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ПЕРЕДМОВА 

 

Одним із важливих завдань вищої школи є виховання громадянина, 

здатного жити і діяти у правовій державі та громадянському суспільстві. 

Громадянина з високим рівнем правової культури, здатного вирішувати 

найважливіші проблеми країни, брати відповідальність за її долю. 

Громадянина, який знає свої права і обов’язки та вміє їх реалізувати у 

повсякденному житті. 

Отримати правові знання можливо, вивчаючи навчальний предмет 

«Основи правознавства», що сприяє становленню особистості, розвитку 

критичного та аналітичного мислення, логіки, здатності розуміти й оцінювати 

правові явища та процеси, аналізувати різноманітні життєві ситуації з погляду 

дії правових норм; спонукає студентів ставити запитання та шукати відповіді 

щодо ролі держави й права в житті людини та суспільства. Знання основ 

правознавства формує певну систему цінностей, впливає на правосвідомість 

студентів і рівень їхньої правової культури, що складається передусім з 

глибокої поваги до законів і правил суспільного життя, готовності 

дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та 

інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої 

боротьби з порушниками законів. 

Забезпечення нашої держави висококваліфікованими кадрами вимагає 

активізації роботи з правового навчання і виховання. Правове виховання як 

складова національного виховання є одним із шляхів підготовки повноцінного 

громадянина України у період глибоких економічних, політичних і соціальних 

перетворень. Тільки достатньо підготовлений у правовому плані, 

високоморальний спеціаліст може орієнтуватися у правовій політиці своєї 

держави і суворо дотримуватись законів. 

Однією із форм правового виховання є студентський круглий стіл, метою 

якого є активна пропаганда правових знань, підвищення загального рівня 

правової культури, набуття студентами необхідного рівня правових знань, 

умінь та навичок, формування в них поваги до права. 

 

Руденко І.М., Коваленко С.В. 
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ППРРААВВООВВАА  ММЕЕННТТААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ЯЯКК  ЧЧИИННННИИКК  ВВІІТТЧЧИИЗЗННЯЯННООГГОО  

ДДЕЕРРЖЖААВВООТТВВООРРЕЕННННЯЯ 

Здобуття Україною незалежності стало однією із найбільших 

геополітичних подій ХХ століття, що знаменувала формальний кінець 

Радянського Союзу. Відновлення української держави спонукало українців 

звернутися до власних традицій державотворчого процесу, до незнищенної ідеї 

самостійної та соборної України. Відбулися зміни у світогляді українського 

народу, які вимагають наукового осмислення на основі нових концептуальних 

підходів. 

Характер та лад людського мислення, що реалізується на рівні 

свідомості, але ґрунтується на структурних рівнях сфери підсвідомого, які 

включають у себе архетипи як окремої особистості, так і етносу в цілому, 

утворює такий феномен як ментальність. Це соціалізовані, але мало 

усвідомлені правила, традиції, мовні стереотипи тощо. 

Різновидом ментальності як соціального феномену є правова 

ментальність, що формується під впливом права, правових звичаїв, принципів 

і являє собою ті відповідні правові стереотипи, які тим сильніші, чим більш 

засвоєними є цінності певного суспільства, його прошарків, окремих спільнот. 

Феномен ментальності є у певному значенні противагою правової культури. 

Якщо розглядати його як регулятор людської поведінки, то за відсутності 

розвинутої правосвідомості саме ментальність приймає на себе функції 

регуляції правової поведінки. 

Правова ментальність є малодослідженим явищем, яке хоча й пов’язане з 

правовою свідомістю та правовою і політичною культурою, але слугує людині 

на противагу свідомості та культури. Тому для того, щоб чітко розуміти 

характер таких взаємодій, характер і витоки національних особливостей, 

необхідна розробка і опрацювання теорії і практики ментальних процесів. 

Навіть у фаховому середовищі не завжди усвідомлюється те, що способи 

впливу права, його вимог реалізуються через дотримання норм та принципів, 

здійснення правових ролей, реальну участь громадян у відносинах між 

державою та державними інституціями. Зазначений вплив права на суспільні 

 
ШШТТЕЕППАА  ОО..ОО..,, 

 
старший викладач кафедри правознавства 

Полтавського національного педагогічного 
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відносини полягає у виробленні постійних багатовекторних каналів 

спілкування громадян і публічних інституцій з приводу реалізації правових 

вимог, вказівок, настанов [1, с. 14]. 

Н. Гнасевич відзначає, що «ментальність українців має визначальний 

вплив на такі основні риси їх політичної культури, як волелюбність, 

демократичність, толерантність, а також утверджує пріоритет особистих 

інтересів над загальнонародними, політичний конформізм, схильність до 

анархізму, міжусобної боротьби» [2, с. 16]. На думку В. Ковальського, головна 

закономірність у сенсі феномену ментальності, правової зокрема, полягає у 

ставленні до влади: українці довели, що жодної влади не визнають і жодної 

довго не витримують. Дослідник зауважує, що, перебуваючи 300 років під 

польською короною й 350 років під протекторатом Москви, українці 

залишалися народом, який жив своїм життям. Поняття «влада» ніколи не 

ототожнювалось на українських землях ні з якоюсь зовнішньою силою, ні з 

«богом обраною» персоною. Навіть такий авторитет, як Богдан Хмельницький, 

зобов’язаний був виконувати постанови старшинської ради, яка залишалась 

головним органом влади [3, с. 24]. Ця теза, висловлена автором у 2010 році, 

стала особливо актуальною в світлі останніх революційних подій в Україні, що 

мали наслідком повалення корумпованого антинародного режиму та 

виникнення такого соціально-політичного феномену, як Майдан. 

Іншою закономірністю щодо феномена правової ментальності услід за 

В. Ковальським ми визначимо авторитет права, який має асоціюватися з 

авторитетом його джерел та носіїв. Право постійно збільшує сферу 

суспільного впливу, внаслідок чого ставиться більше вимог до правового 

регулювання. У процесі трансформації держави і суспільства відбувається 

зміна впливу права на систему правового регулювання. Право набуває 

регулятивного сенсу щодо суспільних відносин, які раніше не потребували 

правової регуляції. Разом з тим, воно набуває також ціннісного сенсу щодо 

суспільства, груп людей й поза правовими відносинами, поза правовим 

порядком. Даний процес, на думку В. Ковальського, має кілька складових. 

«По-перше, посилення ролі права, охоронного регулювання, яке має суб’єктно-

об’єктну природу і вертикальну структуру, а тому забезпечується 

конституційним устроєм держави, впорядкувальною діяльністю державних 

органів. Правова дійсність як певний базис функціонування, серед іншого, 

охоплює правові ролі, реальну правову поведінку юридичних і фізичних осіб 

та відповідні стандарти такої поведінки. По-друге, у цьому процесі 

відбивається ефект регламентаційної, упорядкувальної діяльності держави та її 

органів. Охоронна і регулятивна функції мають більш широкий спектр впливу 
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на суспільні відносини через заборону, примус, санкції, ризики втрат тощо. А 

інструментарій регулятивної функції проникає практично у всі соціальні 

процеси, в тому числі у виробничу сферу, побутові й міжособистісні 

відносини, індивідуальну й масову свідомість, культуру і ментальність 

українських громадян» [3, с. 24].  

Є. Копельців-Левицька доводить, що абсолютний характер норм і 

цінностей природного права цілком зіставний з нормами і цінностями 

релігійної моделі морально-правової реальності. Більше того, природне право 

запозичує принцип абсолютності зі сфери релігії й моральності, з якими воно 

тісно пов’язане і які здавна культивують сферу духовно-практичних відносин 

людини з абсолютними цінностями і нормами. У цьому випадку систему 

абсолютних природно-правових цінностей таких, як життя, особистість, 

гідність, свобода, вінчає над-абсолют – Бог. Без нього вони втрачають свою 

абсолютність і стають відносними, а, отже, – беззахисними перед зазіханнями 

будь-яких соціальних суб’єктів – від індивіда до держави. 

Таким чином, на думку Є. Копельців-Левицької, стає очевидним 

взаємозв’язок між релігією і правом як складовими ментальності особистості, 

народу, нації, і навіть людства в цілому. При цьому стає беззаперечною та 

обставина, що саме з причин уже зазначеного взаємозв’язку будь-яка зміна в 

одній сфері призводить до змін в іншій. Якщо всі ці цивілізаційні розбіжності 

випливають з різного розуміння співвідношення між Богом, Світом і 

Людиною, що виявляється у відмінностях між релігійними картинами світу, то 

відповідним чином це відображається у сфері природного права. І тоді 

виявляються докорінні відмінності в ієрархії цінностей Заходу і Сходу, 

великих і малих держав та народів, тих чи інших менталітетів. Адже якщо у 

сфері однієї ментальності визнається пріоритет інтересів і потреб індивіда 

(Захід), а у сфері іншої – спільноти (Схід), то стає очевидною можливість або 

неможливість визнання і прийняття тих чи інших цінностей, наприклад, тієї ж 

свободи [4, с. 96]. 

На формування ментальності сучасної української нації, у тому числі й 

правової, вплинув ряд факторів, які сягають ще давніх часів. Саме вони 

наклали свій відбиток і сформували систему загальнолюдських та правових 

цінностей, які визначають теперішню модель нормативно-правових символів і 

світоглядно-ідейних образів. Виявляючи ментальні настанови, які мали 

негативний вплив на формування національної єдності українського народу, 

Н. Гнасевич спочатку визначає природні та споконвічні, а потім набуті в 

умовах політичного поневолення. До перших вона відносить крайній 

індивідуалізм, у тому числі й егоцентризм, переважання емоційного, 
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почуттєвого над інтелектом і волею та явно виражені складники селянської 

психологічної настанови. Звідси джерело домінування особистих інтересів 

типового українця над загальнонародними та державницькими, небажання 

підкорятися органам державної влади, підозрілість до їх зміцнення, схильність 

до малих форм організації, до анархізму (громадоцентризму); критиканство, 

міжусобна боротьба, політична фракційність, хвороби отаманства, бунтарство, 

прояви зрівнялівки, емоційність при розв’язанні політичних проблем, 

недостатній розвиток вольових якостей та цілеспрямованості, 

недисциплінованість, притуплені почуття громадянського обов’язку. 

До другої групи ментальних настанов, що їх спричинили століття 

підневільного стану України, належать психологічна мімікрійність, формалізм, 

рецидиви рабської психології, комплекси меншовартості та кривди. У 

політичній культурі ці психічні характеристики проявилися в надміру 

спрощеному сприйнятті політичних явищ і процесів, у недооцінці їх як 

вирішальних факторів національного життя, в недостатньому усвідомленні 

корінних потреб та інтересів народу, передусім у значущості власної держави, 

в некритичному сприйнятті чужоземних політичних цінностей і норм, в невірі 

у сили власного народу і в покладанні надто великих надій на безкорисливу 

допомогу інших держав, у рабському служінні іноземним правителям, 

приниженому почутті національної гідності, в кар’єризмі шляхом зради 

національних інтересів, у проросійських та інших політичних орієнтаціях. 

Крім цього, Н. Гнасевич до цих чинників відносить також етноментальну 

неоднорідність суспільства, породжену тривалою насильницькою 

розірваністю українського народу, його території між різними державами та 

спрямованою асиміляцією. Різні ментальні настанови формували і різні типи 

політичних цінностей та ідеалів, віддаляли українство від власного 

культурного коріння [2, с. 17]. 

Правова ментальність будь-якого етносу виступає своєрідним духовним 

підґрунтям для націєтворення та державотворення. Особливості української 

правової ментальності вказують на те, що наша нація перебуває ще на стадії 

формування, а правовий нігілізм та анархізм, притаманні українцям, 

відіграють деструктивну роль у процесі розбудови держави. Разом з тим 

волелюбність та природна схильність до справедливості, рівності й братерства 

дають надію на майбутнє співжиття вітчизняного соціуму у демократичній та 

незалежній від зовнішніх чинників державі.  
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ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ  УУ  ССФФЕЕРРІІ  ЗЗААХХИИССТТУУ  

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННООЇЇ  ССППААДДЩЩИИННИИ  

Процес функціонування сучасної держави детермінується одночасно як 

її сутністю, так і тими потребами, які виникають у суспільстві. З огляду на те, 

що сучасне суспільство – це складне системне утворення, яке розвивається на 

багатьох рівнях, нині можна спостерігати серйозне переосмислення системи 

класичних функцій держави, які вже не обмежуються тільки економічною, 

політичною і правовою сферами, але й включають у себе активну 

соціокультурну діяльність, що нерозривно пов’язана зі збереженням 

культурної спадщини та пам’яток культури як одного з найважливіших 

елементів процесу духовного розвитку сучасної України. 

Виділяючи пам’яткоохоронну діяльність не лише як один з напрямів 

загальної соціокультурної політики сучасної держави, але й як її специфічну 

функцію, значення та вага якої дедалі більше зростає, необхідно звернутись до 

аналізу тих нормативних, інституціональних та організаційних основ, які нині 

забезпечують її реалізацію у державах Європи та в Україні. Фактично на 

сьогодні система європейської співпраці у сфері охорони культурної та 

природної спадщини засновується на цілому ряді нормативно-правових актів, 

які не лише регулюють зазначену діяльність, але й визначають її універсальні 

принципи та стандарти. Серед них необхідно назвати насамперед такі, як: 

 
ННООЧЧООВВННИИЙЙ  ЮЮ..ВВ..,,  

 
юрист, завідувач сектору Полтавського краєзнавчого 

музею імені Василя Кричевського 
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«Європейська культурна конвенція» (1994 р.), «Конвенція про захист 

європейської археологічної спадщини» (1969 р.), «Конвенція про захист 

європейської архітектурної спадщини» (1985 р.), «Європейська ландшафтна 

Конвенція» (2000 р.), «Європейська Конвенція про правопорушення щодо 

культурних цінностей» (1985 р.) тощо. Наразі Україна не тільки ратифікувала 

цілий ряд конвенцій Ради Європи, але й активно використовує у практичній 

пам’яткоохоронній діяльності міжнародні рекомендації і хартії. Таким чином, 

починаючи з останнього десятиліття ХХ століття в Україні було закладено 

основи загальнодержавного режиму збереження та охорони пам’яток культури 

і природи.  

Власне, загальний обов’язок держави, органів місцевого 

самоврядування, громадян, а також юридичних осіб – суворо дотримуватись 

правового режиму виявлення, збереження, використання, вивчення і 

популяризації культурної і природної спадщини, а також їх передачі 

майбутнім поколінням. У цьому аспекті слід згадати розділ другий зі статті 66 

Конституції України, яка встановлює: «Кожен зобов’язаний не заподіювати 

шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки». Не 

менш важливими є статті першого розділу Конституції. Насамперед ми маємо 

на увазі статті 11 та 12, якими чітко передбачено, що: а) Українська держава 

сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, 

традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та 

релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин 

України; б) Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних 

потреб українців, які проживають за межами держави.  

Наведені положення Конституції як Основного Закону держави і 

суспільства знайшли своє відображення і розвиток у чинному законодавстві.  

У цьому контексті необхідно згадати насамперед Закон України «Про 

охорону культурної спадщини», який наразі регулює правові, організаційні, 

соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з 

метою її збереження, використання об’єктів культурної спадщини у 

суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах 

сучасного та майбутніх поколінь. Законом чітко встановлюється, що 

культурна спадщина – це сукупність успадкованих людством від попередніх 

поколінь об’єктів культурної спадщини, тоді як об’єктом культурної 

спадщини може бути визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), 

їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні 

об’єкти (об’єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші 

природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно 
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від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, 

естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, 

наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність. При цьому, 

відповідно до статті 13 цього закону, об’єкти культурної спадщини незалежно 

від форм власності відповідно до їхньої археологічної, естетичної, 

етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності 

підлягають реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України за категоріями: «Пам’ятки національного значення» та 

«Пам’ятки місцевого значення». Також законодавством встановлено, що із 

занесенням до реєстру об’єкта культурної спадщини на всі його складові 

елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється правовий 

статус пам’ятки. 

Не менш важливим елементом нормативної системи охорони 

культурних пам’яток та цінностей є Закон України «Про вивезення, ввезення 

та повернення культурних цінностей», який не лише визначив процедури 

контролю та загальний порядок переміщення культурних цінностей за 

державний кордон України, але й надав перелік того, що відповідно до 

законодавства України є культурною цінністю і підлягає захисту з боку 

держави. Зокрема, стаття 3 цього закону встановлює, що культурними 

цінностями України є: культурні цінності, створені громадянами України; 

культурні цінності, створені на території України іноземцями чи особами без 

громадянства, які постійно проживають або проживали на території України; 

культурні цінності, виявлені на території України; ввезені на територію 

України культурні цінності, придбані археологічними, археографічними, 

етнографічними, науково-природничими та іншими експедиціями за згодою 

відповідних органів країни; ввезені на територію України культурні цінності, 

придбані в результаті добровільного обміну; ввезені на територію України 

культурні цінності, отримані в дарунок або законно придбані за згодою 

відповідних органів країни; незаконно вивезені культурні цінності України, 

що перебувають за межами її території; культурні цінності, евакуйовані з 

території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад; 

культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в 

Україну; культурні цінності, переміщені на територію України внаслідок 

Другої світової війни як часткова компенсація за заподіяні окупантами збитки. 

Серед інших нормативно-правових актів, які наразі становлять 

нормативну основу реалізації пам’яткоохоронної функції української держави, 

слід назвати Закони України «Про архітектурну діяльність», «Про планування 

і забудову територій», «Про музеї та музейну справу», «Про затвердження 
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загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної 

спадщини», «Про перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають 

приватизації», «Про культуру», а також інші нормативно-правові акти, серед 

яких є укази і розпорядження Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України, постанови Верховної Ради України, накази Міністерства 

культури України тощо. 

Таким чином, можна сформулювати наступні висновки. По-перше, з 

огляду на постійне підвищення ролі та значущості діяльності щодо 

збереження та охорони культурних пам’яток, а також враховуючи об’єктивно 

існуючі міжнародні стандарти та принципи співпраці у зазначеній сфері, 

можна стверджувати, що нині пам’яткоохоронна діяльність перетворюється на 

функцію держави, яка входить до загальної системи соціокультурних функцій 

і має на меті створити всі можливі умови для збереження пам’яток культури, 

їх популяризації, гарантувати їх передачу майбутнім поколінням. По-друге, на 

сьогодні нормативну основу пам’яткоохоронної діяльності в Україні 

складають як акти національного законодавства (Закони України «Про 

охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», 

«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», «Про 

архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій», «Про музеї 

та музейну справу», «Про затвердження загальнодержавної програми 

збереження та використання об’єктів культурної спадщини», «Про перелік 

пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», «Про 

культуру», а також нормативно-правові акти Президента України, Кабінету 

Міністрів України інших органів виконавчої влади), так і ратифіковані 

Україною основні Конвенції UNESCO і Ради Європи.  

Джерела та література: 

1. Горбик В. Місце історико-культурної спадщини в духовному розвитку 

сучасної України / В. Горбик // Історія: V конгр. міжнар. асоц. україністів, 26 

серп. 2002 р. – Чернівці, 2004. – Ч. 2. – С. 441–445.  

2. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 
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ООССООББЛЛИИВВООССТТІІ  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЇЇ  ООХХООРРООННИИ  ППРРААЦЦІІ  ВВ  

ННААФФТТООГГААЗЗООВВИИДДООББУУВВННІІЙЙ  ППРРООММИИССЛЛООВВООССТТІІ::    

ППРРААВВООВВИИЙЙ  ААССППЕЕККТТ  

Діяльність підприємства спирається на правові основи, які викладені в 

Законах України «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про 

власність», «Про іноземні інвестиції», «Про господарські товариства» та інші 

чинні на території України законодавчі акти. Вони визначають основні цілі, 

принципи діяльності, види та організаційні форми підприємств, їх об’єднань, 

порядок створення і реєстрації, механізми підприємницької діяльності, 

регламентують господарську, економічну та соціальну діяльність незалежно 

від форми власності, регулюють відносини з державою та іншими суб’єктами 

господарювання, визначають відповідальність, порядок ліквідації та 

реорганізації підприємства. 

Важливу роль у діяльності підприємства відіграє щорічний колективний 

договір між трудовим колективом та адміністрацією, який не може суперечити 

чинному законодавству України. Колективним договором регулюються 

виробничі, трудові й економічні відносини трудового колективу з 

адміністрацією підприємства, питання охорони праці і соціального розвитку. 

Перед підприємствами, які працюють у нафтогазовій галузі, особливо 

гостро стоїть питання охорони праці. Не дивлячись на високий рівень 

механізації робіт, умови праці залишаються важкими, небезпечними та 

шкідливими. Всі технологічні операції проводяться у високому темпі та на 

високих швидкостях, тому навіть незначна помилка може призвести до травм 

або нещасних випадків. 

Охорона праці передбачає створення безпечних та здорових умов праці, 

збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Враховуючи 

специфіку нафтогазової промисловості, виконання робіт в умовах підвищеної 

небезпеки, працівники повинні бути впевнені у створенні безпечних умов 
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праці. Забезпечення права працівників на безпечні, нешкідливі умови праці, 

права на відшкодування шкоди, завданої працівникові, або у разі його смерті, 

дотримання роботодавцем своїх обов’язків стосовно організації медичних 

оглядів, проведення навчання та перевірки знань працівниками питань 

безпечного проведення робіт та охорони праці, забезпечення працівників 

спецодягом та засобами індивідуального захисту гарантується Законом 

України «Про охорону праці». 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці» 

роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та 

організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і 

періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними 

умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного 

обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами 

періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен 

забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди 

проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких 

несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного 

висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення 

медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я[2]. 

У статті 14 Закону України «Про охорону праці» визначені обов’язки 

працівників щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці. Зокрема, працівник зобов’язаний: 

1) дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку та 

здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час 

перебування на території підприємства; 

2) знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 

праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 

іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 

індивідуального захисту; 

3) проходити у встановленому законодавством порядку попередні та 

періодичні медичні огляди[2]. 

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених 

вимог. 

У статті 7 Закону України «Про охорону праці» визначено право 

працівників на пільги та компенсації за важкі й шкідливі умови праці. 

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, 



14 |Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку 

 

безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, 

молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною 

водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого 

призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану 

відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги 

і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством[2]. 

У разі роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова 

компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока 

або рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених 

колективним договором. 

Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за 

колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і 

компенсації, не передбачені законодавством. 

Протягом дії укладеного з працівником трудового договору 

роботодавець повинен, не пізніш як за 2 місяці, письмово інформувати 

працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з 

урахуванням тих, що надаються йому додатково. 

Стаття 8 Закону України «Про охорону праці» передбачає забезпечення 

працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними 

та знешкоджувальними засобами. На роботах із шкідливими та небезпечними 

умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або 

несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються 

безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та 

інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні 

засоби. Працівники, які залучаються до разових робіт, пов’язаних з 

ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, що не передбачені 

трудовим договором, повинні бути забезпечені зазначеними засобами [2]. 

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, 

комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту 

відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного 

договору. 

У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника 

роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання 

працівником спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та 

знешкоджувальних засобів за свої кошти роботодавець зобов’язаний 

компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективним договором. 

Згідно з колективним договором, роботодавець може додатково, понад 

встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального 
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захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх 

застосування. 

У статті 9 Закону України «Про охорону праці» визначені умови 

відшкодування шкоди завданої здоров’ю працівників або у разі їх смерті. 

Відшкодування збитків, заподіяних працівникові внаслідок ушкодження його 

здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального 

страхування України відповідно до Закону України «Про загальнообов’зкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» [1]. 

Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати додаткові виплати 

потерпілим та членам їх сімей відповідно до колективного чи трудового 

договору. 

За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним 

випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються 

місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до 

відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної 

працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої 

роботи проводяться його навчання і перекваліфікація, а також 

працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій. 

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на 

виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи 

для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими 

умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в 

пільгових розмірах у порядку, встановленому законом. 

Отже, кожна людина має право на безпечні та комфортні умови праці, а 

обов’язок роботодавця – їх забезпечити. Наша доля – в наших руках! Тому, 

обираючи місце роботи, кожна людина повинна замислитися над тим, що їй 

найбільше потрібно: «ризикований прибуток» чи здорове та повноцінне 

життя. 

Джерела та література: 

1. Закону України «Про загальнообов’зкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» : за станом на 23 лют. 

2007 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/717-16. 

2. Закону України «Про охорону праці» : за станом на 14 жовт. 1992 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
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ДДЕЕРРЖЖААВВННИИЙЙ  ГГІІММНН  ––  УУООССООББЛЛЕЕННННЯЯ  ССУУТТННООССТТІІ  

ТТАА  ІІССТТООРРІІЇЇ  УУККРРААЇЇННИИ  

Національні символи – це свідчення високого духу нашого народу, його 

історичних прагнень, унікальності, своєрідний генетичний код нації. Завдання 

справжнього громадянина України – знати і поважати символи своєї держави, 

свідомо дотримуватися почестей та правил поведінки щодо державних 

символів у повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів. 

Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують 

як поєднання чистого, мирного безхмарного неба, що простягнулося над 

жовтим кольором хлібного лану – символу праці та достатку. 

Державний Герб України складається з Малого і Великого гербів. Наразі 

використовується лише Малий герб України, що був затверджений 19 лютого 

1992 року. З давніх часів тризуб шанується як магічний знак свого роду – 

оберіг. 

6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про 

Державний Гімн України». Законопроектом пропонувалося затвердити як 

Державний Гімн Національний гімн на музику Михайла Вербицького зі 

словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського «Ще не 

вмерла Україна». 

4 березня 2015 року виповнюється 200 років з Дня народження 

Вербицького Михайла Михайловича – українського композитора, хорового 

диригента, священика УГКЦ, громадського діяча, автора гімну України «Ще 

не вмерла Україна». 

Народився композитор на Надсянні у родині греко-католицького 

священика. Коли Михайлу виповнилося 10 років, помер батько. З того часу 

ним і його молодшим братом Володиславом опікувався їх далекий родич – 

перемишльський владика Іван Снігурський – один із найяскравіших діячів 

УГКЦ. 

У 1828 році Іван Снігурський заснував при перемишльській кафедрі 

УКГЦ хор, згодом музичну школу, в яких співав і навчався Михайло. На 
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Пасху у 1829 році хор Перемишльської єпархії з великим успіхом дебютував в 

урочистому богослужінні, де Михайло Вербицький разом із Іваном 

Лаврівським виступили як солісти. Побачивши такий блискучий результат, 

Іван Снігурський запросив із Чехії кваліфікованого диригента і композитора 

Алоїза Нанке. У Нанке Вербицький отримав ґрунтовну музичну освіту. 

Вчителями також були, зокрема, чехи Вінцентій Серсаві, Францішек Лоренц. 

Важливе значення для формування Михайла Вербицького як 

композитора мав репертуар Перемиського хору, в якому були твори 

віденських класиків Й. Гайдна, В.А. Моцарта, музика композиторів «золотої 

доби» української музики – М. Березовського та Д. Бортнянського. 

Згодом він вступив до Львівської духовної семінарії. Михайла двічі 

виключали з семінарії через «веселі пісні, гру на гітарі, невідвідування 

ранкових молитов». Втретє облишив навчання у зв’язку з одруженням та 

необхідністю утримувати сім’ю. 

Проте, незважаючи на це, Михайло продовжував займатися музикою. 

Молодий семінарист керував хором навчального закладу, опанував гру на 

гітарі, яка супроводжувала його протягом усього життя. Численні твори, 

перекладені або створені ним для гітари, здобули широку популярність у 

галицькому домашньому музикуванні. До нашого часу збереглося створене 

ним «Поученіє Хітари», яке стало першим таким посібником в Україні. 

У другій половині 1840-х років Михайло Вербицький звернувся до 

релігійної музики. У цей період він написав повну Літургію для мішаного 

хору (1847 рік), яка і сьогодні звучить у багатьох церквах Західної України. 

Окрім Літургії, композитор створює знамените «Ангел вопіяше» та інші 

церковні композиції [1]. 

Активізація театрального життя на Галичині викликала у Михайла 

Вербицького неабиякий інтерес до написання музичних творів для 

українських театральних вистав. П’єси, що ставились на театральних сценах 

Львова і Галичини, здебільшого були з української, польської, французької та 

австро-німецької драматургії та літератури. Музика у цих п’єсах відігравала 

дуже важливу роль, додаючи у вистави яскравий емоційний елемент та 

наближуючи чужомовні сюжети до українського колориту. Тому навіть досить 

посередні п’єси завдяки музиці Михайла Вербицького здобували велику 

популярність. Він написав музику до понад 20 вистав. У цей час створив 

музику до вистав «Верховинці» Юзефа Коженьовського, «Жовнір-чарівник» 

(за Квіткою-Основ’яненком), «Козак і охотник» Івана Анталовича-

Вітошинського, «Проциха» Рудольфа Моха та інших. 
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У 1860-ті роки з відкриттям у Львові театру «Руська Бесіда» композитор 

знову звернувся до жанру співогри. Для цього театру Михайло Вербицький 

написав побутову мелодраму «Підгіряни» – одну з найпопулярніших п’єс 

композитора, «Сільські пленіпотенти», «Простачку», «В людях ангел, не жена, 

вдома з мужем сатана» тощо. 

Дата написання музики до слів «Ще не вмерла Україна» залишається 

наразі дискусійною. Тривалий час вважалося, що вона була створена у 1862-

1863 роках – але без відповідних наукових аргументів. Текст Павла 

Чубинського у Галичині вперше був опублікований у грудневому числі 

часопису «Мета», який фактично вийшов 15 січня 1864 року. Ймовірно, це 

надихнуло о. Михайла (або йому було замовлено перемишльською 

«Громадою») написати патріотичну музичний твір. Хоча, не виключено, що 

Михайло Вербицький скористався наддніпрянською публікацією тексту. Після 

опублікування в часописі «Мета» слова «Ще не вмерла Україна» набули 

великої популярності серед свідомої молоді Галичини [1]. 

В останні роки життя композитор займався педагогічною діяльністю, 

писав статті, творив музику. Помер у селі Млинах (тепер на території 

Підкарпатського воєводства Польщі). 

Павло Платонович Чубинський – український етнолог, фольклорист, 

поет, громадський діяч, автор слів Гімну України народився 27 січня 1839 

року на хуторі Чубинський Полтавської губернії у небагатій дворянській сім’ї. 

Ще змалку Павло починає захоплювався географією, мріє про далекі 

подорожі. Після закінчення другої Київської гімназії вступає на юридичний 

факультет Петербурзького університету. Там знайомиться з географом 

Семеновим-Тянь-Шанським Петром Петровичем, який у свою чергу 

знайомить Чубинського з видатними географами Миколою Пржевальським та 

Миколою Миклухо-Маклаєм. 

У студентські роки брав участь у діяльності петербурзької української 

громади. Був автором журналу «Основа», де познайомився з Тарасом 

Шевченком, Миколою Костомаровим. Після мітингу проти розправи над 

учасниками варшавської маніфестації Чубинського виключають з 

університету, і він деякий час живе на Чернігівщині, у селі Ропша. 

У 1861 року захищає в Петербурзі дисертацію на тему «Нариси 

народних юридичних звичаїв і понять з цивільного права Малоросії» й 

одержує вчений ступінь кандидата правознавства. 

Восени 1862 року Павло Чубинський пише вірш «Ще не вмерла 

Україна», що став національним гімном українського народу [4]. 17 січня 

князь Долгоруков дає розпорядження вислати Чубинського («за вредное 
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влияние на умы простолюдинов» (за українську діяльність) на проживання в 

Архангельську губернію під нагляд поліції. За сім років заслання в 

Архангельську українець Чубинський зробив чимало для російської науки, 

зокрема написав дослідження про ярмарки в архангельському краї, про 

смертність на Архангельщині, про печорський край, торгівлю в північних 

губерніях Росії, дослідив юридичні звичаї в губернії тощо. 

У 1869 році Павло Чубинський дістає дозвіл про повернення до України 

й очолює етнографічно-статистичну експедицію Російського географічного 

товариства в Південно-Західному краї. 

У 1879 році Чубинський тяжко захворів, його розбив параліч, і він до 

кінця життя був прикутий до ліжка. Помер композитор 17 січня 1884 року. 

Прощалися з Павлом Чубинським у Церкві Різдва Христового. Похований він 

у Борисполі на Книшовому кладовищі. 

Отже, Павло Чубинський і Михайло Вербицький – автори тексту і 

музики українського національного гімну «Ще не вмерла Україна». З метою 

належного відзначення у 2015 році 200-річчя з дня народження автора музики 

Державного Гімну України Михайла Вербицького та у зв’язку з 150-ю 

річницею першого публічного виконання національного гімну «Ще не вмерла 

України і слава, і воля...», яке відбулося 10 березня 1865 року, Указом 

Президента України постановлено: 

Кабінету Міністрів України розробити за участю Національної академії 

наук України і затвердити план заходів з підготовки та відзначення 200-річчя 

від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого 

публічного виконання національного гімну, передбачивши, зокрема: 

• проведення за участю представників органів державної влади і 

місцевого самоврядування та громадськості урочистостей з нагоди 200-річчя з 

дня народження М. Вербицького; 

• організацію в обласних центрах, інших населених пунктах, пов’язаних 

із життям та діяльністю М. Вербицького тематичних культурно-мистецьких 

акцій із залученням широкої аудиторії, насамперед учнівської та студентської 

молоді; 

• проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, 

семінарів, інших заходів із вивчення і популяризації творчої спадщини 

М. Вербицького, історії створення національного гімну; 

• надання підтримки громадським, зокрема молодіжним, ініціативам, 

спрямованим на популяризацію державних символів України; 
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• карбування та введення в обіг ювілейної монети, випуск поштової 

марки і конверта на відзнаку 200-річчя від дня народження Михайла 

Вербицького, здійснення спецпогашення поштової марки [3]. 

Воєнні події на сході країни згуртували жителів України. Рівень 

патріотизму зараз надзвичайно високий, і Гімн України посів особливе місце у 

житті українців. 

Шануймо Державний Гімн України! 

Джерела та література: 

1. Державний гімн України: популярний історичний нарис / [упоряд. 

М.П. Линник]. – К.: Музична Україна, 2006. – 55 с 

2. Закон України «Про Державний Гімн України» : за станом 06 бер. 

2003 р. [Електронний ресурс] /Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/602-iv. 

3. Указ Президента України № 6/2015 від 12 січня 2015 р. «Про 

відзначення 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького та 150-ї 

річниці першого публічного виконання національного гімну» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18687.html 

4. Чубинський П.П. Ще не вмерла Україна / П.П. Чубинський. – Київ: 

Обереги, 1991. – 14 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ДДЕЕРРЖЖААВВООТТВВООРРЧЧАА  РРООЛЛЬЬ  ММООВВИИ  

Нації вмирають не від інфаркту. 

Спочатку їм відбирає мову. 

Ліна Костенко 

 

Мова є найважливішим засобом людського спілкування та 

інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, 

безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу. 

Зрештою, з мови починається сама держава. У мові – важлива суть 

існування держави, її сила і могутність. Без рідної мови немає народу як нації. 

 
ККЕЕРРІІММООВВ  АА..ГГ..,, 

студент І курсу експлуатаційного відділення ПНГрТ ПолтНТУ 
Наук. керівник - викладач вищої категорії  
Кочерженко О.М. 
 

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=602-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/602-iv
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Україна близько 700 років була розчленована між різними державами, 

які всіляко викорінювали мову її автохтонного населення й насаджували свою. 

Проте ніякі лихоліття не змогли зруйнувати її. 

На різних етапах існування України багатьма відомими мовознавцями, 

представниками ідеї соборності української літературної мови створено ряд 

праць про значення рідної мови. Так, у 1935 році проф. І. Огієнко видав 

розроблений курс «Наука про рідномовні обов’язки». У передмові до цієї 

книги читаємо: «Рідна мова – це найважніша основа, що на ній зростає 

духовно й культурно кожний народ. У житті кожного народу, а особливо 

недержавного, рідна мова відіграє найголовнішу роль: рідна мова – то сила 

культури, а культура – сила народу» [4]. 

Піклування влади про мову бере початок від березня 1918 року, коли 

було прийнято Закон Центральної Ради про державну мову. У  ньому 

зазначалося, що всі документи повинні укладатися державною українською 

мовою. 

1 серпня 1923 року ВУЦВК і Раднарком УРСР прийняли декрет «Про 

заходи забезпечення рівноправності мов і сприяння розвиткові української 

мови». Передбачались такі заходи, що сприяли б розвиткові української 

мови: відкриття шкіл з українською мовою навчання, видання різної 

літератури – підручників, газет, журналів, вивчення української мови 

державними службовцями. Але вже 22 листопада 1923 року ЦК КП(б)У 

ухвалив постанову про припинення такої підтримки мови, і почався процес 

звуження функцій української мови та витіснення її російською. 

На вимогу патріотичних сил у 1989 році було конституційно 

закріплено державний статус української мови в Україні і прийнято Закон 

про мови в Українській РСР (28 жовтня 1989 року). 

16 липня 1990 року прийнято Декларацію про державний суверенітет 

України, у якій зазначається, що Українська РСР забезпечує національно-

культурне відродження українського народу, функціонування української 

мови в усіх сферах суспільного життя. 12 лютого 1991 року Рада Міністрів 

ухвалила Державну програму розвитку української мови та інших 

національних мов в Українській РСР на період до 2000 року, яку так і не 

виконано повністю [7]. 

У статті 10 Конституції України, яку прийнято 28 червня 1996 року, 

записано, що державною мовою в Україні є українська і що держава 

забезпечує її розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на 

всій території України. 
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Державна мова – це закріплена традицією або законодавством мова, 

вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, 

громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, 

науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики. 

Звернемось знову до Конституції України. У 10 статті зазначено, що «в 

Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, 

інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов 

міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується 

Конституцією України та визначається законом». 

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, 

її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, 

культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин України. 

Стаття 12. Україна дбає про задоволення національно-культурних і 

мовних потреб українців, які проживають за межами держави. 

З Розділу II. 

Стаття 24. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками. 

Стаття 53. Громадянам, які належать до національних меншин, 

відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на 

вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або 

через національні культурні товариства. 

Стаття 103. Президентом України може бути обраний громадянин 

України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в 

Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє 

державною мовою. 

З Розділу ХII. 

Стаття 148. Суддею Конституційного Суду України може бути 

громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу 

юридичну освіту та стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в 

Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою. 

Стосовно ж національних меншин слід зазначити, що всі міжнародні 

правові документи вимагають, щоб національні меншини, досконало 

оволодіваючи своєю мовою, у повному обсязі володіли й мовою країни свого 

проживання. Зокрема, у преамбулі до Європейської хартії про регіональні 
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мови й мови меншин від 5 листопада 1992 року сказано: «Захист і розвиток 

регіональних мов або мов меншин не повинні проводитися на шкоду 

офіційним мовам і необхідності вивчити їх». У першому пункті Гаазьких 

рекомендацій щодо прав національних меншин на освіту, прийнятих під 

егідою Організації з безпеки та співробітництва в Європі в жовтні 1996 року, 

наголошується: «Разом з тим особи, які належать до національних меншин, 

зобов’язані інтегруватися в більш широке суспільство держави через належне 

володіння державною мовою». У Пояснювальній записці до Гаазьких 

рекомендацій це положення ще раз повторюється: «Така інтеграція вимагає 

набуття міцних знань як мови національної меншини, так і державної 

мови» [7]. 

Закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності 

10 серпня 2013 року. Законом передбачено, що у 13 регіонах України 

російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до 

державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не 

українську мову, а ту, якою в конкретному регіоні розмовляє не менш як 10% 

жителів. 

Свого часу ухвалення закону викликало хвилю протестів по всій 

Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями. 

Верховна Рада 23 лютого 2014 року визнала цей закон таким, що 

втратив силу. Однак тодішній в.о. Президента України і голова Верховної 

Ради Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону. 

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запевнив, що у рамках 

конституційних змін російська мова отримає спеціальний статус. 

Конституційний суд України відкрив провадження за конституційним 

поданням 57-ми народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України Закону України «Про засади державної мовної політики» від 3 липня 

2012 року № 5029–VI. 

У державотворчому процесі українській мові відводиться провідна роль. 

Слід докладати всіх зусиль для розширення сфери функціонування державної 

мови, щоб вона розвивалася та відігравала консолідуючу роль у становленні 

громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних питань, зміцнення 

державного статусу української мови передбачає стимулювання процесу 

побудови заможної та демократичної України. 

В Україні двомовність – природне явище. Але володіння двома мовами 

вимагає правильного користування ними. На жаль, вітчизняні білінгвісти 

часто говорять змішаною мовою, яку в побуті називають суржиком. Тому 
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серед мовних обов’язків наших громадян слід виділити ще один – 

дотримуватись культури українського мовлення. Належний рівень мовної 

культури є свідченням розвинутого інтелекту людини, її вихованості. 

Державна мовна політика має бути спрямована на підтримку і 

збереження української мови в середовищі українських спільнот за межами 

України шляхом надання відповідної допомоги культурно-освітнім закладам 

українців в інших державах. 

Відзначимо, що в політиці (як зовнішній, так і внутрішній) фактор мови 

відіграє далеко не останню роль. Мова – важливий державотворчий фактор. 

Політичний аспект мовної проблеми найточніше висловили ще давні римляни: 

«Чия мова – того і влада». 

Спільна для всього суспільства мова дає змогу сконцентрувати весь його 

інтелектуальний потенціал і, таким чином, у процесі історичного розвитку 

переростає в могутню рушійну силу суспільного прогресу. 

Отже, українська мова сьогодні і в перспективі є вагомим чинником у 

будівництві держави та консолідації українського суспільства у націю; 

механізм впливу мовного чинника на процес згуртування нації приводиться в 

рух авторитетом мови; вирішальним для піднесення авторитету української 

мови є формування національно свідомого громадянина. 
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ППРРААВВОО  ЯЯКК  ВВИИРРААЗЗ  ССВВООББООДДИИ,,  РРІІВВННООССТТІІ    

ТТАА  ССППРРААВВЕЕДДЛЛИИВВООССТТІІ  

Право – система норм (правил поведінки) і принципів, встановлених та 

визнаних державою як регулятори суспільних відносин, які формально 

закріплюють міру свободи, рівності та справедливості, відповідно до 

суспільних, групових та індивідуальних інтересів громадян країни, 

забезпечуються всіма засобами легального впливу держави. 

Сутність права виявляється через його ознаки. Розглянемо та 

охарактеризуємо найважливіші особливості права. 

1. Право як вияв свободи, рівності та справедливості. Це означає, що 

право забезпечує основні свободи людини, які визнані у світовому 

співтоваристві. Право є мірою рівності людей, установленою державою таким 

чином, щоб свобода одного не обмежувала свободи іншого. І цією мірою є 

справедливість. Повної свободи досягти неможливо, проте можна бути 

вільним у тій мірі, у якій вільні інші. У правовій сфері свобода 

трансформується в суб’єктивні права, яким відповідають обов’язки, що їх 

обмежують. Право визначає свободу людських взаємовідносин, свободу 

індивіда. У свою чергу свобода нерозривно пов’язана зі справедливістю 

Свобода завжди обмежена конкретною мірою – суспільною справедливістю. 

Але не завжди існувала рівність у свободі. Історії відомі випадки, коли 

право порушувало принцип міри свободи. Право може виражати інтереси 

небагатьох, надаючи привілейований стан окремим особам. Наприклад, 

кріпосне право закріплювало підневільне становище селян та надавало 

необмежену свободу панам. Тобто міра вияву свободи кріпаків та панів була 

зовсім різною. По суті, право як система норм юридично закріплювало 

свавілля панів. Селяни були віднесені не до суб’єктів, а до об’єктів права. До 

них не був застосований принцип правової рівності. Таке право не може бути 

справедливим, тому що не виражає міру свободи, рівну для усіх. 

Справедливість – це баланс інтересів між владною верхівкою і громадянами, 

виробником і споживачами, продавцем і покупцями, роботодавцем і 
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робітниками тощо. Справедливість як міра свободи характеризує зміст права, 

що має загальнообов’язковий характер [3]. 

Найвищим суспільним призначенням права є утвердження свободи, 

рівності та справедливості в суспільстві. Недарма ще римські правознавці 

стверджували, що право – це мистецтво добра та справедливості. Відзначимо, 

що охарактеризована вище ознака права розкриває його фундаментальні 

основи, а всі інші особливості права є похідними. 

2. Нормативність права. Нормативність визначає сенс та значення права. 

Саме нормативність права вносить у суспільного життя елементи єдності, 

рівності. Право постає як регулятор поведінки окремих індивідів. За 

допомогою норм право регулює різні суспільні відносини, слугує знаряддям 

втілення у життя державної політики, є засобом організації її управлінської 

діяльності тощо. Істотною рисою права є вираження нормативних узагальнень 

(заборони, зобов’язування), які встановлюють межі досягнутої свободи, межі 

між свободою і несвободою на певному етапі розвитку суспільства. 

3. Формальність права. Формальна визначеність права означає чіткість, 

однозначність, стислість правових приписів, виражених у законах, указах, 

постановах тощо. Це досягається за допомогою правових понять, їх визначень, 

правил юридичної техніки. Саме тому суб’єкти права чітко знають межі 

правомірної і неправомірної поведінки, свої права, свободи, обов’язки,міри 

покарання та види юридичної відповідальності за вчинене правопорушення. 

Вираження норм у законах та підзаконних актах, встановлення рівності – це 

основна ознака формальної визначеності права [1]. 

4. Системність права. Системність права полягає в тому, що право – це 

не просто сукупність принципів і норм, а їх система, де всі вони пов’язані та 

взаємоузгоджені. Системність надається праву через законодавство. Лише 

системне, позбавлене суперечностей право, яке виражає свою сутність через 

принципи, здатне виконати завдання, що постають перед ним. Нині в Україні 

найважливішим і найнагальнішим завданням є відновлення і зміцнення 

системності права, оскільки неузгодженість нормативно-правових актів 

зруйнувала системоутворюючі зв’язки між юридичними нормами. 

5. Вольовий характер права. Право акумулює суспільну, групову та 

індивідуальну волю громадян у їх гармонійному поєднанні, злагоді та 

компромісах. Воля пронизує діяльність людини, її цілеспрямовану поведінку в 

усіх, у тому числі й у правовій, сферах життя. Вольовий характер права вказує 

на не правомірність зведення юридичних норм до знаряддя насильства 

держави, засобу придушення нею індивідуальної свободи. Створюється 

ілюзія, що право виходить від держави. В ідеалі держава в особі своїх 

законодавчих органів «підносить до закону» суспільні, групові та 



Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку 27| 

 

індивідуальні інтереси, які відповідають принципам справедливості, свободи, 

демократії, рівності, гуманізму [4]. 

6. Загальнообов’язковість права. Сутність цієї ознаки права полягає в 

тому, що встановлені правила поведінки є загальними та обов’язковими для 

виконання усіма громадянами країни. Загальнообов’язковість праву надає той 

факт, що воно виражає узгоджені інтереси окремих особистостей, має 

нормативний характер. 

7. Держава як гарант права. Державна влада має контролювати 

дотримання громадянами принципів та норм, які визнаються правовими. 

Відзначимо, що далеко не всі громадяни керуються у своєму житті та 

виконують норми права добровільно, в силу внутрішнього переконання. 

Значна частина населення свідомо дотримується норм права лише тому, що за 

ним постає держава, яка здійснює легальний примус, вдається до різних 

організаційних, організаційно-технічних, виховних та превентивних 

(попереджувальних) заходів щодо дотримання та виконання громадянами 

юридичних норм [2]. До порушників вимог норм права компетентні державні 

органи можуть застосувати заходи юридичної відповідальності – 

дисциплінарної, адміністративної, кримінальної. Таким чином держава 

забезпечує виконання норм права. 

Отже, право є складною категорією, що має юридичний та соціальний 

зміст. У суто юридичному сенсі право – це система загальнообов’язкових, 

формально визначених, встановлених і забезпечуваних державою правил 

поведінки. Право як соціальне явище є регулятором суспільних відносин. 

Через формальне закріплення міри свободи, рівності та справедливості право 

виражає єдність загальносоціальних та індивідуальних інтересів. 
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ФФІІЛЛООССООФФССЬЬККІІ  ППООГГЛЛЯЯДДИИ  ААННТТИИЧЧННИИХХ  ММИИССЛЛИИТТЕЕЛЛІІВВ  ЩЩООДДОО  

ІІДДЕЕААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДЕЕРРЖЖААВВИИ  

Античність – особлива епоха в історії народів Середземномор’я, що 

припадає наVIII століття до нашої ери – VІ століття нашої ери. Для цієї доби 

характерним був міфологічний тип світогляду. Міф – форма суспільної 

свідомості, яка відображала фантастичні уявлення про природу, людину та 

суспільство. Найпоширенішими були міфи про виникнення й еволюцію світу, 

сонця, місяця, зірок (космогонічні), появу людини (антропогонічні). Вони 

містять багато відомостей щодо тогочасних уявлень суспільного устрою, 

характеру влади, добра й зла тощо. Незважаючи на те, що тогочасна суспільна 

думка базувалися на релігійно-міфологічних уявленнях, саме на цьому етапі 

розвитку людства відбулося накопичення знань про суспільне життя, 

формуються теорії моралі, права, держави та суспільства. Заслуга в цьому 

належить представникам Античної філософії, серед яких визначальну роль 

відіграли Платон, Аристотель, Сенека, Марк Аврелій та Цицерон [1]. 

Платон (427-347 рр. до н.е.) намагався зрозуміти причини виникнення 

держави та суспільної нерівності. Він пов’язував необхідність взаємного 

співіснування людей із задоволенням потреб у їжі, житлі, одязі. Формою 

організації такого співіснування, на думку філософа, є держава. Вона 

забезпечує захист населення і своєї територій від зовнішніх ворогів і має 

підтримувати порядок усередині країни. 

Платон вибудував ідеал справедливої держави, якою мають керувати 

обдаровані, добре підготовлені та високоморальні люди, що здатні мудро 

керувати країною. Основним принципом ідеальної держави є справедливість, 

що має допомогти вирішити найважливіші завдання: захисту людей, 

забезпечення їх матеріальними благами, створення умов для їхньої творчої 

діяльності і духовного розвитку.  

Аналізуючи неоднорідність суспільства, Платон виокремлював три 

прошарки. До першого прошарку мислитель відносив тих людей, у кого 

переважає раціональне начало, розвинуте почуття справедливості, прагнення 
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до права. Особистостей з такими якостями він називав філософами,які мають 

бути правителями ідеальної держави. Тих осіб, які характеризуються 

хоробрістю, мужністю і почуттям обов’язку, Платон відносив до другого 

прошарку – воїнів і «охоронців», які мають піклуватися про безпеку держави. 

До третього прошарку належать люди, які займаються фізичною працею 

(селяни і ремісники). Вони виробляють необхідні для існування соціуму 

матеріальні блага. Філософ доводив, що індивідуальне повинно бути цілком 

підпорядковане загальному: не держава існує заради людини, а людина живе 

заради держави [2]. 

Учень Платона Аристотель (384-322 рр. до н.е.) до основних завдань 

держави відносив контроль за політичною владою особистості, недопущення 

надмірного нагромадження багатств громадянами, утримання в покорі рабів. 

Подібно до Платона, Аристотель не вважав рабів громадянами держави, 

стверджуючи, що ті, хто не здатний відповісти за свої вчинки, не можуть 

виховати у собі чесноти. Вони раби за природою і можуть здійснювати лише 

волю інших. 

Аристотелівська ідеальна держава відображає насамперед 

давньогрецький ідеал помірності й гармонії. Правитель держави повинен 

маніпулювати суспільною свідомістю за допомогою софістики, демагогії, 

політичного акторства. Сенс життя людини – досягнення вищого блага за 

допомогою творчої, продуктивної праці, яка робить людину щасливою. 

Розмірковуючи над тим, що важливіше – влада законів чи влада людей, 

Аристотель доходить висновку, що кориснішою для розвитку суспільства є 

влада законів. Такі міркування філософа  отримали подальший розвиток у 

середньовічній соціально-політичній думці [3]. 

На формування багатовікової традиції розуміння природного права 

величезний вплив мала римська юридична думка, яка свого часу перебувала 

під значним впливом філософської школи стоїків. Своє ім’я отримала від 

назви порту Стоя Пекіле (від грец. «розписний портик»), де викладав своє 

вчення засновник школи Зенон із Кітіона (прибл. 336-264 рр. до н. е.). Її 

історія охоплює період з ІІІ століття до н. е. по II ст. н. е. (серед останніх 

великих представників стоїцизму Луцій-Анней Сенека і Марк Аврелій).  

Згідно з вченням стоїків, божественні та природні сили є тотожними, а 

людина – частина богоприроди. Розумна людина є вже не просто членом-

громадянином поліса, а елементом світу. Звідси випливає ідея світового, а не 

полісного громадянства. Світ, у свою чергу, є не лише великим організмом, а 

великою державою. І в цій державі громадяни принципово рівні один перед 

одним, бо людина є сутність розумна, а розум притаманний усім. Інакше 
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кажучи, стоїчна філософія припускає цілком інший просторовий горизонт 

життя людини. Тут з’являється поняття найбільшої держави як держави 

держав, величезної імперії.  

Органічне розуміння світоустрою приводить стоїків до революційної на 

той час ідеї універсальної солідарності. На їх думку, члени одного соціального 

організму не повинні протистояти та шкодити одне одному. Всі люди – брати, 

а універсальний етико-правовий закон природний, бо є принципом збереження 

соціальності як частини світового цілого, де позитивну взаємодію людей 

забезпечує індивідуальне існування. У такий спосіб стоїки намагалися 

витворити ідеальну модель державного ладу [4]. 

Серед римських філософів слід виокремити державного діяча і 

мислителя Марка Туллія Цицерона. У його працях розглядаються політико-

правові проблеми («Про державу», «Про закони», «Про обов’язки»). Держава 

розумілася як громадянська община. Однією з основних причин виникнення 

держави, на думку Цицерона, є не стільки слабкість людей, скільки їх 

вроджена потреба жити разом. Філософ доводить, що саме завдяки згоді 

людей утворилися суспільство та держава. Останню він розглядає як 

«надбання народу», «справа народу» (respublica, respopuli) – «об’єднання 

людей, пов’язаних між собою згодою у питаннях права та спільними 

інтересами». Таким чином, держава трактується ним як правове утворення, що 

втілює справедливість і право. Другою важливою причиною виникнення 

держави, на думку Цицерона, є потреба охорони власності. Держава має 

забезпечити недоторканність приватної й державної власності, що є умовою 

«загального правопорядку». 

Отже, антична філософія відіграла важливу роль у культурному 

розвитку людства. Прогресивні ідеї мислителів Стародавньої Греції та Риму 

обумовили подальший розвиток науки та філософії протягом тисячоліть, 

оскільки проблема держави та права є актуальною й до цього часу та 

продовжує викликати зацікавлення у нових поколінь філософів і науковців. 
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ККООННВВЕЕННЦЦІІЯЯ  ООООНН  ППРРОО  ППРРААВВАА  ДДИИТТИИННИИ  

Права людини перебувають під пильною увагою міжнародної спільноти. 

Істотного значення надається забезпеченню прав дітей як частини населення, 

що внаслідок своєї вразливості, фізичної і розумової незрілості потребує 

особливої охорони та піклування з боку батьків і суспільства. 

Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську Декларацію прав 

дитини. У той час права дітей розглядалися у контексті вироблення заходів 

щодо ліквідації рабства, дитячої праці, торгівлі дітьми тощо. У грудні 

1948 року ООН ухвалила й проголосила Загальну декларацію прав людини. 

Проте суспільна практика вказувала на необхідність вироблення окремого 

документу, який би гарантував права дітей. У 1959 році ООН приймає 

Декларацію прав дитини, в якій були проголошені соціальні і правові 

принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей. 

20 листопада 1989 року ООН прийняла документ надзвичайної ваги – 

Конвенцію про права дитини, яка містить 54 статті. Автор закону – Адам 

Лопатка. Усі прогресивні країни світу підписали Конвенцією про права 

дитини. У 1990 році Україна також підписала міжнародний правовий 

документ – Конвенцію про права дитини.  

Головним завданням Конвенції є забезпечення дітей особливим 

піклуванням, надання необхідного захисту. Конвенція встановлює, що дитині 

для повного та гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному 

оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння. Дитина має бути повністю 

підготовлена до самостійного життя у суспільстві, виховуватися на ідеалах 

миру, гідності, терпимості, свободи, рівності та солідарності. 

Коротко зупинимося на основних положеннях, які проголошує 

Конвенція про права дитини. Права дитини, визначені у Конвенції, можуть 
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бути поділені на п’ять груп: 

1) Громадянські права. 

Вони визначені у перших 18 статтях Конвенції про права дитини. Серед 

громадянських прав – право на життя (стаття 6), право на ім’я і національність 

(стаття 7), право на самобутність (стаття 8) і принцип недискримінації 

(стаття 2). Окремо у цьому документі окреслені «права порядності»: право на 

приватне життя (стаття 16), заборона тортур (стаття 37), право на захист від 

фізичного насильства (стаття 19 та стаття 34), від свавільного арешту 

(стаття 37 та стаття 40). Діти не повинні стати жертвами насильства. Держава 

захищає дітей від брутального поводження з боку батьків або інших осіб, 

жодна дитина не може бути піддана катуванню, знущанню, незаконному 

арешту або позбавленню волі. Обов’язок держави полягає у тому, щоб 

докласти максимум зусиль для попередження викрадення та торгівлі дітьми. 

Діти – не товар, який можна продавати (стаття 11 та стаття 35). 

2) Політичні права. 

До них належить свобода думки (стаття 12), свобода вираження 

(стаття 13), свобода зібрань (стаття 15). Діти мають право зустрічатися із 

іншими людьми, вступати до асоціацій, об’єднань. Велике значення мають 

такі права як свобода переконань та віросповідання (стаття 14), вільний доступ 

до інформації (стаття 17). Держава забезпечує доступ дітей до всебічної 

інформації. Заохочується розповсюдження засобами масової інформації 

матеріалів, що стосується соціальних, культурних питань розвитку дитини. 

Держава має також запобігати розповсюдженню та впливу шкідливої для 

дитини інформації. 

3) Економічні права. 

Стаття 4 визначає, що держави-сторони повинні вживати всіх 

необхідних правових, адміністративних та інших заходів для реалізації 

економічних, соціальних і культурних прав. Істотного значення надається 

праву на захист від експлуатації (стаття 32 і стаття 36). Діти не повинні 

залучатись до примусової праці. Дитина має право на захист у тих випадках, 

коли її долучають до роботи, яка може нести загрозу здоров’ю. Держава 

встановлює мінімальний вік для прийому на роботу і визначає вимоги до умов 

праці неповнолітніх. 

4) Соціальні права. 

Діти мають право на медичну допомогу за найвищими стандартами, які 

реально може забезпечити держава (стаття 24). Жодна дитина не може бути 

позбавлена доступу до ефективної охорони здоров’я. 
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Кожна дитина має право на повноцінне харчування (стаття 27). Діти 

мають право на рівень життя необхідний для її фізичного, розумового, 

духовного, соціального розвитку, батьки несуть відповідальність за 

забезпечення необхідного рівня життя дитини. Держава ж створює відповідні 

умови для реалізації цієї відповідальності. 

Діти мають право на освіту (стаття 28 та стаття 29). Обов’язок держави – 

забезпечити доступну для кожної дитини безкоштовну початкову освіту та 

заохотити її до отримання середньої освіти. 

Усі діти мають право на розвиток талантів (стаття 29). У кожній дитині 

закладений певний потенціал, який потрібно розвивати. Завдання держави 

полягає у тому, щоб вчасно помітити талановитих дітей, сприяти розвитку 

їхніх здібностей. 

Кожна дитина має право на соціальну самобутність (стаття 30). У 

кожного народу є своя мова, свої традиції, релігія, обряди. Діти мають право 

вивчати свою національну культуру, рідну мову та сповідувати свою релігію. 

Захист дітей від наркоманії (стаття 33). Діти мають право на захист від 

незаконного вживання наркотиків, а також від залучення до виробництва 

наркотичних речовин та торгівлі ними. 

Захист прав неповнолітніх правопорушників (стаття 37, 40). Дитина, яка 

порушила закон, має право на таке поводження, що сприяє розвиткові в неї 

почуття власної гідності та зміцнює повагу до прав і свобод людини. 

Дітей не можна залучати до бойових дій (стаття 38). Держава повинна 

вживати всіх можливих заходів, щоб діти не брали участь у військових діях. 

Жодна дитина віком до 15 років не повинна призиватися на службу до 

збройних сил. Держава повинна піклуватися про дітей, які постраждали від 

збройних конфліктів. 

5) Культурні права. 

Стаття 31 проголошує право на відпочинок і дозвілля, залучення до гри 

та участі у культурному та мистецькому житті.  

Конвенція ООН про права дитини має три основні завдання щодо 

захисту прав дітей: 

1) Право самовизначення. 

Зараз загальновизнано, що до дитини застосовується більшість прав 

людини. Одні з них – беззастережно (як, наприклад, право на захист від 

тортур), а інші – з певними обмеженнями (політичні права). 

2) Право на захист. 

Конвенція містить низку положень, які стосуються особливих потреб 

дітей та їх вразливості, наприклад, умови зайнятості для дітей (стаття 32). 
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Більшість з цих положень має більш суворі вимоги стосовно дітей, ніж 

загальні правозахисні інструменти. 

3) Специфічні права. 

Це права, які застосовуються специфічно, або навіть виключно до дітей: 

право не розлучатися зі своїми батьками (статті 9, 10, 11), положення про 

усиновлення (стаття 21). Найкращим прикладом таких прав є стаття 31, яка 

захищає право дитини на гру. Конвенція також надає захист особливим 

категоріям дітей: біженці (стаття 22), інваліди (стаття 23), меншини (стаття 30) 

і діти, втягнуті у воєнні конфлікти. Значної уваги надається захисту прав 

дітей-сиріт (статті 20, 21, 25). Держава повинна опікуватися дітьми, які 

позбавлені сім’ї, надаючи відповідну альтернативу сімейного виховання. 

Також важливо зазначити, що Конвенція закріпила найвищу силу цього 

документу порівняно з іншими міжнародними і національними правовими 

актами. Статті 42-45 стосуються моніторингу, а статті 46-54 – порядку набуття 

чинності Конвенції. Контроль за її впровадженням покладається на Комітет з 

прав дитини, який розпочав свою діяльність 27 лютого 1991 року у складі 

10 незалежних експертів. Головним завданням Комітету є оцінка прогресу, 

якого досягають держави-учасниці у процесі імплементації Конвенції ООН 

про права дитини. Протягом двох років з дня ратифікації Конвенції, а надалі – 

кожні 5 років держави-учасниці повинні звітувати Комітетові про права 

дитини в їх країнах. 

Отже, Конвенція про права дитини дає серйозні правові інструменти для 

захисту прав дитини та контролю за цією діяльністю. Людство повинне 

прагнути, щоб життя дітей було щасливим, прекрасним і життєрадісним. 

Кожна дитина має право зростати в умовах свободи, миру, розвиватися 

фізично та духовно здоровою. 
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ППРРААВВООВВЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛЮЮВВААННННЯЯ  ВВІІДДННООССИИНН  ББААТТЬЬККІІВВ  ІІ  ДДІІТТЕЕЙЙ  

Сімейне законодавство регулює взаємовідносини батьків і дітей у сім’ї, 

здійснює захист прав неповнолітніх членів сім’ї, наділяє їх правами та 

обов’язками тощо. Актуальність теми очевидна, адже сім’я – основна ланка 

нашого суспільства, і в залежності від того, якою вона буде, яким чином 

будуть складатися відносини між батьками та дітьми, залежить міцність нашої 

країни.  

Особливості неповнолітнього віку не можуть бути не врахованими у 

правових відносинах. Неповнолітня особа – уже не дитина, але ще й не 

доросла людина. Право повинне не тільки враховувати цю особливість 

неповнолітніх, але і захищати від можливих порушень їхніх прав з боку більш 

«сильних» дорослих. У цьому зв’язку велике значення для виховання 

неповнолітніх мають правові норми, що регулюють різного роду суспільні 

відносини за їх участю. Підлітки повинні знати ті права (та обов’язки), що 

закріплені у чинних правових документах [4, с. 6]. 

Права та обов’язки батьків і дітей ґрунтуються на походженні дітей, 

засвідченому у встановленому законом порядку. Походження дитини по 

матері (материнство) встановлюється РАЦСом на підставі документів, що 

підтверджують народження дитини в медичній установі. Батьком дитини 

визнається чоловік матері, про що повинен свідчити запис про їх шлюб. 

Батьківство особи, яка не перебувала у шлюбі з матір’ю дитини, 

встановлюється шляхом подачі до РАЦСу спільної заяви батьком і матір’ю 

дитини, або встановлюється у судовому порядку за заявою одного з 

подружжя [5, с. 178].  

Запис батьків може бути оскаржений лише в судовому порядку на 

вимогу особи, записаної в якості батька або матері дитини, а також самої 
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дитини після досягнення нею повноліття. Встановлення батьківства щодо 

особи, яка досягла віку вісімнадцяти років, допускається лише за її згодою. 

Досягнення повноліття вносить істотні зміни у відносини між батьками 

та дітьми. Батьки не мають юридичного права продовжувати виховання синів 

та дочок. Діти не мають юридичного обов’язку пристосовувати свою 

поведінку до вимог чи настанов батьків. Проте, як відомо, юридичне право не 

є монополістом у регулюванні сімейних відносин. Тобто там, де перестали 

діяти юридичні правила поведінки, продовжують діяти інші регулятори 

сімейних відносин, зокрема, звичаї, традиції, мораль. 

Відповідно до української національної традиції, обов’язком батьків є 

давати поради, застерігати, допомагати, а обов’язок дітей – прислухатися до їх 

думок. Це значить, що особистий, чуттєвий і почуттєвий зв’язок між батьками 

та дітьми існує завжди, отримуючи правову форму: юридичну, звичаєву, 

традиційну, моральну. 

Норми, що стосуються прав неповнолітніх дітей, є новими для 

українського законодавства. У 1990 році Україна стала учасницею Конвенції 

ООН «Про права дитини», у зв’язку з чим вона прийняла на себе зобов’язання 

привести чинне сімейне законодавство у відповідність до вимог зазначеної 

Конвенції. 

Дитиною визнається особа, яка не досягла віку вісімнадцяти років 

(стаття 1 Конвенції ООН «Про права дитини»). Держава, відповідно до 

пункту 1 статті 2 Конвенції, повинна поважати і забезпечувати усі права 

дитини без будь-яких проявів дискримінації, незалежно від раси, кольору 

шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного, 

етнічного чи соціального походження, майнового положення, стану здоров’я і 

народження дитини. На законодавчому рівні закріплено особисті немайнові 

права дитини. До них відносяться: право дитини жити і виховуватися в родині; 

право дитини на спілкування з обома батьками, дідусем, бабусею, братами, 

сестрами й іншими родичами; право дитини на захист своїх прав і законних 

інтересів; право дитини виражати свою думку; право дитини на ім’я, по 

батькові та прізвище. Дотримання і захист перерахованих особистих прав 

дитини гарантується державою, що виходить з інтересів і потреб кожної 

дитини [4, с. 6].  

До прав та обов’язків батьків щодо виховання дітей відносять:  

1. Батьки мають право на особисте виховання дітей, а також право 

передавати дітей для навчання чи виховання до навчально-виховних закладів, 

що, однак, не звільняє їх від обов’язку батьківського піклування.  
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2. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, окрім тих, 

що суперечать законові та моральним засадам суспільства.  

3. Виховання батьками своїх дітей є правом і обов’язком. Батьки 

зобов’язані піклуватися про здоров’я дітей, їхній фізичний, духовний, 

моральний і соціальний розвиток, навчання, виховувати у них почуття поваги 

до прав і свобод людини, готувати дітей до самостійної праці.  

4. Батьківські права не можуть здійснюватися усупереч інтересам дітей. 

На даний момент стаття 61 Кодексу про шлюб та сім’ю (КпШС) України 

визначає найважливіше право батьків – право на виховання своїх дітей. 

Частина 2 статті 61 КпШС України установлює межі та ціль здійснення 

батьківських прав, передбачаючи, що батьківські права не можуть 

здійснюватися усупереч інтересам дитини. Під інтересами дітей варто 

розуміти збереження їх здоров’я, нормальний фізичний і психічний розвиток, 

виховання в них якостей, необхідних суспільству. Поняття «інтереси дитини» 

охоплює також належні морально-побутові умови життя неповнолітніх. 

Визнання існування інтересів дитини не обов’язково припускає усвідомлення 

ними своїх прав. Це залежить від віку дитини. У частині 3 статті 61 КпШС 

України визначено, що за умови неналежного виконання батьками (одним з 

них) обов’язків щодо виховання чи зловживання батьківськими правами, діти 

можуть звернутися в органи опіки й піклування, щоб захистити свої права та 

інтереси [2, с. 61]. 

Права та обов’язки батьків щодо виховання неповнолітніх, зокрема, 

містять у собі право й обов’язок забезпечити навчання дітей. Організація 

навчальної діяльності дітей у школі відповідно до Закону України «Про 

освіту» є обов’язком батьків не лише перед дітьми, але й перед державою. 

Тому держава через органи опіки та піклування вправі контролювати, як 

батьки виконують покладені на них обов’язки. Батьки є законними 

представниками інтересів своїх неповнолітніх дітей. У зв’язку з цим батьки 

самостійно вирішують усі питання, пов’язані з володінням та розпорядженням 

майном неповнолітніх дітей, тобто фактично виконують права та обов’язки 

власників майна, діючи в інтересах дітей. 

Таким чином, сімейні правовідносини – це наслідок застосування до 

конкретних відносин у сфері шлюбу і сім’ї норм шлюбно-сімейного 

законодавства. Сімейні правовідносини є складним комплексом взаємних прав 

і обов’язків осіб, що є членами родини. Єдине і найголовніше, що не можна 

врегулювати за допомогою законодавства, – це кохання. Держава лише 

створює умови для оформлення шлюбно-сімейних відносин та захисту прав 

подружжя, які офіційно оформили свої стосунки. Любіть один одного, і жодні 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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судові рішення не дадуть вам такого спокою і впевненості в завтрашньому дні, 

як міцна, дружна, щаслива та велика родина. 
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ППРРААВВООВВЕЕ  ВВИИХХООВВААННННЯЯ  ММООЛЛООДДІІ::  РРЕЕААЛЛІІЇЇ  ССЬЬООГГООДДЕЕННННЯЯ  

Формування у молоді правової свідомості та законослухняної поведінки 

є сутністю правового та складовою частиною громадянського й патріотичного 

виховання. У сучасному суспільстві виконання завдань правового виховання 

учнівської та студентської молоді покладено на три суспільні інститути: 

освіта, сім’я і правоохоронна система. І якщо остання здійснює покарання 

громадян у випадку протиправної поведінки, то сім’я та освітні заклади 

забезпечують профілактику правових порушень, навчають молодь законам і 

нормам моралі, правилам поведінки в суспільстві. У цьому є певний сенс, 

адже побудувати справжню демократичну державу без належного правового 

виховання неможливо. 
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Актуальність правового виховання пов’язана з розхитуванням 

традиційних для українського суспільства норм моралі. Недостатня соціальна 

захищеність більшості населення, несприятливі побутові умови, матеріальні 

труднощі спонукають молодь шукати способи вирішення соціальних проблем 

через асоціальну поведінку. Нестійкість суспільства в цілому, недосконалість 

законодавчої бази також викликають складнощі для формування правової 

культури. 

Інші суттєві перешкоди на шляху правового виховання слід пов’язувати 

з хибними уявлення стосовно правових норм і законів. Переважає думка про 

подвійну мораль на всіх ланках суспільного життя. Засоби масової інформації, 

начебто об’єктивно відтворюючи дійсність, фактично романтизують 

злочинний світ, сприяють криміналізації суспільства [3]. Все це створює 

перешкоди на шляху пізнання правових основ. 

У суспільстві складається стереотип, що сутність правового виховання 

зводиться лише до засвоєння певних юридичних норм. Проте насправді 

правове виховання також спрямоване на формування у молодих людей 

почуттів патріотизму, пошани до власної країни. Адже виховання поваги до 

Конституції, законодавчих актів є водночас вихованням поваги до самої 

держави. Ключові аспекти правового виховання молоді виявляються у 

підготовці молодого покоління до складних правовідносин, до вирішенні за 

допомогою права низки виховних завдань.  

Одним із найголовніших завдань правового виховання є формування 

громадянина правової держави. У сім’ї, школі, вищих та інших навчальних 

закладах молодь поступово засвоює елементарні юридичні норми, усвідомлює 

права, обов’язки і правову відповідальність. У свідомості громадянина має 

сформуватися духовний сплав морально-правової культури. Норми моралі 

полегшують молоді зрозуміти правові акти, які, в свою чергу, сприяють більш 

глибокому усвідомленню моральних істин [1;2]. Нарешті, правове виховання 

покликане стимулювати соціальну активність учнів та студентів, їх прагнення 

вести активну боротьбу з аморальними проявами та правопорушеннями. 

Метою сучасного правового виховання є формування у молоді правової 

свідомості та правової поведінки, правової культури громадянина України, яка 

складається зі свідомого ставлення до своїх прав, обов’язків перед 

суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої 

поваги до законів і правил людського співіснування, готовності 
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дотримуватися й виконувати їх вимоги, що виражають волю та інтереси 

народу, активної участі в управлінні державними справами, боротьбі з 

порушниками законів. 

Правове виховання передбачає вирішення таких питань: 

1. Озброєння молоді знаннями найбільш важливих положень законів, 

підвищення їхньої юридичної обізнаності, інформування про найактуальніші 

питання права. 

2. Формування правової свідомості – певної сукупності правових 

уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення 

особистості до вимог законів, регулюють її поведінку в конкретній правовій 

ситуації. 

3. Формування поваги до держави і права, розуміння необхідності 

дотримання вимог законів. 

4. Вироблення умінь і навичок правомірної поведінки. 

5. Формування нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, 

прагнення протидіяти цим негативним явищам, уміння протистояти їм. 

6. Подолання у правовій свідомості хибних уявлень, сформованих під 

впливом негативних явищ життя [5]. 

Правове виховання учнівської та студентської молоді може 

здійснюватись у різноманітних формах та має ставити за мету безпосереднє 

проникнення норм моралі в духовний світ особистості, внесення корективів до 

її світоглядних позицій. Однією з форм правового виховання є правова освіта. 

Засвоєння правових знань – це не самоціль, а засіб, щоб досягти особистістю 

розуміння права і його принципів. Це усвідомлення людиною необхідності 

слідувати закону, високій правовій активності у повсякденному житті, уміння 

зіставляти свою поведінку та поведінку оточуючих з принципами та 

конкретними вимогами закону. Правові знання – основа формування умінь і 

навичок, необхідних для розв’язання практичних завдань. Установлюючи 

співвідношення між знаннями та уміннями, навичками, Н. Бібік доводить, що 

знання – це не лише адекватно зафіксована в мовній формі дійсність, а й 

способи діяльності; а “вміння – знання в діїˮ [4, с. 31]. Для того, щоб 

сформувалася правова компетентність, право повинне перейти в ціннісні 

установки, отримати емоційне забарвлення, стати внутрішнім переконанням 

особистості, що дозволить їй оцінювати та розв’язувати проблеми, які 

виникають у різних сферах життя та діяльності.  
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І хоча сила слова велика, однак більша сила прихована в реальності, 

тобто тих суспільних відносинах, у яких відбувається життєдіяльність 

особистості. Не слід покладати всі надії тільки на виховну силу інформації про 

закон. Ефективними формами правового виховання є залучення молоді до 

диспутів, науково-практичних семінарів, конференцій, створення стіннівок, 

перегляд відеофільмів на правову тематику, зустрічі з практичними 

працівниками правоохоронних органів, відвідування органів суду, 

прокуратури, міліції тощо. 

Отже, на нашу думку, правове виховання є важливим регулятором 

поведінки, важливим каналом засвоєння колективного досвіду суспільства. 

Сучасна молодь, будучи наділеною достатньою правовою культурою, здатна у 

певній ситуації накреслити та реалізувати правильну лінію поведінки, 

незважаючи на недостатній життєвий досвід. Вимога знати, поважати і 

виконувати закони належить до першочергових завдань правового виховання 

молоді та має сприяти перетворенню поваги до права, закону в особисте 

переконання кожного молодого члена суспільства. 
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ППААТТРРІІООТТИИЗЗММ  ––  ППРРААВВООВВИИЙЙ  ООББООВВ’’ЯЯЗЗООКК    

ЧЧИИ  ММООРРААЛЛЬЬННАА  ННООРРММАА??  

Історія засвідчує, що завдяки боротьбі за утвердження і зміцнення 

української державності розвивався патріотизм. Дійсно, ніхто не може 

заперечувати, що національна гордість і беззаперечна любов до рідної землі 

існувала в українців здавна, але найбільш яскраво отримала свій вияв саме 

останнім часом. 

Слово «патріотизм» походить від грецького patris – Батьківщина, 

Вітчизна. Патріотизм – це моральний і політичний принцип, це почуття 

любові до свого народу, хвилювання за його успіхи та невдачі, за перемоги й 

поразки. Це готовність підпорядковувати свої інтереси інтересам країни, 

прагнення захищати свій народ. Це повага до минулого і сучасного країни, а 

також прагнення піклуватися про її майбутнє. 

Таким чином, патріотизм як одна з найбільш значущих цінностей, що 

властива усім сферам життя суспільства і держави,  є: 

1) найважливішим духовним надбанням особистості, що характеризує 

високий рівень її розвитку і виявляється у активно-діяльнісній самореалізації 

на благо Вітчизни (тут патріотизм втілює любов до своєї Вітчизни, повагу до її 

історії, культури та складає духовно-етичну основу особистості, яка формує її 

суспільну позицію і потребу в гідному, самовідданому служінні Батьківщині); 

2) патріотизм постає певним фундаментом державотворчої політики, 

ідеологічною опорою життєздатності країни, однією з вагомих умов 

ефективного функціонування системи соціальних і державних інститутів; 

3) в історичному плані патріотизм є джерелом духовного життя, 

здоров’я суспільства, його життєстійкості і сили, яка особливо могутньо і 

нестримно виявляється на переломних етапах розвитку, під час великих, 

історично значущих подій, у роки важких соціальних випробувань. 

Патріотизм – це активна життєва позиція по відношенню до держави. 

Слід розуміти, що патріотизм – це не сліпа любов до Батьківщини. Якщо 

просто любити Вітчизну, заплющуючи очі на проблеми її розвитку, це вже не 
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буде патріотизмом! Треба робити щось, щоб виправити ці недоліки, зробити 

Батьківщину ще кращою! 

За даними соціологічних опитувань, 72% українців вважають себе 

патріотами України, але 48% з них хотіли б емігрувати. Виходить, що 

емігрувати хочуть навіть ті, хто вважає себе патріотом?! Немає нічого 

дивного. За кордоном живе багато українців та їх дітей, але вони все одно 

вірять в Україну, в її краще майбутнє. Вони вважають, що краще жити за 

кордоном та любити Україну, ніж бути в Україні та відверто виявляти 

байдуже ставлення або ненависть до України.  

Історія засвідчує, що послідовна боротьба за утвердження і зміцнення 

української державності невіддільна від почуття патріотизму. Адже любов до 

Батьківщини надихає людей на подвиги й самопожертвування в ім’я великої 

мети. Одним із аспектів прояву патріотизму є усвідомлення потреби стати на 

захист своєї Вітчизни у разі вияву серйозної небезпеки її існуванню. Адже під 

час бойових дій саме патріотизм надає воїнам сміливості ризикувати життям 

заради перемоги. Багатовіковий досвід світової історії красномовно свідчить: 

у численних війнах і збройних конфліктах моральний фактор, основою якого є 

саме патріотизм, відігравав не менш важливу роль, ніж чисельність, озброєння 

та навченість військ. Наприклад, згадаймо бій під Крутами 1918р. «На 

Аскольдовій могилі Поховали їх – Тридцять мучнів українських, Славних, 

молодих. На Аскольдовій могилі Український цвіт…» [4]. Так писав Павло 

Тичина про героїв Крут, що стали на захист Києва й усієї держави. Трагічна 

загибель Студентського куреня під Крутами залишилась в історії України 

символом патріотизму і жертовності в боротьбі за її свободу. 

Таким чином, патріотизм завжди знаходить свій вияв у почуттях 

обов’язку перед Батьківщиною, зокрема щодо захисту її від ворогів. Саме 

ставлення до цього обов’язку і показує справжнє обличчя людини, розкриває 

моральні якості особистості, характеризує громадянську позицію. Недарма в 

народі кажуть: «Спробуй виконати свій обов’язок – і ти дізнаєшся, що в тобі 

є». Окрім того, необхідно згадати, що цей обов’язок закріплений законодавчо. 

Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян 

України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і 

здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. На 

підтвердження цього можна звернутися до змісту статей, що визначають 

обов’язки українських громадян:  

− захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, 

шанування її державних символів (Стаття 65); 

− не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині (Стаття 66); 
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− сплачувати податки і збори (Стаття 67); 

− неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не 

посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (Стаття 68) [2]. 

Необхідно зазначити, що захист Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України відповідно до статті 1 Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» є конституційним обов’язком 

громадян України [1]. 

Також передбачено юридичну відповідальність у разі ухилення від 

призову за мобілізацією. Так, статтею 336 Кримінального кодексу України 

передбачено кримінальну відповідальність за ухилення від призову за 

мобілізацією. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді 

позбавлення волі від 2 до 5 років [3]. 

На жаль, в Україні патріотів часто прирівнюють до націоналістів. І це 

явище, як і усе, має свою причину. Існує група людей, які вирощують вуса, 

носять національні костюми і просто кричать про свою готовність служити 

Батьківщині. І дехто помилково думає, що ось так і виглядає український 

патріот. А тим часом справжні, негаласливі патріоти роблять свою справу на 

благо країни. Патріотизм – це стан душі, спосіб мислення і світобачення, це 

конкретне життя у конкретних обставинах, коли людина відчуває, що вона – у 

Вітчизні, а Вітчизна – у ній, і вони – єдине ціле. Замініть поняття «Вітчизна» 

на поняття “Україна” – і матимете український патріотизм. Іншого й бути не 

може: у національній державі поняття патріотизму завжди є національним. 

Отже, патріотизм – це не спосіб самовираження, це частина нашого 

духу, це одне з найсильніших відчуттів, які існують в природі, інколи це 

почуття сильніше навіть за любов до матері або дівчини. Про це не треба 

кричати, цим не можна підіймати свій рейтинг, бо тоді це звичайна фальш. 

Патріотизм – це те, що виявляється впродовж усього життя у вчинках, 

поведінці, у дотриманні законів рідної країни, у намаганні зробити її кращою 

і, за необхідності, у готовності захистити її ціною власного життя. Патріота не 

можна виховати наказом чи постановою, це вибір кожного громадянина 

держави. 
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ППРРААВВООВВІІ  ААССППЕЕККТТИИ  ДДІІЯЯЛЛЬЬННООССТТІІ  ВВООЛЛООДДИИММИИРРАА  ККООРРООЛЛЕЕННККАА  

У розвиткові правозахисного руху України ХІХ століття брали участь не 

лише професійні правознавці, а й переважна більшість політичних та 

громадських діячів. Серед них не останнє місце, безперечно, займає відомий 

мислитель, росіянин з українським менталітетом Володимир Галактіонович 

Короленко, який за роки свого життя не звертав зі шляху «захисту нації», 

виступав проти «найбільшого озвіріння» – терору та був великим 

правдошукачем. В еволюції правозахисних поглядів В.Г. Короленка умовно 

можна виділити три етапи.  

Перший етап – 70-ті роки ХІХ століття – можна назвати народницьким, 

маючи на увазі його захоплення в ці роки ідеями революційних народників. 

Другий – ліберально-демократичний (80-ті – початок 90-х років ХІХ століття). 

Для цього етапу характерний великий інтерес до права та постійне 

відстоювання правових свобод особистості [2, с. 12]. Дві ідеї – свобода і 

справедливість – пронизують світогляд і творчість В.Г Короленка – 

письменника, публіциста, громадського діяча, правозахисника і філософа. 

Невважаючи себе політиком, у своїх діях і вчинках він не керувався 

політичними обставинами, політичною кон’юнктурою («політичною 

тактикою»). Він ставав на захист права, свободи і справедливості кожного 

разу, як тільки ці принципи зневажалися [4]. 

Кінець 90-х років ХІХ і початок ХХ століть ознаменувалися у діяльності 

В.Г. Короленка низкою значних громадських виступів. Широку популярність 
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мислитель здобув завдяки втручанню у справу селян-удмуртів, засуджених до 

каторжних робіт за інсценоване поліцією «ритуальне вбивство» (1895 рік). 

Правозахисник наполіг на перегляді справи, сам виступив на суді в якості 

захисника і домігся таким чином не тільки повного виправдання засуджених 

селян, а й реабілітації цілого народу, звинуваченого в бузувірстві та 

канібальстві [5, с. 59]. 

У 1902 році В.Г. Короленко, уже живучи в Полтаві, став на захист селян, 

учасників аграрних заворушень в Україні. У 1905 році він організував 

енергійну кампанію по боротьбі з єврейськими погромами. Разом з невеликою 

групою своїх помічників він вирушав на базари і в гущі розбурханого 

чорносотенцями натовпу, виголошував промови, що розкривали задуми 

поліції чорної сотні [5, с. 59-60]. 

У 1906 році В.Г. Короленко виступив на захист українських селян проти 

керівника каральної експедиції Філонова («Сорочинська трагедія»). У 

«Відкритому листі статському раднику Філонову» він вимагав віддати 

«карателя» до суду; незабаром після цього Філонов був убитий. Місцева влада 

звинувачувала правозахисника у підбурюванні  до вбивства Філонова. 

Чорносотенці погрожували письменнику розправою [4].  

У 1910 році з’явилося «Побутове явище» – гнівний памфлет 

В.Г. Короленка проти масових «судових» вбивств революційних робітників, 

селян та професійних революціонерів. 

Важливою сторінкою правозахисної діяльності В.Г. Короленка є 

опікування дітьми. Восени 1918 року серед інтелігенції Полтави виникла ідея 

створення благодійної організації, яка б взяла на себе турботу про дітей-сиріт 

та безпритульних. Поява цієї категорії дітей була результатом чотирирічної 

світової та громадянської воєн. Ініціатором створення організації був 

В.Г. Короленко.  

Перші кроки до її створення були зроблені у жовтні 1918 року. Тоді ж 

була прийнята і назва організації – Ліга порятунку дітей. Правозахисник так 

визначав принципи існування Ліги: «Діяльність Ліги – поза політикою, поза 

класами, поза станами... Немає для нас класових дітей» [5]. 

В.Г. Короленко – письменник-гуманіст, письменник-демократ, автор 

оповідань для дітей і про дітей, громадська та літературна діяльність якого 

тісно пов’язана з українською культурою кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
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Його гуманістичний світогляд, духовне лідерство серед вітчизняної 

інтелігенції, активна громадянська позиція щодо захисту кожної людини, 

гарантуванні її прав на вільний розвиток, виявлення здібностей, 

недоторканність життя не втрачають актуальності та значущості й до цього 

часу. 
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ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ННЕЕДДЕЕРРЖЖААВВННИИХХ  ППРРААВВООЗЗААХХИИССННИИХХ  

ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙ  ССУУЧЧААССННООЇЇ  УУККРРААЇЇННИИ  

Для України досить актуальним є питання розбудови правової держави, 

досягнення належних стандартів захисту прав людини, дотримання 

Конституції, законодавства, міжнародних норм. Суспільна практика свідчить 

про неналежний рівень захисту прав та свобод людини і громадянина в 

Україні, що, у свою чергу, погіршує внутрішньополітичну ситуацію, 
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спричиняє соціальне напруження та ускладнює зовнішньополітичні відносини 

з нашою державою. Вирішення питання стосовно захисту фізичних і 

юридичних осіб від правопорушень та зловживань правом з боку окремих 

членів суспільства, державних посадовців, місцевого самоврядування, 

недержавних об’єднань нині покладено на правозахисні організації України. 

Система правозахисних організацій розглядається по-різному. Найбільш 

поширеним підходом щодо групування правозахисних органів є їх поділ на 

державні (органи юстиції, органи захисту прав споживачів, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, міжурядові правозахисні організації 

та деякі інші) та недержавні (громадські організації та рухи, ЗМІ тощо). Як 

державні, так і недержавні правозахисні організації покликані надавати 

кожній людині та юридичній особі правову допомогу, основна мета якої 

полягає у припиненні порушень права, притягнення винних до юридичної 

відповідальності та відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення 

права. 

Як свідчить суспільна практика, в державній політиці правозахисна 

складова не є виразною і наскрізною, а умови та гарантії забезпечення прав 

людини, залишаючись переважно на рівні декларацій, не є системними та 

рівними для всіх. У зв’язку з цим нині провідне місце у правозахисній 

діяльності України отримують недержавні (неурядові) організації, вплив яких 

має очевидну тенденцію до зростання і цьому є логічне обґрунтування. По-

перше, вони надають правову допомогу, яку не в повній мірі здатні 

забезпечити державні, соціальні інституції, державні правозахисні організації, 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини, органи юстиції. По-друге, 

неурядові правозахисні організації здійснюють громадський контроль та 

вплив на реалізацію державної політики у сфері захисту прав людини. В 

українському суспільстві помітним є запит на таку діяльність. Так, за 

результатами дослідження, проведеного у травні 2013 року Фондом 

«Демократичні ініціативи» та соціологічною службою Центру Разумкова, 

серед опитаних громадян 57,4 % вважають, що громадські організації 

насамперед мають займатися захистом соціально вразливих груп, 49,7 % – 

надавати людям юридичну та іншу допомогу для здійснення захисту своїх 

прав, 45,5 % – контролювати діяльність влади тощо [1]. 

У цілому середовище організацій громадянського суспільства, що 

позиціонують як правозахисні, є неоднорідним, має різний ступінь 

ефективності своєї діяльності. Нині сформувалася низка таких організацій, які 

мають значний досвід правозахисної діяльності та демонструють 

результативну діяльність: Харківська правозахисна група, Українська 
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Гельсінська спілка захисту прав людини, Комітет захисту прав людини, 

Комітет виборців України, Вінницька правозахисна група, Міжнародне 

товариство прав людини – Українська секція, Міжнародна Ліга захисту прав 

громадян України тощо. Перераховані організації визнані провідними у 

складеному експертами рейтингу правозахисних організацій [5; 6]. 

Об’єднання зусиль організацій громадянського суспільства відбувається 

через створення коаліцій правозахисних рухів. При цьому форми та методи, до 

яких вдаються правозахисні організації, є різними: від програм, заходів (що 

керуються у своїй діяльності національним та міжнародним законодавством) 

до участі в санкціонованих та несанкціонованих протестних акціях.  

Для сприяння захисту прав громадян, що порушуються, неурядові 

правозахисні організації проводять інформаційно-просвітницькі заходи 

широкого спектру (які охоплюють більшість регіонів України), здійснюють 

моніторингову діяльність у сфері прав людини, надають правову допомогу, 

долучаються до консультативно-дорадчих форматів взаємодії з органами 

державної влади. Коротко зупинимося на основних формах діяльності 

недержавних правозахисних організацій. 

Нині активно розгортається діяльність щодо надання безоплатної 

правової допомоги громадянам у низці областей України. Так, низкою 

недержавних правозахисних організацій створено центри правової інформації 

та консультацій, які надають безоплатну первинну правову допомогу, 

проводять виїзні прийоми, надають юридичні консультації і готують позовні 

заяви, здійснюють правопросвітницькі заходи та інформаційні кампанії із 

захисту громадських інтересів. Окрім того, здійснюється надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (захист від обвинувачень, представництво 

інтересів осіб у судах та інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування тощо, складання процесуальних документів) шляхом 

залучення адвокатів, що працюють в офісах громадського захисту в 

регіонах [3; 4]. Отже, більшість компетентних громадських неурядових 

організацій розширюють спектр своєї діяльності до надання громадянам 

безоплатної правової допомоги, необхідної правової інформації, консультацій 

і роз’яснень з правових питань, допомоги при складанні заяв, скарг тощо. 

Недержавні правозахисні організації разом з іншими інституціями 

громадянського суспільства забезпечують громадський контроль за 

державною політикою у сфері захисту прав людини, у такий спосіб сприяючи 

коригуванню правозахисної діяльності держави. На жаль, нині є приклади як 

поєднання зусиль державних та недержавних правозахисних організацій, так і 

відкритого протистояння. Разом з тим, в середовищі правозахисних 

організацій ініціатива створення органів, формально незалежних, але де-факто 
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підпорядкованих органам державної влади, викликає певне застереження з 

точки зору ефективності їх функціонування. Так, досвід створення 

громадських рад (наприклад, при Міністерстві внутрішніх справ) свідчить про 

недостатній рівень готовності та результативності співпраці органів державної 

влади та недержавних правозахисних організацій [2]. 

Беззаперечним є і той факт, що окремі інституції громадянського 

суспільства створюють загрозу правам та інтересам суспільства. Так, 

перенасичення інформацією кримінального змісту  більшості ЗМІ створює 

додатковий фон напруги в суспільстві. Натомість окремі ЗМІ надають 

недостатньо уваги висвітленню правової інформації, яка може допомогти 

громадянам у захисті своїх прав та свобод, здійсненні успішної правозахисної 

діяльності. 

Отже, нагальним питанням сьогодення є реалізація цілісної системи змін 

у сфері взаємодії державних органів та недержавних правозахисних 

організацій, здійснення цілеспрямованих заходів державної політики щодо 

забезпечення прав та свобод громадян. Втілення такої системи змін сприятиме 

розширенню та зміцненню відповідних механізмів і практик, які застосовують 

правозахисні організації. Посилення взаємодії між органами державної влади 

та недержавними правозахисними організаціями є основою для розбудови 

високорозвиненої, демократичної, правової держави. 
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доступу: http://www.dif.org.ua/ua/polls/2013-year/gromadskii-sektor-i-politika-

vzaemodija_-neitralitet-chi-borotba_-zagalnonacionalne-ta-ekspertne-opituvannja. 

2. Громадські організації в Україні: статистичний бюлетень за 2009 рік 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://civic.kmu.gov.ua.  

3. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» : за станом на 

02 черв. 2011 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17. 
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5. Рейтинг правозахисних організацій і правозахисників України від 

29 листопада 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://galinfo.com.ua/news/99573.html. 

6. Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2010 
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ББЕЕЗЗООППЛЛААТТННАА  ППРРААВВООВВАА  ДДООППООММООГГАА  

У наш час багато людей мають потребу в отриманні компетентної і, 

разом з тим, безкоштовної правової допомоги. Важливість цієї потреби 

особливо зросла у зв’язку з розгортанням військових дій на території нашої 

держави та вимушеним переселенням людей зі Сходу та Півдня України. 

Переселенці зіштовхуються з найрізноманітнішими юридичними труднощами. 

У мережі Інтернет міститься інформація про послуги величезної кількість 

приватних юристів та волонтерських об’єднань правозахисників, які обіцяють 

надати усім охочим правову допомогу безкоштовно або за порівняно невисоку 

плату. Однак далеко не всі громадяни знають, що саме держава гарантує 

кожному право на правову допомогу, право на захист. Тому доцільно більш 

детально зупинитися на з’ясуванні питання безоплатної правової допомоги, 

гарантованої державою. 

У статті 59 Конституції України закріплено: «Кожен має право на 

правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення 

права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при 

вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє 

адвокатура» [4]. 

Правова допомога – це надання правових послуг, спрямованих на 

забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав 

і свобод, їх відновлення у разі порушення. Правова допомога може бути 

платною та безоплатною; первинною і вторинною; судовою і позасудовою; 

розподілятися за галузями (у кримінальних, цивільних, сімейних, 

адміністративних справах тощо), за стадіями (на етапі досудового 

розслідування, розгляду справи судом), за суб’єктом надання (адвокат, інший 

фахівець у галузі права, законний представник, державний орган та інші). 

Принципи правової допомоги (спільні для всіх її видів): 

1) верховенство права; 

2) законність; 

3) доступність; 
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4) якісність; 

5) конфіденційність; 

6) уникнення конфлікту інтересів; 

7) гарантоване державне фінансування безоплатної правової допомоги. 

Зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього 

права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні 

гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги визначаються Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року [2]. 

Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією 

України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, 

у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в 

повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість 

певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у 

випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу». 

Існує два види безоплатної правової допомоги: первинна і вторинна. 

Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що 

полягає в інформуванні особи про її права й свободи, порядок їх реалізації, 

відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб [1]. 

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових 

послуг: 

1) надання правової інформації; 

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань; 

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (окрім 

документів процесуального характеру); 

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної 

правової допомоги та медіації. 

Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні 

є: органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; фізичні особи 

та юридичні особи приватного права; спеціалізовані установи.  

Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової 

допомоги визначається статтею 10 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу».  

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що 

полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Вона 

включає такі види правових послуг: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2
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1) захист; 

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

3) складення документів процесуального характеру. 

Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно із Законом 

України «Про безоплатну правову допомогу» мають окремі категорії осіб, 

наприклад, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в 

сім’ї; особи, до яких застосовано адміністративне затримання; особи, до яких 

застосовано адміністративний арешт; особи, стосовно яких обрано запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою тощо [2]. 

Суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні 

є: центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; адвокати, 

включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. Адвокат за характером роботи є громадським діячем, який відстоює 

правові і моральні цінності суспільства та принципи громадян на захист, і 

повинен бути сміливим і наполегливим захисником справедливості [3, с. 4]. 

Таким чином, безоплатна правова допомога згідно з Законом України 

«Про безоплатну правову допомогу» поділяється на первинну та вторинну, 

кожна з яких вирізняється як за змістом, так і за суб’єктами її надання. 

Безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується 

державою та повністю (або частково) надається за рахунок коштів Державного 

бюджету України. 
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5. Личко В. Поняття безоплатної правової допомоги та деякі аспекти її 

надання в Україні / В. Личко [Електронний ресурс]/ Національна бібліотека 

України ім. В.І. Вернадського. – Режим доступу: http://www.nbuav/gov.ua. 

 

http://life.pravda.com.ua/society/2014/12/12/185815/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


54 |Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ААККТТУУААЛЛЬЬННІІ  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ООХХООРРООННИИ  ААВВТТООРРССЬЬККИИХХ  ППРРААВВ  УУ  

ММЕЕРРЕЕЖЖІІ  ІІННТТЕЕРРННЕЕТТ  

З розвитком науки і техніки досить актуальним є питання дотримання 

авторського права всіма господарюючими суб’єктами, які використовують 

об’єкти інтелектуальної власності. Проблема дотримання авторського права 

засобами масової інформації і до цього часу не вирішена належним чином. 

Разом з цим нині додалася проблема захисту авторського права в мережі 

Інтернет. 

В умовах сучасних ринкових відносин, коли інформація перетворюється 

на одне з визначальних багатств людства, нагальність розв’язання проблеми, 

пов’язаної з охороною інформаційних ресурсів, розміщених в Інтернеті, є 

очевидною. 

Проблема захисту авторського права в Інтернеті актуальна ще й тому, 

що попри всі міжнародні конвенції та законодавчі акти держав, глобальна 

мережа має екстериторіальний характер, тобто доступ до інформації, 

розміщеної у всесвітній павутині, можна отримати у будь-якій країні світу. У 

зв’язку з цим систематизація та реформування авторського права у сфері 

охорони інформаційних ресурсів, що перебувають у мережі Інтернет, є 

нагальною потребою і для України.  

Інтернет – це всесвітня інформаційна система зв’язків комп’ютерних 

мереж загального доступу, яка пов’язана глобальним адресним простором та 

базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. 

«Всесвітня павутина» стала базою для розміщення багатьох об’єктів 

авторського права – літературних та музичних творів, фотографій, статей, 

тощо. Головною проблемою, що виникає при використанні об’єктів 

інтелектуальної власності в Інтернеті, є їх безконтрольний експорт та імпорт, 

оскільки твір стає доступним для кожного, хто бажає його відтворити, 

скопіювати, скомпілювати тощо. Внаслідок цих і подібних випадків 

порушуються ті чи інші права інтелектуальної власності і, отже, вони 

потребують захисту [1, с. 27]. 
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Оскільки сама природа електронної телекомунікації вимагає 

багаторазового копіювання даних в процесі передачі їх каналами зв’язку та 

ознайомлення з ними, постають питання стосовно дотримання авторських 

прав. Отже, сьогодні Інтернет фактично став щоденно поновлюваним 

джерелом для здійснення порушень у сфері інтелектуальної власності. 

При розгляді проблеми захисту авторських прав в Інтернеті актуальним 

є питання про забезпечення доказів порушення прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. Стаття 57 Цивільного процесуального кодексу 

України визначає, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд 

встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги, 

заперечення сторін та інших обставин, які мають значення для вирішення 

справи [3].  

Уряди держав і міжнародні організації врегулювали захист авторських 

прав у сфері цифрової передачі даних. Комісія Європейського співтовариства 

прийняла в липні 1995 року «Зелену книгу авторського права і суміжних прав 

в інформаційному суспільстві» («Європейська Зелена книга»). Сполучені 

Штати Америки, Австралія і Канада затвердили аналогічні документи. Окремо 

від цих урядових ініціатив виступила Всесвітня організація інтелектуальної 

власності (ВОІВ), яка стала спонукати ряд нарад експертів з питання про 

можливі терміни ухвалення протоколу до Бернської конвенції щодо охорони 

літературних і художніх творів для вироблення нових норм, що регулюють 

положення справ у сфері цифрових технологій. 

Серед документів про авторські права – повідомлення Американської 

робочої групи спеціальної комісії з вивчення питання про права 

інтелектуальної власності в національній інформаційній інфраструктурі під 

назвою «Інтелектуальна власність і національна інформаційна 

інфраструктура», (1995 рік) більш відомий під назвою – «Американська Біла 

книга» [4].  

Відомий внесок у врегулювання проблеми правового захисту авторів 

внесла угода про аспекти прав інтелектуальної власності, пов’язані з 

торгівлею, яка служить доповненням до загальної угоди Всесвітньої торгової 

організації (ВТО). 

Такі країни як Франція (закон HADOPI) та Великобританія (закон Digital 

Economy Bill), за останні роки вже розробили на законодавчому рівні, та 

навіть почали впроваджувати заходи щодо боротьби з піратством, у тому числі 

в мережі Iнтернет. Так, на території всієї Великобританії почав діяти закон 

Digital Economy Bill. Згідно з цим законом, на інтернет-провайдерів 

покладається обов’язок відключати абонентів, якщо вони визнаються винними 
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у незаконному обміні файлами. У Франції на основі закону, спрямованого на 

боротьбу з інтернет-піратством, діє принцип «трьох попереджень». Перше 

попередження надходить користувачу інтернет-послуг на електронну пошту, 

друге  вважається офіційним повідомленням про порушення, в результаті 

третього попередження спеціально створене агентство має право позбавити 

порушника доступу до Iнтернету [5]. 

Ситуація ускладнюється з розвитком мережі Інтернет, де немає поняття 

національних кордонів, існує постійне збільшення швидкості комунікацій і 

інтенсифікація інформаційних процесів. Закони, при написанні яких 

використовувалося поняття «національні кордони», не є адаптованими до 

використання [2].  

На жаль, у вітчизняному законодавстві поки що відсутні такі 

нормативно-правові акти, які б дійсно допомагали і чітко регулювали 

діяльність в мережі Інтернет. Серед національних законодавчих актів, які 

регулюють досліджуване питання, це Цивільний кодекс України, Закон 

України «Про авторське право і суміжні права». 

На сьогодні існує Проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі 

Інтернет». Цей законопроект зобов’язує сервісні служби (інтернет-

провайдерів), які розміщують веб-сайти, блокувати доступ до сторінок веб-

сайтів у відповідь на скарги суб’єктів авторського права, якщо власник сайту 

протягом двох днів з моменту направлення йому такої заяви провайдером не 

надасть документи, що підтверджують законність використання об’єктів 

авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет [7].  

Також законопроектом передбачається адміністративна відповідальність 

за порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет, 

зокрема порушення провайдером строків блокування веб-сторінок: 

• стаття 41 Конституції України;  

• Господарський кодекс України; 

• Цивільний кодекс України, Стаття 432 із змінами, внесеними згідно 

із Законом № 1111-V (1111-16) від 31 травня 2007 року; 

• Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

Стаття 51-2 КУпАП (порушення прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності). Стаття 164-9 КУпАП (незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз 

даних); 

• Кримінальний кодекс України. Стаття 176 КК України (порушення 

авторського права і суміжних прав). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Відповідно до Договору ВОІВ про авторське право від 

20 грудня 1996 року, Договору ВОІВ про виконання і фонограми від 20 грудня 

1996 року, Директиву 2001/29/ЄС «Про гармонізацію певних аспектів 

авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві» від 22 

травня 2001 року та Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 

23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ розроблені Рекомендації щодо вдосконалення 

механізму регулювання цифрового використання об’єктів авторського права і 

суміжних прав через мережу Інтернет (далі – Рекомендації) [8]. Рекомендації 

розроблені з метою створення механізму регулювання цифрового 

використання об’єктів авторського права і суміжних прав, захисту прав 

авторів, виконавців та інших суб’єктів, які на законних підставах володіють 

майновими правами.  

Можемо із впевненістю сказати, що захист авторського права i суміжних 

прав в Інтернеті потребує розроблення принципово нових законодавчих норм 

не тільки на національному, а й на міжнародному рівнях. Необхідно створити 

спеціальні методи захисту прав у світовій павутині. Ці методи захисту 

включають сучасні способи захисту інформації і прав у мережі Інтернет 

Один з них – це запис інформації зі сторінок сайтів на лазерний диск з 

подальшим депонуванням його у Веб-депозитарії. Даний метод ефективний у 

вживанні по відношенню до об’єктів інтелектуальної власності, для захисту 

суміжних прав і правової охорони нетрадиційних об’єктів, наприклад, 

охорони службової і комерційної таємниці.  

Ще один спосіб, поширений за кордоном, – це водяні знаки в 

електронних копіях зображень і фотографій, їх наносять за допомогою 

спеціального програмного забезпечення, яке встановлює таємний код певного 

формату у файли. При звичайному (візуальному) розгляді зображення 

неможливо побачити закодовані зображення – знак «Copyright», ім’я автора, 

рік видавництва тощо. Але за допомогою використання певного програмного 

засобу можна довести, що файли містять додаткові дані про особу, яка їх 

записала. Водяні знаки є стійкими до будь-яких операцій із зображенням [2]. 

Отже, дії, які автор контенту може здійснити, щоб не допустити його 

несанкціоноване копіювання: 

1) попросити не копіювати без дозволу. Висловлюючись юридичною 

термінологією, автору необхідно заявити про своє авторство на контент 

шляхом про ставлення знаку (с) з ім’ям і датою першої публікації; 

2) запропонувати умови копіювання; 

3) використовувати технічні засоби, які забороняють копіювання чи, як 

мінімум, ускладнюють його. Мова йде про вбудовані у веб-сайт скрипти, що 
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забороняють копіювання. Стосовно фотографій – це може бути також вже 

згаданий вище водяний знак. 

Якщо ж, незважаючи на попередження про авторство та/або використані 

технічні засоби, контент все ж таки було скопійовано та розміщено на іншому 

веб-ресурсі, то набір інструментів захисту стає менш творчим і обмежується 

наступним: 

• лист порушнику з проханням видалити контент з веб-ресурсу або ж 

вказати ім’я автора; 

• переконливий лист (претензія) до порушника. Відмінність від першого 

способу полягає у тому, що в подібному листі автору необхідно більш 

детально описати характер правопорушення з посиланнями на відповідні 

норми закону; 

• звернення до реєстратора та/або адміністратора домена, на якому 

розміщається веб-ресурс порушника; 

• звернення до суду.  

Однак можемо зазначити, що українські судові органи мають незначну 

практику розгляду порушень щодо захисту авторських прав на об’єкти, 

розміщені в мережі Інтернет. Статистика свідчить: усього в єдиному 

державному реєстрі розміщено близько 12 млн. судових рішень, з них лише 

10 тис. рішень містять слово «Інтернет» [7]. 

Отже, можемо відзначити, що захист авторського права i суміжних прав 

в Інтернеті потребує розроблення принципово нових законодавчих норм не 

тільки на національному, а й на міжнародному рівнях. Водночас така охорона, 

захист і контроль за використанням творів не повинні стати перешкодою на 

шляху до розвитку освіти, науки, культури та інших потреб суспільства. 

Одним із найефективніших засобів захисту авторського права у мережі 

Інтернет є використання комплексного підходу, який полягає у поєднанні 

правових та технічних засобів захисту.  
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Інформація – відомості, дані у будь-якій формі та вигляді, на будь-яких 

носіях чи оголошені усно або у будь-який інший спосіб чи отримані у вигляді 

знань, що поширюються у просторі і часі, які відображають стан, властивості, 

якості, ознаки суб’єктів і об’єктів (предметів, технологій, засобів, ресурсів 

тощо), фактів, подій, дій, явищ, процесів тощо у навколишньому світі, 

державі, суспільстві тощо та які є об’єктами збирання, зберігання, 

використання і поширення. 

Об’єктами права на інформацію стають всі види інформації, основними 

сере яких є:  

• статистична; 

• адміністративна; 

• масова; 

• соціологічна; 

• науково-технічна; 

• особиста; 

• правова[2]. 

Як результат взаємообміну даними, в сучасному світі сформувалися 

інформаційні відносини які стали оперувати певними суб’єктами, а саме: 

громадяни, особи без громадянства, іноземні громадяни, держава, юридичні 

особи, іноземні юридичні особи, міжнародні організації. 

Незалежно від того, до якої групи суб’єктних інформаційних відносин 

належить людина, вона має право на отримання інформації. Право на доступ 

до інформації є одним з основоположних прав людини і громадянина, 

вираженням демократичної політичної системи українського суспільства. 

Усі громадяни України, юридичні особи та державні органи мають 

право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, 

використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для 

реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і 

функцій. 

Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і 

державою не повинна порушувати громадянські, політичні, економічні, 

соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших 

громадян, права та інтереси юридичних осіб [2]. 

Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка 

стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України.  

Кожна людина має право на інформацію, яку можна виокремити у 

групи. Тлумачення того, що саме передбачає кожен різновид права на 

інформацію, продемонстровано в таблиці 1. 
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Таблиця 1.  

Різновиди прав на інформацію 

Види прав на інформацію Форми реалізації 

Право на вільне збирання 

інформації 

Право безперешкодного здійснення дій 

щодо її пошуку, доступу, придбання, 

накопичення тощо 

Право на вільне одержання 

інформації 

Право безперешкодно ознайомлюватися 

з інформацією, набувати її та право знати 

Право на вільне зберігання 

інформації 

Право вільно тримати та надавати 

інформацію на умовах, спрямованих на 

запобігання спотворенню, руйнуванню, 

псуванню інформації та її матеріальних 

носіїв, здійснювати дії для передачі 

інформації та її матеріальних носіїв у 

незмінному вигляді у часі та просторі тощо 

Право на вільне 

використання інформації 

Право вільно  користуватися, 

застосовувати, створювати та вживати з 

користю інформацію для задоволення 

інформаційних потреб 

Право на захист (охорону) 

інформації 

Право створювати систему (порядок) 

умов (режиму) при збиранні, одержанні, 

зберіганні, використанні та поширенні 

інформації 

Право власності на 

інформацію 

Гарантується та охороняється 

державою, власник інформації володіє, 

користується та розпоряджається своєю 

власністю на основі своїх прав та обов’язків, 

в межах повноважень, на свій вибір 

визначений у відповідності до Конституції, 

законів, чинних міжнародних договорів та 

угод 

Право фіксувати 

інформацію за допомогою 

технічних засобів 

Право вільного вибору технічних 

засобів та матеріальних носіїв для фіксації 

інформації 
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В Україні питання правового регулювання права на інформацію 

визначається такими нормативно-правовими актами: 

• Конституція України; 

• Закон України «Про інформацію»; 

• Закон України «Про науково-технічну інформацію»; 

• Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні»; 

• Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації»; 

• Цивільний кодекс; 

• Кримінальний кодекс. 

Основними принципами здійснення права на інформацію є: 

1) гарантованість права на інформацію;  

2) відкритість, доступність інформації та свобода її обміну; 

3) об’єктивність, вірогідність інформації; 

4) повнота і точність інформації; 

5) законність одержання, використання інформації; 

6) поширення та зберігання інформації [5]. 

Знання своїх прав та обов’язків є запорукою створення якісних 

інформаційних правових зв’язків. Проте варто пам’ятати, що існує також 

відповідальність за порушення законодавства про інформацію, що настає за 

наступних умов: 

1) необґрунтована відмова від надання відповідної інформації; 

2) надання інформації, що не відповідає дійсності; 

3) несвоєчасне надання інформації; 

4) навмисне приховування інформації; 

5) примушення до поширення або перешкоджання поширенню певної 

інформації, а також цензура; 

6) поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять честь 

і гідність особи; 

7) безпідставна відмова від поширення певної інформації. 

Отже, закономірним та природнім є те, що конституційно-правовий 

статус людини і громадянина включає в себе право на інформацію. Людина 

здатна як створювати, так і поширювати інформацію про навколишнє 
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природне середовище та суспільне життя. Кожна особистість є суб’єктом 

інформаційних відносин, які мають охоронятися державою за допомогою 

нормативно-правових актів, що відповідають реаліям сьогодення. 

Джерела та література: 

1. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» : за станом на 16 лист. 1992 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12. 

2. Закон України «Про інформацію» : за станом на 02 жовт. 1992 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

3. Закон України «Про науково-технічну інформацію» : за станом на 26 

черв. 1993 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/3322-12. 

4. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації»: за станом на 23 вер. 1997 р. [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/539/97-%D0%B2%D1%80. 

5. Конституція України прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 

р. № 254к/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 

141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ННААББУУТТТТЯЯ  ГГРРООММААДДЯЯННССТТВВАА  ВВ  УУККРРААЇЇННІІ  ТТАА  ССШШАА::  

ППООРРІІВВННЯЯЛЛЬЬННИИЙЙ  ААННААЛЛІІЗЗ  

Громадянство є однією з істотних ознак державного суверенітету. Кожна 

держава визначає зміст прав і свобод громадян, межі їх здійснення, 

встановлює заборони та відповідальність за їх порушення, визначає порядок 

набуття й припинення громадянства. 

Метою даної статті є здійснення порівняльного аналізу правових норм, 
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що регулюють підстави набуття громадянства в Україні та США. 

Система конституційно-правових норм, що регулюють питання 

громадянства, складає головний конституційно-правовий інститут – інститут 

громадянства. Окремі аспекти функціонування цього інституту висвітлені у 

працях українських та закордонних вчених: Л.М. Альбертіні, Р.Б. Бедрія, 

Ю.Р. Боярса, Л.Д. Воєводіна, О.О. Миронова, Ю.М. Тодики, 

Ю.С. Шемшученка та інших. 

Джерелами інституту громадянства є: Конституція України, Закон 

України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року, чинні 

міжнародні договори України з питань громадянства, підзаконні акти. Норми 

цих документів закріплюють принципи громадянства та регламентують 

порядок набуття й припинення громадянства, визначають повноваження 

органів державної влади та інших організацій, які беруть участь у вирішенні 

питань громадянства, встановлюють порядок їх вирішення [2, с. 218]. 

Існує два основні способи набуття громадянства: первинний – за 

народженням, та похідний – після народження, що називається 

натуралізацією. Як зазначає Р.Б. Бедрій, способи набуття громадянства можна 

поділити на дві великі групи. Перша охоплює способи набуття громадянства в 

загальному порядку, друга – у виключному. У свою чергу способи набуття 

громадянства в загальному порядку включають первинний та похідний 

способи, про які йшла мова вище [1, с. 44]. 

Російський науковець О.О. Кутафін розподіляє підстави набуття 

громадянства на дві групи: набуття громадянства за народженням, де відсутнє 

суб’єктивне волевиявлення особи; прийняття до громадянства та поновлення в 

громадянстві, де наявність суб’єктивного волевиявлення є 

обов’язковою [5, с. 101]. 

Відповідно до статті 6 Закону «Про громадянство України» 

громадянство України набувається: за народженням; за територіальним 

походженням; унаслідок прийняття до громадянства; поновлення у 

громадянстві; усиновлення; установлення над дитиною опіки чи піклування; 

встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки, визнання 

батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи 

материнства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними 

договорами України [3]. 

У США для позначення громадянства використовують два терміни: 

«citizenship» («громадянство») і «nationality» («національність, національна 

приналежність»). Як і в Україні, громадянство США набувається за 

народженням (філіація) та в порядку натуралізації. Як і в більшості країнах, в 
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рамках філіації громадянство набувається на підставі двох принципів: «права 

ґрунту» (людина стає громадянином тієї держави, на території якої вона 

народилася) і «права крові» (набуття громадянства батьків незалежно від 

місця народження). 

ХІV поправка до Конституції США встановлює, що «усі особи, котрі 

народилися або натуралізувалися у Сполучених Штатах, є громадянами 

Сполучених Штатів і штатів, у яких вони проживають» [4, с. 109]. Ця 

поправка закріпила пріоритет принципу «права ґрунту». Відповідно до 

чинного законодавства громадянами США за «правом ґрунту» визнаються: 

1) особи, що народилися на території США і знаходяться під їх 

юрисдикцією (виключення становлять діти дипломатичних представників 

іноземних держав); 

2) особи, що народилися у США, батьки яких є корінним населення 

країни; 

3) особи, виявлені у США у віці до 5 років, якщо їхні батьки невідомі. У 

випадку, якщо до досягнення ними 21 року буде встановлено, що вони 

народилися за межами США, громадянство даних осіб припиняється. 

Крім того, особами американської національності визнаються ті, хто 

народився в заморських володіннях США (наприклад, жителі Пуерто-Ріко, 

Гуама, Віргінських островів); за межами держави і їх заморських володінь, 

якщо обоє батьків не є американськими громадянами, але мали постійне місце 

проживання у США чи їх заморських володіннях до народження дитини; 

особи, виявлені в заморських володіннях США у віці до 5 років, батьки яких 

невідомі, якщо до досягнення цими особами 21 року не буде встановлено, що 

вони народилися за межами заморських володінь США. 

Для набуття громадянства за принципом «права крові» потрібно, щоб 

хоча б один із батьків дитини був громадянином США і проживав до її 

народження на території держави. Дитина набуває громадянства автоматично, 

якщо вона народилася за межами США і обоє батьків є громадянами США, 

при цьому хоча б один із батьків проживав на території США до народженням 

дитини. У випадку, коли тільки один з батьків є американським 

громадянином, для визнання громадянства за дитиною необхідно, щоб 

зазначений вище з батьків проживав у США не менше 10 років [4, с.112]. 

Більш детально в США розроблені норми, що регулюють порядок 

натуралізації. У 1952 році був прийнятий Закон «Про імміграцію і 

громадянство», що кодифікував усе попереднє законодавство США. З 

урахуванням змін він визначав наступні умови натуралізації: досягнення 

заявником 18 річного віку, постійне проживання в США не менше 5 років 
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безпосередньо перед зверненням (у випадку реєстрації шлюбу з 

американським громадянином – через три роки після отримання статусу 

постійного жителя США, при умові, що їх шлюб не розірваний); фактичне 

перебування в країні протягом як мінімум половини цього строку (відсутність 

заявника в країні більше 6 місяців може перервати цей строк); проживання в 

штаті, в якому подається заява про прийом до громадянства, не менше 3-х 

місяців; постійне проживання в США з моменту подачі заяви до винесення 

рішення про прийом до громадянства; наявність у заявника високих 

моральних якостей; відданість Конституції США, лояльне ставлення до 

чинного порядку і процвітання США; знання англійської мови, включаючи 

уміння читати, писати, використовувати в мовленні найбільш уживані слова 

(дана вимога не поширюється на осіб, які фізично не можуть її виконати, а 

також на осіб старше 50 років і не менше 20 років постійно проживають в 

США); знання і розуміння основ історії, принципів і форми правління США 

[4, с. 115]. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадянство України» 

іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотанням прийняті 

до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є: 

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України; 

2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб 

без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для 

іноземців); 

3) безперервне проживання на законних підставах на території України 

протягом останніх 5 років. Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без 

громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два 

роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином 

України понад два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті. Для 

осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін 

безперервного проживання на законних підставах на території України 

встановлюється на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні 

чи притулку в Україні, а для осіб, які в’їхали в Україну особами без 

громадянства, – на 3 роки з моменту в’їзду в Україну; 

4) отримання дозволу на імміграцію; 

5) володіння держаною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для 

спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади; 

6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на 

осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні [3]. 
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З проблемою набуття громадянства України тісно пов’язані питання про 

підстави і порядок його припинення. Припинення громадянства – це 

припинення правового зв’язку особи з певною державою. У світовій практиці 

громадянство може припинятися, як правило, за наявності таких підстав: 

1) при виході особи із громадянства за власним бажанням (експатріація); 

2) внаслідок примусового позбавлення громадянства (денатуралізації). 

Позбавлення громадянства звичайно є санкцією держави щодо особи, яка 

вчинила протиправні дії. Такий захід, як правило, застосовується лише щодо 

тих громадян, які набули громадянства у порядку натуралізації, причому 

протягом порівняно нетривалого часу після цього. 

Таким чином, громадянство являє собою певне правове становище 

особи, яке обумовлено зв’язком, як правило, політичного характеру, з 

державою, що має своїм наслідком виникнення взаємних прав та обов’язків 

громадян і держави. Розуміння людини як громадянина має надзвичайно 

важливе значення для характеристики її соціальної сутності, правового 

становища. Громадянство є тією необхідною підставою, яка надає особі, що 

має статус громадянина, можливість повною мірою долучитися до 

політичного, економічного, правового та культурного життя суспільства й 

держави. Відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права, право на 

громадянство є невід’ємним правом кожної людини. 
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ШШЛЛЮЮББННОО--ССІІММЕЕЙЙННІІ  ВВІІДДННООССИИННИИ  ЗЗАА  УУЧЧААССТТІІ    

ІІННООЗЗЕЕММННИИХХ  ГГРРООММААДДЯЯНН  

Наявність відмінностей у правовому статусі громадян різних держав є 

очевидним. Нерідко вони зумовлені не стільки суб’єктивними, cкільки 

об’єктивними факторами: історичним розвитком, національними традиціями 

тощо. Однак останнім часом участь іноземців та осіб без громадянства в 

українських правовідносинах значно зросла. Саме це і спонукає законодавців 

приділити більшу увагу врегулюванню найбільш важливих питань, зокрема 

шлюбно-сімейних відносин за участю іноземних громадян.  

Сімейні відносини з іноземним елементом – це відносини, суб’єктами 

яких, з одного боку, є іноземці або апатриди (тобто особи без громадянства), 

та громадяни України, з іншого боку. Це не лише укладення або розірвання 

шлюбу, а й відносини усиновлення, опіки чи піклування. Як показує суспільна 

практика, активна міжнародна політика України, а також ряд інших факторів, 

обумовлюють зростання кількості правочинів за участю іноземних громадян 

[5, с. 99]. Нині вже нікого не здивує присутність у шлюбно-сімейних 

відносинах іноземців.  

Основними джерелами, що використовується для вивчення проблеми 

шлюбно-сімейних відносин за участю іноземних громадян, є: Конституція 

України, Сімейний Кодекс України, Закони України «Про громадянство 

України», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 

міжнародне приватне право», а також Постанови Кабінету Міністрів України.  

Саме внаслідок того, що шлюб є складним соціальним явищем, 

законодавством нашої держави детально регулюються усі сімейні відносини, 

учасниками яких є іноземні громадяни, дбаючи при цьому про захист інтересів 

своїх громадян. Відповідно до Конституції України та Закону України «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без 

громадянства мають рівні з громадянами України права і обов’язки у 

шлюбних і сімейних відносинах. Але у той же час реалізація зазначеними 

особами своїх прав і свобод не повинна завдавати шкоди національним 
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інтересам України, правам, свободам і законним інтересам її громадян та 

інших осіб, які проживають в Україні. Саме тому навіть у тих випадках, коли 

укладення чи розірвання шлюбу відбувається між громадянином України та 

іноземцем за законом іноземної держави мають враховуватись вимоги 

сімейного законодавства України, зокрема щодо перешкод до вступу в шлюб 

та умов розірвання шлюбу. Якщо ці вимоги не будуть враховані, то такий 

юридичний акт не матиме визнання в Україні. 

Аналізуючи та систематизуючи найбільш важливі питання, що 

стосуються шлюбно-сімейних відносин за участю іноземців, слід виокремити 

наступні: 

1) права та обов’язки іноземців, осіб без громадянства у сімейних 

відносинах; 

2) реєстрація та розірвання шлюбу між громадянином України та 

іноземцем, іноземців між собою в Україні; 

3) правила щодо усиновлення дітей; 

4) правила щодо встановлення опіки, піклування над дитиною, визнання 

опіки, піклування, встановлених за межами України; 

5) застосування законів іноземних держав [4, с. 137]. 

Відзначимо, що при укладенні шлюбу між особами, які мають 

громадянство різних держав, виникає комплекс питань, серед яких 

визначальне місце належить наступному: за яким законодавством має 

відбуватися процедура оформлення шлюбу і яких умов слід дотримуватись 

при цьому? На думку багатьох дослідників, саме від правильного вирішення 

цього колізійного питання залежать конкретні правові наслідки. Вирішенню 

таких спірних питань присвячено розділ ІХ «Колізійні норми сімейного 

права» Закону України «Про міжнародне приватне право», статті якого 

містять роз’яснення щодо шлюбно-сімейних відносин за участю іноземних 

громадян. 

Якщо розглядати такі відносини в цілому, то можна виокремити два 

основні види укладення чи розірвання шлюбу, кожен з яких, у свою чергу, має 

окремі випадки й особливості: 

1) укладення чи розірвання шлюбу на території України – відбувається у 

спеціально уповноважених державних органах, виключно за законодавством 

України, з урахуванням усіх вимог Сімейного Кодексу України; 

2) укладення або розірвання шлюбу, що було зареєстроване за межами 

України відбувається: 



70 |Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку 

 

а) у консульській установі або дипломатичному представництві України 

відповідно до законів нашої держави; 

б) за законодавством іноземної держави відповідними уповноваженими 

на такі дії органами, але в такому разі для визнання цього юридичного факту в 

Україні мають враховуватися вимоги статей 24-26 Сімейного Кодексу 

України. 

Таким чином, українське законодавство не містить жодних обмежень і 

винятків щодо реєстрації чи розірвання шлюбу громадян України з 

іноземцями та іноземців між собою. 

Щодо усиновлення та його скасування передбачені наступні правові 

норми. Якщо усиновлювач не є громадянином України, то для усиновлення 

дитини, яка є громадянином України, потрібен дозвіл Центру з усиновлення 

дітей. За усиновленою дитиною зберігається громадянство України до 

досягнення нею 18 років. Крім того, діти можуть бути усиновлені іноземцями 

за умови, що їм будуть забезпечені всі права в обсязі, не меншому, ніж 

передбачено законодавством України, а також, коли їм будуть забезпечені 

гарантії і права, встановлені щодо усиновлення законами країни усиновителя. 

Отже, шлюбно-сімейні відносини за участю іноземних громадян мають 

свої особливості, котрі необхідно враховувати. Зважаючи на велику 

поширеність таких відносин, законодавство України має приділяти особливу 

увагу щодо роз’яснення та розв’язання спірних питань, які виникають з цього 

приводу. 
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РРЕЕККООРРДДННІІ   ШШЛЛЮЮББИИ   

Шлюб – це добровільний, рівноправний союз між жінкою і чоловіком, 

спрямований на створення сім’ї. Загальна декларація прав людини у частині 1 

статті 16 проголосила право чоловіка і жінки, які досягли 

повноліття,одружуватися і засновувати сім’ю. Відповідно до статті 23 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, «за чоловіками та 

жінками, які досягли шлюбного віку, визнається право на одруження і право 

засновувати сім’ю». Право на шлюб чоловіка і жінки, які досягли шлюбного 

віку, закріплено і в статті 12 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Досягнення шлюбного віку є юридичним фактом, 

який породжує в особи право на шлюб. Шлюбна правоздатність належить в 

Україні кожному, хто розуміє значення своїх дій і досяг шлюбного віку, 

незалежно від різноманітних ознак, відповідно до принципу рівності, 

закріпленому у статті 24 Конституції України [5]. 

У пошуку любові та щастя на все життя люди здійснюють 

найнеймовірніші, а часом кумедні вчинки і встановлюють рекорди за віком 

молодят, за кількістю шлюбів та їх тривалістю, за причинами розлучень, за 

цінами та розмірами весільного торту, за довжиною фати, за кількістю 

діамантів у весільних кільцях тощо. 

Розглянемо найкумедніші шлюбні рекорди.  

1) Найкращі літні молодята. Найбільш «літніми молодятами» у світі 

визнані 94-річна француженка Мадлен Франсін і її 96-річний співвітчизник 

Франсуа Фернандез. Найстарішим з відомих женихів є 103-річний Харріс 

Стівенс. Він одружився з 84-річною Тельме Лука у будинку для пристарілих. 

А Уінфред Кларк була найстарішою нареченою Великобританії, яка вийшла 

заміж за день до свого сторіччя. 

2) Рекордно довгі шлюби. Найстаршою подружньою парою були 103-

річний Лі Юнг-Янгом і 102-річна Янг Ван. 5 листопада 2003 року подружня 

пара з Тайваню, яка прожила разом 85 років, була офіційно визнана 
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найстарішою парою у світі та занесена у Книгу рекордів Гіннеса. Пара 

поєднала свої долі шлюбом у квітні 1917 року. 

Сер Темулджі Бхікаі Наріман і леді Наріман прожили разом 86 років (з 

1853 року по 1940 рік). Вони були двою рідними братом і сестрою. Шлюб між 

ними був укладений, коли нареченому і нареченій було по 5 років. Сер 

Темулджі помер у віці 91 року. 

Жителі Сицилії Розі Пуглізі було всього 83 роки, коли вона стала пра-

пра-прабабусею. Якщо Роза, яка народила свою першу дитину в 19 років, 

належала до першого покоління, то немовля – до шостого [1]. 

Іранець Малек Аран, якому виповнилося 124 роки, став найстарішим 

батьком. Привітати життєрадісного батька прийшли його численні діти і 

багато онуків. Але, зрозуміло, найкращий подарунок – чергову дитину – 

піднесла йому сьома за рахунком дружина Хафіза, яка молодша за чоловіка на 

100 років. 

Подружжя Маттеус з португальського міста народилися в один і той же 

день: 1 січня 1801 року. Вони одружилися у двадцять років, прожили в 

щасливому шлюбі 80 років і померли знову ж таки в один день – 31 грудня 

1899 року [2]. 

3) Рекордна кількість шлюбів. Рекордна кількість шлюбів, укладених 

між людьми, що живуть за законами моногамії, складає 28. Така кількість 

шлюбів перебуває на рахунку колишнього баптистського священика Глинна 

(Скотті) Вулфа з Бліт (Каліфорнія, США). Вперше він одружився у 1927 році. 

Зараз він розлучився зі своєю 28-ю дружиною та перебуває в надії знайти нову 

супутницю життя. За власними підрахунками Глинна, у нього має бути 

41 дитина. 

Відповідно до Книги рекордів Гіннеса, абсолютний рекорд по 

укладенню шлюбу належить Джованні Вільотта із(США). Маскуючись під 

різними іменами (близько 50)цьому чоловікові вдалося офіційно 

зареєструвати стосунки зі 104 довірливими жінками. 

Лінда Ессекс із Андерсона (Індіана, США) виходила заміж 22 рази. 

З 1957 року до 1991 року вона перебувала у шлюбах з 15 чоловіками. Останній 

раз вона одружилася у жовтні 1991 року, але невдовзі розлучилася. 

У Арсантуса Огвелла в його 72 роки було 41 законна дружина. За 

традиціями народності луо, полігінія (багатоженство) є позитивним явищем, 

адже чим більше дітей – тим більше робочих рук. Огвелла був одружений 

126 разів, 85 разів – розлучений. Зараз у нього 497 дітей та 185 онуків. 

Своєрідний рекорд установила 62-річна відома іспанська співачка Глорія 

Лассо: нещодавно вона вийшла заміж уже в одинадцятий раз. Вона заявила, 
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що для неї подружжя може тривати рівно стільки, скільки буде триматися 

любов. А любов – справа тонка [1]. 

Батьком найбільшої родини у світі був марокканський султан Мулай 

Ісмаїл, який мав 548 синів і 340 дочок. У його численному гаремі в середньому 

кожні 20 днів народжувалася дитина. У султана Омана теж величезна сім’я, 

яка поміщається лише на спеціально виготовленому дивані довжиною понад 

100 метрів з чотирма сотнями подушок. 

У Краснодарському краї (Росія) живе рекордсмен за вступом до шлюбу: 

83-річний Олександр Капітунов, який за своє життя одружився 32 рази. 

Невгамовний пенсіонер і донині знаходиться в пошуках своєї другої 

половини. Тепер у Капітунова з’явилася ідея одружитися з молодою дівчиною. 

Він навіть розмістив оголошення у газеті: «Шукаю дівчину від 18 до 24 років». 

4) Найдовші заручини. Найдовші заручини були у Октавіо Гульєн та 

Адріана Мартінес, які були заручені протягом 67 років. Шлюбний союз вони 

уклали в 1969 році в Мехіко, коли їм було по 82 роки. 

5) Шлюби, що були швидко укладаються. У Швеції термін сватання 

складає лише 1 рік і 2 місяці. У Японії термін залицяння і заручин триває в 

середньому близько 3 років і 5 місяців,у Португалії – 3 роки і 4 місяці, в 

Іспанії – 2 роки і 2 місяці. Молоді люди в Німеччині зустрічаються близько 2 

років (1 рік,8 місяців), а у Британії – 1 рік і 7 місяців. Американці 

придивляються один до одного протягом півтора роки. Найдовше за всіх 

залицяються італійці, які зазвичай одружуються у віці 30 років [3]. 

6) Найдовші розлучення. До Книги рекордів Гіннеса направлено 

заявку на реєстрацію найдовшого розлучного процесу: оформлення 

розлучення жителів Майамі Сісі і Френка Фентерманн. У них на це пішло 

тридцять сім років. Все почалося з того, що через два роки після одруження 

Сісі дізналася про зраду Френка. Вона вигнала його з їх великого будинку і 

подала до суду заяву про розірвання шлюбу. Але почалися взаємні майнові 

претензії подружжя. 

Вони сотні разів приходили до суду, але кожного разу або чоловік, або 

дружина не погоджувалися на умови, висунуті іншою стороною. І тільки 

нещодавно колишнє подружжя погодилося підписати розлучення без взаємних 

матеріальних претензій [4]. 

7) Найбільша кількість діамантів в обручці складала близько 837 

дорогоцінних камінців. Над обручкою «Танець ангела» працювали київські 

ювеліри. Ім’я власника чудового діамантового персня не розголошують. 

Кажуть, що це відома жінка. 
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8) Найдовша фата. Китайська наречена з провінції Цзілінь встановила 

світовий рекорд. На церемонії одруження вона була одягнена у фату 

довжиною в 2 кілометрів 162 метри. На виготовлення фати пішло 3 місяці і 

майже 6 тисяч доларів. Володарі найдовшої фати вже подали заявку до Книги 

рекордів Гіннеса. До цього рекорд належав нареченій з довжиною фати 

близько 1597 метрів. 

9) Найдорожчий весільний торт створили в одній з кондитерських у 

Беверлі Хіллз. Його вартість склала 20 мільйонів доларів, що зовсім не дивно, 

адже цей витвір кулінарного мистецтва був посипаний діамантами. 

Найбільший у світі весільний торт був виготовлений у нідерландському 

місті Оммен. Висота оригінального кулінарного дива склала 18 метрів 

5 сантиметрів, що на 5 метрів більше, ніж у попереднього торта-рекордсмена. 

Над створенням весільного шедевра трудилися 75 чоловік, причому 

підготовка до його виготовлення зайняла кілька місяців. І це не дивно, адже 

загальна вага торту складала понад 5 тонн [1]. 

Найбільший вегетаріанський весільний торт (приготований без 

використання яєць) створили в Києві. «Солодка гора» просто вражала своїми 

розмірами: висота – 2,5 метрів, довжина та ширина – 7,9 і 3,7 метрів, вага – 

1,7 тонни. Щоб приготувати торт, творцям знадобилося півтора тижні, а щоб 

його прикрасити 1– доба. А щоб з’їсти вегетаріанське чудо, запрошеним на 

весілля гостям знадобилося менше години. 

10) Найбільший у світі весільний букет з троянд був зібраний з нагоди 

одруження спадкового принца Катару. Букет мав вагу 42 тонни. На 

виготовлення квіткового «монументу» площею 800 квадратних метрів пішло 

сім днів. Для його створення були спеціально закуплені рідкісні види троянд з 

Таїланду та Еквадору [1]. 

Проте, незважаючи на всі перераховані рекорди, на нашу думку, 

цінність шлюбу не зводиться до достатку чи кількості діамантів в обручці. 

Шлюб – це дорогоцінна чаша, яку двоє мають нести обережно, щоб не розбити 

її та не розплескати того, що в ній,– безмежної любові один до одного. І чим 

ретельніше подружжя буде оберігати свій шлюб від зрад, ненависті, взаємних 

претензій – тим повніше і якісніше буде їх взаємне почуття любові, ніжності, 

добра і довіри один до одного. 
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ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННАА  ВВІІДДППООВВІІДДААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ЗЗАА  ЗЗЛЛООЧЧИИННИИ,,  

ППООВВ’’ЯЯЗЗААННІІ  ЗЗ  ООББІІГГООММ  ННААРРККООТТИИЧЧННИИХХ  РРЕЕЧЧООВВИИНН  

Проблема вживання молоддю і підлітками наркотичних речовин є 

однією з найгостріших у всьому світі. Нині існує безліч причин, які 

спричинюють вживання підлітками та молоддю різних наркотичних речовин, 

що здатні викликати так зване наркотичне сп’яніння. 

Нездатність правильно оцінити можливі наслідки своїх вчинків, 

висловлювань, безтурботність, легковажність, сугестивність, незрілість 

психіки, висока схильність до негативного впливу ззовні, до наслідування є 

передумовою для вживання молодою людиною наркотиків і токсичних 

речовин. Отже, розглянемо основні види наркотичних речовин та їх вплив на 

організм. 

Наркотичні засоби – це речовини природного чи синтетичного 

походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для організму та 

життя людини у разі їх вживання. Наркотичні засоби рослинного 

походження – похідні різних сортів конопель (анаша, марихуана, гашиш 

тощо), опійні препарати, кокаїн. 

Психотропні речовини – це речовини природного чи синтетичного 

походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан 

залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну 

нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи 

поведінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання 

ними. 
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З медичної точки зору наркотичні речовини поділяються на «важкі» і 

«легкі», в залежності від того, чи становлять вони небезпеку для суспільства, 

зокрема людини, що їх приймає. 

Основними видами важких наркотиків є опіоїди (морфін, героїн), 

синтетичні (метадон, петизин), психостимулятори (ефедрин, кокаїн), 

галюциногени, розчинники (клей, бензин, фарби). Всі ці речовини становлять 

величезну небезпеку для здоров’я людини, що приймає їх.  

Так звані «легкі» наркотики не спричинюють фізичної залежності, а 

деякі з них у суспільстві вважаються цілком безпечними. Ось, скажімо, плитка 

шоколаду, чашка кави чи міцного чаю, сигарети, які не викликають у нас 

занепокоєння, а, між іншим, містять у собі кофеїн, нікотин, хімічні сполуки, 

які здатні спричинити певну залежність, переважно психологічну.  

Жертвами наркотичної залежності дедалі частіше стають підлітки. Це 

пов’язано з негативним впливом соціального оточення. Наркотики коштують 

досить дорого, за рахунок їх продажу «наркобізнесмени» нарощують свої 

багатства. Останні спеціально направляють до молоді своїх неповнолітніх 

«представників», аби вони забезпечили збут наркотиків. 

Наркоманія небезпечна такою важкою хворобою, як СНІД, оскільки 

наркомани не дотримуються правил особистої гігієни, часто користуються 

нестерильними шприцами тощо. Наркотики також викликають психологічну 

та фізичну залежність. Систематичне вживання наркотиків викликає вроджені 

фізичні вади і серйозні психічні розлади у дітей. Наркомани, які звикли 

збуджувати себе зіллям, стають соціально небезпечними у своїй сім’ї, в колі 

друзів, у суспільстві. Наркомани ладні зробити що завгодно, аби придбати 

необхідний для них препарат. 

Державою передбачається лікування (іноді примусове) і покарання тих, 

хто ухиляється від лікування. Особа, яка вчинила злочин у стані сп’яніння 

внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих 

речовин, підлягає кримінальній відповідальності. Законодавством України 

встановлені чіткі міри кримінальної відповідальності за незаконне 

виготовлення, збереження, перевезення або пересилку наркотиків з метою 

збуту (статті 307 Кримінального кодексу (КК) України. Покарання – 

позбавлення волі від 4 до 12 років). 

Стаття 309 КК України передбачає притягнення до відповідальності за 

наявність у особи наркотиків без мети збуту. Покарання – штраф або 
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позбавлення волі до 8 років.  

У статті 310 КК України передбачено міру відповідальності за посіви 

маків чи конопель. У якості покарання визначено штраф, або позбавлення волі 

строком до 7 років. 

Отже, проблема наркоманії – проблема, що зачіпає інтереси все більшої 

кількості держав. Існують різні національні моделі боротьби з 

розповсюдженням і вживанням наркотиків. В Америці, наприклад, у більшості 

штатів існує покарання не тільки за зберігання і вживання, а й навіть за спробу 

придбання наркотиків. В Англії та Франції наркоманів у судовому порядку 

відправляють на примусове лікування. На жаль, в українському суспільстві до 

цього часу не склалося належного розуміння наркотичної загрози, завданої як 

соціальній стабільності суспільства, так і здоров’ю нації. Подолати цю 

проблему можливо за умови залучення до її вирішення усіх основних структур 

суспільства і держави – від правоохоронних органів до органів охорони 

здоров’я та освіти. 

Джерела та література: 

1. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори» за станом на 15 лют. 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2012. – 254 с. 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 518 «Деякі 

питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/518-2008-

%D0%BF. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 

«Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх 

обігом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 

«Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua. 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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ННААЙЙККУУММЕЕДДННІІШШІІ  ССУУДДООВВІІ  РРІІШШЕЕННННЯЯ  

Кожного дня відбуваються сотні судових процесів у всьому світі. 

Причиною непорозумінь можуть бути бійка, крадіжка, розкидання сміття та 

ще багато іншого. Проте нерідко трапляються унікальні випадки, які шокують 

своєю абсурдністю громадськість і навіть суддів. Розглянемо окремі судові 

рішення. 

1. У 1874 році Френсіс Еванс Корніш, виконуючи обов’язки судді у 

Вінніпегу (Канада), був змушений судити сам себе за звинуваченням у появі в 

нетверезому стані у громадському місці. Він сам визнав себе винним і 

оштрафував на п’ять доларів плюс судові витрати, а потім розпорядився 

внести до протоколу наступну заяву: «Френсіс Еванс Корніш! Враховуючи, 

що в минулому ви поводилися доброчесно, штраф скасовується». 

2. У листопаді 1884 року барон Хаддлстон розбирав скандальну справу 

капітана Томаса Дадлі і Едвіна Стефенса, які були звинувачені у вбивстві 

юнги Річарда Паркера. Коли яхта, на якій вони пливли з Саутгемптона до 

Сіднею, зазнала корабельної аварії, усі троє опинилися в шлюпці за 1600 миль 

від найближчого берега. Через 20 днів дрейфу Дадлі й Стефенс вбили 

Паркера, з’їли його печінку і випили його кров, щоб вижити. Через чотири дні 

їх підібрало німецьке судно. Суд визнав їх винними у вбивстві і засудив до 

смертної кари, хоча пізніше це покарання було замінено на шість місяців 

в’язниці без виправних робіт. Дадлі та Стефенс виправдовували свої дії 

«великою потребою», але суд не визнав аргумент законним. 

3. У вересні 2004 року суддя Стівен Уільям Джонс з Валасмулли (Шрі-

Ланка) засудив Нолана Аджіта до 1 року в’язниці за позіхання в залі суду. 

Н. Аджіт потягнувся й позіхнув з таким виглядом, що суддя розлютився і 

покарав його за неповагу до суду. 

4. У 2005 році Марина Бай, астролог з Росії, подала заяву до суду на 

NASA, вимагаючи компенсацію у 165 мільйонів фунтів за «порушення 

природного балансу сил у Всесвіті». Вона стверджувала, що NASA запустила 

космічний зонд Deep Impact, який у тому ж році повинен був спеціально 

зіткнутися з кометою і взяти проби речовини після її вибуху, тим самим 
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здійснюючи «терористичний акт». Один з московських суддів визнав, що 

справа відноситься до юрисдикції Росії і провів слухання на цей рахунок, але в 

підсумку позов був відхилений. 

5. Лорен Момсен пішла до магазину і вирішила купити кавоварку. 

Чотири кавоварки в коробках стояли на полиці одна на одній стовпчиком. 

Жінка витягла найнижчу коробку. Зрозуміло, три верхні коробки на неї 

звалилися. Лорен подала до суду позовну заяву на адміністрацію магазину за 

те, що її не попередили про те, що якщо вона витягне нижню коробку, то 

верхні можуть впасти і спричинити їй фізичні страждання. 

6. Житель англійського міста Лідс подав заяву до суду на міську 

лікарню, лікарі якої «зробили» з нього чоловіка нетрадиційної орієнтації. У 

ході операції на серці лікарі взяли шматочок великої вени на нозі, щоб 

замінити нею закупорену артерію поруч із серцем. При цьому на нозі була 

ушкоджена ділянка шкіри, на якій було татуювання «I love women». Тепер на 

цьому місці у пацієнта напис – «I love men». Молодий чоловік, який знову 

близький до інфаркту, змушений повністю виключити зі свого гардеробу 

шорти. 

7. В Італії молода мама подала заяву до суду на чоловіка: він без її 

відома дав новонародженій дитині ім’я коня. Виявилося, що поки мати була в 

пологовому будинку, чоловік пішов до РАЦСу і зареєстрував сина як «Варенні 

Джампауло». Іменем Варенні в Італії звали скакуна, який вважається в країні 

мало не національним героєм. Працівник РАЦСу був дещо спантеличений, 

проте чоловік запевняв, що його дружина на таке ім’я для їх дитини 

погоджується. 

Таким чином, кожна людина, перш ніж діяти, має подумати про можливі 

наслідки. Будь-який вчинок є наслідком обраного рішення, що так чи інакше 

здатне порушувати інтереси інших людей, суспільства. Оскільки вибір 

виражає реальний зв’язок особистості з іншими людьми, а отриманий 

результат набуває певного значення для інших людей, це завжди накладає 

відповідальність на особистість. Відповідальність означає спроможність 

правильно зрозуміти потреби інших людей, як свої особисті. Людина тоді 

поводиться відповідально стосовно інших, коли поважає в них особистість. 

Ми вважаємо, що кожна здорова людина має нести відповідальність за свої 

вчинки. 

Джерела та література: 

1. Абсурдні судові справи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://chatlogi.info/absurdni-sudovi-spravi. 

2. П’ятірка кращих судових рішень на захист прав людини [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua. 

http://chatlogi.info/absurdni-sudovi-spravi/
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ККУУРРЙЙООЗЗННІІ  ЗЗААККООННИИ  ССВВІІТТУУ  

Як відомо, незнання законів не звільняє від відповідальності за їх 

порушення. Тому перш ніж вирушити до будь-якої країни, необхідно 

ознайомитися з її законами, навіть якщо вони здадуться кумедними. 

Розглянемо та охарактеризуймо окремі курйозні закони, що були проголошені 

в республіці Ужупіс.  

Один із найстаріших кварталів Вільнюса (Литва) знаходиться у двох 

кроках від Старого міста, на невеликому півострові, навколо якого протікає 

річка Віленка (Вільняле). Географічне положення відображено в першій статті 

«Конституції Ужупіса»: «Людина має право жити поруч з Вільняле, а 

Вільняле – текти поруч з людиною». У перекладі «Ужупіс» перекладається як 

«Заріччя». З одного боку він відокремлений від Старого міста річкою, а з 

іншого – оточений крутими пагорбами і горою Трьох Хрестів. 

З XVI століття територію Ужупіса, що знаходиться за річкою, заселяли 

ремісники та міська біднота, тоді як всі знатні городяни воліли жити в 

Старому місті. Такий спосіб життя населення був незмінним протягом п’яти 

століть. На початку 90-х років  ХХ століття Ужупіс став своєрідним 

вільнюським гетто – районом, який місцеві жителі оминали якнайдалі. Усе 

змінилося, коли в покинутих будинках оселилися люди мистецтва – поети, 

музиканти, художники, режисери. Буквально за кілька років вільнюська 

богема змінила Заріччя до невпізнання: стіни розмалювали графіті, на вулицях 

встановили скульптури та арт-об’єкти, а в застарілих будинках відкрили 

виставкові галереї, майстерні та кафе. 

1 квітня 1997 року мешканці арт-району проголосили незалежну 

«Республіку Ужупіс» – зі своїм прапором, гімном, валютою. У крихітній 

республіки з населенням близько семи тисяч жителів і площею шістдесят 

гектарів є свій президент (режисер Ромас Лілейкіс), чотири міністри і консули. 

Консульства Ужупіса знаходяться в галереях та сквотах у 320 містах світу. Є в 

Ужупіса навіть своя армія з 12 чоловік і флот – зроблені дітьми кораблики, які 

пускають по Вільняле 1 квітня. Ужупіс має свою Конституцію. Розглянемо 

основні її статті: 
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• Людина має право на гарячу воду, опалення взимку і черепичний дах. 

• Кожен має право померти, але не зобов’язаний. 

• Кожен має право помилятися. 

• Кожен має право бути єдиним і неповторним. 

• Кожен має право любити. 

• Кожен має право бути нелюбимим, але це не обов’язково. 

• Кожен має право бути невідомим і не знаменитим. 

• Кожен має право лінуватися і нічого не робити. 

• Кожен має право любити і дбати про кішку. 

• Кожен має право піклуватися про собак до кінця днів одного з них. 

• Собака має право бути собакою. 

• Кішка не зобов’язана любити свого господаря, але у важку хвилину 

зобов’язана прийти йому на допомогу. 

• Кожен має право забувати, чи є у нього обов’язки. 

• Кожен має право сумніватися, але це не обов’язок. 

• Кожен має право бути щасливим. 

• Кожен має право бути нещасним. 

• Кожен має право мовчати. 

• Кожен має право вірити. 

• Кожен має право усвідомлювати свою нікчемність або свою велич. 

• Ніхто не має права вчиняти насильство. 

• Ніхто не має права зазіхати на вічне. 

• Кожен має право розуміти. 

• Кожен має право нічого не розуміти. 

• Кожен має право на будь-яку національність. 

• Кожен має право святкувати чи не святкувати свій день народження. 

• Кожен зобов’язаний пам’ятати своє ім’я. 

• Кожен може ділитися тим, що у нього є. 

• Ніхто не може ділитися тим, чого не має. 

• Кожен має право на братів, сестер і батьків. 

• Кожен може бути вільним. 

• Кожен відповідає за свою свободу. 

• Кожен має право плакати. 

• Кожен має право бути незрозумілим. 

• Ніхто не має права перекладати провину на інших. 

• Кожен має право бути особистістю. 

• Кожен має право не мати ніяких прав. 

• Кожен має право не боятися. 
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Відзначимо, що автономія Ужупіса формальна. Це лише спосіб 

привабити туристів. Навіть «Конституція Заріччя», перекладена на 20 мов і 

вивішена на дзеркальних пластинах на одній з вулиць, – просто пам’ятка, а не 

документ, що має реальну юридичну силу. Ужупіс повністю 

підпорядковується законодавству Литви та сплачує усі податки до міської 

скарбниці. У 2013 році представники цього кварталу почали переговори з 

урядом Литовської Республіки про створення в районі особливої економічної 

зони, а конкретно про скасування податків на створення «креативних 

підприємств та індустрій». Але поки що влада не йде на цей крок. 

Отже, у світі написано багато «законопроектів», які слугують пам’яткою 

для туристів. Завдання кожної людини бути максимально уважним, щоб не 

сплутати справжні закони, що мають юридичну силу, із курйозними. 

Джерела та література: 

1. Дивні та смішні закони з усього світу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://tut-cikavo.com/smishni-zakoni. 

2. Найбезглуздіші закони світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.shkrebets.com/ukr/humorem02.html. 

3. Смішні закони різних країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ywoman.ru/page/smishni-zakoni-riznih-krayin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ССІІЛЛЕЕННДД  ––  ККННЯЯЗЗІІВВССТТВВОО,,  ЯЯККЕЕ  ЄЄ  ІІ  ЯЯККООГГОО  ННЕЕММААЄЄ  

Історія виникнення князівства розпочалася з ідеї захоплення вільної 

морської платформи і створення на ній розважального центру на зразок парку 

розваг. Авантюра була цікавою, хоч і витратною у фінансовому плані, але 

приятелі Педді Рой Бейтс і Ронан О’Рейлі вирішили ризикнути і забезпечити 

собі джерело постійного прибутку. Незабаром після прибуття на платформу, 

що відбулося у 1966 році, друзі не знайшли спільної мови. Бейтс заявив 

О’Рейлі, що платформа належить тільки йому. Однак грошей на повне 

переобладнання платформи у відставного майора Збройних Сил 

Великобританії не було, і він зробив непередбачуваний крок – оголосив 
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територію платформи, площа якої складала 1300 квадратних метрів, 

князівством Сіленд, а себе – монархом і князем Роєм I.  

Раніше територія князівства була військово-морською платформою 

«Форт Маунселл», що була встановлена на замовлення ВМС Великобританії 

у 1942 році. Подібних платформ було кілька десятків уздовж берегової лінії 

Англії, на кожній розміщувався загін із двохсот солдатів, які обслуговували 

гарматно-зенітний комплекс. За допомогою таких платформ В. Черчилль і 

британське Адміралтейство розраховували завдати удару по німецьким 

бомбардувальникам у випадку наступу авіації з боку гітлерівської Німеччини. 

Гарматно-зенітні платформи були чимось на зразок першої лінії оборони 

Великобританії. 

Друга світова війна скінчилася перемогою союзників, і лінію оборони з 

морських платформ демонтували, але «Форт Маунселл» залишився на своєму 

місці. Справа в тому, що, за міжнародним законодавством, морська територія 

по периметру британських островів знаходиться у власності Великобританії, 

обмежена трьома морськими милями від берегової лінії. Усі гарматно-зенітні 

платформи були виставлені в її межах, окрім «Форт Маунселл», що 

знаходилася в шести морських милях від берега. Тобто Англія не мала 

жодного права на платформу і тому не могла її демонтувати. 

У 50-х роках ХХ століття ЗМІ містили інформацію про морську 

платформу, яка не мала свого власника. Її називали «Хуліганська вежа», або 

«Рафс Тауер».У 1966 році долю платформи змінили англійці Бейтс і О’Рейлі. 

Після того, як колишній майор Рой Бейтс став єдиним господарем «Рафс 

Тауер», платформа отримала нову сторінку історії. Рой Бейтс запустив своє 

«Радіо Ессекса», насолоджуючись свободою від юрисдикції Англії. Але 

ейфорія тривала недовго – конструкція платформи перебувала в жалюгідному 

стані і вимагала постійного ремонту, а грошей на це у Бейтса, якому до того ж 

Англія відмовила у виплаті пенсії (через відсутність ліцензії на радіомовлення, 

несплату податків, порушення авторських прав тощо), не було. Але він 

знайшов вихід. Після тривалих переговорів з юристами і адвокатами 

відставний майор оголосив себе князем і монархом князівства Сіленд, 

територією якого стала військово-морська платформа. 

Молоде князівство було втягнуте відразу до двох військових конфліктів. 

Колишній приятель О’Рейлі спробував привласнити платформу собі. ВМС 

Великобританії здійснили аналогічну спробу, теж намагаючись повернути 

платформу під свою юрисдикцію і вигнати загарбника разом з родиною і 

друзями, яких Бейтс до того часу заселив у колишні армійські казарми Сіленд. 

Потрібно віддати належне неабиякій відвазі і рішучості відставного майора, 
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його родини та друзів – обидва напади були відбиті У першому випадку 

населення платформи відбило напад О’Рейлі за допомогою гвинтівок, 

кулеметів і вогнеметів, а у другому – катера берегової охорони Англії 

повернули до берега, як тільки над їх головами засвистіли кулі гвинтівок. 

Зустрівши збройний опір населення Сіленд, представники ВМС 

Великобританії звернулися до суду Ессекса з вимогою звільнити платформу, 

незаконно зайняту громадянином Англії. Але суддя Ессекса прийняв зворотне 

рішення – на початку вересня 1968 року він виніс рішення про те, що морська 

платформа Сіленд знаходиться поза юрисдикцією Великобританії. Це був 

перший успіх молодого князівства, яке князь Рой I Бейтс негайно вирішив 

закріпити, випустивши власні поштові марки в 1969 році (і зажадавши від 

Всесвітнього поштового союзу в Брюсселі прийняти князівство Сіленд до 

свого складу), почавши карбувати власну монету в 1972 році, а в 1975 році– 

створив Конституцію монархії Сіленд, її герб, прапор і гімн. Тобто відповідно 

до міжнародної Конвенції Монтевідео, прийнятої у 1933 році на 7-й 

Панамериканській конференції, князівство Сіленд має всі ознаки незалежної 

держави, а саме: є власна територія, присутнє постійне населення, є власний 

уряд і князівство здатне (і неодноразово намагалося) вступити в дипломатичні 

відносини з іншими державами. 

Князівство Сіленд існує й донині, а сім’я британського майора, який 

проміняв батьківщину на князівський титул, отримала значний дохід. 

Найголовнішим джерелом накопичення багатств було піратське «Радіо 

Ессекса». Згодом Рой I і його сім’я почали займатися виготовленням 

рекламної продукції. Окремим джерелом доходу була торгівля титулами, яка 

принесла неймовірну популярність князівству та його населенню в 

європейських ЗМІ. Як монарх суверенної держави, що володіє всіма 

необхідними регаліями, Рой I Бейтс, його дружина, княгиня Джоан I Бейтс, 

спадкоємець князівського престолу принц-регент Майкл I і дочка Пенелопа 

займалися торгівлею титулами та іншими атрибутами князівства. Придбати 

титул і відповідну документацію можна було за 316 $ на офіційному сайті 

князівства Сіленд – sealandgov.org. Колишній прем’єр-міністр Сіленд граф 

Олександр Готфрід Ахенбах, громадянин Німеччини, оголосив себе «урядом у 

вигнанні» і активно продавав підроблені паспорти князівства, реалізувавши 

близько 150 000 одиниць документів по 1000 доларів за кожен (на прохання 

Інтерполу князь Рой I скасував дію всіх паспортів Сіленд кілька років тому). З 

2000 по 2008 роки на платформі князівства перебували сервери хостингової 

компанії «Haven Co», яка зробила ставку на офшорну зону і виплачувала за 

оренду значну суму. З 2007 року князівство на морській платформі продається 
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за 750 мільйонів євро. На його території зараз постійно знаходиться лише 

один з 27-ми громадян Сіленда. Сам князь разом з дружиною десять років 

тому переїхали до Англії. 

Отже, Сіленд є яскравим прикладом того, як можна побудувати 

незалежну державу. Здається, якщо такому маленькому князівству вдалося 

піднятися на ноги, то нашій країні, за умови усвідомлення кожним 

громадянином своєї національної ідентичності та відповідального ставлення 

до своєї праці, не повинно бракувати сил для успішного розвитку та 

процвітання. 
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