
 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  

СТУДЕНТСЬКИХ ПРАВНИЧИХ ЕСЕ 

«Законодавчий захист дітей від сексуального насильства» 

ПОЛОЖЕННЯ 

Передмова 

 Есе( фр.-essai «спроба, нарис», від лат. exagium «зважування») жанр твору 
невеликого розміру та вільної композиції.  

Есе виражає індивідуальні враження та погляди автора на конкретну проблему і не претендує 
на виключну та визначальну трактовку теми. У співвідношенні об’єму та функції межує, з одного боку, 
з науковою статтею та літературним нарисом, з іншої – з філософським трактатом.  

Протягом 2012 року ELSA Ukraine for Children Legal Research Group досліджуватиме захист дітей-
жертв сексуального насильства в перспективі національного законодавства за співпраці з Радою 
Європи. Міжнародній спільноті необхідно більше інформації про права дітей та захист дітей від 
сексуального насильства.  

ELSA for Children Legal Research Group – це проект, організований спільно з Радою Європи в 
рамках її фокусної програми, присвяченої правам дітей “The Council of Europe ONE IN FIVE campaign 
to stop sexual violence against children”. 

Legal Research Group спрямована на поширення інформації про права дітей серед студентів 
права та молодих юристів.  

20 червня 2012 р. Верховна Рада України ратифікувала конвенцію Ради Європи про захист дітей 
від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.  

Цілями конвенції є запобігання сексуальній експлуатації та сексуальним розбещенням дітей і 
боротьба з цими явищами; захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації та 
сексуального розбещення; сприяння національному та міжнародному співробітництву в боротьбі із 
сексуальною експлуатацією та сексуальним розбещенням дітей. 

Проте до імплементації Конвенції ще дуже далеко і завдання нашого проекту – привернути увагу 
суспільства до проблеми сексуального насильства над дітьми. Адже ця тема – одна із найскладніших 
у кримінальному праві України. Так, оскільки жертвами цих аморальних злочинів є діти, а за 
українським законодавством їхні свідчення не є вагомим доказом у справі, такі справи зазвичай 
вирішуються не на користь дітей. 

Прикладом цього може бути липнева справа над черкащанином:  
 
«Придніпровський районний суд Черкас завершив розглядати справу про розбещення 6-річної 

дівчинки. Вирок, який виніс суддя Андрій Бурлака, - п'ять років позбавлення волі, але з 
відтермінуванням виконання вироку на три роки. Тобто, фактично йдеться про три роки умовно. … 
Суддя Андрій Бурлака мотивував своє рішення тим, що чоловік перший раз судимий та «позитивно 
характеризується». … Суддя послався на дуже слабку доказову базу – мовляв, є тільки покази 
дитини. У нашій державі, на жаль, те, що говорить дитина, вважається дуже слабкою доказовою 
базою. В інших країнах навпаки покарання за такі злочини стають більш суворими. Наприклад,  



 

 

 

 
нещодавно в Молдові ввели кастрацію для осіб, які обвинувачені у вчиненні злочинів 

сексуального характеру, і якщо в інших країнах законодавство посилюється, то в нас судді, на жаль, 
виносять відстрочку у виконанні рішення суду…»1 

 
В рамках ELSA Ukraine for Children Legal Research Group власне й збиратиметься інформація про 

стан сексуального насильства над дітьми, яка потім буде опублікована у зведеному звіті та 
представлена на міжнародній конференції весною 2013 року. 

З метою представлення громадськості результатів дослідження національного законодавства в 
рамках проекту організовуватиметься низка заходів. Всеукраїнсьий конкурс есе – один з них.  

Отже, метою проведення Конкурсу є: 

� привернення уваги студентів до актуальних питань, пов’язаних з 
дотриманням прав дитини;  

� сприяння дослідженню студентами можливих неточностей, колізій 
чи прогалин у положеннях законодавства щодо захисту дітей від 
сексуального насильства, ефективності їх дії; 

� забезпечення студентів можливістю виразити власну позицію та 
запропонувати конкретні пропозиції та шляхи їх здійснення щодо 
вирішення конкретної проблеми; 

� виявлення та розкриття творчого потенціалу студентства; 

� підвищення зацікавленості студентів-правників до розвитку 
юридичної освіти і правничої професії; 

� підвищення рівня поінформованості студентів та поглиблення їх 
знань в правовій сфері шляхом спонукання до проведення 
досліджень. 

Варто звернути увагу на дещо нетрадиційну форму проведення цього конкурсу есе: він 
складатиметься з двох етапів – власне конкурсу студентських есе та конференції за його 
результатами. Тем для написання есе запропоновано чотири: 

1.    Чи захищені в Україні діти від сексуального насильства та сексуальної експлуатації? 
2.    Дотримання Україною міжнародних стандартів щодо протидії сексуального насильства та 
сексуальної експлуатації. Чи відповідає національне законодавство? 
3.    Що необхідно змінити в національній системі для захисту дитини буди вільною від 
сексуального насильства та сексуальної експлуатації? 
4.    Чи потрібна Україні Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 
та сексуального насильства? 

Щодо кожної з тем відбір робіт відбуватиметься окремо. 

                                                           
1 http://narodua.com/rezonans/cherkaschanyn-jakoho-zvynuvachuvaly-v-rozbeschenni-dytyny-otrymav-try-roky-
umovno.html 



 

 

 

 

 

На першому етапі кваліфікованим журі з усіх поданих на конкурс робіт будуть відібрані 12 
найкращих, автори яких і будуть запрошені до участі у ІІ етапі, що проходитиме в формі 
однойменної конференції, яка матиме на меті обмін думками між учасниками, спільний пошук 
шляхів вирішення поставлених проблем. Окрім того, для участі в конференції запрошено видатних 
фахівців у сфері права, як науковців, так і практиків, які також виступатимуть з доповідям перед 
учасниками конференції. 

Ми щиро сподіваємося, що цей конкурс есе приверне увагу молоді до правових 
проблем  сучасного суспільства, спонукаючи правниче студентство до активної участі в 
процесі їх вирішення з метою розбудови демократичної, правової та соціальної держави 
України із дотриманням світових стандартів. 

 

ПРАВИЛА УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

1. Організація конкурсу. 

Організатором Всеукраїнського конкурсу правничих студентських есе «Законодавчий захист дітей 
від сексуального насильства» (Далі – Конкурсу) є Всеукраїнська громадська організація 
«Європейська Асоціація Студентів Права Україна – ЕЛСА Україна». Співорганізатором Конкурсу є 
НГО «Європейський вибір». 

2. Організаційний комітет конкурсу. 

Організаційний комітет  Конкурсу складається з представників Національного Правління ЕЛСА 
Україна.  

Організаційний комітет очолює Голова організаційного комітету – Баллод Яна, Віце-Президент 
з академічної діяльності ЕЛСА Україна, моб. тел.: 0930061146, електронна скринька: 
vpaa@elsaukraine.org.  

Всі матеріали, розроблені організаційним комітетом для проведення Конкурсу, є власністю 
організаторів і не можуть бути використані з будь-якою іншою метою, ніж організація Конкурсу та 
участь у ньому, без попереднього письмового погодження з Головою організаційнго комітету.  

Процедура організації та проведення Конкурсу регулюється даним Положенням. У разі 
виникнення питань, неврегульованих даним Положенням, вони мають бути вирішені організаційним 
комітетом. 

3. Партнери конкурсу. 

НГО «Європейський вибір». 

4. Мова конкурсу.  

На Конкурс можуть бути подані роботи українською мовою. 



 

 

 

 

5. Тематика конкурсних робіт.  

Конкурсні роботи мають вiдповiдати загальнiй тематиці конкурсу. 

 

6. Участь у конкурсі. 

У Конкурсі мають право брати участь студенти 1- 5 курсів, що навчаються у вищих навчальних 
закладах за юридичними спеціальностями. Не можуть бути учасниками Конкурсу особи, що закінчили 
ВНЗ та навчаються в аспірантурі, а також учні загальноосвітніх шкіл та інших закладів, що не є ВНЗ, 
студенти 1-2 курсів ВНЗ. 

7. Склад журі. 

До складу журі входять провідні фахівці, які мають необхідну і достатню для оцінювання 
конкурсних робіт кваліфікацію (зокрема, мають вищу юридичну освіту та досвід наукової або 
практичної роботи в сфері права) та не мають особистої зацікавленості в результатах конкурсу. 

8. Критерії оцінювання конкурсних робіт. 

Оцінювання конкурсних робіт здійснюється за наступними критеріями: 

10 балів Правильність використання юридичної термінології, дотримання 
стилістичних і синтаксичних правил   

20 балів Послідовність, логічність викладених думок 

20 балів Обґрунтованість позиції, посилання на чинне українське законодавство та 
міжнародний досвід, їх аналіз та оцінка відповідності 

20 балів Аргументовані пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблеми 

30 балів Оригінальність викладених думок, креативність та неординарний погляд 
автора 

100 балів Максимальна кількість  

9. Вимоги до конкурсних робіт. 

9.1. Правила оформлення робіт: 

9.1.1. обсяг роботи – до 10 сторінок ( включаючи список літератури); 

9.1.2. оформлення роботи:  

� роботи мають бути надіслані в форматі Microsoft Word (розширення .doc); 
� шрифт та розмір літер всіх частин есе - Times New Roman, 14 nm; 

� текст усіх частин есе повинен мати полуторний міжрядковий інтервал; 

� поля: ліве, нижнє – 2,5 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см. 



 

 

 

 

Зразок оформлення дивіться у Додатку 1 до даного положення. 

9.1.3.  Допускається посилання на Інтернет-ресурси із зазначенням адреси сайту, дати 
останнього відвідування, за наявності – імені автора публікації. 

Конкурсанти, які подали роботи, оформлені із порушенням вищезазначених вимог будуть 
дискваліфіковані. 

9.2. Плагіат. 

Для цілей даного конкурсу плагіатом вважатиметься використання в конкурсній роботі думок, 
ідей, висловлювань, що не належать авторові роботи (в тому числі думок, ідей, висловлювань інших 
конкурсантів) без належного посилання на їх автора.  

Робота має виконуватися учасником індивідуально та одноособово. З метою забезпечення 
дійсної змагальності між учасниками конкурсу забороняється колективна робота над конкурсною 
роботою. 

9.3. Забезпечення конфіденційності. 

З метою забезпечення об’єктивної та неупередженої оцінки конкурсних робіт членами журі, 
роботи надаватимуться їм без зазначення особистих даних автора (П.І.Б., місце проживання, місце 
навчання тощо). Єдиною ідентифікуючою ознакою роботи буде реєстраційний номер автора. 
Прізвища конкурсантів будуть розголошені лише під час оолошення результатів І етапу конкурсу. 

10. Порядок проведення Конкурсу. 

Конкурс проходить в два етапи. На першому етапі відбувається реєстрація учасників, 
оцінювання конкурсних робіт та визначення авторів 12 кращих робіт, що будуть запрошені для участі 
у другому етапі. Другий етап передбачає коротку презентацію робіт учасниками. 

10.1. I етап (1 жовтня – 16 листопада 2012 року) 

10.1.1.  Реєстрація. 

Кожен, хто виявить бажання взяти участь у Конкурсі, може зареєструватися шляхом надіслання 
заповненої аплікаційної форми (додається до Положення) на електронну скриньку організаційного 
комітету ____________________. 

 Організаційний комітет повідомляє учасника про прийняття його заявки та надсилає 
присвоєний йому реєстраційний номер протягом 2 діб . 

10.1.2. Подання конкурсних робіт. 
 



 

 

 

 

Учасники,  надсилають свої аплікаційні форми та конкурсні роботи на електронну скриньку 
організаційного комітету ____________________________. 

Всі роботи мають бути оформлені відповідно до вимог, встановлених пунктом 9 даного 
положення. 

10.1.3. Оцінювання робіт та повідомлення результатів I етапу. 
 

Оцінювання робіт відбувається відповідно до критеріїв, встановлених пунктом 8 даного 
Положення. Кожна робота оцінюється 3 членами журі, бали яких підсумовуються. Таким чином 
максимальна оцінка, яку може отримати конкурсна робота становить 300 балів. 

Про результати оцінювання робіт учасники будуть повідомлені електронною, а за її відсутності 
звичайною поштою. Результати I етапу конкурсу також будуть оприлюднені на офіційному сайті 
Всеукраїнської громадської організації «Європейська Асоціація Студентів Права − ЕЛСА Україна» 
(http://www.ukraine.elsa.org/). 

Результати I етапу конкурсу будуть оприлюднені не пізніше 30 листопада 2012 року. 

Автори 12 робіт, що отримають найбільшу кількість балів будуть запрошені для 
безкоштовної участі у ІІ етапі конкурсу, решта ж учасників матимуть змогу взяти участь у 
конференції на платній основі. 

10.2. II етап (8-9 грудня 2012 року) 

Другий етап передбачає короткі виступи учасників з метою представлення основних положень 
своїх конкурсних робіт. 

10.2.1. Запрошення та підтвердження участі у II етапі. 

Запрошення до участі у II етапі Конкурсу надсилатиметься на електронну скриньку, а за її 
відсутності – поштову адресу учасника не пізніше 30 листопада 2012 року. 

Учасники, що отримали запрошення, мають протягом 3-х днів з моменту його отримання підтвердити 
або скасувати свою участь у конференції. Останній строк підтвердження 2 грудня 2012 року. 

10.2.2. Представлення конкурсних робіт учасниками. 

Представлення робіт учасників відбуватиметься в рамках всеукраїнської конференції 
«Законодавчий захист дітей від сексуального насильства», що проходитиме 8-9 грудня  2012 
року на базі ____________________________________________________________________. 

В ході представлення конкурсної роботи учасник має висвітлити основні концептуальні положення 
своєї роботи, а також надати відповіді на запитання, що будуть поставлені учасниками конференції. 

 



 

 

 

 

Витрати учасників, пов’язані з участю у II етапі (харчування, проживання) 
забезпечуються оргкомітетом. Проїзд учасники конкурсу оплачують самостійно. 
Організаційний внесок  для учасників конкурсу – членів Європейської асоціації студентів 
права складає – 300 гривень; для учасників конкурсу –  не членів Європейської асоціації 
студентів права організаційний внесок – 350 гривень. 

10.2.3. Визначення переможців та нагородження. 

Переможцями конкурсу визнаються 4 конкурсанти (по одному на кожну запропоновану тему), що 
отримали найвищу кількість балів. 

Оголошення результатів та нагородження переможців відбудеться в урочистій обстановці одразу 
після завершення конференції. 

Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами та цінними подарунками. 

Конкурсанти, що не посядуть призових місць, будуть нагороджені cертифікатами учасників Конкурсу і 
заохочувальними призами. 

11. Стягнення за порушення учасниками Положення. 

11.1. За порушення формальних вимог щодо оформлення конкурсної роботи – мінус 20 балів від 
загальної кількості балів, отриманих роботою на I етапі. 

11.2. З порушення вимог щодо збереження конфіденційності, індивідуальності виконання конкурсної 
роботи, плагіат, а також строку подання роботи на Конкурс – безумовна дискваліфікація. 

 Зазначені штрафні санкції застосовуються за рішенням членів журі. Журі також може 
обґрунтовано застосовувати інші штрафні санкції. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

... Справді, як слушно зауважує В. Чиркін, у правовій державі «гарні декларації» про права 
повинні доповнюватися їх реалізацією та захистом [1]. Це саме констатує В. Погорілко, для якого 
становлення демократичної і правової держави тісно пов’язане з подальшим розвитком форм і 
методів захисту прав та свобод людини і громадянина [2]. 

…До речі, відповідно до ст. 30 Закону України «Про Вищу раду юстиції» до суб’єктів звернення 
щодо подання про звільнення суддів з посади крім народних депутатів, членів Вищої ради юстиції та 
відповідних кваліфікаційних комісій суддів віднесено ще уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини [12]. 
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