

49 застосування насильства, були ті, хто стали свідком або жертвою реального насильства  

50 вдома, в своїй общині або в школі. 

51 Насильство у відеоіграх 

51  Таку ж заклопотаність викликає насильство у відеоіграх. Комп’ютерні відеоігри були  

52  представлені громадськості в 1970-х роках. Сьогодні багато популярних відеоігор містять  

53  дуже багато сцен реалістичного насильства. Як діти реагують на відеоігри? У 2001 році  

54 психологи  Крейг Андерсон і Бред Бушман проаналізували результати 35 різних  

55 досліджень щодо насильства у відеоіграх. З наведених ними статистичних даних слід  

56 назвати такі: 79%  американської молоді грають в комп’ютерні або відеоігри регулярно. В 

57 середньому молоді люди у віці від 7 до 17 років проводять за цими іграми 8 годин на  

58 тиждень. У індустрії відеоігор ігри зі сценами насильства приносять близько 80 %  

59 доходів, тоді як ігри спортивного та інших форматів складають лише 20 % ринку. У  

60 вибірці з 33 популярних ігор, випущених двома основними виробниками ігор, 80 %  

61 містили сцени насильства. Здається, дітям подобаються ігри з насильством. За  

62 результатами одного дослідження, що проводилося серед учнів сьомих і восьмих класів,  

63 50 % віддавали перевагу іграм з насильством, і лише 2 % - освітнім.  

64  Не дивлячись на те, що даних досліджень про вплив насильства у відеоіграх менше, ніж 

65 про вплив насильства на телебаченні, багато дослідників дійшли висновку, що відеоігри з  

66  насильством негативно впливають на молодих гравців. У проведеному в 2001 році аналізі  

67  Андерсон і Бушман також дійшли висновку, що існує стійка закономірність результатів у  

68  п’яти напрямах зіткнення з відеоіграми, що містять насильство (1) підвищує прагнення  

69 до фізичного насильства; (2) збільшує кількість агресивних думок; (3) підсилює агресивні  

70  емоції; (4) збільшує агресивні вчинки; і (5) знижує позитивні вчинки.  

71  Не дивлячись на те, що багато фахівців погоджуються з цими висновками, є ті, які з ними 

72  не згодні. У 2001 дослідник в галузі комунікацій Джон Шеррі також провів аналіз  

73 результатів  досліджень і дійшов висновку, що «спільний вплив цих ігор на агресивність 

74 не є істотним». Проте, він погодився з тим, що більш сучасні ігри з великим вмістом сцен 

75 насильства дійсно  справляють значніший вплив на молодь.  

76  Правила, які існують сьогодні 

77  Нині індустрія відеоігор сама регулює свою діяльність. Більшість північно - 

78 американських виробників відеоігор використовують систему Комісії з оцінки  
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79 розважального програмного забезпечення (ESRB). Згідно цієї системи, фахівці оцінюють 

80 зміст кожної гри з точки зору насильства, використання ненормативної лексики, сексу і  

81 зловживання алкоголем і наркотиками. У Європі Пан-європейська система інформації про 

82 ігри (PEGI) використовує оцінки на основі віку. Ігри, переглянуті ESRB або PEGI,  

83 отримують певний символ оцінки, яким маркірується коробка гри: ігри з вмістом сцен  

84 насильства або сексу можуть отримати оцінки ESRB «АТ» (тільки для дорослих – 18 років  

85 і  доросліше) або оцінку PEG «18+» (тільки для людей 18 років і старше). На звороті  

86 коробки поміщаються символи, які характеризують ігри щодо сцен насильства, сексу,  

87 вживання алкоголю і наркотиків та ін. Виробникам рекомендується (але не вимагається) 

88 надавати ігри для аналізу; однак фірми Nintendo і Sega, наприклад, мають свій власний  

89 порядок. 

90 Критики відеоігор стверджують, що таких правил недостатньо. Вони посилаються на  

91 опублікований в 2003 році звіт Федеральної торгівельної комісії США (FTC), згідно з  

92 яким 78 % дітей у віці від 13 до 16 років могли купувати відеоігри з оцінкою «M-Mature» 

93 (вік 17 років і старше). Вони також стверджують, що багато батьків не знають, які ігри  

94 купують і в які ігри грають їхні діти. Вони вказують на справу Еріка Харріса і Ділана  

95 Клеболда – вбивць із середньої школи Колумбайн. За даними Центру ім. Саймона  

96 Уїзенталя, який вивчає групи ненависті в Інтернеті, Харріс і Клеболд видозмінили  

97 відеогру з насильством Doom, давши гравцям необмежену кількість боєприпасів і  

98 позбавивши жертви можливості оборонятися.  Є вірогідним, що обидва вбивці  

99 використовували гру, щоб на практиці здійснити свій напад. Навряд чи їхні батьки навіть 

100 знали, чим вони займалися. Ще до публікації звіту FTC, Асоціація інтерактивного  

101 цифрового програмного забезпечення,  торгівельна група, що працює в індустрії  

102 відеоігор, розробила стандарти продажу відеоігор та інструкції, що включають методи 

103 забезпечення виконання вимог. Згідно нової системи, на іграх поміщаються застережні 

104 символи, продавці  проходять спеціальне навчання, а кожен, хто хоче придбати або узяти 

105 напрокат відео зі сценами насильства, повинен підтвердити свій вік. 

106  Поточні дебати 

107 Деякі люди закликають до ще жорсткіших обмежень відносно відеоігор. Критики  

108  добровільної системи оцінки стверджують, що ця система не працює. Вони  

109 зазначають, що магазини не забезпечують дотримання добровільної оцінки, а батьки  

110 про це не знають. Вони також не вірять, що індустрія відеоігор, що приносить 10  

111 мільярдів доларів в рік, погодиться контролювати свої дії, коли продаж ігор молодим  

112 людям обіцяє так багато грошей. Деякі уряди погоджуються з необхідністю введення  

113 жорсткіших обмежень. У 2005 році американський штат Ілінойс прийняв «Закон про  

114 насильство у відеоіграх», згідно якому продаж або видача напрокат відеоігор з вмістом 

115 насильства або сексуальних сцен неповнолітнім є злочином. Магазини зобов’язані  

116 поміщати на етикетках відеоігор попередження батькам, а також розміщувати плакати, 

117 що роз’яснюють систему оцінок (маркування), що існує в індустрії. Порушників закону 

118 чекає штраф в сумі $1000 за перше порушення і $5000 або тюремний вирок строком  

119 до року за кожне нове порушення.  

120 Противники цих обмежень стверджують, що таке покарання необов’язкове. Вони  

121 вважають, що індустрія відеоігор робить відповідні кроки для захисту молодих гравців, і 

122 що до цих пір ще немає науково підтвердженої впевненості в тому, що відеоігри з  

123 насильством дійсно шкодять молоді. Противники говорять, що без таких доказів  

124 використання покарань, аналогічних тим, які слідують за продаж молодим людям  

125 сигарет або тютюнових виробів, є невиправданим. І, нарешті, деякі стверджують, що  

126 кримінальне покарання порушуватиме демократичні принципи свободи вираження  

127 думок. Верховний Суд США підтримав рішення про введення кримінального покарання 

128 за продаж сигарет, алкоголю і порнографічних матеріалів неповнолітнім, проте  

129 федеральні суди нижчої інстанції вже опротестували закони відносно відеоігор.  

130 Рішення щодо того, що робити з насильством у відеоіграх, та їх впливом на дітей, ще не 

131 прийнято. Дебати такого роду виникають завжди, коли демократична держава повинна 
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132 збалансувати право свободи вираження думок і свій обов’язок захищати від шкоди  

133 уразливих членів суспільства. 

 

Тема 6. Обов’язкове голосування 

Питання для обговорення: Чи повинно в нашій демократичній державі голосування бути 

обов’язковим? 

 

1 Голосування є ключем до громадянської участі в демократичному суспільстві. Вибори  - це  

2 важлива можливість для людей висловити свою підтримку схильності країни до 

3 демократії. Для того щоб країна була демократичною, кожний повноправний  

4 громадянин повинен мати право голосувати. Зазвичай, держави, що не забезпечують своїм  

5 громадянам право вибору під час голосування, не вважаються демократичними. Як свідчить  

6 статистика, люди в усьому світі надзвичайно високо цінують своє право брати участь у  

7 виборах. У демократичних країнах, для яких вільні вибори є відносно новим явищем,  

8 явка виборців на вибори зазвичай дуже висока. Однак в інших демократичних  країнах  

9 багато повнолітніх громадян намагаються не голосувати. Наприклад, у 2004 році під час   

10 загальнонаціональних президентських виборів у США менш як 60% громадян, які мають  

11 право голосу, прийшли на вибори. В інших демократичних країнах ситуація не краща.  

12 Коли в 1993 році в Литві відбувались перші відкриті вибори, в них взяло участь 78%   

13 зареєстрованих виборців, тоді як лише приблизно 50 % прийшли на вибори в 2004  

14 році. У парламентських виборах 2006 року в Чеській Республіці свої голоси віддали  

15 близько 65% громадян, які мають право голосу, що є значним зниженням явки у  

16 порівнянні з виборами 1992 року, в яких взяли участь 85% громадян. В Естонії участь у  

17 виборах знизилась з 78% в 1990 році до 58% у 2003 році. 

18 Занепокоєння з приводу низького рівня участі виборців у виборах  

19 Багато фахівців й пересічних людей у демократичних країнах стурбовані низьким  

20 рівнем участі виборців у виборах. У демократичних країнах були випробувані  

21 різноманітні варіанти підвищення участі в голосуванні, як то: 

22 • Рекламування або пропаганда необхідності голосування 

23 • Надання зразків бюлетенів та інформації про голосування заздалегідь поштою 

24 • Дострокове голосування до дня проведення виборів у зручних місцях 

25 • Електронні системи або надсилання бюлетенів поштою, що надають громадянам  

26 можливість голосувати, не виходячи з дому 

27 • Реєстрація в день виборів 

28 • Подовження часу роботи виборчих дільниць у день виборів 

29 З огляду на важливість голосування, дехто з тих, хто переймається низькою явкою  

20 виборців, запропонували зобов’язувати людей голосувати. Така практика зветься  

31 обов’язковим голосуванням. 

32 Громадянська участь і обов’язкове голосування  

33 У деяких демократичних країнах, як то Аргентина, Австралія, Бельгія, Італія й Мексика,  

34 від громадян вимагається голосувати на загальнонаціональних виборах. У цих країнах  

35 голосування вважається не тільки правом, а й громадянським обов’язком. Обов’язкове  

36 голосування також має певну історію й у США. Саймон Джекман зі Стенфордского  

37 університету відзначає, що штати Північна Дакота (1898) і Массачусетс (1918) внесли у  

38 свої конституції правки, що передбачали обов’язкове голосування, однак їх законодавчі  

39 органи не ухвалили законів, відповідно до яких голосування має бути обов’язковим. 

40 У державах, де законодавством закріплене обов’язкове голосування, кожний громадянин 

41 повинен зареєструватись й з’явитися на виборчу дільницю для участі в голосуванні. Від  

42 них не вимагається голосувати за конкретного депутата. Почасти люди умисно псують  

43 виборчий бюлетень, щоб висловити своє несхвалення списком кандидатів або ж  

44 голосують навмання за будь-якого кандидата. Той, хто вирішує не голосувати й не має  

45 при цьому поважної причини, повинен сплатити невеликий штраф. За даними  

46 Австралійського інституту правової інформації, австралійці, які не голосують й не  
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47 мають поважної й достатньої причини для неучасті в  голосуванні та відмовляються  

48 сплатити штраф, можуть потрапити в буцегарню, хоча таке покарання застосовується  

49 рідко. В інших країнах, де введено обов’язкове голосування, покарання осіб, які  

50 вирішують не брати участі виборах, також застосовується лиш інколи. Як правило, у  

51 країнах, де голосування є обов’язковим, існують сильні, централізовані в масштабах  

52 країни системи голосування. В Перу, наприклад, система реєстрації виборців  

53 координується офіційною організацією, що веде загальнонаціональну базу даних  

54 виборців. З досягненням віку, що дає право брати участь у виборах, люди отримують  

55 національне посвідчення виборця з фотографією й відбитком великого пальця руки.   

56 Обов’язкове голосування: прихильники і противники  
57 У прихильників обов’язкового голосування є кілька аргументів на підтримку того, чому  

58 ця практика повинна бути прийнята демократичними країнами. Передусім, обов’язкове  

59 голосування дійсно підвищує явку виборців на вибори. За оцінкою політологів Луїса  

60 Мессикотта, Андре Блеса й Антуана Іошинака країни, де голосування є обов’язковим,  

61 збільшується явка виборців на 8-15%. Частіш за все, зростання числа тих, хто голосує,  

62 спостерігається серед людей, які зазвичай не голосують, особливо серед бідних і менш  

63 освічених. Як відзначає Саймон Джекман, ―крім того, що обов’язкове голосування  

64  підвищує явку виборців, воно також усуває соціально-економічні відмінності між   

65 виборцями, які беруть участь у виборах‖. Іншими словами, як говорять прихильники,  

66 чим більше людей братимуть участь у демократичних виборах, тим з більшою  

67 впевненістю можна буде сказати, що  ці вибори законно відображають волю народу.  

68 Прихильники обов’язкового голосування також вбачають у ньому  важливі суспільні  

69 результати. На їхню думку, голосування складає необхідну частину роботи громадянина.   

70 Хоча вони й визнають, що цей обов’язок, можливо, примушує людей діяти всупереч  

71 власній волі, як відзначає американський коментатор з правових питань Джон Дін: «те ж  

72 саме можна сказати й про примус їздити тільки правою стороною дороги. Вимога до  

73 громадян голосувати є не більшим обмеженням, ніж вимога реєструватись на  

74 призовній дільниці. Й набагато меншим обмеженням, як вимога, наприклад, відвідували  

75 школу;  входили до складу судів присяжних  протягом тижнів або місяців; сплачувати  

76 податки або ж служили в армії в результаті призову на обов’язкову військову службу.  

78 Голосування – це найменше, що громадянин може зробити для своєї країни». Крім того,  

79 прихильники обов’язкового голосування стверджують, що воно містить в собі елемент  

80 громадянської освіти: якщо люди знатимуть, що вони повинні голосувати, вони  

81 будуть приділяти більше уваги різним питанням і приходити на виборчі дільниці більш  

82 інформованими. Закони про обов’язкове голосування закріплюють думку про те, що  

83 голосування є найважливішою частиною демократичної громадянськості. 

84 Противники обов’язкового голосування стверджують, що, принаймні, у США,  

85 громадяни не бажають обов’язкового голосування, що підтверджує проведене у 2004 

86 році компанією АВС опитування громадської думки. Вони навіть стверджують, що  

87 низький рівень явки виборців може свідчити про загальне задоволення виборців  

88 системою, що існує, а не про їхнє невдоволення нею. Оскільки участь у виборах є  

89 виявленням довіри до політичної системи, противники обов’язкового голосування також  

90 стверджують, що рішення не брати участі у виборах є одним з небагатьох засобів, що  

91 можуть кинути виклик корупції або шахрайству. Коли люди мають підстави  

92 побоюватись, що їхні голоси не будуть враховані, що ними маніпулюватимуть члени  

93 виборчих комісій, або що вони будуть якимось іншим чином використані неправильно,  

94 спроби змусити їх голосувати означатимуть їхній примус зголоситись з неправильними  

95 результатами. Канадський учений Філіп Палда погоджується з цим: «чим менш  

96 легітимними відчувають себе політики, тим частіше вони намагаються  ухвалювати  

97 закони, що зводили б навколо їхнього режиму «потьомкінські села» громадянської участі.  

98 Саме з цієї причини країни Радянського блоку змушували своїх громадян голосувати‖.  

99 Спроби змусити людей брати участь в корумпованих чи безглуздих виборах фактично  

100 послабляють владу  громадян у демократичному суспільстві. Крім того, противників  
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101 обов’язкового голосування турбує контроль з боку центрального уряду над  

102 інформацією, що потрібна при обов’язковому голосуванні. Сьогодні, коли комп’ютери  

103 й інформаційні бази даних можуть повідати про людину так багато, децентралізація  

104 контролю над виборчою інформацією є важливим засобом захисту громадян від  

105 посилення влади. І, нарешті, противники обов’язково голосування стверджують, що  

106 участь у виборах є  не обов’язком, а привілеєм. Якщо мета полягає в тому, щоб  

107 підвищувати рівень громадської участі, то існують більш прості й ефективні способи  

108 спонукати громадян до участі в житті демократичного суспільства, аніж обов’язкове  

109 голосування. Підвищення рівня освіти, яку отримують громадяни, може допомогти їм 

110 краще порозумітись у питаннях суспільної політики  й більш свідомо їх вирішувати.  

111 Нагадування людям про те, що їм необхідно брати участь у голосуванні, виховує в них 

112 особисту відповідальність, яка конче необхідна в будь-якій демократичній країні. Й,  

113 нарешті, критики обов’язкового голосування стверджують, що спроби змусити  

114 голосувати мільйони людей, яким нічого не відомо про вибори і які до них ставляться  

115 байдуже, є контрпродуктивними.  

116 Чи є запровадження обов’язкового голосування кроком уперед на шляху підвищення  

117 активності участі більш інформованих виборців або ж контрпродуктивною  

118 стратегією, яка послабляє владу громадян? У той час, як демократичні держави  

119 прагнуть до залучення все більшого числа громадян у життєво важливий процес  

120 голосування, громадяни повинні бути готові обговорювати цю й інші пропозиції,  

121 спрямовані на те, щоб зробити вибори воістину представницькими.  

 

Тема 7. Свобода самовираження 

Питання для обговорення: Чи слід в нашій демократичній державі дозволити «мову 

ворожнечі»?  

 

1 Практично всі з 192 країн-членів ООН погодилися слідувати  Загальній  декларації прав  

2 людини. Стаття 19 ЗДПЛ говорить, що «Кожна людина має право на свободу переконань і 

3 їх вираження; це право включає свободу мати переконання без втручання будь-кого, а 

4 також шукати, одержувати і передавати інформацію через будь-які засоби масової  

5 інформації, незалежно від кордонів». Згідно з думкою неурядової організації «Freedom  

6 House»: «ключовими словами є «кожна людина». Заперечувати цю доктрину означає  

7 заперечувати загальний характер  свободи інформації — одного з основних прав людини».  

8 Демократичні держави вважають, що свобода самовираження є найважливішою  

9 характеристикою їх суспільства. Вони стверджують, що саме свобода самовираження  

10 відрізняє їх від недемократичних країн. Проте навіть демократичні держави обмежують, 

11 або навіть забороняють, певні вислови, які вони вважають шкідливими або небезпечними. 

12 Прикладом такого конфлікту між свободою самовираження й іншими демократичними  

13 цінностями є мова ворожнечі – вислови, що провокують ненависть або насилля щодо  

14 інших людей або груп у суспільстві.  

15 Роль свободи самовираження в демократичному суспільстві  

16 Самоврядування потребує, щоб у  громадян була точна і реальна поточна інформація про 

17 проблеми, які стоять перед суспільством. Тільки існування можливості почути, вивчити та 

18 піддати сумніву певні ідеї гарантує культурний, економічний і науковий розвиток  

19 суспільства. Свобода самовираження також дає людям можливість висловити своє  

20 незадоволення або зневіру щодо дій держави й інших проблем, тим самим знижуючи  

21 вірогідність того, що в спробах самовираження вони будуть використовувати  

22 насильницькі методи. Свобода самовираження залишається одним з основоположних прав 

23 людей в демократичній країні.  

24 Демократична держава: Захисник і регулятор свободи самовираження  

25 Демократичні держави, як у Північній Америці, так і в Європі, захищають свободу  

26 самовираження. При цьому вони зберігають за собою певні повноваження з її обмеження. 

27 Наприклад, Перша поправка до Конституції США проголошує: «Конгрес не має права  
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28 приймати закони…що обмежують свободу слова чи преси». Тим не менш, свобода слова в  

29 США ніколи не вважалась абсолютною. Останніми роками Верховний Суд США посилив 

30 захист тих, хто виступає в підтримку непопулярних ідей. Проте, як відзначають фахівці у 

31 сфері громадянської освіти Лі Арбетман і Ед О’Брайєн, Суд також ухвалив рішення про 

32 те, що держава зберігає за собою право обмежувати певні види висловів або карати за них. 

33 До них відносяться вислови, що містять непристойності, комерційні виступи, дифамація 

34 (наклеп), «образливі слова» і підбурювання. Законодавство інших країн також забезпечує 

35 баланс між захистом і обмеженням свободи самовираження. Рада Європи, до складу якої 

36 входять 48 держав, у Статті 10 своєї Конвенції з Прав Людини проголошує: «Кожна  

37 людина має право на свободу самовираження… без втручання з боку державної влади і не 

38 залежно від кордонів». Проте важливо відзначити, що Стаття 10 включає довгий перелік 

39 винятків. Така свобода може бути обмежена для запобігання злочинам, для захисту  

40 національної і суспільної безпеки, фізичного і морального здоров’я нації, захисту судової 

41 влади, а також захисту репутації або прав інших громадян. До складу Ради Європи також  

42 входять Азербайджан, Чеська Республіка, Естонія, Литва, Македонія, Румунія, Російська 

43 Федерація, Сербія і Україна.  

44 Демократичні країни і свобода самовираження: Закон,  що написаний історією  

45 У багатьох демократичних країнах мешкають представники різних расових, культурних, 

46 мовних, релігійних  або етнічних груп. У відносинах між більшістю населення і групами 

47 меншин, які легко виділити за релігійною, етнічною, культурною або ідеологічною  

48 ознакою, часто виникає напруга. Така напруга може загострюватись під час  

49 економічних або соціальних заворушень, або коли яка-небудь група вважає, що з нею  

50 обходяться несправедливо. Деякі з таких образ сягають своїм корінням у глибину  

51 століть. По суті, законодавство демократичних держав сформувалося в процесі їх історії. 

52 Демократичні держави об’єднує загальна прихильність забезпеченню свободи  

53 самовираження, рівності і поваги  до своїх громадян. Однак те, як вони забезпечують  

54 баланс цих цінностей, певною мірою залежить від їх конкретної історії.  

55 Свобода самовираження і мова ворожнечі в Європі  
56 Під час Другої Світової війни багато демократичних країн Європи воювали з нацистською 

57 Німеччиною. Нацисти проголосили расову перевагу німців і оголосили певні групи людей 

58 не гідними життя. Враховуючи те, що нацисти знищили мільйони людей через їх  

59 приналежність до певної раси, етнічної групи або релігії, сьогодні демократичні країни  

60 Європи роблять все можливе,  щоб не допустити повторення цих жахливих подій. Так,  

61 згідно Російської Конституції: «Кожній людині гарантується свобода вираження ідей і  

62 свобода слова», «пропаганда соціальних, расових, національних, релігійних або мовних  

63 переваг заборонена». Аналогічні положення містяться у «Законі про надання інформації  

64 Громадськості» у Литві, в Конституції Азербайджану, України.  У Чеській Республіці, що  

65 була окупована нацистами під час Другої  Світової війни, Кримінальний кодекс  

66 передбачає покарання того, хто публічно ображає яку-небудь національну мову, расу або 

67 групу людей; публічно підбурює до ненависті щодо будь-якої нації або раси; або ж  

68 закликає до обмеження прав і свобод їхніх представників. Не дивлячись на це, кілька  

69 чеських політичних діячів піддавались різкій критиці за вислови, спрямовані проти  

70 циганського населення. Так, у квітні 2007 року адвокати, які представляли інтереси циган  

71 звинуватили заступника прем’єр-міністра Іржі Чунека у вчиненні злочину. Причиною  

72 стала цитата з виступу Чунека, де він заявив, що кожен, хто хоче одержати державну  

73 підтримку «повинен загоріти, перетворити свою сім’ю бог знає на що і розпалювати  

74 багаття на площах» («Чеські Рома висувають звинувачення, 2007 р.»). Хоча, за словами  

75 Чунека, він мав на увазі політиків, а не циган, спостерігачі відзначили, що анти-циганські 

76 екстремісти вітали його зауваження. В іншому випадку в 2006 році на відео було знято  

77 виступ Леани Яначкової, чеського сенатора і мера міста Острава, розташованого в  

78 Північній Моравії, в якому вона висловлювалася щодо циган, які живуть у поселенні  

79 Бедріска. Можна було почути, як Яначкова говорила: «Ось що я вам скажу – я не  

80 погоджуюсь ні з якою інтеграцією. На жаль, я – расист. Я не вірю у те, що циган можна  
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81 інтегрувати, щоб вони жили по всьому краю. Сумно, але ми вибрали Бедріску, і тому там 

82 вони і знаходитимуться, за високим парканом. Якщо хочете, через паркан буде  

83 пропущено електричний струм, і я з радістю прокричу про це всьому світу» («Сенатор в 

84 центрі критики», 2007 р.). Не дивлячись на те, що, за словами Яначкової, запис був  

85 обнародуваний її політичними суперниками, багато спостерігачів збентежені цим фактом. 

86 «Від жахів 30-х 40-х років нас відділяє всього одне покоління», - заявив Кумар  

87 Вішванатан, який надав цей відеозапис комітету Сенату з прав людини. «Якщо  

88 відповідальний, поважний сенатор і мер міста говорить такі речі, навіть якщо це і був  

89 жарт, я вважаю, що така людина повинна нести відповідальність за свої слова». Однак  

90 Комітет ухвалив рішення не проводити розслідування у цій справі.  

91 Свобода самовираження і мова ворожнечі в США  

92 Сполучені Штати виникли в результаті війни за незалежність від Великобританії, яку  

93 американці розглядали як повстання проти обмеження британцями їхніх прав. Одним з  

94 результатів цієї боротьби стало те, що Перша поправка до Конституції США гарантує  

95 захист свободи самовираження. Проте, після отримання незалежності Сполучені Штати  

96 узаконили поневолення мільйонів людей африканського походження. Американцям  

97 потрібно було 80 років і громадянська війна, щоб знищити рабство. Пройшло ще 100  

98 років, перш ніж афро-американці змогли користуватися своїми законними правами у  

99 боротьбі з ненависним расизмом, долаючи при цьому запеклий опір. Одним з результатів 

100 цієї боротьби стало те, що в багатьох американських містах і  штатах певні символічні дії 

101 стали вважатися мовою ворожнечі. У штаті Вірджинія більше 50 років існує закон,  

102 згідно якого забороняється спалювання хреста, «яке має на меті залякати яку-небудь  

103 людину або групу осіб». Згідно цього закону, спалювання хреста само по собі є  

104 достатнім доказом «мети залякування». У 1998 році Баррі Блек спалив хрест на  

105 нечисленному мітингу організації Ку-клукс-клан, що проходив на земельній ділянці, яка 

106 знаходиться в приватній власності. У Блека був дозвіл від власника ділянки, який також 

107 брав участь у цьому мітингу. Поліцейський помітив палаючі хрести і заарештував Блека. 

108 Блек був визнаний винним у порушенні закону, що забороняє спалювання хрестів. Він 

109 оскаржив це рішення у Верховному суді США. У 2003 році суд визначив відмінність між 

110 актом спалювання хреста і наміром осіб, які такий акт здійснюють. Згідно визначення  

111 суду, «Перша поправка до Конституції дозволяє штату Вірджинія оголошувати  

112 спалювання хреста поза законом, якщо таке здійснюється з наміром залякування».  

113 Водночас суд також визначив, що спалювання хреста може бути актом самовираження, 

114 який охороняється законом: наприклад, якби палаючий хрест використовувався під час 

115 політичного мітингу, то це було б виразом певної ідеології або групової солідарності. Як 

116 заявив суд, акт спалювання хреста не може бути неконституційним, оскільки закон, що 

117 забороняє таку дію, міг бути порушенням «законних політичних виступів, що є основою 

118 того, що покликана захищати Перша поправка до Конституції» (судова справа «Штат 

119 Вірджинія проти Блека, 2003 р.»).  

120 Заборона мови ворожнечі: Прихильники і противники  

121 Одні люди вважають, що мова ворожнечі не є злочином. На їхню думку, не дивлячись на 

122 те, що деякі вирази є огидливими і здатними заподіяти біль, дозвіл на їх застосування – 

123 зовсім невелика ціна, яку потрібно заплатити за свободу. Те, що є законним, зовсім  

124 необов’язково має бути прийнятним або бажаним. Ефективнішим шляхом боротьбі з   

125 висловами й ідеями, заснованими на ненависті, є їх засудження і небажання спілкуватися 

126 з тими, хто їх виказує. Використовуючи аргументи, переконання і навіть мову «любові», 

127 кожна людина може застосувати свободу самовираження для побудови такого  

128 суспільства, яке вона хотіла би бачити.  

129 Інші ж люди, виступаючи за дозвіл на мову ворожнечі, стверджують, що закони про її 

130 заборону будуть неефективними. Такі закони вимагають від держави обов’язку   

131 визначати реальні наміри того, хто виступає. Це складне і часто нездійсненне завдання. 

132 Якщо слово або символ можуть означати для однієї людини одне, а для іншої – зовсім 

133 інше, та закон не той інструмент, за допомогою якого потрібно класифікувати такі  
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134 прояви самовираження. Держава може більш продуктивно використовувати час і сили, 

135 караючи винних за ті дії, що породжують ненависть, а не за передбачувані наміри, які 

136 здатні породити ворожнечу.  

137 Люди, які хочуть, щоб за використання мови ворожнечі слідувало покарання,  

138 стверджують, що абсолютної свободи самовираження не існує. Натомість суспільство 

139 повинно саме – через законодавство – визначати межі свободи слова. Забороняючи мову 

140 ворожнечі, держава забезпечує баланс між свободою самовираження й іншими  

141 основними демократичними цінностями, такими як повага і толерантність. Якщо  

142 держава виявиться нездатною забезпечити такий баланс, люди завжди можуть самі його 

143 змінити. Противники також вважають, що покарання за мову ворожнечі підвищує  

144 ступінь рівного захисту для всіх, а не тільки для людей, які мають владу. Використання  

145 мови ворожнечі проти маргінальних чи інших груп, що зневажаються у суспільстві, має 

146 особливо руйнівну дію. Це завдає удару по людям, у яких немає влади. Покарання за  

147 мову ворожнечі дає можливість не допустити, щоб нерівноправні взаємовідносини з  

148 владою перетворились у відкриту дискримінацію.  

149 Людей, які готові допустити використання мови ворожнечі, хвилює те, що заборонні  

150 закони справлятимуть враження «заморожування» свободи слова, і що люди будуть  

151 рідше говорити те, що вони дійсно мають на увазі. Вони стверджують: якщо у держави 

152 буде право карати за самовираження, перелік того, що потрапляє в категорію  

153 заборонених висловів, з часом лише збільшуватиметься. Держава повинна мати право 

154 контролювати лише те, що можуть і чого не можуть робити люди, а не те, що вони  

155 говорять або у що вірять.  

156 Противників дозволу на мову ворожнечі також хвилює її «заморожуючий» вплив: ідея 

157 ворожнечі, висловлена лише один раз, може мати набагато сильніший вплив, ніж  

158 багато разів повторювана ідея про необхідність толерантності.  

159 Історія свідчить, що слово часто виявляється першим проявом  переслідування,  

160 спрямованого проти конкретних осіб або груп людей. Покарання за використання мови 

161 ворожнечі встановлює відповідні необхідні межі того, що можна говорити в  

162 демократичному суспільстві. Боротьба за забезпечення балансу між свободою  

163 самовираження, з одного боку, й відчуттям власної гідності та поваги – з іншого,  

164 залишається центральним завданням будь-якої демократії. 

 

5.3. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ З ТЕМ ОБГОВОРЕННЯ  

Евтаназія: дилема життя чи смерті 

Проблема евтаназії в Україні не стоїть ще так гостро, як на Заході в силу 

нейтрального ставлення громадської думки, християнських традицій та усталених моральних 

цінностей лікарів. Утім завдяки прогресу медицини число людей, які страждають від 

страшного болю або стану хвороби через продовження життя, постійно збільшується. 

Евтаназією - від грецьких слів "eu" (добре) і "tha'natos" (смерть) прийнято називати 

наближення смерті хворого на його прохання будь - якими діями або засобами, в тому числі 

припиненням штучних заходів для підтримання життя. Термін "евтаназія" ввів англійський 

філософ Френсіс Бекон (1561-1626) для позначення легкої безболісної смерті. У сучасних 

публікаціях російською мовою використовуються два варіанти передачі цього грецького 

слова: "евтаназія" та "ейтаназії".  

У 60-ті роки ХХ століття проблема евтаназії знову була піднята перед суспільством в 

іншому аспекті. Сьогодні термін "евтаназія" відрізняється крайньою суперечливістю, що 

ускладнює однозначне тлумачення, викликає термінологічну плутанину. Залежно від 

визначення терміна змінюється і підхід до проблеми.  

У теорії виділяють два види евтаназії: пасивна евтаназія (навмисне припинення 

медиками підтримуючої терапії хворого) і активна евтаназія (введення особі, яка помирає, 

лікарських засобів або інші дії, які тягнуть за собою її швидку смерть). До активної евтаназії 



 69 

часто відносять і самогубство з лікарською допомогою (надання хворому на його прохання 

препаратів, що скорочують життя).  

Пасивна евтаназія (її ще називають "метод відкладеного шприца") виражається в 

тому, що припиняється надання спрямованої на продовження життя медичної допомоги, що 

прискорює настання природної смерті (на практиці це досить часто зустрічається і у нас в 

країні). Пасивна евтаназія практикується майже у всіх країнах. Згідно з відомостями, 

опублікованими в Міжнародному медичному журналі (1998. - С. 357-360), 40% всіх смертей 

хворих настає або в результаті прийняття спільного з медиками рішення про припинення 

життя, або в результаті відмови від лікування, або за допомогою ліків, що прискорюють 

настання смерті. 

Основним предметом дискусії стала евтаназія активна, і тепер зазвичай, коли говорять 

про евтаназію, то мають на увазі саме цей її різновид. Під активною евтаназію (її ще 

називають "метод наповненого шприца") розуміють уведення особі, яка помирає будь-яких 

лікарських або інших засобів чи інші дії, що тягнуть за собою швидке і безболісне настання 

смерті. Активна евтаназія може виражатися у таких формах: 1) "вбивство з милосердя" - 

відбувається в тих випадках, коли лікар, бачачи болісні страждання безнадійно хворої 

людини і будучи не в силах їх усунути, вводить, наприклад, йому сверхдозу знеболюючого 

препарату, в результаті чого настає бажаний смертельний результат; 

2) "самогубство, яке асистує лікар" - відбувається, коли лікар тільки допомагає невиліковно 

хворій людині покінчити з життям; 3) власна активна евтаназія - може відбуватися і без 

допомоги лікаря - пацієнт сам включає пристрій, який приводить його до швидкої і 

безболісної смерті - як би сам накладає на себе руки.  

За даними Американської медичної асоціації, велика частина хворих, яка помирає в 

лікарнях США, йде з життя добровільно за допомогою медперсоналу. Вважається, що 

негласно існує подібна практика і в Україні, притому, що активна евтаназія різко і 

беззастережно засуджується не тільки в нашій країні, але і в інших державах. 

Таким чином, суть проблеми активної евтаназії полягає у спробах виправдати умисне 

заподіяння лікарем смерті хворому із співчуття або на прохання самої помираючої людини 

чи її близьких. 

Евтаназія і закон: де і чому її дозволяють 

Переважна більшість лікарів і юристів уважають евтаназію абсолютно 

неприпустимою, більш того, кримінально караною, навіть якщо вона вчиняється виключно 

"зі співчуття", на наполегливу вимогу хворого, який у будь-якому разі незабаром помре. 

Однак є країни, в яких евтаназія отримала навіть юридичні права. Проблема евтаназії 

широко обговорюється на Заході з кінця 50-х років.  

Уважається, що однією з причин цього став розголос практики американського 

лікаря-патологоанатома Джека Кеворкяна. У 1958 році доктор Кеворкян опублікував у пресі 

ряд статей, в яких закликав безболісно позбавляти життя злочинців, засуджених до смертної 

кари, а їхні тіла використовувати для наукових дослідів, а окремі органи для операцій. 

Пізніше, ставши свідком безглуздо жорстоких самогубств, він прийшов до думки, що 

зневіреним, безнадійно хворим людям, які вирішили покінчити з життям, необхідна в цьому 

допомога. Від словесних і газетних виступів Кеворкян перейшов до справи і запатентував 

свій винахід, названий згодом журналістами "машиною смерті". За допомогою цього 

пристосування у вигляді крапельниці можна швидко і безболісно умертвити людей. В 

апараті було передбачено і спеціальний пристрій для переривання процедури в разі, якщо 

доброволець несподівано змінить своє рішення. Надалі лікар удосконалив "суїцидальну" 

(вбивчу) машину, забезпечивши її маскою з автоматичною подачею смертельної дози 

вуглекислого газу. Багато безнадійно хворих людей скористалися цим апаратом у 

присутності його автора і при його консультації. У США це викликало обурення 

громадськості. Занепокоєння пов'язано, перш за все, з тим, що колишній патологоанатом 

одноосібно, без консиліуму лікарів-фахівців визначає фатальність хвороби і асистує в 

подібних справах.  
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За чверть століття Джек Кеворкян зупинив життя 130 хворих. Багаторічна тяганина 

його з судами штату Мічиган, коли кілька разів його виправдовували, закінчилася його 

засудженням. Ще раніше професійна асоціація американських медиків позбавила його 

звання лікаря. Сам він отримав прізвисько "доктор-смерть".  

Піонером в області легалізації добровільної смерті стали Нідерланди. Сприятливі 

умови для евтаназії існували там ще з 1984 року, коли Верховний суд країни визнав 

добровільну евтаназію прийнятною. Якщо при евтаназії лікар дотримувався пунктів 

інструкцій, складених Королівською медичною асоціацією, він міг не боятися кримінальної 

відповідальності. До 1998 року, згідно з дослідженнями Роттердамського Університету 

Еразма, добровільну евтаназію підтримувало 92 % населення Голландії.  

Незважаючи на опір опозиції, восени 2000 року закон про легалізацію деяких форм 

активної евтаназії пройшов в нижній палаті парламенту з легкістю. Тепер, за рішенням суду 

в кожному конкретному випадку, лікар, який умертвив або сприяв самогубству свого 

пацієнта за певних обставин, не визнається винним. Встановлено три основні умови: 

1) евтаназія повинна бути добровільною; 2) тільки лікар може надавати допомогу або 

здійснювати евтаназію; 3) стан пацієнта має бути з медичної точки зору незадовільним. 

До евтаназії спокійно ставляться не тільки в Голландії. Хоча закону про легалізацію евтаназії 

в більшості країн немає, практика умертвіння безнадійно хворих пацієнтів застосовується 

лікарями в багатьох регіонах світу. Після Голландії другою країною, яка узаконила 

евтаназію, стала Бельгія у 2002 році. У Швейцарії, де евтаназія в принципі заборонена, 

насправді людина, яка, не маючи власної вигоди, допомогла іншій піти з життя, не може 

бути засуджена. За оцінками експертів, щорічно у Швейцарії так прощаються з життям 

близько 100 осіб. У 1997 році Конституційний суд Колумбії ухвалив, що лікар, який виконав 

бажання безнадійно хворого пацієнта про добровільну смерть, не несе за це відповідальності 

перед судом. У американському штаті Орегон дозволено так зване "самогубство за 

допомогою іншої особи", коли лікар прописує хворому смертельні пігулки. Але в той же час, 

там не дозволено давати пацієнтам наркотики. У Каліфорнії після довгих років обговорень 

на референдумах у 1977 році був прийнятий закон "Про право людини на смерть", за яким 

невиліковно хворі люди можуть оформити документ з виявленням бажання відключити 

реанімаційну апаратуру. 

Проте до цих пір цим законом офіційно нікому не вдалося скористатися, оскільки 

однією з умов здійснення евтаназії має бути висновок психіатра про осудність пацієнта (а 

Американська асоціація психіатрів забороняє своїм членам брати участь у подібних 

процедурах), а інша обов'язкова умова полягає в тому, що проводити евтаназію повинен 

лікар, що також неможливо, оскільки Американська медична асоціація прийняла рішення 

про заборону своїм членам участь в евтаназії, висунувши гасло "Лікарі не повинні бути 

катами".  

Позиція Ватикану з цього питання помітно пом'якшилася у 2002 році, коли Папа 

Римський Іоанн Павло II заявив, що використання медичного обладнання для порятунку 

життя хворого в деяких випадках може бути "марним і зневажливим у ставленні до пацієнта"  

У 1998 році евтаназія була узаконена на Північних територіях (адміністративна одиниця 

Австралії) - там лікар міг допомогти пацієнтові піти з життя, прописавши йому відповідні 

ліки або зробивши ін'єкцію. Однак через півроку цей закон скасували. 

Разом з тим, під гаслом забезпечення прав людини в багатьох країнах в тій чи іншій мірі 

вільно застосовується евтаназія навіть всупереч чинним положенням закону. 

Так, у Швеції та Фінляндії пасивна евтаназія шляхом припинення марного підтримання 

життя не вважається протизаконною. Однак основою для прийняття лікарем рішення про 

припинення лікування є вільне і свідоме волевиявлення пацієнта. Аналогічні прохання від 

найближчих родичів пацієнта, що перебуває в несвідомому стані, є юридично недійсними. 

13 квітня 2005 Сенат Франції (верхня палата парламенту) схвалив закон про право на смерть. 

Закон передбачає, що в тих випадках, коли прийняті заходи лікування стають "марними, 

непропорційними або не мають іншого ефекту, крім штучного продовження життя", вони 

"можуть бути скорочені або припинені". 
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А поки влада намагається визначитися у своєму ставленні до ідеї евтаназії, один з 

головних її прихильників, лікар Пилип Нітч, заявив, що купить зареєстрований у Голландії 

корабель і буде надавати такі послуги, перебуваючи в міжнародних водах і тим самим 

обходячи закон. 

Письменник Едуард Лимонов у своїй фантастичній книзі "316, пункт B" довів ідею 

евтаназії до логічного абсурду: в США евтаназії піддаються всі пересічні громадяни, які 

досягли 65-річного віку, щоб не платити їм пенсію. Пригадується ще розповідь Джека 

Лондона "Закон життя" про старого індіанця, якого плем'я залишило замерзати біля багаття, 

фільм "Каскадери", де герой фільму відключив іншого від системи життєзабезпечення. У 

публікаціях і телепередачах широко висвітлюються випадки застосування медикаментозної 

евтаназії, здійснюваної близькими на прохання змученого болями хворого. Їх ніхто не 

засуджував, не було і роз'яснення з цього приводу з точки зору права.  

Злиденне становище вітчизняної охорони здоров'я - важливий об'єктивний фактор 

популярності евтаназії. Воно формує думку, що медично дозволена смерть і припинення 

життя виглядають гідно болісного споглядання того, як вмирають безнадійні хворі, яким 

суспільство не в змозі допомогти. Це сприяє поширенню в суспільстві цинізму, нігілізму та 

моральної деградації в цілому, що неминуче веде до відмови від дотримання заповіді "не 

убий". Кваліфікований лікар повинен враховувати, що прохання хворого про смерть може 

бути обумовлена його депресією. Важко провести межу між самогубством зі сторонньою 

допомогою і вимушеної евтаназією. Слід враховувати і те, що сьогодні людей, які 

страждають на онкологічні захворювання, багато, і страждання їх страшні. Як не 

парадоксально, але пов'язано це з тим, що за останні десятиліття боротьба з раком досягла 

безперечного прогресу. Людина не гине, як це було раніше на ранніх стадіях захворювання і 

навіть у тих випадках, коли лікування не призводить до одужання або ремісії. Вона "дотягує" 

до такого розвитку хвороби, яке в минулому було принципово недосяжним. Коли організм 

вже вражений метастазами, людина страждає від виснаження і жахливих болів. Раніше до 

цієї стадії хвороби доживали одиниці, тепер - це доля більшості хворих на рак. У результаті, 

евтаназія стає усе більш частим вирішенням "проблеми болю", впоратися з якою, 

виявляється, не в змозі ні самі хворі, ні їхні родичі, ні лікарі. Це здається дивовижним, але 

фахівці, практикуючі евтаназію, одержують від родичів своїх пацієнтів листи подяки, на 

захист евтаназії виступають і самі хворі, нескінченно втомлені від хвороби. Сьогодні все 

частіше говорять про те, що людина повинна мати можливість скористатися "правом на 

смерть" у випадку смертельної хвороби, яка все одно призведе до неминучої загибелі через 

тиждень, два, три. Прихильники евтаназії наводять, нехай не зовсім доречне, але точне 

порівняння: якщо ліки дано на прохання хворого, якщо між хворим і лікарем існує згода і 

домовленість, то евтаназія так само відрізняється від вбивства, як зґвалтування від любовної 

зв'язку. 

Багато вчених вважають, що формулювання "право на смерть" у законодавствах 

зарубіжних країн, - невдале, оскільки людина, яка володіє правом на смерть, наполягатиме 

на виконанні свого бажання третіми особами, що фактично легалізує вбивство з милосердя, а 

це, у свою чергу, може спричинити і певні зловживання. Пропонується використовувати 

вираз "право людини померти гідно". І з цим важко не погодитися. У 1978 році на 39-й 

Всесвітньої медичної асамблеї була прийнята "Декларація про евтаназію", де, зокрема, 

сказано: "Евтаназія як акт навмисного позбавлення життя пацієнта, навіть на прохання 

самого пацієнта або на підставі звернення з подібним проханням його близьких, - неетична. 

Це не виключає необхідності шанобливого ставлення лікаря до бажання хворого не 

перешкоджати течії природного процесу вмирання в термінальній фазі захворювання ". Коли 

мова йде про безнадійно хворих людей, які переживають нестерпні муки, перед лікарем 

постає моральний вибір: продовжувати підтримуючу терапію і тим самим прирікати хворого 

на подальші фізичні страждання або перервати таке життя? 
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Клонування: чи існує проблема в Україні 

Науково-технічний прогрес є органічною складовою сучасної цивілізації. У той же час 

розвиток науки і техніки, особливо якщо він безконтрольний, приховує у собі значну 

небезпеку. Створення зброї масового ураження, екологічна криза, техногенні катастрофи - це 

лише частина тих негативних наслідків науково-технічного прогресу, з якими людство 

стикається сьогодні. 

Одним з наукових досягнень, яке потенційно небезпечні для людства, є клонування. З 

часу, як світ дізнався про народження овечки Доллі у 1997 р. та першої клонованої дитини у 

2002-му, інтерес громадськості до клонування невпинно зростає. Проблема клонування 

людини це передусім проблема етична. Одночасно, необхідність превентивного правового 

регулювання у цій сфері пов'язана із ризиком і наслідками застосування технології 

клонування, які стосуються не лише сьогоднішнього, а й майбутніх поколінь. Зокрема, метод 

клонування технологічно недосконалий, його ефективність надзвичайно низька навіть в 

експериментах на тваринах, тому існує надвисокий ризик для здоров'я жінок - потенційних 

учасниць неконтрольованих експериментів. Окрім того, висока ймовірність появи 

неповноцінних індивідуумів, незрозумілість їхнього правового статусу та стосунків із 

суспільством створює передумови деградації сім'ї, руйнації людських та соціальних 

цінностей. 

Поряд із запальними морально-етично-релігійними дискусіями розгортаються не 

менш гострі правові. Окрім принципового дозволу чи заборони самого процесу клонування, 

визначення мети такого клонування, стоїть також проблема правового статусу людей, 

вирощених репродуктивним клонуванням.  

Негативну оцінку клонуванню людини дали майже всі світові релігії.  

З цього питання прийнято такі міжнародні та європейські акти як Загальну Декларацію ООН 

з геному людини та прав людини, Додатковий протокол про заборону клонування людини до 

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину, Хартію Європейського Союзу про 

основні права.  

Слід розмежовувати поняття репродуктивне клонування та терапевтичне (медичне) 

клонування: результатом репродуктивного клонування є створення нової людини, яка є 

генетично ідентична іншій людській істоті, тоді як терапевтичне клонування ставить за мету 

не народження нової людини, а лікування важкохворих людей за допомогою створення 

стовбурових або зародкових клітин, які потім використовуються для заміщення будь-яких 

тканин. Виправданням репродуктивному клонуванню людини може бути лише досягнення 

високих етичних цілей. Об'єктивної необхідності у досягненні таких цілей цим шляхом 

сьогодні не існує, і тому дозвіл на клонування людини може бути лише винятком із правил. 

Загальним правилом повинна стати заборона клонування людської істоти. Утім ООН 

відхилила ініціативу США повністю заборонити клонування, залишивши можливість 

проведення так званого терапевтичного клонування.  

Заборона клонування набуває все більшого поширення в різних країнах світу і на 

міжнародному рівні. Стаття 11 Загальної Декларації ООН з геному людини та прав людини, 

яку підписала і ратифікувала Україна, чітко забороняє клонування: «Не допускається 

практика, яка суперечить людській гідності, така, як практика клонування з метою 

відтворення людської особи». Стаття 18 Конвенції про захист прав і гідності людини щодо 

застосування біології та медицини забороняє вирощування ембріонів для дослідних цілей. 12 

січня 1998 у Парижі було підписано Додатковий протокол до цієї Конвенції, що  забороняє 

будь-яке втручання з метою створення людської істоти, яка генетично ідентична іншій 

людській істоті, живій чи мертвій. Для України він набрав чинності 1 березня 2001 року У. 

статті 3 Хартії основних прав Європейського Союзу, прийнятої 7 грудня 2000 року у Ніцці, 

також заборонено репродуктивне клонування людських істот.  

Застосування на законодавчому рівні заборони клонування найбільш поширене у 

законодавстві європейських країн. Різні форми заборони клонування застосовують 

Німеччина, Іспанія, Данія, Велика Британія, Італія, Франція, Швеція, Нідерланди, Бельгія, 
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Словаччина, Швейцарія, а також Японія, Австралія. У США діє заборона на державне 

фінансування досліджень у цій сфері.  

27 країн Європи підписали Додатковий протокол про заборону клонування людини до 

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину 1997 року. У преамбулі 

Додаткового протоколу відзначено, що «інструменталізація людських істот шляхом 

навмисного створення генетично ідентичних людських істот несумісна з гідністю людини і, 

таким чином, є зловживанням біологією та медициною». В той же час, недоліком 

Додаткового протоколу є те, що він не розрізняє репродуктивне та терапевтичне клонування. 

Вже в підписаній у 2000 році у Ніцці Хартії Європейського Союзу про основні права 

встановлюється заборона лише на репродуктивне клонування, а терапевтичне клонування не 

забороняється. 

Пішла цим шляхом і Україна. 14 грудня 2004 року Верховна Рада прийняла Закон 

України «Про заборону репродуктивного клонування людини». Закон є невеликим за 

обсягом й складається лише з 5 статей. Починається він з преамбули, суть закону викладено 

у 1-ій статті, у 2-ій статті дається тлумачення термінів, стаття 3 забороняє ввезення на 

територію України та вивезення з неї клонованих ембріонів людини; у 4-ій встановлюється 

відповідальність, а у 5-ій зафіксовані прикінцеві положення. Відповідно до визначення, яке 

наведено в законі, клонування людини – це створення людини, яка генетично ідентична 

іншій живій або померлій людині, шляхом перенесення у залишену без ядра жіночу статеву 

клітину ядра соматичної клітини людини. Ключовими словами тут є створення людини; і 

саме це діяння заборонено. Особи, винні у порушенні Закону, несуть цивільно-правову, 

адміністративну або кримінальну відповідальність. Жодних санкцій за порушення цього 

закону наразі немає, тому поки що він носить лише декларативний характер. На черзі 

внесення, зокрема, до ККУ статті, яка встановлюватиме відповідальність за незаконне 

клонування людини.  

І хоча дехто вважає Закон України «Про заборону репродуктивного клонування» із 

розряду «шкоди від нього ніякої, але користі теж», все-таки це перший крок у царині, що 

потребує поступового врегулювання в українському законодавстві.  

Клонування: переваги та ризики 

Не можна сперечатися з тим, що клонування – це прорив науки. За словами вчених, 

досягнення у клонуванні дають невичерпні можливості. Зокрема для сімей, що страждають 

безпліддям, для хворих, що чекають на пересадку органів. Це можливість повернення у 

життя геніїв світової історії: Ейнштейна, Цезаря, Боткіна та ін. Крім того, це виклик 

злочинності (торгівля органами), що з кожним роком процвітає все більше. В решті решт, це 

можливість неможливого – створення людини. На все це можна поглянути під іншим кутом. 

Людині властиво прагнути до контролю та влади. Не лише над життям, - над смертю також. 

Людина забуває, що в усьому є свої витоки, свої закони. Такі закони є у природи, і якою б не 

була наука, вона не може їх змінювати. Переважна більшість людей говорять про душу. 

Більшість з цієї більшості вірять в існування душі. Дуже просте питання, хто така людина? 

Якщо людина – це душа і тіло, то ким буде клон? З якою вірогідністю ви впевнено скажете, 

що у нього буде душа? Нехай кожен відповість на це питання сам.  

Клон має генотип свого донора. Як бути зі свідомістю клону? На чию вона буде схожа 

та чи буде взагалі? Кому він буде належати? Вченому, донорові, сурогатній матері чи самому 

собі? Що буде з людиною-клоном після її появи на світ? Ким вона стане? Юридично та 

фізично, офіційно та неофіційно? Ким буде ця людина для сусіда по квартирі? Важко 

відповісти на ці питання. Тому що між ними і відповіддю лежить прірва нашої свідомості. 

Прірва, що уособлює в собі етику, мораль, відчуття світу та свого місця у ньому.  

 

В Україні  вибори є вільними 

В Україні після проголошення незалежності вільні вибори відбуваються. Шляхом 

виборів формується парламент, органи місцевого самоврядування, обирається Президент. 

Виборче законодавство України змінювалось багато разів, утім в ньому закладене положення 
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про вільні вибори. Це означає, що ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в 

голосуванні.  

За 19 років суверенної держави громадяни 5 разів брали участь у виборах депутатів 

парламенту й 5 – у виборах Президента України. Явка виборців на виборчі дільниці не 

перевищувала 60%. Виключенням стали лише вибори Президента України в грудні 1991 

року, що відбувались в один день з референдумом на підтримку акту проголошення 

незалежності України. Щоб навіть за невисокого відсотку участі в голосуванні громадян 

вибори вважалися такими, що відбулися, у виборчому законі не закріплено мінімальної межі 

явки громадян на виборчі дільниці.   

III розділ чинної Конституції України з-поміж принципів виборчого права (вибори 

загальні, прямі, рівні) містить і такий як вільні вибори. З одного боку, це дозволяє 

сформувати представницькі органи без додаткових турів голосування, з іншого - 

громадськість активно дискутує, чи представляють обрані в такий спосіб органи влади та 

місцевого самоврядування інтереси більшості. Останні вибори депутатів парламенту у 

вересні 2007 року не відрізнялись від попередніх – явка виборців становила 60%. Однак 

обов'язковість голосування не обговорюється в українських громадських і політичних колах 

- Україна належить до тих країн, де демократія асоціюється зі свободою виборів. Вочевидь, 

таке розуміння участі народу в житті держави характерне для країни молодої демократії, або 

ж позначається на цьому її тоталітарне минуле – люди не бажають, щоб їх примушували до 

будь-чого.  

Неповнолітні злочинці 

Діти і право в європейській історії 
У середні віки в Європі діти починали брати участь в дорослому житті в найранішому 

віці. І дорослі, і діти були потрібні для того, щоб вирощувати продукти харчування, пасти 

худобу, збирати дрова, а також брати участь у решті справ, необхідних для виживання. 

Середня тривалість життя складала всього 40 років. Діти повинні були працювати нарівні з 

дорослими і дотримуватися дорослих законів. Кожен, хто досягав віку, коли він міг вчинити 

злочин, вважався достатньо дорослим для покарання за нього. 

У 16-ому і 17-ому століттях це ставлення стало трохи м'якішим. Хоча дітей, як і 

раніше, вважали частиною дорослого суспільства, і вони починали працювати з раннього 

дитинства, в більшості країн Європи стали замислюватися над тим, що вони потребують 

захисту і турботи з боку дорослих. Приблизно в цей же час у систему права було введене 

поняття умислу, що означає, чи мала намір людина зробити правопорушення. Це змінило 

ставлення до дітей. В Англії та інших європейських країнах люди стали бачити в дітях 

наївних і беззахисних істот. Хоча діти могли випадково заподіяти шкоду, люди вважали, що 

діти недостатньо добре знають, що таке добре, а що - погано, або про наслідки своїх дій, щоб 

їх можна було судити як дорослих. Ці ідеї були завезені англійськими колоністами до 

Північної Америки і стали частиною законів, прийнятих після утворення Сполучених 

Штатів. 

Наприкінці 18-го - початку 19-го сторіч в європейських країнах і в Америці відбулися 

величезні соціальні й економічні зміни. Ця ера, що одержала назву Промислової революції, 

принесла народження парової енергії, механізованих фабрик, залізничного транспорту, а 

також нової сильної національної економічної політики, покликаної збільшити грошове 

багатство і сприяти міжнародній торгівлі. Прості люди випробували на собі величезний і 

жахливий вплив. У пошуках роботи і рятуючись від голоду, хвороб і сільської убогості, 

селяни-фермери і інші жителі сільської місцевості переповнили міста, в яких пройшла 

індустріалізація. 

Міські діти часто знаходили віддушину на вулицях. Там вони приєднувалися до інших 

дітей, кинутих батьками або усиротілими в пронизаних хворобами гетто. Для того, щоб 

вижити, ці нещасні молоді люди починали займатися кишеньковими крадіжками, крадіжками 

в магазинах, жебрацтвом і грабежами. 

До кінця 19-го століття соціально свідомі європейці і американці вимагали, щоб дітям 

у нових умовах індустріального століття надавалася особлива увага і турбота. Вони 
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проводили кампанії на підтримку створення систем щодо захисту інтересів дітей, що 

включали припинення використання дитячої праці, введення обов'язкової шкільної освіти, а 

також створення спеціальних судів для неповнолітніх злочинців. 

Норвегія стала першою країною, де вже в 1896 році було створено систему захисту 

дітей. Перша система правосуддя у справах малолітніх злочинців, під назвою "Дитячий суд" 

була створена в Чікаго в 1899 р. До 1912 року аналогічне законодавство було прийняте в 

Бельгії, Франції і Швейцарії. 

Сьогодні міжнародним співтовариством визнається необхідність того, щоб в країнах 

були створені системи правосуддя для малолітніх злочинців. У багатьох документах ООН 

встановлюються принципи і стандарти систем правосуддя для неповнолітніх, і представники 

ООН, НУО і держави у всьому світі оцінюють прогрес на шляху до досягнення цих 

стандартів. 

 

Насильство у відеоіграх: як в Україні? Ніяк! 
Євросоюз протестує проти легкого доступу дітей до комп'ютерних ігор, що містять 

сцени насильства й садизму. Підставою для різких оцінок з цього приводу представників ЄС 

стала поява в 2006 році гри Rule of Rose, у якій зображено викрадення й катування дівчинки. 

Незалежна Європейська рейтингова система комп'ютерних і відеоігор (PEGI) привласнила 

цьому продукту рівень "16 років і більше". Однак експерти вважають, що таких заходів 

недостатньо для того, щоб запобігти потраплянню подібних ігор до рук дітей. На зустрічі 

міністрів внутрішніх справ країн ЄС, що проходила 5 грудня 2006 року, вперше було підняте 

питання про те, як краще попереджати про насильство, що міститься в іграх, шляхом 

суворих правил маркування й введення обмежень їхнього продажу неповнолітнім.  

У нашій країні не створено цивілізованих умов для безпечного інформаційного 

простору. Тоді як це стало звичною практикою в більшості країн, де інформаційний прорив 

уже стався. 

Наприклад, гра Manhunt. Один з її шанувальників - Чо Син Хи - у квітні минулого 

року вбив 32 особи у Вірджинському політехнічному університеті. У багатьох країнах ця гра 

заборонена. У Британії її двічі відмовилися ліцензувати, в Україні ж можна купити цю гру 

без перешкод. 

Інший приклад - гра Counter-strike. Нещодавно її заборонили в Бразилії, оскільки вона 

провокує насильство й шкодить здоров'ю. Штраф за несанкціоноване використання цієї гри 

там - три тисячі доларів. У нашій країні вона є однією з найпопулярніших ігор серед дітей. 

Під час соціологічного опитування в червні 2007 року виявилося, що приблизно 

третина осіб, які грають на комп'ютері (у віці 14-35 років), надає перевагу так званим 

стрілялкам. 

В Україні немає структур, які б досліджували роль і вплив відео - та комп'ютерних 

ігор на неповнолітніх. Як немає й статистики, що свідчить про пагубну пристрасть 

підростаючого покоління до жорстоких забав, які можуть врешті-решт приводити до 

вбивств, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та інших насильницьких злочинів. Кілька 

років тому було розпочато вивчення проблеми відеопродукції, що пропагує жорстокість, 

насильство, низинні інстинкти, але... Далі благих намірів діло не пішло...  

Оскільки відеогри істотно впливають на психіку, особливо дитячу, необхідно 

встановити державний контроль над випуском і поширенням подібної продукції. За 

відсутності державного контролю діти виявляють посилену цікавість до ігор, від яких іноді 

стає моторошно навіть дорослим, а в щоденниках і зошитах під грифом ліцензії Міносвіти 

продовжують рекламувати JAVA-ігри сумнівного змісту. Батьки й учителі звертають увагу 

громадськості на відсутність законодавчої бази, що має захистити дітей від насильства й 

жорстокості в популярних відеоіграх. 
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Батьки і діти (українське законодавство) 

Кримінальне право 

Кримінальній відповідальності за загальним правилом підлягають особи, яким на 

момент його вчинення виповнилося 16 років, і лиш за злочини, вказані у статті 22 ККУ 

відповідають особи у віці від 14 років.  

Із Кримінального кодексу України, стаття 22 ККУ. Вік, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність 

1. Кримінальні відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 

шістнадцять років... 

2.Особи, які вчинили злочини у віці  від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають 

кримінальній відповідальності лише за  умисне вбивство…, посягання на життя державного 

чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу… судді.., умисне тяжке тілесне 

ушкодження .., умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження…, диверсію…, бандитизм…, 

терористичний акт…, захоплення заручників…, зґвалтування …, крадіжку…, грабіж…, 

розбій…, вимагання…, умисне знищення або пошкодження майна…, пошкодження шляхів 

сполучення і транспортних засобів…, угон або захоплення залізничного рухомого складу, 

повітряного, морського чи річкового судна…, незаконне заволодіння транспортними 

засобами…,  хуліганство… 

Учинення злочину неповнолітньою особою ККУ визнає обставиною, що пом’якшує 

покарання. Враховуючи біологічні, психологічні та соціальні особливості неповнолітніх, 

кримінальний закон передбачає певні обмеження щодо видів та міри покарань, які можуть до 

них застосовуватися, а також відмінні від повнолітніх осіб умови відбування покарання. 

Із Кримінального кодексу України, стаття 98. Види покарань 

1. До неповнолітніх,  визнаних винними  у  вчиненні  злочину, судом можуть бути 

застосовані  такі основні види покарань: 

1) штраф; 

2) громадські роботи; 

3) виправні роботи; 

4) арешт; 

5) позбавлення волі на певний строк. 

2. До   неповнолітніх   можуть   бути  застосовані  додаткові покарання у виді штрафу та 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  

При застосуванні до неповнолітніх штрафу враховується, чи може особа самостійно 

його сплачувати, тобто, чи має вона самостійний доход, власні кошти або майно. 

Мінімальний розмір штрафу, який призначається неповнолітнім – 30 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а максимальний не може перевищувати 500 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітнім лише у віці від 16 років. 

Мінімальна тривалість таких робіт – 30 годин, а максимальна – 120 годин. Неповнолітня 

особа, відбуваючи це покарання, може працювати щоденно не більше двох годин.  

        Виправні роботи можуть призначатися неповнолітнім, які працюють. У цьому 

випадку обмеженнями є: неповнолітні повинні досягнути 16 років; мінімальна тривалість 

виправних робіт – 2 місяці, максимальна – 1 рік; відрахування із заробітку неповнолітнього 

засудженого проводиться у розмірі від 5 до 10 відсотків. 

Арешт призначається неповнолітнім, яким виповнилося 16 років; мінімальна 

тривалість арешту – 15 діб, максимальна  – 45 діб. 

      Кримінальний закон передбачає, що позбавлення волі на певний строк не 

застосовується до неповнолітніх, які вчинили злочини невеликої тяжкості. Це покарання 

призначається з урахуванням таких обмежень: мінімальний строк позбавлення волі на 

певний строк – 1 рік, максимальний залежить від ступеня тяжкості вчиненого злочину - за 

особливо тяжкий злочин, пов’язаний з умисним позбавленням життя людини, 

неповнолітньому може бути призначене позбавлення волі строком до 15 років, в усіх інших 

випадках строк цього покарання не може перевищувати 10 років. 
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Неповнолітню особу, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості може бути 

звільнено від кримінальної відповідальності, якщо її виправлення можливе без застосування 

покарання. Суд у таких випадках може застосувати виховні заходи примусового характеру, 

такі як, наприклад, застереження, обмеження дозвілля, направлення неповнолітнього до 

спеціальної навчально-виховної установи та ін. 

Засуджені неповнолітні відбувають покарання у кримінально-виховних закладах. 

Батьки не несуть відповідальності за той злочин, що вчинений дитиною у віці від 11 

років. Однак у разі вчинення такою дитиною злочину, вони відповідатимуть за злісне 

невиконання обов’язків по догляду за нею. 

Із Кримінального кодексу України, стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по 

догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування 

 Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом 

обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, 

що спричинило тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років 

або позбавленням волі на той самий строк.   

Адміністративне право 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення 

адміністративного правопорушення 16 років. Однак, за загальним правилом до осіб, яким є 

від 16 до 18 років, застосовуються не адміністративні стягнення, а заходи адміністративного 

впливу.   

 Із Кодексу про адміністративні правопорушення, стаття 24-1. Заходи впливу, що 

застосовуються  до неповнолітніх  
     За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістнадцяти 

до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:  

1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого; 

 2) попередження; 

3)  догана або сувора догана; 

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх 

прохання. 

У разі вчинення неповнолітніми таких адміністративних правопорушень як дрібного 

розкрадання державного або колективного майна; незаконного виробництва, зберігання, 

перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин в дрібних розмірах без мети 

збуту; дрібного хуліганства; керування транспортними засобами особами, які не мають 

права; порушення порядку продажі вогнепальної гладкоствольної мисливської зброї тощо,  

ці особи підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. 

В адміністративному праві передбачено, що штраф за дітей сплачують батьки. 

Сімейне право 

Права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від 

них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного стану. Сімейне 

законодавство встановлює, зокрема, такі правила визначення походження дитини: 

- зачата і/або народжена у шлюбі дитина походить від подружжя;  

- при штучному заплідненні дружини за письмовою згодою її чоловіка, він записується 

батьком дитини; 

- у разі імплантації в організм іншої жінки зародка, зачатого подружжям, батьками дитини є 

подружжя.  

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини 

від матері встановлюється за документом закладу охорони здоров’я про народження нею 

дитини, а походження дитини від батька визначається або за заявою матері та батька дитини; 

або за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини; або за рішенням суду. 

Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи 

перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх 

окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини. 
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Діти теж мають рівні права та обов’язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували 

їхні батьки у шлюбі між собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оскільки права і обов’язки батьків і дітей є взаємними, закон покладає на дітей, 

повнолітніх дочку і сина обов’язок піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та 

надавати їм допомогу. Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, 

немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, 

пов’язаних із наданням такого піклування.  

Повнолітні дочка, син мають право звернутися за захистом прав та інтересів 

непрацездатних, немічних батьків як їх законні представники, без спеціальних на те 

повноважень. 

Найсуворішою санкцією сімейного законодавства, що застосовується до батьків у разі 

ухилення чи невиконання ними батьківських обов’язків, є позбавлення їх судом батьківських 

прав щодо усіх своїх дітей або когось із них. Це має такі правові наслідки: особа втрачає 

особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання; 

перестає бути законним представником дитини; втрачає права на пільги та державну 

допомогу, що надаються сім’ям з дітьми; не може бути усиновлювачем, опікуном та 

піклувальником; не може одержати в майбутньому право на утримання від дитини, право на 

пенсію у разі втрати годувальника, право на спадкування. Разом з тим, позбавлена 

батьківських прав особа не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. У 

батьківських правах поновлює суд. 

Сімейний кодекс регулює і майнові відносини батьків і дітей. Зокрема, батьки і діти, 

які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна. Однак якщо виникне 

спір щодо майна між батьками та малолітніми, неповнолітніми дітьми, які спільно 

проживають, уважається, що воно є власністю батьків. 

Власністю дитини є майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення 

розвитку, навчання та виховання дитини (наприклад, одяг, інші речі особистого вжитку, 

іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), а майно, набуте батьками 

і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної 

сумісної власності. Закон покладає на батьків обов’язок передати у користування дитини 

майно, яке має забезпечити її виховання та розвиток.  

Майном малолітньої дитини батьки управляють ним без спеціального на те 

повноваження. Вони зобов’язані вислухати думку дитини щодо способів управління її 

майном. Дохід від майна малолітньої дитини батьки мають право використовувати на 

виховання і утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім’ї.  

забрати дитину з пологового будинку або з 
іншого закладу охорони здоров’я; не пізніше 
одного місяця від дня народження дитини, 
зареєструвати її; визначити прізвище, ім’я та 
по батькові дитини; виховувати дитину в дусі 
поваги до прав та свобод інших людей, любові 
до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї 
Батьківщини; піклуватися про здоров’я дитини, 
її фізичний, духовний та моральний розвиток; 
забезпечити здобуття дитиною повної 
загальної середньої освіти; готувати її до 
самостійного життя; поважати  дитину тощо 

 

визначити прізвище, ім’я та по батькові дитини; 
переважне право перед іншими особами на 
особисте виховання дитини; обирати форми та 
методи виховання; на безперешкодне 
спілкування; на самозахист своєї дитини; на 
звернення до суду, органів державної влади і 
місцевого самоврядування, громадських 
організацій за захистом прав та інтересів дитини: 
на визначення місця проживання дитини; на 
відібрання малолітньої дитини від будь-якої 
особи, яка тримає її у себе не на підставі закону 
або рішення суду тощо 

БАТЬКИ 
зобов’язані мають право 

забороняються 

будь-які види експлуатації батьками своєї дитини; 
фізичні покарання дитини батьками; застосування ними 
інших видів покарань, які принижують людську гідність 

дитини. 
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Закон покладає на батьків обов’язок утримувати дитину до досягнення нею 

повноліття (або ж до 23 років, якщо дитина навчається у вузі на денному відділенні). 

Способи виконання батьками цього обов’язку визначаються за домовленістю між ними. Так, 

той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій або 

натуральній формі. За рішенням суду кошти на утримання дитини – аліменти (з латини 

«утримання», «годування») визначаються або як частка від доходу її матері чи батька, або як 

тверда грошова сума. При цьому суд має врахувати стан здоров’я та матеріальне становище 

дитини; стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів та наявність у нього 

інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина.  

Цивільне право 

             Цивільне законодавство розрізняє малолітніх осіб – це особа віком від 0 до 14 років, 

та неповнолітніх осіб – вік від 14 до 18 років. Оскільки неповнолітні не є повністю 

дієздатними, вони відповідають за задану шкоду в особливому порядку. Розрізняються 

особливості відповідальності осіб до 14 років, з 14 до 18 років, а також з 16 до 18 років при 

умові набуття ними повної цивільної дієздатності. Шкода, завдана малолітньою особою, 

відшкодовується її батьками (усиновлювачами, опікуном). Неповнолітня особа відповідає за 

завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. І тільки якщо у неї відсутнє майно, 

достатнє для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не 

вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами, піклувальниками). 

  Стаття 1178 Цивільного кодексу України. Відшкодування шкоди, завданої 

малолітньою особою 

 1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), 

відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, 

яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, - якщо вони не доведуть, 

що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення 

виховання та нагляду за малолітньою особою.  

 2. Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального 

закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за 

нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі 

договору, ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що 

шкоди було завдано не з їхньої вини...  

Стаття 1179 Цивільного кодексу України. Відшкодування шкоди, завданої 

неповнолітньою особою 

1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану 

нею шкоду самостійно на загальних підставах.  

 2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої 

нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її 

батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було 

завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом 

здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в 

частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не 

з його вини.  

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює 

щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після 

досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття 

стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.  

Стаття 1180 Цивільного кодексу України. Відшкодування шкоди, завданої 

неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності 

 1. Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності, 

відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах.  

2.У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, 

достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, 

якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, 
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якщо вони дали згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не доведуть, що шкоди 

було завдано не з їхньої вини. Обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з 

досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття.  

 

Що таке кіберпереслідування і як від нього захиститися 

Кіберпереслідування - це вкрай неприємне явище, що полягає в заподіянні шкоди 

іншим людям за допомогою електронних засобів зв'язку. У наш час майже всі діти 

використовують електронну пошту, соціальні мережі та SMS-повідомлення для прямого 

спілкування один з одним. Однак на відміну від неелектронних засобів зв'язку, таких як 

телефон, всі "чати" і "повідомлення" десь зберігаються в цифровому вигляді. Це дає 

можливість переслати їх третій особі, відредагувати для спотворення змісту або 

опублікувати в інших джерелах (наприклад, у блозі на MySpace.com). Після відправки 

електронного повідомлення ви втрачаєте над ним контроль.  

Інтернет є одним із самих зручних засобів зв'язку, що робить спілкування між 

людьми простішим. І в цьому вже давно мало хто сумнівається. Тільки ось зв'язуватися 

можна з абсолютно різними намірами - можна зв'язатися з таким суб'єктом, який не 

знайомий з правилами етики або просто їх ігнорує. Така людина може зробити Ваше життя 

нестерпним. Це, якщо дуже коротко, і називається кіберпереслідування. 

Чим кіберпереслідування відрізняється від звичайного знущання? Цей вид 

хуліганства може завдати серйозної шкоди соціальному життю людини не тільки в школі, 

або на роботі, але і вдома, тому що при кіберпереслідуванні в хід ідуть такі технології, як 

мобільний зв'язок та Інтернет. Так як сферою розповсюдження кіберпереслідування є 

віртуальний світ, воно має цілодобовий характер і може змусити людину відчувати себе під 

загрозою у власному будинку. Такий вид знущання передбачає залученість великої кількості 

людей, багато з яких навіть не розуміють, що є "кіберхуліганами". Однак, якщо при 

звичайних видах знущань єдині докази - це Ваші слова, проти слів того, хто вас 

переслідував, то при кіберпереслідуванні ви можете зберігати тексти або роздрукувати наші 

листи з веб-сторінки. Вони можуть послужити доказами для виявлення хулігана і 

перешкодити йому завдати кому-небудь шкоди, адже цим «ким-небудь» можете стати Ви, 

або ваш друг.  

Методи кіберпереслідування немудрі: закидання однотипними повідомленнями по 

всім контактним каналам або викладення в Інтернет «компромату» (справжнього чи 

підробленого). Наприклад, юна українська блоггерша maffka_gorilko скандально оголилася 

на фото для щоденника Артемія Лебедєва, персонажа статті lurkmore.ru. Переслідувачі 

влаштували наступне: порнографічна анкета на сайтах знайомств + непристойні дзвінки 

батькам.  

Кіберпереслідування можна було б назвати по-простому «кібердоніманням», бо суть 

його полягає в тому, що користувач А безперервно тероризує (по-молодіжному «дістає») 

користувача Б за допомогою Інтернету та інших електронних засобів зв'язку. Знаряддями 

кіберпреследователя є електронна пошта, месенджери (наприклад, ICQ), форуми і чати, а 

тепер ще й соціальні мережі, не кажучи вже про SMS та MMS. Мережа дозволяє 

зловмисникові залишитися анонімним. Виявити переслідувача без застосування спеціальних 

засобів дуже складно, а в ряді випадків неможливо. Типове кіберпереслідування виглядає 

так: усі Ваші контакти починають завалювати повідомленнями приблизно одного й того ж 

змісту. На відміну від спаму, шлють ці повідомлення цілком адресно (тобто конкретно Вам). 

Для цього кіберхуліган збирає інформацію про Ваші електронні контакти - як з публічних 

джерел (скажімо, соцмереж), так і з особистих (наприклад, троянами або через Ваших 

знайомих). Далі він вирішує, за яким контактам Вас атакувати - звичайно в таких випадках 

рідко церемоняться й «беруть у роботу» усі Ваші «електронні кінці». У «класичному» 

варіанті кіберпереслідування «атаку» веде одна людина з одного або кількох джерел, проте 

все частіше схема починає нагадувати ботсеті. Скажімо, переслідувач може викласти ваші 

фотографії на сайті знайомств і повідомити номер телефону, в результаті чого ви отримаєте 
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масу небажаних дзвінків від незрозумілих осіб. Ще один «екстравагантний» варіант, коли 

зловмисник прикидається жертвою в різних соціальних мережах за допомогою створення 

«клонів» (схожих облікових записів), дискредитуючи своєю поведінкою оригінал. Строго 

кажучи, кіберпереслідуванням він не є, але «кібердоніманням» - цілком.  Приводом для 

таких дій може стати образа, заздрість чи просто бажання «пожартувати». Причому в 

більшості випадків кіберпереслідування - помста людини, якого жертва знає особисто, але не 

здогадується про те, що саме він нищить її в Інтернеті. Знехтуваний шанувальник, колишній 

друг, «ображений» побутовими питаннями родич ...  

З недавнього часу «кіберпереслідування» замовляють і в бізнес-війнах. Шкода, 

заподіяна в результаті кіберпереслідування, кожен оцінює суб'єктивно. У більшості випадків 

це «параліч» всіх електронних контактів жертви і постійне нервове напруження. Іноді це 

призводить до того, що в потоці губляться корисні повідомлення (як в спамі) або не може 

«пройти» дійсно необхідна інформація. Буває, що доведена до відчаю людина повністю 

змінює свої контакти - і на нього лягає завдання сповістити всіх про свої нові координати (і 

добре, якщо серед повідомлених не виявиться кіберхуліган - тоді вся робота нанівець). Але 

бувають окремі випадки набагато серйозніші, що призводять до життєвих катастроф, 

причому їх кількість неухильно зростає. 

Як «безневинні жарти» або дрібна помста можуть стати причиною справжньої 

трагедії, яскраво показала історія тринадцятирічної американської дівчинки Меган Мейер, 

яка наклала на себе руки після низки образливих повідомлень по Мережі. «Віртуальний 

шанувальник» Меган раптом став постійно писати їй образливі репліки щодо її зовнішності 

(дівчина була повною) - і після чергового повідомлення її знайшли повішеною у шафі. 

Слідство припустило, що «юним шанувальником» в реальності була ... мати колишньої 

подруги Меган, вже доросла жінка! Проте в суді її виправдали, оскільки не вдалося 

стовідсотково довести, що саме вона була автором останнього фатального повідомлення.  

Стати жертвою переслідувача можна абсолютно випадково, просто опинившись «не 

в той час не в тому місці». Зараз найпопулярнішим місцем для кіберпереслідування є сайти 

інтернет-знайомств. Зареєстровані користувачі цілком можуть опинитися в центрі уваги і 

почати отримувати наполегливі грубі повідомлення з докучаннями чи погрозами. Можна 

поскаржитися на такого користувача адміністрації сайту, але нічого не завадить йому 

зареєструвати інший аккаунт і продовжити свої домагання. Якщо Ви вказали в своїй анкеті 

інші способи зв'язку - «аську», телефон, адресу електронної пошти, ви почнете одержувати 

аналогічні повідомлення і там. Тоді навіть вихід з сайту знайомств Вас не врятує.  

Деякі фахівці вважають кіберпереслідуванням наполегливу розсилку спаму - коли 

людина отримує одні й ті ж рекламні повідомлення по кілька разів. Поступово спам починає 

дратувати людину, доставляти йому незручності і відбиває бажання користуватися 

Інтернетом.  

Особливо тяжким випадком кіберпереслідування є тривале цілеспрямоване 

переслідування жертви зловмисником-маніяком самими різними способами. Злочинець 

розсилає повідомлення з погрозами заподіяння тілесної шкоди або вбивства, тероризує об'єкт 

на улюблених сайтах і соціальних мережах. Наприклад, він може опублікувати там реальні 

дані про жертву чи наклеп. Ці переслідування часто переносяться у реальне життя - жертву 

починають мучити телефонними дзвінками, записками з погрозами. Добре, якщо подібні речі 

всього лиш «жарт», і переслідувач не збирається втілювати їх у життя. У будь-якому 

випадку, необхідно звернутися в міліцію, тому що переслідування людини, порушення 

спокою її приватного життя є злочином. І якщо зловмисника вдасться виявити, він понесе 

серйозне покарання, незалежно від того, наскільки реальні були його погрози. 

Кіберхуліганство вельми актуально для дітей та молоді - діти люблять знущатися 

над тими, кого вважають слабкими. А оскільки в реальності хоча б теоретичний шанс 

«віддячити» за образи все-таки існує, електронні засоби комунікації були сприйняті 

маленькими «звірками» як подарунок долі. Дитина або підліток «завалюється» SMS-ками із 

образами, погрозами, йому пересилають непристойні фотомонтажі з його участю - а іноді і 

не тільки йому, у нього постійно зламують поштову скриньку і міняють паролі ... Для 
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європейських держав проблема виявилася настільки актуальною, що в списку «гарячих 

Інтернет-загроз» потіснила навіть колишній № 1 - дитячу порнографію. На боротьбу з 

явищем готові ставити не тільки вчителі і психологи, але навіть поліція - судячи з 

агітаційних роликів, вид поліцейського мундира повинен налякати або присоромити юних 

кіберхуліганів.  

Мобільне кіберпереслідування розвивалося приблизно одночасно з  

«інтернетівським». Приводом для позову може стати навіть просте SMS-повідомлення з 

погрозами. Нещодавно американці Ніколь Уїльямс пред'явили звинувачення в залякуванні 

підлітка за допомогою електронних засобів зв'язку. 21-річна Вільямс відправила SMS і кілька 

голосових повідомлень інший 17-річній дівчині, оскільки запідозрила роман між нею і своїм 

хлопцем. У цих повідомленнях містилися погрози зґвалтування і образи. Поліція з'ясувала, 

що жертва і хлопець Ніколь Уїльямс ніколи не були близькі, а просто кілька разів 

розмовляли. 

Як уникнути кіберпереслідування  

Головне - залишати якомога менше інформації про себе в Мережі, цим Ви 

ускладнюєте зловмисникові роботу з видобутку Ваших контактів. Потрібно бути обачними у 

спілкуванні. Не розміщуйте і не надсилайте свої фотографії незнайомцям. Обов'язково самі 

дотримуйтесь правил мережевої етики, не відповідайте грубо на повідомлення, цим ви 

можете спровокувати співрозмовника і нажити собі проблем. Ігноруйте повідомлення від 

незнайомих, агресивних і підозрілих осіб.  

Як захистити себе від кіберпереслідування 

Найкращий спосіб уникнути переслідування інтернет-зловмисника - не 

розголошувати свої особисті дані (пароль, ім'я, адресу, номер телефону). Чим менше 

інформації про себе Ви залишаєте в Мережі, тим важче буде зловмисникові її знайти і 

використовувати в незаконних цілях. Не розміщуйте і не надсилайте свої фотографії 

незнайомцям. Обов'язково дотримуйтеся правил мережевої етики, не відповідайте грубо на 

повідомлення, цим ви можете спровокувати співрозмовника. Ігноруйте повідомлення від 

незнайомих, агресивних і підозрілих осіб. Також Ви повинні розуміти, що онлайн-

спілкування не є приватним.  

Якщо Ви все ж таки стали жертвою кіберпереслідування, то порада: намагайтеся 

ігнорувати зловмисника. Дуже важливо розуміти, що онлайн-спілкування видно всім на 

форумі або чаті. Будьте пильні! Люди в Мережі не завжди є тими, за кого себе видають, і ви 

ніколи не будете в цьому впевнені, доки не дізнаєтеся про людину особисто. Існують ігнор-

листи у асьці, електронною поштою, форумах і сайтах. Навіть якщо він буде їх обходити, не 

звертайте уваги. Ви набагато полегшите наслідки переслідування, залишаючись спокійними і 

розважливими. Не дозволяйте злочинцеві досягти своєї мети, а саме - отруїти ваше життя або 

хоча б зіпсувати настрій. Залякування в Інтернеті легко здійснити з технічної точки зору, 

тому займатися їм може навіть невинний підліток. До речі, саме діти є найбільш 

незахищеними користувачами Інтернету. За даними США за 2008 рік, 41% підлітків 

стикалися з погрозами по Інтернету 1-3 рази протягом року. 13% опитаних піддавалися 

онлайновому залякуванню 4-6 разів за рік, а 19% підлітків - 7 разів і більше. Половині з них 

погрожували їх однокласники, в 43% випадків - онлайнові знайомі дітей, з якими вони не 

зустрічалися в реальному житті. Важливо пояснити дитині всі небезпеки спілкування в 

Інтернеті, а ідеально - бути в курсі всіх її знайомств, щоб вчасно допомогти їй вирішити 

проблему, якщо така виникне. Допомогти Вам в позбавленні від кіберпреследователя може в 

першу чергу адміністрація сервісу, на якому (або за допомогою якого) Вас  

«кіберпреслідують». Якщо юзер Вас вже «дістав», можна звернутися до адміністрації 

форуму, блогохостингу і т. п., повідомивши про проблему і приклавши «докази». У ряді 

випадків (наприклад, у ЖЖ) адміністрація залишає за собою право застосовувати певні 

заходи щодо таких випадків. Якщо кіберхуліган Вам погрожує чи компрометує (наприклад, 

розсилає компрометуючі фотоколажі), є сенс звернутися до правоохоронних органів - хоча б 

тому, що вони можуть зобов'язати сервіс вчинити певні дії в рамках закону. Наприклад, 

надати інформацію, що дозволяє визначити кіберхулігана. Така кримінальна справа за 
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кіберпереслідування є цілком реальною, і про це слід завжди пам'ятати бажаючим 

«потруїти» кого-то в Мережі.  

Що робити, якщо Ви піддалися кіберпереслідування 

1. Зберігайте всі наявні у вас листи з погрозами. Якщо у вас в профілі є повідомлення 

неприємного змісту, відправлені по електронній пошті, або інші записи, збережіть їх, щоб ви 

могли в подальшому використовувати їх в якості доказів. Збережіть тексти або голосові 

повідомлення для того, щоб підтвердити свої слова письмовими доказами.  

2. Навчіться блокувати зловмисників бо видаляти їх з Ваших контактів.  

3. Намагайтеся не відповідати їм. Ваша реакція може тільки погіршити ситуацію. Якщо Ви 

не будете відповідати, цілком ймовірно переслідувачам просто стане нудно, і вони залишать 

Вас у спокої.  

4. Якщо Вас турбують текстовими повідомленнями, зверніться до постачальника послуг. 

Кожна мережа має спеціальні підрозділи для такого роду проблем. Ознайомтеся з їх веб-

сайтом або зателефонуйте за консультацією. 

5. Розкажіть дорослому, якому Ви довіряєте, про те, що Ви піддалися кіберпереслідуванню. 

Це може бути Ваші мама або тато, шкільний учитель, тітка чи дядько. Якщо Ви їм 

розповісте, то вони зможуть допомогти зупинити переслідування. Докази, збережені Вами, 

слід передати дорослим, яких Ви поставили до відома. 

Що робити, якщо хтось з Ваших друзів піддався кіберпереслідуванню 

1. Не надсилайте чужі фотографії, повідомлення або образливі коментарі. Ви можете 

сприймати це як жарт, але такою поведінкою Ви можете серйозно поранити почуття іншої 

людини і, навіть, скоїти злочин! Прочитання подібних повідомлень теж сприяє зростанню 

кількості кіберпереслідування. 

2. Ні в якому разі не відповідайте кіберхуліганам! Якщо Ви стурбовані тим, що комусь із 

Ваших знайомих погрожують або хочуть нашкодити, запропонуйте йому свою підтримку, 

або повідомте кому-небудь з дорослих, кому Ви довіряєте, про цю ситуацію.  

3. Ви повинні поважати інших людей, відповідати за те, що пишите, перебуваючи в Мережі. 

Слід пам'ятати  

1. Зберігайте будь-які докази кіберпереслідування.  

2. Не надсилайте образливі повідомлення, повідомлення електронної пошти та посилання. 

3. Розкажіть дорослому, якому Ви довіряєте, якщо Ви або хтось із Ваших знайомих піддався 

кіберпереслідуванню.   

Поради батькам, як уберегти дітей від незаконного контакту  

1. Перш ніж дозволити дитині користуватися Інтернетом, розкажіть їй якомога більше про 

віртуальний світ, його можливості та небезпеки.  

2. Будьте в курсі того, чим займаються Ваші діти в Інтернеті.  

3. Допоможіть дітям зрозуміти, що вони нікому не повинні розповідати інформацію про себе 

(номер мобільного телефону, домашню адресу, назву / номер школи), а також показувати 

свої фотографії.  

4. Допоможіть дитині зрозуміти, що деякі люди в Інтернеті можуть говорити неправду і 

видають себе не за тих, ким є насправді. Діти ніколи не повинні самостійно зустрічатися з 

мережевими друзями в реальному житті.  

5. Поясніть дітям, що при спілкуванні в Інтернеті вони повинні бути дружніми з іншими 

користувачами, ні в якому разі не писати грубих слів - читати грубості також неприємно, як і 

чути їх.  

6. Навчіть дітей правильно реагувати на образливі слова або дії інших користувачів. 

7. Постійно спілкуйтеся зі своїми дітьми. Ніколи не пізно розповісти дитиі, як правильно 

діяти і реагувати на дії інших в Інтернеті.  
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5.4. ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТІЇ 

1. Прийняття результатів виборів 

У демократичних виборах є переможці й ті, хто програв. Іноді, навіть в демократичній 

державі, останні так сильно вірять у те, що їх партія чи кандидат є найкращим вибором, що 

відмовляються приймати результати виборів. Як наслідок цього, влада може бути 

неефективною й нездатною ухвалювати рішення. Це може також привести до незадоволень й 

падіння довіри виборців, котрі вважають, що їх волевиявлення ігнорується. Неприйняття 

результатів виборів суперечить демократичним принципам, які передбачають, що вибори 

відбуваються чесно і вільно. 

2. Економічна свобода 

Люди в демократичній державі повинні мати певну економічну свободу. Це означає, що 

влада визнає приватну власність на майно, приватну підприємницьку діяльність, люди мають 

право вибирати місце роботи й вступати до профспілок.  Державне втручання в економіку 

може бути різним, однак в цілому існує вільний ринок, і держава не повинна мати повний 

контроль над економікою. Існує думка, що держава має відігравати сильнішу роль у тих 

країнах, де існує серйозний дисбаланс рівня благополуччя в силу дискримінації, що існувала 

в минулому, чи з інших причин. 

3. Контроль над зловживанням владою 

Демократичні держави прагнуть запобігти випадкам зловживання владою її представниками. 

Один з найпоширеніших прикладів зловживання владою – це корупція. Вона виникає тоді, 

коли державні чиновники використовують державні кошти для особистої користі чи 

незаконно використовують свої повноваження. Існують різні методи боротьби з корупцією. 

Зазвичай, система влади вибудовується таким чином, щоб чітко розмежувати повноваження 

гілок влади. Також ця система підтримується наявністю незалежної й неупередженої судової 

системи та всіляких відомств, що уповноважені присікати незаконні дії чиновників, 

державних організацій, поліції. 

4. Білль про права 

Багато демократичних держав ухвалюють рішення про створення спеціального документу 

для захисту громадян від зловживання влади. Білль про права – це документ, в якому 

зафіксовані права і свободи, що гарантуються людям в державі. Коли білль про права стає 

частиною конституції, суди отримують право і владу забезпечувати дотримання цих прав. 

Білль про права обмежує владу і також може закріплювати певні обов’язки громадян і 

організацій, гарантувати недоторканність приватного життя і т.д. 

5. Громадянська участь  

Одна з ознак демократії - це громадянська участь в управлінні державою. Участь – це 

основна функція громадянина в демократичному суспільстві. Це не тільки право громадян, а 

й один з їхніх обов’язків. Громадянська участь може набувати різних форм, таких як участь у 

виборах, голосування на виборах, поінформованість й участь в обговоренні важливих 

проблем, відвідування зборів, участь у роботі добровільних організацій, сплата податків, 

навіть виступ в акціях протесту. Участь громадян сприяє побудові міцної демократії.   

6. Підзвітність посадових осіб 

У демократичній державі як обрані, так і призначені посадові особи повинні нести 

відповідальність перед громадянами. Вони повинні відповідати за свою діяльність. 

Представники влади мусять приймати рішення і виконувати свої обов’язки, виходячи з 

інтересів і побажань громадян, а не своїх власних. 

7. Вільні і чесні вибори 

Один із способів виявляти свою волю для громадян - це вибори своїх представників до 

органів управління державою. В демократичній державі виборні представники влади 

обираються і змінюються на посаді шляхом вільних і чесних виборів. Залякування, корупція 

і погрози, що застосовуються до й під час виборчого процесу, суперечать принципам 

демократії. У демократичних державах вибори проводяться регулярно раз у кілька років. 

Ступінь участі у виборах не повинна залежати від рівня добробуту громадян. Для того, щоб 



 85 

вільні і чесні вибори відбулись, дорослі громадяни повинні мати виборче право й не повинно 

існувати перешкод для здійснення свого права проголосувати на виборах. 

8. Рівність  

У демократичному суспільстві особливе значення надається принципу рівності. Цей принцип 

означає, що всі люди ціняться в рівній мірі, мають рівні можливості й не можуть піддаватись 

дискримінації на ґрунті своєї расової приналежності, релігійних поглядів, етнічної 

приналежності, статі, сексуальної орієнтації. В умовах демократії всі люди мають право на 

свою культуру, право говорити своєю мовою, мати власні переконання, погляди. Всі люди 

рівні перед законом і мають рівне право на захист від дискримінації. 

9. Багатопартійна система 

Щоб можна було говорити про існування багатопартійної системи, більш як одна партія 

повинна брати участь у виборах та в управлінні державою. Багатопартійна система породжує 

опозицію тій партії, що виграла вибори. Це  забезпечує існування різних точок зору на 

проблеми, що стоять перед урядом. Також багатопартійна система надає виборцям 

можливість вибору з числа різних кандидатів, партій, програм. Історично склалось, що в 

державах, де існувала тільки одна партія, поставала диктатура.  

10. Політична терпимість  

Демократичне суспільство часто складається з людей різних культур, рас, релігій, котрі 

мають різні погляди, що можуть відрізнятися від більшості населення, але всі вони терпимі 

одне до одного. Різноманітність збагачує демократичне суспільство. Демократичне 

суспільство також політично толерантне. Це означає, що хоч більшість й має владу в 

демократії, права меншин повинні бути захищені. Людям має надаватись право 

об’єднуватись і висловлювати свої погляди. Політична меншість часто має статус опозиції, 

так як має відмінні від більшості точки зору. Якщо більшість, що править, заперечує права і 

знищує опозицію, вона також знищує демократію.  

11. Верховенство закону 

У демократії ніхто не вищий за закон - ні монарх, ні обраний президент. Це називається 

влада закону. Це значить, що кожний має підкорятись законам й нести відповідальність у 

разі порушення їх. Демократія також передбачає, що закони провадяться в життя постійно і 

справедливо. Це інколи носить назву «належна правова процедура».  

12. Поінформованість  

Для того, щоб влада була відповідальною, люди повинні знати, що відбувається в країні. Це 

називається «прозорість влади». Прозора влада проводить відкриті зустрічі з представниками 

громадськості й запрошує громадян до участі в них. У демократії преса і громадяни можуть 

отримувати інформацію про те, які рішення ухвалюються, ким і чому. 

13. Права людини 

Усі демократичні держави прагнуть поважати і захищати права громадян. Права людини 

стверджують цінності, які відображають повагу до людського життя і цінність кожної 

людини. 

Право на пересування. Кожний має право на свободу пересування і вибір місця проживання в 

межах кордонів держави. Кожний має право перетинати кордони держав, у тому числі й 

своєї держави, залишаючи і повертаючись до країни. 

Релігія. Кожний має право на свободу думки, совісті й релігії. Це право включає в себе 

свободу змінювати релігію та віросповідання і свободу виражати свої релігійні погляди. 

Свобода слова. Кожний має право на свободу слова. Це право включає в себе право 

дотримуватись своєї думки без втручання, право отримувати інформацію, шукати її й 

передавати іншим.  

Збори. Кожний має право організовувати мирні збори чи брати участь у них. Неправильно 

також примушувати будь-кого приєднуватись до будь-якої групи.  
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5.5. АНКЕТИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ/СТУДЕНТІВ 

 

Обговорення питань в демократичному суспільстві 

 

Анкета учня/студента I 

 

I.  Цей розділ вміщує деякі політичні висловлення відносно політичної системи та 

вашої особистої думки про політику в цілому. 

 Повністю 

не згоден 

Не 

згоден 
Згоден 

Повністю 

згоден 

7.   Я знаю про політику більше, ніж більшість 

людей мого віку. 
    

8. Коли обговорюються політичні питання 

або проблеми, зазвичай мені є що сказати. 
    

9. Я легко розумію більшість політичних 

питань. 
    

10. Я цікавлюсь політикою.     

 

II. Як часто ви обговорюєте суперечливі суспільні проблеми? 

 Ніколи Рідко Інколи Часто 

11. З людьми свого власного віку 

[однолітками]   
    

12. З батьками або іншими дорослими 

членами родини 
    

13. З вчителями       

 

IІІ. У цьому розділі ми хотіли б дізнатися, чого ви навчилися в школі. 

 Повністю 

не згоден 

Не  

згоден 
Згоден 

Повністю 

згоден 

14. У школі я навчився розуміти людей, що 

мають різні ідеї/точки зору. 
    

15. У школі я навчився співробітничати 

[працювати разом] в групах з іншими 

учнями. 

    

16. У школі я навчився обговорювати з 

іншими, як вирішувати проблеми в 

громаді [суспільстві] або країні. 

    

17. У школі я навчився цікавитися тим, що 

відбувається в інших країнах. 
    

18. У школі я дізнався про демократію.      

19. У школі я дізнався про політичні 

питання. 
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Анкета учня II 

I. Відповідаючи на наступні запитання, подумай про те, з чим ти стикаєшся в школі 

 Ніколи Рідко Іноді Часто 

a. Представляючи історичні або політичні 

події, учителі приділяють значну увагу 

вивченню фактів. 

    

b. Найкращий спосіб отримати добру оцінку 

від учителя, це запам’ятовувати дати й 

факти. 

    

c. Учителі читають лекцію, а учні роблять 

нотатки. 
    

d. Учні працюють над матеріалом з 

підручника. 
    

II. Відповідаючи на наступні запитання, подумай про те, з чим ти стикаєшся на цих 

уроках 

 Ніколи Рідко Іноді Часто 

a. Під час уроку учні можуть вільно не 

погоджуватись з учителями щодо 

політичних і соціальних питань. 

    

b. Учнів заохочують приймати власні рішення 

відносно проблем. 
    

c. Учителі поважають наші точки зору і 

заохочують нас висловлювати їх на уроках. 
    

d. Учителі не бояться висловлювати свої 

точки зору в класі, навіть якщо вони 

відрізняються від думок більшості інших 

учнів. 

    

e. Учителі заохочують нас обговорювати 

політичні або соціальні питання відносно 

яких люди мають різні точки зору. 

    

f. Учителі пропонують декілька позицій щодо 

проблеми, пояснюючи її в класі. 
    

IІІ. У цьому розділі вміщується декілька висловлень щодо політичної системи, а також 

вашої особистої точки зору на соціальні й політичні проблеми взагалі 

 Повністю 

не згоден 

Не 

згоден 
Згоден 

Повністю 

згоден 

a. Я знаю більше про соціальні й політичні 

проблеми, аніж більшість людей мого віку. 
    

b. Коли обговорюються соціальні або 

політичні питання, мені зазвичай є що 

сказати. 

    

c. Я здатен легко розуміти більшість 

соціальних і політичних проблем. 
    

d. Мене цікавлять соціальні й політичні 

проблеми. 
    

e. Я вважаю, що більшість моїх 

однокласників поділяє мої погляди на 
    



 88 

соціальні й політичні проблеми. 

f. Я відчуваю, що мені необхідно мати таку ж 

саму точку зору на соціальні й політичні 

проблеми, як і решта учнів мого класу. 

    

g. Більшість учнів цього класу має схожі 

точки зору на соціальні й політичні 

проблеми, які ми обговорюємо. 

    

ІV. У цьому розділі наведено декілька висловлень відносно полеміки й суперечливих 

питань 

 Повністю 

не згоден 

Не 

згоден 
Згоден 

Повністю 

згоден 

a. Я отримую нове розуміння, коли інші 

ставлять під сумнів мої точки зору. 
    

b. Я навчаюся завдяки розбіжності думок.     

c. Мені подобається, коли однокласники 

раціонально не погоджуються зі мною. 
    

d. Мені подобаються жваві дискусії.     

e. Мені подобається, коли інші не 

погоджуються з моїми поглядами. 
    

f. Мені подобається, коли мої однокласники 

рішуче висловлюють свої точки зору. 
    

g. Я люблю рішуче висловлювати свою 

позицію. 
    

 Повністю 

не згоден 

Не 

згоден 
Згоден 

Повністю 

згоден 

h. Мені подобається використовувати 

протилежні думки задля розуміння 

проблеми. 

    

i. Я намагаюсь використовувати різні точки 

зору своїх однокласників. 
    

j. Розбіжності точок зору можуть біти 

корисними. 
    

k. Суперечки можуть бути корисними.     

l. Коли я не погоджуюсь з іншими учнями, я 

навчаюся нового. 
    

m. Вивчаючи якусь соціальну або політичну 

проблему, я люблю знаходитись в групі, в 

якій учні часто не погоджуються один з 

одним. 

    

n. Це нормально, коли ти змінюєш свою 

точку зору щодо якоїсь проблеми. 
    

Я люблю визначити свою точку зору на 

проблему і не змінювати її. 
    

o. Важливо вислухати й розглянути інший бік 

проблем. 
    

p. Мені подобається працювати з людьми, які 

мають точки зору, які відрізняються від 

моїх. 

    

V. У цьому розділі ми хотіли б дізнатися про те, з ким ви розмовляєте про полеміку й 

суперечливі питання 

Я приймаю участь в дискусіях щодо Ніколи Рідко Іноді Часто 
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соціальних та політичних проблем з … 

a. …своєю родиною.     

b. …своїми близькими друзями.     

c. …своїми знайомими.     

d. …людьми, точки зору яких 

відрізняються від моїх. 
    

 

Коли ми обговорюємо соціальні та 

політичні проблеми, я не погоджуюсь з 

наступними групами людей. 

Ніколи Рідко Іноді Часто 

a. Своєю родиною     

b. Своїми близькими друзями     

c. Своїми знайомими     

 Ніколи Рідко Іноді Часто 

a. Я розмовляю про свої шкільні справи 

з членами своєї родини. 
    

b. Я розмовляю про свої шкільні справи 

з однолітками поза школою. 
    

c. Я шукаю додаткову інформацію на 

теми, які вивчаються в школі, окрім 

тієї, яка потрібна для виконання 

звичайних завдань. 

    

d. Я розмовляю на важливі для себе 

теми з людьми, чиї точки зору 

відрізняються від моїх. 

    

e. Я намагаюсь отримати інші точки 

зору на теми , які для мене важливі. 
    

Я неохоче розмовляю про соціальні та 

політичні проблеми … 
Ніколи Рідко Іноді Часто 

f. …тому що я не люблю суперечки.     

g. …тому що це створює ворогів.     

h. …тому що мене хвилює, що люди 

можуть подумати про мене. 
    

VI. У цьому розділі нас цікавить те, як ви налаштовані приймати участь в 

вирішенні соціальних та політичних проблем в майбутньому 

Коли я стану дорослим, я буду … Повністю 

не згоден 
Не згоден Згоден 

Повністю 

згоден 

a. …голосувати на виборах.     

b. …приймати активну участь в вирішенні 

соціальних питань, що впливають на мою 

громаду. 

    

c. … приймати активну участь в вирішенні 

політичних питань, що впливають на мою 

громаду. 

    

d. …приймати участь в програмах з надання 

допомоги іншим людям, що терплять нужду 

(таким як збір продуктів харчування й одягу, 

робота в притулку для безпритульних). 

    

e. …контактувати з державними або такими що 

вибрані службовцями для того щоб 

висловити їм свої погляди на проблеми. 
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f. …добровільно робити такі речі, як навчання 

дітей,  відвідування літніх людей, виконання 

функцій наставника, або навчання команди. 

    

VII. У  цьому розділі нас цікавить ваш практичний досвід участі в обговореннях 

 Повніст

ю не 

згоден 

Не 

згоден 
Згоден 

Повніст

ю згоден 

a. Мені сподобалось приймати участь в 

обговореннях. 
    

b. Приймаючи участь в обговореннях, я багато 

чого навчився. 
    

c. Завдяки участі в обговореннях я отримав 

краще розуміння проблем. 
    

d. Завдяки участі в обговореннях я покращив 

свою здатність висловлювати свою точку 

зору. 

    

e. Завдяки участі в обговореннях я більш 

впевнено розмовляю про суперечливі 

проблеми зі своїми однолітками. 

    

f. Обговорення схожі на інші заняття, якими я 

займаюсь на уроках в школі. 
    

 

Ніколи 
Один 

раз 

Більш 

ніж 

один раз 

g. Я говорив про обговорення з членами своєї родини.     

h. Я говорив про обговорення зі своїми однолітками за 

межами школи. 
   

i. Я шукав додаткову інформацію з однієї або більше тем 

обговорення на додаток до обов’язкових занять в класі. 
   

 

Дякуємо за заповнення цієї анкети! 
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