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ПЕРЕДМОВА
Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова
культура, формування якої забезпечується правовим вихованням. Правове
виховання – діяльність закладів освіти, сім’ї, правоохоронних органів,
спрямована на формування в молоді правової свідомості, навичок
законослухняної поведінки. Усвідомлення людиною правил співжиття і вимог
законів формується під впливом спеціальних виховних заходів, у процесі
самовиховання, різноманітних видів діяльності.
Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”) серед
пріоритетних напрямів удосконалення виховання передбачає усвідомлення
глибокого взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її
громадянською відповідальністю. Тому формування правової культури у
молодого покоління є одним із найважливіших компонентів основної мети
національного виховання.
Потреба активізації правового виховання молоді зумовлена такими
факторами:
• розбудова правової держави в Україні супроводжується інтенсивним
творенням її правової бази, що потребує своєчасного інформування людей про
нові правові акти;
• останнім часом сфера правового регулювання поширилася на підлітків
з одинадцятирічного віку (створення Служби у справах дітей, кримінальної
міліції у справах дітей), що вимагає відповідної правової компетенції
неповнолітніх до досягнення цього віку;
• девальвація моральних та загальнолюдських цінностей, зниження
життєвого рівня населення спричинюють поширення кримінальних зразків
поведінки, які проникають у молодіжне середовище;
• необхідність подолання правового нігілізму серед усіх верств
населення, зокрема серед учнівської та студентської молоді.
Отже, основна мета правового виховання полягає у наданні людині
необхідних юридичних знань, прищепленні поваги до законів та підзаконних
актів, тобто у формуванні достатньо високого рівня правової культури,
здатного значно зменшити кількість правопорушень. Досвід формування
громадянського суспільства та правової держави в Україні засвідчив нагальну
потребу підвищення рівня правової свідомості та правової культури громадян.
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АРХЕТИП СВОБОДИ-ВОЛІ В ПРАВОВІЙ МЕНТАЛЬНОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ ДОБИ КОЗАЦТВА
Становлення психологічного типу, властивого козацтву, проходило в
умовах своєрідної соціально-економічної й етнополітичної ситуації, що
складалася на українських землях. Втрата власної державності в литовськопольський період не могла не позначитися на кризі самосвідомості різних
станів українського суспільства. Головним чином це стосувалося еліти, яка
опинилася в положенні маргінала. Стародавні князівські й боярські роди були
відсторонені від активної діяльності в політичному житті литовської й
польської держав. Вони були змушені пристосовуватися до нових умов ціною
відмови від стародавніх традицій, національного коріння. Процес соціалізації в
новому культурно-етнічному й релігійному середовищі давав різні результати.
XV ст. є показовим у цьому плані тим, що українське суспільство, його еліта
ще не обмежувалися рамками польсько-литовської державності [1, c. 275].
Вагоме значення у правовій ментальності козацтва мав архетип свободи.
На думку В. Савчинського, об’єктивним фактором, що формував козацьку
психологію, неминучу цінність свободи стала відсутність контролю над
ситуацією на прикордонні, і тим більше у Дикому Полі, з боку центральної
влади Литви й Польщі. Місцеві чиновники своїм інтересом і діями тільки
стимулювали нарощування росту козацького руху у всіх його проявах. За
видачу дозволу на “уходничеський” промисел чиновники одержували частину
продуктів або прибутків від її реалізації. Разом з тим загони промисловиків
могли бути використаними для відбиття татарських набігів, кількість яких
постійно збільшувалася з другої половини XV ст. У боротьбі з татарами
формувалося військове мистецтво козацтва, що якісно доповнювало мілітарну
культуру значної частини українського населення. Степові воїни й
промисловики були завжди готові до боротьби й смерті, перебуваючи поза
контролем влади. Вони створювали культ волі як такий, що базувався на
свободі героїчної романтики, політичній, соціальній та економічній свободі.
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Найважливіша проблема в розумінні козаками свободи, на думку
В. Савчинського, полягала в тому, що в козацькому або навіть ширше –
українському менталітеті свобода виражалася словом “воля”, асоціювалася і,
частіше, зливалася з нею. У XVI ст. статус українського населення у польськолитовській державі ставав таким, що значеннєве навантаження у розумінні
свободи й волі перемістилося у сферу національно-релігійних відносин.
Розмивання й поступове зникнення еліти українського суспільства створювали
передумови надбання козацтвом невластивої йому по природі функції нової
еліти. А в цій якості просторово-буттєве прагнення до “волі” ставало
дисфункціональним і вимагало цивільного усвідомлення свободи як змісту й
мети розвитку суспільства. “Така оцінка поєднання свободи й волі може
розглядатися як якийсь архетип у свідомості, якась коренева структура в
козацькому менталітеті, і вона варіюється залежно від місця, часу й обставин”
[1, c. 276-277].
М. Попович відзначає, що архаїчне ставлення до волі як до
протилежності неволі, а також як до протилежності “злій долі”, було,
очевидно, однаковим як на “україно-руському” Півдні, так i на
“великоруському” північному заході i північному сході східного слов’янства.
“Воля” – одне з ключових понять народного світогляду, що співвідноситься з
поняттям мир (порів. з рос. мир и воля, мир волить, мир-батюшка и воляматушка іт. п.). У фольклорних текстах i сімейних обрядах мотив волі
пов’язується насамперед з дівчиною, з атрибутами дівоцтва тощо” [2, с. 243].
Як i інші прояви владного виміру людського буття, воля-свобода
характеризується насамперед через сімейні параметри. Воля,яку має дівчина в
рідному домі, в своїй сім’ї, в своєму роду, протиставляється долі,при цьому
гіркій долі-недолі, в чужому домі. Застосувавши ці поняття до спільноти
“своїх”, маємо волю в миру, а поза своїм миром – гірку долю.
Філософ М. Попович справедливо відзначає, що “свобода-вольность” у
авторів барокових творів аж до Г. Сковороди оспівується як “ліпше i
найцінніше добро” (А. Радивіловський) i завжди протиставляється “неволі”.
Але це добро, що може бути здобуте лише власною кров’ю, упродовж віків
набуває в Україні насамперед соціальних, а не національних характеристик.
В українських “культурних сценаріях” воля розуміється як незалежність
у соціальному плані. Більше того – це незалежність від пана й панського. З
цього приводу Т. Шевченко відзначав: “На вольній, бачиться, бо й сам / уже
не панський, а на волі”. Воля у першу чергу протистоїтъ кріпаччині-рабству
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(неволі). I як логічне продовження теми волі – “i на своїм веселім полі свою ж
таки пшеницю жнуть” [2, с. 252].
Говорячи про ментально-правовий архетип свободи-волі, не можна не
згадати про унікальний соціально-державний інститут Запорозької Січі, що
спонтанно виник на території тогочасної України й одразу став носієм
ментального духу свободи і демократії, який значною мірою був притаманний
нашим предкам. Не можна не погодитись з описом передумов виникнення
цього феномену в інтерпретації М. Поповича, який підкреслює, що колонізація
лісостепу та степу в тій південній полосі, яка називалася тоді Україною,
забезпечувалася не військом феодального типу як внутрішня колонізація в усій
Європі, а козацтвом – напівселянським, напіввійськовим вільним населенням.
Козацтво боролося за статус, рівний статусові шляхти. Духовним i військовополітичним центром козацтва була Запорізька Січ, завдяки чому також
“городове” козацтво входило хоча б номінально до “війська Запорізького”, а
запорожці мислилися як носії духу “справжнього козацтва”. На думку
філософа, можна говорити про особливий карнавальний, сміховий характер
козацької (насамперед запорізької) самосвідомості, що пов’язано, очевидно, як
з маргінальним положенням Січового “низу” на межі з ворожим “нижнім
світом”, так i з лімінальним (пороговим, проміжним) соціальним положенням
козацтва між шляхтою та селянством [2, с. 243].
Слушним є зауваження В. Савчинського, що відносно запорожців
можуть бути застосовані й деякі постулати психології юрби. Свобода виборів
січової старшини часто перетворювалася в кулачні бої за свого кандидата. Але
справа навіть не в цьому. Для пізніх поколінь запорожців політична свобода,
свобода вибору сприймалася іманентно властивою їхньому січовому
братерству, і вони аж ніяк не прагнули поширювати цю свободу за межі свого
“лицарського ордену”. При цьому запорожці не втрачали своєї
індивідуальності навіть у бою.
Вчений звертає увагу на зовсім інше розуміння поняття свободи і
прагнення “волі”, коли мова йде про реєстрове козацтво. Привілеї, отримані
реєстровими козаками від Речі Посполитої, природньо елімінували свободу до
“волі” у тому розумінні, яке можна застосувати до запорізького й
нереєстрового козацтва. Але розуміння й “переживання” свободи для
реєстрових козаків також носило специфічний характер, далекий від
європейських ідеалів і у філософському, і в правовому, і в соціальному сенсі.
Озвучування вимоги свободи і дії, спрямовані на її досягнення, носили лише
вузькосоціальний характер. Участь реєстрових козаків у народних рухах кінця
6 |Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку

XVI – першої половини XVII ст. була викликана саме обмеженнями
економічної свободи, своєрідною “образою” на дії польського уряду. “Образа”
поширювалася й відносно шляхти, у першу чергу польської. Як правило, на
момент надання хоча б словесних гарантій про повернення втрачених прав і
привілеїв участь реєстрових козаків у повстаннях припинялася.
Та разом з тим В. Савчинський відзначає, що окремі лідери народних
повстань із числа реєстрових козаків висували вимоги, в котрих йшлося про
надання прав і свобод усім верствам українського суспільства. Але такі дії
козаків не знаходили підтримки серед основної маси реєстрового козацтва.
Можна припустити, що менталітет і, відповідно, дії реєстрових козаків були
обумовлені тим, що значна їхня частина народжувалася вільними людьми (а з
кінця XVII ст., з виникненням бунчукового й значкового козацтва, реєстрове
козацтво фактично стає спадкоємним і набуває риси української аристократії).
Інша справа – нереєстрові козаки або майбутні запорожці з міщан і
селян, для яких прагнення до волі мали самодостатню цінність і не
переносилися в царину національної, політичної, економічної свободи. Як
визначав ще Цицерон, спогад про неволю робить свободу найсолодшою, але у
випадку з козацтвом свобода не ставала продуктивним інструментом у
реалізації не особистої долі, а суспільних інтересів. Іншою іпостассю
одержимості до волі, способом її прояву й захисту стає бунт. Але це не бунт,
описаний А. Камю, коли бунт несе в собі творчий початок, відрізняється
безрозсудною щедрістю, готовністю поділитися з ким завгодно силою своєї
любові й благами нинішнього життя. Саме з ким завгодно ділитися свободою
й благами козацтво не бажало [1, c. 281-282].
Таким чином, ментально-правовий архетип свободи-волі можна вважати
одним з основних елементів народного праворозуміння доби козацтва.
Незважаючи на станові розбіжності в його усвідомленні, що виникали між
реєстровим та низовим козацтвом, саме він заклав підґрунтя для становлення
волелюбного та демократичного характеру сучасних українців.
Джерела та література:
1. Савчинський В. Феномен свободи й “волі” як компонент мілітарної
культури й менталітету українського козацтва / В. Савчинський // Гілея. –
2007. – Вип. 10. – С. 274-283.
2. Попович М. Українська національна ментальність / М. Попович //
Проблеми теорії ментальності / За ред. М. Поповича та ін. – К.: Наукова думка,
2006. – С. 232-270.
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УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ПРО ДЕРЖАВУ,
ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО
Україна отримала незалежність досить недавно, а до того переживала
довгий період, протягом якого не мала досвіду державного будівництва. Тому
в той час, коли більшість європейських держав змогла виробити таку модель,
що історично була оптимальною для них, Україна й досі перебуває в пошуках.
Спроби запозичити готові моделі державного управління на Заході швидше
показали, що те, що добре для Франції, для України може не підійти. У цьому
контексті важливим є вивчення концепцій державності та права,
запропонованих саме українськими мислителями.
Дану проблему висвітлювали такі видатні діячі: Х. Філарет,
Ф. Прокопович, Г. Сковорода, Т. Шевченко, С. Подолинський, М. Драгоманов,
І. Франко, Б. Кістяківський, Д. Донцов, В. Липинський.
Метою дослідження є систематизація та узагальнення концепцій
українських мислителів в історичному просторі.
Українські філософи, соціальні мислителі, політичні діячі здійснили
вагомий внесок у розробку проблеми держави, права і суспільства. Витоки
соціальної думки в Україні сягають часів княжої доби і тісно пов’язані з
буттям українського народу, формуванням української державності. Цінними
джерелами вважаються літературні твори: “Слово про закон та благодать”,
“Повість минулих літ”, “Повчання дітям” Володимира Мономаха та інші.
Важливим джерелом, наскрізними ідеями якого є рівність усіх людей перед
законом, повага до прав і свобод кожної людини, осмислення суспільного
договору як головного фактору виникнення держави, є “Апокрисис” (1597р.)
Христофора Філарета.
Феофан Прокопович – український богослов, ректор КиєвоМогилянської академії – створив свій оригінальний варіант теорії держави і
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права, зміст якої ґрунтовно висвітлено у таких суспільно-політичних працях:
“Слово о правде и чести царской”, “Правда воли монаршей” та інших.
Якщо говорити про історичну ретроспективу вітчизняної філософії
права, то доцільно почати її відлік з творчості Григорія Сковороди, який
вважається засновником української класичної філософії. На жаль, Григорій
Сковорода не залишив систематизованого дослідження з проблем філософії
права. Правовою проблематикою охоплені усі його філософські твори,
особливо останнього періоду життя.
Г. Сковорода доводить, що держава є необхідною формою організації
громадського життя, основним завданням якої є захист хліборобів і купців від
внутрішніх грабіжників і зовнішніх ворогів. У державі він виділяє силу
внутрішню – це принцип покликання (призначення) і зовнішню силу – дії
правлячої верхівки.
Відзначимо, що розробка правових проблем у Г. Сковороди велася у
руслі природничо-правової доктрини, хоча мислитель і не використовував
природничо-правову термінологію. В одному своєму вірші, що має заголовок
“Про свободу” (лат. “De Libertate”), філософ відзначав:
Что то за вольность? Добро в ней какоє?
Іни говорять, будто золотоє.
Ах, не златоє: єсли сравнить злато
Против вольности, єще оно блато…
Будь славен вовік, о муже ізбранне,
Вольности отче, герою Богдане [6, с. 52].
Згадка про Богдана та й самий заголовок вірша не залишають сумніву,
про яку “вольность” мав на увазі Г. Сковорода. На особистій моралі, як писав
С. Єфремов, він очевидно не спинявся, а пов’язував її з громадським і
національним ладом – “сопрагаючи, – як сам висловлювався, – сродную собі
частную должность (обов’язок) з общею (загальною)” [7, с. 38-39].
Концептуальним моментом концепції Г. Сковороди було поєднання
людини та природи, права й природи людини. Ідея моральної (правової)
автономії особистості та справедливості викристалізувалася у філософа у
теорію “сродності”. Теза про рівність людей, яка визначається за природою, а
нерівність у природних нахилах і здібностях, дає підстави для протиставлення
“рівній нерівності” “нерівної рівності”. Остання дозволяє людям, які мають
різні природні здібності, одержати рівні можливості для їх повного виявлення.
Ідея рівності прав у Г. Сковороди реалізується через працю, яка відповідає
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покликанню кожного. Інакше кажучи, право закладене у “сродній
праці” [6, с. 57].
Ідеєю народного права видатний український мислитель Тарас
Шевченко обґрунтував висновок, що закон, який дозволяє бранця продати,
купити, зробити рабом, утримувати свавільно, незаснований на жодному праві
і є антилюдяним. Він це охарактеризовує такими словами: “Україно, Україно!
Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!” [3, с. 122-123].
Ґрунтовна розробка інституту прав людини та поєднання істориконаціональних традицій українського народу з досягненнями світової правової
думки належать М. Драгоманову. Він не залишив жодної праці, у якій би
систематично та повно були б викладені думки про право. Та незважаючи на
це, аналіз теоретичної спадщини великого мислителя дозволяє вирізнити
концептуальне ядро в галузі права – це проблема прав людини. У “Старих
Хартіях вольностей” (1895 р.) М. Драгоманов простежує виникнення та
розвиток понять права та свободи людини, рівність усіх перед законом. Для
М. Драгоманова ідея прогресу пов’язана з правами людини: “Оглядаючи
важливий шлях людей до всестороннього і вільного розвитку людської
особистості, історик відноситься благородно до всього, що розширює свободу
особи, чим би вона не була викликана” [1, с. 3].
Творчість М. Драгоманова пов’язана з пошуками шляхів вирішення
“українського” і “слов’янського” питань, які привели вченого до думки про
необхідність глибокого вивчення західноєвропейської історичної і політичної
науки. Він захоплювався популярними на той час серед інтелігенції
соціалістичними ідеями, але водночас був переконаним в “необхідності
постановки федерально-демократичного питання по всій Східній Європі", що,
власне, і стало основою його суспільно-політичних і правових поглядів. Свої
основні ідеї Михайло Драгоманов виклав у працях: “Турки внутрішні і турки
зовнішні”, “Пропащий час (Українці під Московським царством)” (1876 р.),
“Внутрішнє рабство і війна за звільнення” (1877 р.), “До чого довоювались?”
(1878 р.), “Вольний Союз – Вільна Спілка” (1884 р.), “Чудацькі думки про
українську національну справу” (1891 р.).
Цікаві філософсько-правові ідеї знаходимо у науковій спадщині
І. Франка, передовсім у таких його працях як “Мислі об революції в історії
людськості”, “Що таке поступ?”, “Дві конституції”, “Історія однієї
конфіскації” та інших. Філософсько-правові проблеми він вирішував виходячи
із загальної теорії еволюції, яку розумів як діалектичний процес, властивий і
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природі, і суспільству, виступав проти необмеженої монархії, поділяв деякі
положення марксизму.
І. Франко постійно підкреслював специфічність розвитку природи й
суспільства. Він вважав, що розуміння еволюції навколишнього світу
допомагає ґрунтовно пізнати особливості цього розвитку.
Відзначимо, що мислителю належить ідея широкого вживання в
Галичині слова “українці” замість “русини”, як традиційно називали себе
корінні галичани. В “Одвертому листі до галицької української молодежі”
(1905 р.) І. Франко писав: “Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не
галицькими,
не
буковинськими,
а
українцями
без
соціальних
кордонів” [4, с. 6].
Одним із основних факторів виникнення держави, на думку І. Франка, є
війни між племенами. Саме вони, на його думку, через формування
військового прошарку створювали перші підвалини для поділу суспільства на
окремі верстви. Формування державності, а також посилення впливу релігії
спричинили появу політичної влади, яка інколи формувалася у вигляді тиранії.
Необмежена влада тирана та його оточення означає відсутність будь-яких прав
у підданих. Породжуючи надмірне збагачення правителів, тиранія водночас
ігнорує інтереси “вільних пролетаріїв”. Це обумовлює формування суспільних
сил, які здатні повалити тиранію. Створюючи власну концепцію соціальної
еволюції, І. Франко доводить, що цей процес органічно поєднує в собі як
поступ (прогрес), так і вироджування (дегенерацію).
По-справжньому цю проблему опрацьовував видатний український
історик і політичний діяч М. Грушевський. Як влучно охарактеризував життя
вченого український філософ В. Горський, М. Грушевський вважається не без
підстав однією з найтрагічніших постатей нашої історії першої третини
минулого століття. У своїй науковій праці М. Грушевський писав: “Біда
України у тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна” [5, с. 189-190].
Палкий поборник української демократії, М. Грушевський закликав
суспільство підтримати ідею української демократичної державності, розуміти
її як найвищий стимул громадського життя, який повинен об’єднати увесь
народ.
Право ґрунтовно досліджував також Б. Кістякіський. Він розглядав ідею
історизму в праві, осмислював звичаї як втілення ідеї народу про правове і
неправове, розумів права як результат розвитку народної свідомості,
створивши у поєднанні з гегелівським розумінням історії власну яскраву
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теоретичну модель права. На його думку, право є елементом історичного
життя народу, який втілюється у звичаях і отримує форму закону тільки з
появою юристів. Теорія права Б. Кістяківського вибудовується навколо ідеї
про право як найповнішого виразника культури суспільства.
Поставивши питання про фундаментальні засади права в суспільстві,
Б. Кістяківський підняв тим самим проблему методів вивчення права,
розробив методи аналізу соціокультурної реальності права та правових
відносин.
Проблеми державності, національної ідеї стояли в центрі уваги
українських мислителів Дмитра Донцова і В’ячеслава Липинського. Д. Донцов
усвоїх працях (“Підстави нашої політики”, “Націоналізм”, “Дух нашої
давнини”) відзначав, що перед кожною нацією стоїть дилема: або перемогти,
або загинути. Свої погляди Д. Донцов іменував “світоглядом”, у центрі уваги
якого – здатна на самопожертву людина-патріот. Українська нація хвора,
писав Д. Донцов. Її хвороба викликана розмиванням українського духу з боку
імперських сил. “Народ, який хоче порвати кайдани і “вражою злою кров’ю
волю окропити”, проливає і потоки власної крові” [2, с. 134-135]. Мислитель
стверджував, що для відродження народу слід кристалізувати у єдиний
моноліт незначну, але сильну духом високоосвічену частину суспільства, яка в
майбутньому могла б стати національною елітою. Розпочинати відродження
слід з просвітництва, повернення із небуття славних імен людей, які виросли в
Україні. Повернення їх імен сприятиме формуванню у громадян почуття
гідності, гордості за своє минуле, національну ідею.
Доробок В. Липинського та Д. Донцова мають, на нашу думку, важливе
значення ще й тому, що вони, на відміну від переважної більшості мислителів
того часу висловлювали ідеї незалежної України, а не автономії у складі
великої імперії.
Фактично В. Липинським і Д. Донцовим завершуються концептуальні
побудови універсальних політико-ідеологічних моделей українського
державотворення. Радянський період історії України до мислителів подібного
спрямування був немилосердним. Він у зародку знищував усе, що могло б
розгорнутися в теорію.
Перед кожним суспільством і державою завжди стоять певні завдання,
що їх вони змушені вирішувати залежно від потреб, інтересів, цілей, бажань,
мотивів і можливостей всього суспільства, пануючого класу або всієї нації. На
сьогоднішній день ми маємо універсальну концепцію побудови такого устрою
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держави, який задовольняв би інтереси суспільства – правова держава.
Розроблена видатними вченими, філософами, юристами теорія втілює у собі
віковічне прагнення суспільства до кращого життя, в якому панують принципи
верховенства права, рівності суб’єктів суспільних відносин, ефективного
керування держави народом та інше. Ідея правової держави фактично
передбачає не стільки підпорядкування державної влади певним нормам,
скільки обмеження її всемогутності в інтересах гарантування прав окремого
індивіда перед державою, а тому її завданням є реалізація положення,
відповідно до якого свобода кожного індивіда має узгоджуватися зі свободою
усіх громадян на підставі загального закону.
Шлях розбудови правової держави надзвичайно складний, і вже сьогодні
перед нами постають серйозні випробування, які необхідно подолати
українському суспільству. Окрім практичних труднощів, перед нами постають
складні науково-теоретичні проблеми, пов’язані з розробкою такої моделі
правової держави, яка б дала можливість синтезувати в одній площині
державотворчих процесів як національні інтереси та традиції України, так і
загальнолюдські цінності, на яких ґрунтується сучасна політико-правова
теорія.
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МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
Мова – це не тільки носій культури та її величне явище, а й впливовий
політичний інструмент. Мовна політика є найважливішою складовою
частиною державної політики.
Мовна політика – це система заходів (політичних, юридичних,
адміністративних), спрямованих на регулювання мовних відносин у державі,
зміну чи збереження мовної ситуації в країні.
Мовна політика є частиною національної політики, органічною
складовою певного політичного курсу держави.
Мовна ситуація – ситуація взаємодії різних мов чи різних форм
існування однієї мови в певній державі з огляду на їхню функціональну
специфіку й ареал поширення. Пріоритетом мовної політики в Україні є
утвердження і розвиток української мови – головної ознаки ідентичності
української нації, яка історично проживає на території України, становить
абсолютну більшість її населення, дала офіційну назву державі.
Правовою основою для здійснення державної мовної політики в Україні
є Конституція України (ст. 10), Закон України “Про мови в Українській PCP”,
“Рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року щодо
застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого
самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних
закладах України”.
Якою ж була мовна політика в Україні протягом останнього
десятиліття – ( 2005 – 2015 рр.)?
2005-2010 р. р. характеризується не лише намаганнями втілити
положення статті 10 Конституції України про всебічний розвиток і
функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного
життя на всій території України, але й непослідовністю, суперечливістю і,
значною мірою, декларативністю.
У червні 2005 р. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення запропонувала для підписання
“Меморандум між
телекомпаніями та Національною радою України з питань телебачення і
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радіомовлення про співпрацю, спрямовану на розбудову національного
інформаційного простору”. Цим документом було передбачено збільшення
квоти мовлення українською мовою до 75% загального обсягу добового
мовлення [6].
У січні 2006 р. Верховна Рада України ухвалює закон “Про внесення
змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, яким
встановлюється 75-відcоткова квота на мовлення українською мовою, а також
вимога дублювати програми, створені недержавною мовою.
Тоді ж Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Деякі питання
розповсюдження і демонстрації фільмів”, яка встановила квоти обов’язкового
дублювання, озвучення або субтитрування державною мовою фільмів
іноземного виробництва. Однак ця постанова була оскаржена Асоціацією
сприяння розвитку кінематографу. Програвши першу інстанцію, Асоціація
звернулася в Апеляційний господарський суд Києва, який 17 жовтня 2006 р.
виніс ухвалу на користь згаданої Асоціації [6].
7 листопада 2006 р. Президент України В. Ющенко надіслав листа до
Генерального прокурора України Олександра Медведька, в якому звернув
його увагу на необхідність вжити всіх можливих заходів щодо забезпечення
захисту прав та інтересів громадян, які хочуть переглядати іншомовну
кінопродукцію рідною мовою. Ця ініціатива закінчилася нічим – уряд Віктора
Януковича
відмовився
подавати
касаційну
скаргу
у
Вищий
адміністративний суд.
Боротьба між двома підходами, загально кажучи, проукраїнським і
проросійським, до державної мовної політики загострилася після
парламентських виборів березня 2006 р., перемогу на яких здобула Партія
регіонів. У Верховній Раді були зареєстровані численні законопроекти
представників Партії регіонів, соціалістичної і комуністичної партій, якими
тим чи іншим способом, наприклад, через запровадження терміну “офіційна
мова”, статус російської мови прирівнювався до статусу державної
(української). А депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко вніс на
розгляд парламенту 24 законопроекти, спрямовані на фактичне запровадження
російської мови як другої державної в усіх сферах життя українського
суспільства.
У травні 2006 р. міністр юстиції України Сергій Головатий оприлюднив
юридичний висновок про те, що рішення місцевих органів самоврядування про
надання російській мові статусу регіональної суперечать Конституції та
законам України.
Кабінет міністрів В. Януковича 30 серпня опублікував проект Програми
діяльності уряду на 2006-2011 р. р., яка передбачала “послідовне відстоювання
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свободи у виборі мови спілкування й навчання, визнання російської мови
другою державною мовою в Україні”.
26 липня 2006 р. Кабінет Міністрів України за ініціативи віце-прем’єрміністра В’ячеслава Кириленка ухвалив постанову, відповідно до якої при
проведенні атестації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування необхідно враховувати знання і використання ними державної
мови під час виконання службових обов’язків.
У серпні 2006 р. В. Ющенко надіслав новому Прем’єр-міністру
В. Януковичу розроблений Національною комісією зі зміцнення демократії та
утвердження верховенства права проект Закону України “Про внесення змін
до Закону України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов
або мов меншин” та проект Концепції державної мовної політики.
У листопаді 2007 р. В. Ющенко видав два укази про Міжнародний
конкурс з української мови імені Петра Яцика (третій – у жовтні 2008 р.),
якими засновано 14 щорічних стипендій Президента України переможцям
цього конкурсу. Стипендії почали виплачуватися з 1 січня 2009 р.
Указом “Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі” (листопад 2007 р.)
президент доручив відповідним органам виконавчої влади розширити мережу
навчальних закладів усіх типів з українською мовою навчання, збудувати нові
загальноосвітні навчальні заклади з українською мовою навчання у містах
Ялті, Алушті та Севастополі.
На початку 2008 р. Президент запропонував урядові опрацювати
питання щодо створення спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань державної мовної політики (Указ “Про деякі
питання розвитку державної мовної політики”), а також установив доплати
вчителям української мови та літератури, які працюють у навчальних закладах
з навчанням мовами національних меншин (Указ “Про додаткові заходи щодо
підвищення якості освіти в Україні”).
У лютому 2008 р. В. Ющенко запропонував заснувати мережу доступних
і якісних курсів державної мови, що дало б змогу задовольнити численні
запити тим, хто хоче оволодіти українською мовою. У квітні того ж року
Президент звернув увагу Генпрокуратури та МВС України на необхідність
протидіяти проявам дискримінації та агресії щодо громадян України –
представників титульної нації і забезпечити їм право на використання
держаної мови на сході держави.
У 2009 р. В. Ющенко звернувся до Ю. Тимошенко і керівників органів
виконавчої влади різних рівнів з вимогою дотримання вимог законодавства
про мови посадовими і службовими особами органів виконавчої влади під час
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виконання ними службових обов’язків. Він підкреслив, що володіння ними
українською мовою має стати на практиці, а не на папері однією з
обов’язкових умов для зайняття відповідних посад. Президент знову нагадав
про необхідність прискорити створення спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань державної мовної політики.
30.09.2009 р. Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко підписала
постанову “Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний
заклад”, відповідно до якої у робочий час у державних і комунальних школах
треба було постійно застосовувати українську мову.
Одним з останніх указів В. Ющенка як Президента України став Указ
“Про Концепцію державної мовної політики”. Це один із найкращих мовних
актів України останнього 20-річчя [6].
Період президентства В. Януковича у мовній політиці характерний
швидкими і рішучими діями. Уже через два місяці після інавгурації зроблені
перші кроки. Було здійснено спробу скасувати згадану “Концепцію державної
мовної політики”. Міністр освіти і науки Д. Табачник звернувся одразу до
Президента України В. Януковича з пропозицією про скасування Указу
Президента України від 15 лютого 2010 р. №161/2010 “Про Концепцію
державної мовної політики”.
У травні 2010 р. представник Президента України у Верховній Раді Юрій
Мірошниченко подає Главі Адміністрації Президента Сергієві Льовочкіну як
невідкладний проект так званого “Базового закону України “Про мови в
Україні”. Коли цей варіант не пройшов, образно кажучи, “через двері”, у
вересні того ж року була спроба “влізти через вікно”. Так з’явився
законопроект “Про мови в Україні” Єфремова-Симоненка-Гриневецького. На
розгляд було винесено законопроект “Про засади державної мовної політики”
авторства С. Ківалова і В. Колесніченка. Як було зазначено в одному
експертному висновку авторства професора Києво-Могилянської академії
Володимира Василенка, “цей законопроект є результатом виконання
політичного замовлення російської влади і продуктом правового шахрайства.
Його мета – витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя
спочатку на частині території України, а потім – знищення української мови і
на решті території України. Це – стратегічна мета” [6].
Незважаючи на численні протести громадськості, пікети й мітинги
довкола парламенту та негативні експертні висновки, незважаючи на баталії,
які розгорнулися у сесійній залі, у липні 2012 р. цей документ став законом,
хоча й був проголосований із грубими порушеннями регламенту Верховної
Ради. Загалом у травні та червні було побито абсолютний місячний
рекорд кількості протестних подій – понад 650.
Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку

17|

Ухвалення закону ще більше збурило суспільство. У центрі Києва під
стінами Українського дому протестувальники розбили наметове містечко,
заблокувавши проведення чергової прес-конференції В. Януковича.
Спецпідрозділ міліції “Беркут”, який застосував палиці і сльозогінний газ, не
зміг розігнати людей. Мовний майдан у Києві протривав кілька місяців.
Після парламентських виборів жовтня 2012 р. протистояння між
проукраїнською і проросійською лініями посилилися. Опозиція рішуче
заявила про свої наміри скасувати закон “Про засади державної мовної
політики”, який називали нелегітимним, псевдозаконом.
Після Революції Гідності, у період, коли О. Турчинов виконував
обов’язки Президента України, 23 лютого 2014 р., депутати ухвалили закон
“Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про засади
державної мовної політики”. Одначе О. Турчинов не підписав цей закон,
внаслідок чого він не набув чинності.
Довкола цього закону розгорілося багато дискусій. Дехто вважав, що
його ухвалення спровокувало російську збройну агресію. Особливо на цьому
наполягав спочатку Кремль – аж доти, доки не переконався, що гасло про
захист прав російськомовних не спрацювало на Донбасі [6].
Уже за президентства Петра Порошенка 57 народних депутатів України
звернулися з поданням до Конституційного Суду України щодо відповідності
Конституції України скандального закону Ківалова-Колісніченка “Про засади
державної мовної політики”. У жовтні 2014 р. Конституційний Суд почав
розгляд питання щодо мовного закону.
Якою ж нині є мовна ситуація в нашій державі? Найсвіжішими з
ґрунтовних всеукраїнських опитувань, під час яких досліджували мову
спілкування в Україні, є дослідження, проведене в березні 2015 року
соціологічною
групою
“Рейтинг”
на
замовлення
Міжнародного
республіканського інституту. Воно проведене в усіх обласних центрах, окрім
окупованих центрів Донбасу та Криму. У рамках цього дослідження було
опитано 17000 респондентів безпосередньо в обласних центрах [1].
Абсолютна більшість мешканців обласних центрів у Західній Україні і
відносна більшість у Центральній Україні спілкуються вдома українською
мовою. Цей показник становить у Львові 93%, у Вінниці – 70%, у Черкасах –
52%, у Полтаві – 47%, у Києві – 27%. Водночас російською спілкуються вдома
у Харкові 84%, в Одесі – 78%, у Дніпропетровську – 58%, у Чернігові – 41%, у
Києві – 32%, у Кіровограді – 26%. Значна частина городян спілкується вдома
як українською, так і російською [1].
На окупованих територіях Криму, Донеччини і Луганщини здійснюється
стрімка примусова русифікація, українську мову витіснено майже з усіх сфер
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суспільного життя. У Криму відбувається примусове й жорстке витіснення
української мови з освіти. Місцеві чиновники змушують відмовлятися батьків
від навчання українською мовою. Так, зокрема, в єдиній україномовній школігімназії в Сімферополі залишили тільки одну паралель з чотирьох з навчання
українською мовою. До російської окупації в Криму працювало 7 шкіл суто з
українською мовою навчання, зараз – жодної [1].
Мовна політика у так званих Донецькій та Луганській народних
республіках у сфері освіти була спрямована на швидку русифікацію і
торкнулася закладів як вищої, так і шкільної освіти. Наприклад, одне з перших
розпоряджень горлівського міського голови, видане після захоплення міста
бойовиками в червні 2014 року, стосувалося русифікації освіти та витіснення
української мови з публічного простору: “Російську мову у школах зробити
основною, українську заборонити”, а також “Змінити всі вивіски з української
мови на російську”.
Відповідно до цієї політики, упродовж 2014/15 навчального року на
території “ДНР” та “ЛНР” відбувалося переведення шкіл із українською
мовою викладання на російську, ліквідація класів з українською мовою
навчання, зменшення кількості годин на вивчення української мови у школах.
Частка школярів, що здобувають освіту українською мовою у
2014/15 н.р. сягнула 90,8%, зрісши за рік аж на 9%. Проте це зростання
пов’язане перш за все з тим, що статистика більше не враховує школи на
окупованих територіях. Реальне ж зростання числа учнів, що навчаються
українською, становить десяті частки відсотка, а в деяких областях цей
показник навіть знизився. Найменше школярів навчаються українською мовою
на Донеччині (59%), найбільше – на Рівненщині (100%). У Києві навчаються
українською 97% школярів, на Полтавщині 98%, на Дніпропетровщині 81%, на
Харківщині 74%, на Одещині 70% [1].
Аналіз даних, зібраних Книжковою палатою України, засвідчує стійку
негативну тенденцію до зменшення сумарного тиражу книг, виданих
українською мовою. Якщо в 2013 році було видано 37,892 млн. примірників
книг і брошур українською мовою (54,5% від загального тиражу виданих в
Україні), то в 2014 році – лише 30,405 млн. (55%) [1].
За даними Книжкової палати України у 2014 році сумарний тираж
україномовних газет значно впав і становив близько 29,5% від загального
тиражу всієї преси. Дане падіння частки україномовних газет відбувається ще
й на фоні падіння загальної кількості тиражів. Натомість обсяг тиражу газет
російською мовою, попри падіння в абсолютних показниках 2014 року
відносно 2013 року, покращився у відносній частці з 64,3% (2013 р.)
до 66% (2014 р.) [1].
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У кінопрокаті сумарна кількість фільмів, дубльованих або озвучених
українською мовою, у 2014 році становила 65,5%, у 2015 (до початку червня) –
83,8%. Решта фільмів, переважно з російським озвученням, субтитровані
українською. Різке зменшення частики таких фільмів у 2015 році напряму
пов’язане зі зменшенням у прокаті кількості фільмів російського
виробництва [1].
Можна констатувати, що російська мова, як і впродовж уже багатьох
років поспіль, домінує в телевізійному ефірі українських телеканалів. У
прайм-тайм 8 найрейтинговіших телеканалів частка російської мови в ефірі
становила 44%, а української – 30%. Окрім цього, зріс до 26% час “двомовних”
ефірів [1].
На офіційному сайті Президента України оприлюднено електронну
петицію “Проголосити 2016-2025 роки Десятиріччям повернення Україні
української мови”. Її автор, художник Олександр Мельник, звертаючись до
Президента України Петра Порошенка, наголошує на потребі законодавчо
забезпечити “незворотність процесів дерусифікації України”, насамперед на
рівні державних органів, у якій зокрема говориться, що 2016 рік повинен стати
вирішальним. У цьому році Вами, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів
повинні бути прийняті укази, закони, постанови, які на законодавчому рівні
гарантували б незворотність процесів дерусифікації України, починаючи з
державних органів від найвищого до найнижчого рівня.
Саме
з
цього
починали
чехи
1918
року
в
геть
понімеченій Чехословаччині, тільки-но відновивши свою державність, як і ми
після більш ніж трьохсотлітнього бездержавного існування. З цього починав їх
президент-патріот Томаш Масарик. У результаті, вже за декілька років чеська
мова запанувала в усіх сферах громадського життя країни! Українці ж на
двадцять п’ятому році незалежності змушені через суд добиватися, щоб
службовці зверталися до них українською.
У час тотальної війни Росії проти України, коли саме
найбільш зросійщені регіони, в яких знищена мовна, духовна тотожність з
Україною, не змогли протистояти московській агресії, нам необхідно
усвідомити, що РУСИФІКАЦІЯ Є ДУХОВНОЮ ОКУПАЦІЄЮ. Тому нашим
гаслом до дії повинно стати: “ДЕРУСИФІКАЦІЯ = ДЕОКУПАЦІЯ”.
Маємо пам’ятати слова великих наших поетес – Ліни Костенко:
“Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.” та Лесі
Українки: “Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію.”
Щоб боронити мову, не потрібні автомати і танки – потрібні
мудрі закони. Не потрібно жертвувати людські життя – потрібно жертвувати
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лише посадами міністрів, держСЛУЖБОВЦІВ, що зневажають мову народу,
якому повинні СЛУЖИТИ”[3].
Отже, державна мовна політика має унеможливлювати перетворення
України із суверенної національної держави у денаціоналізований
географічний простір і на сьогодні має зосереджуватися на таких пріоритетних
напрямках:
• утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного
життя на всій території України;
• створення незалежної нормативної бази підтримки і пільг для
україномовних ЗМІ;
• вироблення дієвих засобів захисту від актів зовнішньої мовнокультурної експансії та публічної дискредитації української мови;
• поліпшення якості українського на теле- і радіоканалах України;
• сприяння розвитку мов національних меншин;
• запобігання дискримінації за мовною ознакою;
• сприяння підвищенню загальної культури громадян України;
• створення системи контролю за дотриманням мовного законодавства;
• врегулювання питань, пов'язаних з удосконаленням юридичної
відповідальності за порушення законів, які регулюють питання використання
державної мови.
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[Електронний ресурс] / А. Борухович // Державне будівництво. – 2008. – № 2. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_59.
3. Електронні петиції // Офіційне Інтернет-представництво Президента
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://petition.president.gov.uа
4. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація / В. Іванишин,
Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич: Вид. фірма “Відродження”, 1994.– 218 с.
5. КонституціяУкраїни: [зі змін. та допов., внесеними Законом України
від 21 лют. 2014 р. № 742-VIІ]. – К.: Правова єдність : Алерта, 2015. – 78 с.
6. Марусик Т. Державна мовна політика в Україні останнього
десятиліття [Електронний ресурс] / Т. Марусик. – Режим доступу:
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ЯКИМ МАЄ БУТИ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО?
Увесь простір різноманітної життєдіяльності людини умовно можна
поділити на дві великі соціальні сфери: сфера державно-політичних відносин
та сфера приватно-громадянського життя.
Перша сфера охоплює державно-політичні відносини, соціальні зв’язки
між індивідами, що повністю регламентуються державою. До цієї сфери,
наприклад, можна віднести дії і взаємовідносини людей, пов’язані з їх
діяльністю в урядових структурах; з отриманням громадянами паспортів,
водійських прав, різних ліцензій, дозволів; зі сплатою ними податків й
проходженням митного огляду; із участю у виборах тощо. Усі подібні процеси
детально регламентуються законами та іншими державними постановами й
тому відносяться до соціального сектора держави.
Друга соціальна сфера – це сфера приватно-громадського життя людей,
зона вільної діяльності та взаємовідносин індивідів, що відповідають їх
особистим інтересам, цілям і бажанням. Вона й створює сферу громадянського
суспільства.
Проблеми формування громадянського суспільства досліджували такі
відомі вчені як Т. Гоббс, І. Берлін, А. Карась, А. Колодій, Б. Кістяківський,
М. Кризан, Ф. Фукуяма. У своїх працях зазначені дослідники та філософи
торкаються питань взаємовідносин суспільства і держави, ролі держави у
побудові громадянського суспільства. Щоб уникнути необґрунтованих
суджень про таке складне й багатогранне явище, яким є громадянське
суспільство, і щоб зі знанням справи оцінювати його важливість для будь-якої
демократії, потрібно зрозуміти зміст поняття “громадянське суспільство”.
Громадянське суспільство – це та сфера соціального життя, де люди
взаємодіють добровільно, самостійно й вільно, виходячи зі своїх
індивідуальних цілей та інтересів; це сфера самодіяльності, самоорганізації і
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самоуправління людей. У цій сфері громадян об’єднує не сила закону та
приписів держави, а взаємний інтерес, потреби, необхідність консолідовано
виступати проти можливого свавілля з боку держави.
Зауважимо, що громадянське суспільство якісно відрізняється від того,
що прийнято розуміти під суспільством як соціальною системою. Якщо
суспільство характеризується спільністю умов життєдіяльності людей, то
громадянське суспільство – це така система зв’язків та інтересів, що
забезпечує вільну реалізацію кожною людиною своїх природних прав – права
на життя і гідне існування, працю, свободу, власність, рівність перед
законом тощо.
У структурі громадянського суспільства виділяють дві головні
підсистеми. Перша – являє собою усю сукупність добровільних
взаємовідносин людей, що розвиваються без втручання держави. Це можуть
бути: а) спільна підприємницька діяльність або колективні наукові
дослідження; б) заняття у клубах за інтересами (театральні студії, літературні
гуртки, спортивні секції тощо); в) взаємовідносини людей у сім’ї; г) діяльність
у політичних партіях, громадських організаціях, рухах (у тому числі
релігійних); д) міжнародні контакти людей на приватному рівні (гастролі
артистів, участь у ділових зустрічах, у роботі міжнародних організацій,
симпозіумах, конференціях, змаганнях, конкурсах тощо).
Друга підсистема громадянського суспільства охоплює ті соціальні
інститути, які породжуються вільними відносинами людей (сім’я, приватна
власність, домашнє господарство, підприємництво, художня самодіяльність,
різні асоціації, кооперативи, комуни, церкви, жіночі, молодіжні, партійні,
екологічні та інші організації як всередині країни, так і на міжнародному
рівні).
До важливих передумов розвитку громадянського суспільства слід
віднести:
а) приватна власність (матеріальна основа самостійності та незалежності
громадян від держави);
б) закріплення в країні економічних, а також громадянських і політичних
прав та свобод особистості;
в) громадянська зрілість людей (законослухняність, знання прав та
обов’язків; небайдуже ставлення до долі громадян, суспільства в цілому і до
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всього, що відбувається на Землі; готовність активно співпрацювати з іншими
людьми та інше).
У свою чергу розвинуте громадянське суспільство має велике значення,
оскільки, по-перше, воно створює умови для вільної самореалізації індивідів
та їх різних об’єднань і груп, а по-друге, стримує державу від надмірного
втручання у життя громадян і суспільства, роблячи її більш демократичною і
правовою.
Громадянське суспільство – суспільство громадян із високим рівнем
економічних, соціальних, політичних, культурних і моральних рис, яке спільно
з державою утворює розвинені правові відносини; суспільство рівноправних
громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного
блага.
Самоорганізація громадян – найважливіша передумова формування і
ознака сформованості громадянського суспільства. Задоволення інтересів
громадян є не тільки потребою і умовою для їхнього існування, але й правом
на це. Кожна людина має невід’ємне право на життя, свободу, щастя тощо. З
урахуванням цього аспекту громадянське суспільство є самоорганізованою
системою громадян, у якій гарантується не лише визнання їх інтересів, але й
надаються права для їх втілення.
Для реалізації своїх інтересів окремі громадяни та їх групи утворюють
різного роду інститути, які знаходяться у певній автономії від держави.
Оскільки громадянське суспільство насамперед забезпечує відтворення
соціального життя, то основними його інститутами є: приватна власність,
підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, споживчі й кредитні
спілки, бізнес-центри, благодійні фонди та фонди підтримки, наймана праця,
біржі зайнятості, а також сім’я, церква (відокремлена від держави), школи
(приватні), засоби масової інформації (недержавні), профспілки, інші
громадські недержавні організації тощо.
На сьогодні основними шляхами побудови громадянського суспільства в
Україні є: підвищення політичної культури населення, створення нових
можливостей для участі громадян в управлінні державними й суспільними
справами; активізація процесу роздержавлення усіх сфер суспільного життя,
формування справжніх інститутів громадянського суспільства як ринкового,
так і неринкового характеру, розвиток різних форм громадського
самоврядування і самодіяльності; постійне удосконалення контрольних
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механізмів; максимальне розширення сфери судового захисту прав і свобод
людини, формування поваги до права і до закону; виховання патріотизму –
національного і державного – на основі поваги до національної історикокультурної спадщини; зміцнення свободи інформації, відкритості суспільства
на основі зв’язків із зарубіжним світом; піднесення рівня суспільної
свідомості, подолання явищ соціальної пасивності, удосконалення політичної
системи відповідно зі зміною конкретно-історичних умов.
Отже, громадянське суспільство – це сфера взаємозв’язків індивідів і тих
груп та організацій, які вони утворюють. Однією з цілей їх взаємодії є
формулювання, висловлення і захист індивідами та їх об’єднаннями своїх
інтересів. Іншими словами, це ті суспільні відносини, коли громадські
організації виступають посередниками у стосунках індивідів з владою та
рештою суспільства. Громадянське суспільство – це не лише сфера, але й тип
взаємодії, певна модель соціальної організації з притаманною їй культурою.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Проблема інформаційної безпеки визначається сучасними тенденціями в
галузі інформаційних, комп’ютерних технологій, у сфері формування нового
типу суспільства і економіки, що характеризується економістами, соціологами
досить неоднозначно. Просування України до інформаційного суспільства
вимагає ефективного управління усіма видами інформаційних ресурсів та
елементами інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, державної
підтримки вітчизняного інформаційного виробництва, ринку інформаційних
технологій, засобів, продуктів і послуг. Питання забезпечення інформаційної
безпеки сьогодні для України стоять на одному рівні із захистом суверенітету і
територіальної цілісності, забезпеченням її економічної безпеки. Рівень
інформаційної безпеки активно впливає на стан політичної, економічної,
оборонної та інших складових національної безпеки України, бо найчастіше
реалізація інформаційних загроз – це нанесення шкоди в політичній,
військовій, економічній, соціальній, екологічній сферах тощо. Актуальність
вказаної проблематики є дуже висока як в українському суспільстві, так і в
науковому середовищі, адже фахівці шукають відповіді на питання про
безпеку інформаційного простору, доступність об’єктивної інформації, захист
пересічного громадянина від інформаційних атак тощо. Зростання інтересу до
даної тематики пов’язано з існуючими інформаційними загрозами, які
особливо активізувались по мірі становлення інформаційного суспільства та
занурення українських громадян в мережу Інтернет.
Питання інформаційної безпеки в Україні досліджують вчені в галузі
інформаційного права, зокрема В. Артемов, А. Бабінська, Г. Почепцов,
В. Сідак, В. Харченко, С. Чукут, В. Цимбалюк.
Метою роботи є аналіз правового регулювання інформаційної безпеки в
мережі Інтернет, дослідження видів загроз інформаційній безпеці, а також
визначення подальших правових механізмів удосконалення інформаційної
безпеки держави, особи та суспільства.
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Всесвітня мережа – джерело і одночасно засіб здобуття стратегічно
важливих державних таємниць. Не секрет, що традиційні кримінальні
співтовариства використовують можливості Інтернету для координації своїх
дій. Часто Інтернет-форуми працюють як своєрідні біржі, де можна купити
наркотики, найняти кілера або легалізувати засоби, отримані нелегально.
Інтернет спричинив появу нових форм злочинності, серед яких найбільш
масштабні – мережева порнографія, кардинг (злочини, пов’язані із зломом,
підробкою і використанням кредитних карток) і фішинг (крадіжка
конфіденційної інформації і грошей за допомогою їхньої переадресації на
сфальсифіковані веб-сайти). Довкола цих явищ швидко склалися професійні
кримінальні співтовариства з характерним сленгом і засобами комунікації.
Вони майже повністю живуть в інформаційному суспільстві, оскільки Інтернет
є для них єдиним джерелом і середовищем існування. Онлайнова злочинність
широко використовує технічні новини і можливості, неактуальні для більшої
частини користувачів [2].
Сучасні Інтернет-технології сприяють розростанню міжнародного
тероризму і виникненню принципово нового високотехнологічного
кібертероризму. При цьому можуть застосовуватися як інформаційнокомп’ютерні, так і інформаційно-психологічні засоби. Інтернет все активніше
використовується для поширення ідеології тероризму, залучення до
протиправної діяльності нових членів, про що свідчить наявність великої
кількості відповідних сайтів. Навіть можна сказати, що кіберпростір став
місцем існування деякого “електронного співтовариства” екстремістів. На
сотнях, якщо не на тисячах веб-сторінок, далеко не всі з яких навіть
утримуються в пошукових системах Інтернету, публікуються, наприклад,
інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. Інтернет виявився для членів
екстремістських і терористичних організацій вельми зручним засобом
подолання колишньої географічної роз’єднаності і пошуку однодумців. У
системі електронної пошти, що дає можливість миттєвої доставки
зашифрованих послань, які можна прочитати, лише володіючи спеціальними
засобами декодування, вони знайшли надійний спосіб конспірації і безпечного
для них обміну ідеями та планами [1].
В Україні національні правові норми, що регулюють Інтернет-стосунки,
існують з початку 90-х років ХХ століття. Вони закріплені в Законі України
“Про
телекомунікації”
(Розділ
“Державне
управління
у
сфері
телекомунікацій”); Законах України “Про захист інформації
в
автоматизованих системах” від 5 липня 1994 р., “Про науково-технічну
інформацію” від 25 червня 1993 р., “Про основні принципи розвитку
Держава. Право. Суспільство: Сучасні проблеми та тенденції розвитку

27|

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.” від 9 січня 2007 р.,
Указах Президента України “Про заходи по розвитку національної складової
глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпеченні широкого доступу до
цієї мережі в Україні” від 31 липня 2000 р. і “Про заходи по захисту
інформаційних ресурсів держави” від 10 квітня 2000 р. та інші.
Отже, інформаційна безпека в правовому вимірі є невід’ємною
складовою сучасної системи управління на шляху до правової держави,
суттєвий чинник формування громадянського суспільства та входить до більш
широкого розуміння питань національної безпеки загалом.
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ У СФЕРІ СТВОРЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Фундаментальний аналіз нормативно-правової бази України засвідчує,
що в нашій державі розроблено та прийнято низку законодавчих та інших
нормативно-правових актів спрямованих на регулювання, захист та розвиток
вітчизняного інформаційного простору. Зовнішня експертиза, яка
неодноразово здійснювалася, зокрема представниками ОБСЄ, підтвердила, що
законодавча та нормативно-правова база функціонування інформаційної сфери
України в цілому відповідає європейським нормам. Тобто можна
стверджувати, що нині в нашій державі вже створено основи такої галузі
українського законодавства як інформаційне право. Однак, істотною
проблемою залишається певна несистемність вітчизняної правової політики в
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інформаційній сфері. Це пов’язано передусім з тим, що законодавчі акти
ухвалюються без урахування стратегічних орієнтирів. Як наслідок, значна
кількість питань, пов’язаних з функціонуванням інформаційної сфери в
Україні залишається й досі недостатньо врегульованою на законодавчому
рівні.
Проблема інформаційного права є наріжною у працях В. Брижка,
О. Денісової, Р. Калюжного, Т. Костецької, О. Кохановської, JI. Кузенка,
О. Логінова,
А. Марущака,
О. Нестеренко,
Є. Петрова,
О. Сосніна,
B. Цимбалюка, М. Швеця тощо. Питання державної інформаційної політики,
захисту інформаційних ресурсів глибоко вивчають І. Арістова, Б. Кормич та
О. Олійник. Сучасні вчені відзначають, що у системі інформаційного
законодавства необхідно вирішити проблему, пов’язану з формуванням
правових умов для забезпечення прозорості та неупередженості діяльності
ЗМІ, недопущення їх монополізації та використання у маніпулятивних цілях. З
огляду на недостатню контрольованість державою відносин власності на
ключові ЗМІ, створюються передумови для захоплення медіа-ринків
фінансово-промисловими групами, які через належні їм ЗМІ подають
інформацію, обслуговуючи інтереси окремих груп осіб. При цьому
журналістські колективи практично не мають можливостей для проведення
незалежної редакційної політики [3].
Інша проблема інформаційного права пов’язана з необхідністю
вдосконалення системи захисту інтелектуальної власності в умовах поширення
Інтернет-технологій. Значна частина авторських творів, доступних в
українському сегменті Інтернету, опинилася там з порушенням прав
інтелектуальної власності. Про це зокрема, зазначалося у щорічній
“Спеціальній доповіді 301”, яку оприлюднив 1 травня 2013 року офіс
торговельного представника США. У відповідності до цієї доповіді Україну
названо найбільшим порушником авторського права та віднесено до категорії
так званих пріоритетних зарубіжних країн (у цій категорії наша країна
опинилася першою). Варто зауважити, що в чинному законодавстві України за
порушення авторських прав передбачена як адміністративна, так і кримінальна
відповідальність. Водночас відносини у сфері телекомунікаційних послуг в
Україні регулюються Законом України “Про телекомунікації” (від
18.11.2003 р. № 1280-IV), де у п. 4 ст. 40 зазначається, що оператори,
провайдери телекомунікацій не несуть відповідальність за зміст інформації,
що передається їх мережами [2]. Таким чином, за умови наявності на Інтернетресурсах операторів, провайдерів інформації, що порушує права
інтелектуальної власності третіх осіб, відповідальність за такі матеріали мають
нести особи, які їх розміщували. На практиці це означає, що в більшості
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випадків окремі правовласники не здатні відслідковувати поширення об’єктів,
що охороняються (особливо в телекомунікаційних мережах відкритого типу), а
відтак – часто позбавлені можливості захищати свої права.
Актуальною
проблемою
залишається
питання
професійної
компетентності та моральної відповідальності журналістів перед суспільством,
на що звертає увагу й Національна спілка журналістів України. Нині за
порушення етичних стандартів не передбачена жодна форма відповідальності
для самого ЗМІ чи журналіста. Україні бракує узгодженого Кодексу
журналістської етики та механізмів контролю за його виконанням. Маємо
констатувати, що відсутність обов’язкових правових вимог щодо дотримання
професійних етичних стандартів та дієвого інституту з контролю за їх
дотриманням стає передумовою до порушення цих стандартів як з боку
окремих журналістів, так і редакцій в цілому.
Окрім того, відкритою залишається проблема неузгодженості
термінології в інформаційному законодавстві. Нині використовується низка
термінів, що не мають чіткого визначення свого змісту та використовуються
часто довільно. Зокрема, відсутнє в нормативно-правовому полі України
визначення понять “державної інформаційної політики” та “національного
інформаційного простору” [1]. Існує потреба чіткого визначення на
законодавчому рівні таких категорій як “предмет інформаційних
правовідносин”, “об’єкт інформаційного права” тощо.
Таким чином, на сьогодні актуальним є питання вдосконалення
українського інформаційного законодавства у сфері створення, поширення та
використання інформації відповідно до сучасних потреб та викликів. На думку
значної кількості вітчизняних правознавців, таке вдосконалення має
відбуватися шляхом розробки та прийняття Інформаційного кодексу України
(або Кодексу України про інформацію). Він має чітко визначити об’єкт,
предмет інформаційного права, суб’єктів інформаційних правовідносин,
правовий режим доступу до інформації, а також передбачити механізми
забезпечення інформаційного суверенітету України та забезпечення
інформаційної безпеки громадян, суспільства та держави як складових
національної безпеки України.
На нашу думку, вдосконалення українського інформаційного
законодавства має відбуватися шляхом прийняття змін до діючих законів, а
також розробки нових законів в інформаційній сфер (наприклад, закон “Про
засоби масової інформації в мережі Інтернет”). Необхідно також вдосконалити
систему захисту інтелектуальної власності в умовах поширення Інтернеттехнологій, посилити контроль та відповідальність за незаконне розміщення,
використання об’єктів авторського та суміжних прав у мережі Інтернет, внести
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зміни до законів України, відносно врегулювання окреслених питань.
Доречним вбачається передбачити процедуру попередження порушника через
Інтернет-провайдера та у разі продовження дій застосування санкцій до нього
у вигляді припинення доступу до мережі Інтернет; процедуру, відповідно до
якої Інтернет-провайдер, чиї послуги були використані для порушення
авторського та суміжних прав, несе з відповідною особою-порушником
солідарну відповідальність. Для вдосконалення правових вимог щодо
дотримання журналістами професійних та етичних стандартів, а також з метою
забезпечення інформаційних прав громадян та суспільства на отримання
повної і об’єктивної інформації, розробити та внести зміни в чинне
законодавство України (наприклад, до ст. 25 Закон України “Про
інформацію”), спрямовані на підвищення відповідальності журналістів при
здійсненні своїх професійних обов’язків [5; 6].
З огляду на суспільну важливість питань, пов’язаних із вдосконаленням
українського інформаційного законодавства, необхідно створити робочу групу
з представників зацікавлених органів державної влади, Комітету ВР України з
питань свободи слова та інформації, ЗМІ та їх професійних об’єднань,
правозахисників та юристів задля підготовки пропозицій до вищезазначених
проектів законів та Інформаційного кодексу України.
На нашу думку, національне інформаційне законодавство має стати на
шлях систематизації через кодифікацію – створення системоутворюючого
Кодексу [4]. Цей Кодекс має розвивати визначені в Конституції України
положення інформаційних відносин, у тому числі щодо інформаційної безпеки
людини, суспільства, нації, держави. Він повинен об’єднати, гармонізувати і
розвивати норми та принципи суспільних відносин, визначених у
законодавстві України; враховувати ратифіковані Україною нормативні акти
(угоди, конвенції) міжнародного права; легалізувати позитивні звичаї в сфері
інформаційних відносин та норми суспільної моралі, загальнолюдські
цінності, визначені Організацією Об’єднаних Націй в її Статуті, Декларації
прав людини, рішеннях Європейського Союзу та інших загальноприйнятих
міждержавних нормативних актах, які сьогодні є стандартами, за якими
визначається цивілізованість не тільки окремої країни, а й світового
співтовариства в цілому.
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ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ
РІВНІВ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ
Формування у молоді правової компетентності є сутністю правового та
складовою частиною громадянського й патріотичного виховання. У сучасному
суспільстві реалізацію завдань правового виховання учнівської та студентської
молоді забезпечують три суспільні інститути: освіта, сім’я і правоохоронна
система. І якщо остання застосовує механізми покарання окремих осіб за
вчинення протиправних дій, то сім’я та освітні заклади забезпечують
профілактику правопорушень, навчають молодь правовим основам, нормам
моралі, правилам поведінки в суспільстві тощо. У цьому є певний сенс, адже
побудувати справжню демократичну державу без належної правової освіти
неможливо.
Одним із визначальних завдань сучасної освітньої парадигми є
становлення і розвиток правової компетентності молоді. Під компетентністю
сучасні науковці (В. Болотов, С. Бондар, І. Глушевська, І. Зимня, Я. Кічук,
О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равен, Т. Ремех, І. Романова, А. Хуторський та
інші) розуміють індикатори, що дозволяють визначити готовність молоді до
практичного застосування знань, умінь і навичок у певній предметній галузі,
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подальшого особистого розвитку. У Державному стандарті базової та повної
загальної середньої освіти виділено ключову та предметну (галузеву)
компетентності. Ключова компетентність – це спеціально структурований
комплекс якостей особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних
сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх
стандартів. Під предметною компетентністю розуміють набутий суб’єктами
навчальної діяльності досвід специфічної для певного предмета діяльності,
пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань [3].
Виходячи із зазначеного вище змісту поняття “предметна
компетентність”, під правовою компетентністю слід розуміти комплекс знань,
умінь і навичок, що засвоюються, формуються у суб’єктів навчально-виховної
діяльності у процесі вивчення курсу правознавства та застосовуються на
практиці. У цьому відношенні Т. Ремех доводить, що сутність правової
компетентності зводиться до отримання людиною знань про права та свободи
особистості, про роль законодавчих актів у житті суспільства, становлення
навичок застосування права у конкретних ситуаціях, забезпечення внутрішньої
готовності до дотримання правових приписів і конкретних вимог правомірної
поведінки [4, с. 612]. Подібні міркування належать Я. Кічуку та І. Романовій.
Зокрема, Я. Кічук вважає, що в основу правової компетентності людини
покладено знання, уміння, досвід, цінності та життєві позиції, а також
ставлення особистості до правової дійсності [1, с. 143]. І. Романова визначає
правову компетентність як “комплексну характеристику соціальної дії, в якій в
єдності виявляються знання, навички, цінності, особисті установки і свобода
поведінкиˮ [5, с. 28].
Шляхом комплексного аналізу правової компетентності сучасні науковці
(Ю. Варданян,
О. Дахін,
О. Іванова,
О. Коваленко,
В. Краєвський,
А. Хуторський, Г. Селевко та інші) виокремлюють у її структурі наступні
складові (компетенції): когнітивну, ціннісно-мотиваційну (аксіологічну) і
практично-поведінкову.
Зміст когнітивної складової правової компетентності зводиться до
засвоєння та відтворення суб’єктами навчального процесу (учнями та
студентами) основних понять з курсу правознавства; формування умінь та
навичок роботи з різними джерелами (основною та допоміжною літературою,
нормативно-правовими актами); розвиток комунікативних здібностей (уміння
викладати отриману правову інформацію в усній та письмовій формах,
здійснювати логічні інтелектуальні операції з правовою інформацією:
аналізувати, порівнювати, систематизувати, узагальнювати, робити висновки,
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розуміти державно-правові закономірності, встановлювати причиннонаслідкові зв’язки); формування навичок вести дискусію на правову тематику
та використовувати знання, отримані у процесі вивчення правознавства, для
обґрунтування власних думок, позицій, наводити аргументи та
контраргументи.
Сутність практично-поведінкової компетенції полягає в тому, що учні та
студенти здатні використовувати правові теоретичні знання для виконання
практичних завдань (складання таблиць, виконання проектів тощо), пошуку
способів вирішення правових задач, здійснення юридичного аналізу окремих
ситуацій; мають навички складання правових документів; уміють обирати
моделі поведінки, орієнтуючись на приписи чинного законодавства,
реалізують їх для правомірної участі у суспільних, зокрема правових,
відносинах (конституційних, адміністративних, цивільних, сімейних тощо),
усвідомлюють відповідальність за свою поведінку.
Аксіологічні компетенції – уміння та навички суб’єктів навчального
процесу оцінювати державно-правові процеси, явища, правові відносини з
позицій загальнолюдських та правових цінностей; висловлювати власні
ціннісно-оцінні судження щодо діяльності осіб, які здійснюють захист прав і
свобод людини; визначати та усвідомлювати ціннісне значення права як
регулятора суспільного життя, керуючись у своїй діяльності (навчальній та
позанавчальній) гуманістичною системою цінностей; з повагою ставитися до
прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина.
Становлення правової компетентності учнівської та студентської молоді
відбувається у різноманітних формах та ставить за мету безпосереднє
проникнення у духовний світ особистості, внесення корективів до її
світоглядних позицій. Істотну роль у цьому відношенні відіграє правова
освіта. Засвоєння правових знань – це не самоціль, а засіб, щоб досягти
особистістю розуміння права і його принципів, готовність людини слідувати
закону, уміння зіставляти свою поведінку та поведінку оточуючих з
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 [2, с. 31]. Для того, щоб сформувалася правова
компетентність, право має перейти в ціннісні установки, отримати емоційне
забарвлення, стати внутрішнім переконанням особистості, що дозволить їй
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оцінювати та розв’язувати проблеми, які виникають у різних сферах життя та
діяльності.
І хоча сила слова велика, однак більша сила прихована у тих суспільних
відносинах, у яких відбувається життєдіяльність особистості. Не слід
покладати всі надії лише на пропагування знань про право. Ефективними
формами становлення правової компетентності 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, правова компетентність може бути визначена як досвід
специфічної діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням
знань, набутих суб’єктами навчальної діяльності у процесі вивчення курсу
правознавства у ЗНЗ та ВНЗ. Саме за умови сформованості правової
компетентності сучасна молодь зможе реалізувати зразки законослухняної
поведінки у різних життєвих ситуаціях. Вимога знати, розуміти й
дотримуватися правових норм належить до першочергових завдань правового
виховання молоді та має сприяти перетворенню поваги до права, закону на
особисте переконання кожного члена суспільства.
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РОЛЬ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ І ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
Побудова в Україні правової держави, реформи політичної і судової
систем потребують прогресивних змін у розвитку юридичної освіти,
формування правової культури, а також пошуку ефективних форм і методів
правового виховання населення. В умовах новітнього періоду розбудови
державності та законотворчості в Україні реформована система освіти
покликана виконувати головне завдання – давати такі знання, які б допомогли
молодому громадянину адекватно й природно сприймати дійсність, впливати
на формування та розвиток державності і правової системи в Україні.
Актуальність досліджуваної теми визначається тим, що питання про
правову освіту і правове виховання молоді є досить важливим у зв’язку з
необхідністю виховання громадян у дусі законослухняності, активної участі у
формуванні правової держави та громадянського суспільства, забезпечення
молодих людей правовою інформацією щодо чинного законодавства та
практики його застосування, профілактики правопорушень, які скоюються на
ґрунті правового нігілізму, цинізму та аморальності. На часі постає також
проблема формування правової культури європейського типу, яка дасть
можливість громадянам інтегруватись у європейський та світовий правовий
простір.
До цієї теми свого часу зверталися різні вітчизняні вчені. Цікавими є
думки
Л. Горбунової,
С. Богачова,
В. Комарова,
В. Журавського,
А.Хрідочкіна, В. Андрейцева щодо проблем розвитку та перспектив
реформування юридичної освіти й правового виховання населення в Україні
на сучасному етапі її державної розбудови. Дослідження проблеми
ефективності правового виховання як необхідної умови формування правової
свідомості та правової культури висвітлені у працях таких вчених як
В. Кудрявцев, І. Самощенко, В. Федосова, А. Кутиркін, Л. Марченко,
П. Захарченко, А. Олійник та інших.
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Мета даного дослідження полягає у здійсненні ґрунтовного аналізу
змісту правової освіти та правового виховання як необхідних засобів для
формування і розвитку правової культури молоді в новітніх умовах
українського державотворення, коли Україна впевнено прагне йти шляхом
побудови справжніх правової держави та громадянського суспільства.
Високі моральні принципи, естетичні смаки, політична культура молодої
людини повинні формуватися у нерозривному зв’язку з оволодінням
необхідним обсягом правових знань. Це і зумовлює активізацію правовиховної
роботи серед молоді, зокрема студентів. Не випадково в цьому сенсі
підвищену увагу привертає до себе саме студентська молодь, оскільки ця
соціальна група має всі підстави сподіватися на можливість зайняти високе
місце у соціальній структурі українського суспільства, стати економічною,
технічною та інтелектуальною елітою країни. Тобто студентська молодь – це
соціальна перспектива держави, а її соціальне самопочуття та соціальний
настрій згодом будуть визначальними в суспільстві, становитимуть його
основу [4, с. 82-83].
Побудова правової держави починається з виховання у молоді почуття
відповідальності за свої дії і вчинки, інформування кожного про його права та
обов’язки. Одним із визначальних завдань, яке має бути розв’язане системою
правового виховання, є забезпечення функціональної правової вихованості.
Тому зміст виховання має бути спрямований на здобуття молодими людьми
знань, вмінь, досвіду правових дій, що забезпечують успішність реалізації
інтересів особистості у всіх сферах життя. А ідеї прав людини мають стати
основними та наскрізними в системі всього активного життя молоді, в його
формальних та неформальних проявах.
Говорячи про правове виховання молоді, необхідно планувати роботу і з
батьками, виходячи з того, що за українським законодавством саме батьки
зобов’язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров’я, фізичний,
духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці. Поряд із цим,
як стверджує С. Кравченко, ще одним напрямком правовиховної роботи з
підростаючим поколінням у контексті входження України до світового
співтовариства та створення нових форм спілкування і відносин має стати
подолання гендерних стереотипів, формування гендерної культури серед
молоді на основі рівних загальнолюдських стандартів для жінок, чоловіків та
існуючих правових норм. Адже ні для кого не секрет, що прищепити нашому
народові повагу до прав людини в повсякденному житті, на побутовому рівні в
умовах цивілізованого демократичного суспільства – справа зовсім непроста.
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Потрібні привабливі теми та форми роботи з питань рівності прав жінок і
чоловіків [5].
До складного процесу правового виховання населення України, окрім
політичної еліти, мають долучатися найкращі представники наукової,
педагогічної і творчої інтелігенції. Саме вони повинні відіграти одну з
головних ролей у збережені та розвитку культури в цілому і правової культури
зокрема. Приємно відзначити той факт, що все частіше на питання щодо
розвитку правової культури населення нашої країни звертають увагу
студенти – ті хлопці і дівчата, які в майбутньому впливатимуть на долю
України. Л. Горбунова зауважує: “Система… освіти і виховання має бути
безперервною, починаючи з дошкільного закладу, продовжуючи у школі, у
вузі… Молода людина часто припускається помилок у поведінці, здійснює
невиправні вчинки тільки тому, що не знає, як правильно поводитись в тій чи
іншій ситуації” [6, с. 123]. Дійсно, правова освіта для сучасної України є
необхідною умовою розвитку особистості, запорукою нарощення
інтелектуального потенціалу суспільства, зміцнення авторитету держави на
міжнародній арені. Складовою вдосконалення правової освіти населення на
шляху формування правового світогляду, як стверджує Л. Марченко, є
перебудова системи вивчення правових дисциплін у загальноосвітніх
навчальних закладах, цілеспрямована правовиховна робота у дитячому
середовищі зі збереженням наступності у викладанні правових дисциплін
протягом усього навчального процесу, починаючи з дошкільного
віку [7, с. 156]. Особливо актуальним це питання постає у справі підготовки
фахівців юридичного профілю.
Незаперечним є той факт, що професія юриста є різноплановою. На
першому місці повинні стояти професійні навички та особистісні
характеристики юриста, високий рівень його моральності, правової свідомості
та правової культури. Для цього навчальні заклади юридичного профілю
повинні таким чином змінити систему освіти, щоб їх випускники не тільки
багато знали і багато вміли, але і мали високу правову культуру.
Концепція розвитку юридичної освіти в Україні передбачає підготовку
висококваліфікованих юридичних кадрів, здатних до активної, творчої участі в
державно-правовому житті, які мають політичну, правову і, що надзвичайно
важливо, належну мовну культуру. Культура мови юриста – це літературна
мова, вільне володіння юридичною термінологією, відсутність слів-паразитів,
уміння вибрати правильний тон у розмові [2, с. 46]. Не випадково на
формування мовної культури юриста звернув увагу професор В. Навроцький.
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Він зауважив, що нині мовна культура значної кількості правників перебуває
на низькому рівні, свідченням чого є тексти самих законів, процесуальних
документів, публікацій, усні виступи представників цієї професії. Тому
необхідно надавати значну увагу мовним питанням на заняттях з правознавчих
дисциплін, навчаючи майбутніх правознавців правильній передачі правових
норм мовними засобами [8, с. 98].
Важко не погодитися з думкою С. Богачова про те, що однією з причин
неякісної підготовки правників є рівень підготовки учнів у загальноосвітній
школі. Практика вищої школи показує недоліки загальноосвітньої підготовки
школяра. А це і навчальні програми, за якими здійснюється викладання основ
правознавства у дев’ятих класах, і викладання їх у багатьох випадках
викладачами-нефахівцями, і обмежена кількість годин, відведених на вивчення
вказаного курсу. Все це призводить до формального опанування учнями
правових знань, а, тим більше, практичними навичками у їх
застосуванні [1, с. 151].
Як бачимо, зміст правової освіти і правового виховання сучасної
української молоді ще значною мірою відстає від глобальних тенденцій
розвитку суспільства, від потреб формування вільної особи в умовах
демократизації суспільства. Дедалі більше, як стверджує В. Журавський,
проявляється така серйозна проблема як недостатня відповідність освітньої
юридичної сфери характеру та змісту українських реформ. Спроби
модернізувати змістовий бік на всіх рівнях за рахунок введення у навчальні
плани окремих дисциплін або збільшення кількості навчальних годин
призвели лише до перевантаження студентів. Це позбавило їх можливості
поглиблювати свої знання самостійно, здобувати навички самоосвіти протягом
усього життя. У навчальних закладах ще не сформувався культ знань, що
істотно, з огляду на високий рівень фахової юридичної освіти, допомагає
випускникам знаходити свою нішу на ринку праці [3].
Тому, ставлячи перед собою завдання переосмислити зміст правової
освіти і правового виховання молоді, потрібно взяти до уваги деякі аспекти, а
вже на їх основі виробити конкретні рекомендації:
‒ молодь перш за все необхідно ознайомити з основами демократії,
оскільки вона ще не в повній мірі знає і розуміє, що таке свобода особи,
правова держава, громадянські права та обов’язки;
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‒ про закон потрібно говорити професійно, захоплююче і доступно,
тобто слід використовувати такі форми правової освіти, які будуть сприйняті
не лише за допомогою розуму, але й серця кожної молодої людини;
‒ своєрідними посередниками між молоддю, яка потребує правових
знань, та організаціями, які займаються розповсюдженням цих знань
професійно, повинні стати різні джерела інформації: бібліотеки, ЗМІ, мережа
Інтернет тощо;
‒ кардинальне оновлення змісту освіти дозволить вести роботу щодо
формування правової культури не епізодично, від випадку до випадку, а
системно, маючи перед собою певну мету, завдання, а також шляхи вирішення
поставлених завдань;
‒ зміст правової освіти має полягати у постійній адаптації до потреб
суспільства через освітні та професійні програми, а головне його призначення
у тому, щоб надавати не тільки фундаментальні та професійні знання, але,
насамперед, виховувати законослухняного громадянина демократичної
держави.
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МІСЦЕ ПРАВОВИХ НОРМ У СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ
Актуальність проблеми правового виховання молодих громадян навряд
чи необхідно доводити. Суспільство – це динамічна система: змінюються
покоління, приходять нові молоді члени суспільства і проблема правового
виховання, формування правової культури знову й знову виходить на перший
план, оскільки правове виховання – це важливий елемент соціалізації.
Якщо говорити про ступінь розробки проблеми правового виховання в
академічній літературі, то необхідно зауважити, що тема правового виховання
імпліцитно присутня практично в усіх правознавчих студіях, навчальній
літературі. Тема правового виховання є актуальною і для педагогіки.
Мета даного наукового дослідження: прослідкувати ґенезу правових
норм як специфічного виду соціальних норм; показати взаємозв’язок правових
і моральних норм в контексті правового виховання.
Людина є в першу чергу соціальним творінням, а це означає, що її
існування неможливе поза суспільством. У свою чергу суспільство неможливе
без комунікації, без взаємодії. Соціальні норми є необхідною передумовою
соціальної комунікації, яка робить саме спілкування можливим. Соціальні
норми – поняття складне, яке включає у себе сукупність конкретних видів
соціальних норм: моральних, звичаєвих, релігійних, корпоративних і, нарешті,
правових.
Засвоєння різних видів соціальних норм є важливим і невід’ємним
аспектом соціалізації особистості. Ми називаємо асоціальною, девіантною
поведінкою таку поведінку особи, яка ігнорує дотримання будь-яких
соціальних норм. Саме тому особа з асоціальною поведінкою сприймається в
суспільстві як щось ненормальне та небезпечне, оскільки така поведінка
ставить під загрозу існування соціуму [3, c. 25].
Досить важливу роль у нашому житті відіграють моральні норми. Певна
система моральних норм притаманна будь-якому суспільству. В архаїчних і
традиційних суспільствах моральні норми зазвичай поєднувалися зі
звичаєвими та релігійними. У період, коли людина на зорі своєї історії
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боролася за виживання із нездоланними силами природи, необхідна була така
форма соціальної організації, яка б уможливила існування людини й
суспільства. Такою соціальною формою був рід (родова община), всередині
якого існували чітко злагоджені й суворі механізми за дотриманням звичаєвих
норм. Також існувала чітка система заборон – табу.
Згодом, коли родова організація суспільства почала розпадатися
функцію контролю за дотриманням моральних норма взяла на себе релігія. По
мірі розвитку людської цивілізації і розпаду колективістських форм соціальної
організації, людина все більше перетворювалася на автономного суб’єкта,
отримуючи простір так званої “негативної свободи”, тобто свободи від
втручання різних соціальних інституцій у її життя [2, c. 6-7].
Таким чином, особа стає вільною у виборі своєї поведінки в сенсі
дотримання чи недотримання моральних норм. При цьому єдиним механізмом
впливу на порушника прийнятих у суспільстві моральних норм був осуд з боку
суспільства. Іноді це діяло, а іноді – ні, тому необхідні були більш дієві
механізми.
В умовах, коли суто соціальна влада вже не могла контролювати
поведінку усіх членів суспільства, коли індивідуальна свобода людини почала
неухильно зростати, виникла необхідність у появі нової, специфічної групи
соціальних норм – правових норм. Досить примітно, що значна частина
правових норм фактично ґрунтується на тих чи інших моральних нормах,
прийнятих у суспільстві, перетворюючи їх на загальнообов’язкові, на
імперативні. Приміром, крадіжка є аморальним вчинком. Рівною мірою і закон
визначає крадіжку правопорушенням, за яке особа несе кримінальну
відповідальність. Так само і вбивство є аморальним вчинком; рівною мірою і
кримінальний закон визначає цей вчинок як злочин, а наш основний закон –
Конституція України проголошує життя людини найвищою цінністю.
Як вид соціальних норм – правові норми мають усі ознаки перших,
проте існує дві специфічні ознаки, які якісно відрізняють їх від решти
соціальних норм:
‒ поширеність правових норм на усіх членів суспільства незалежно від
їхнього соціального і майнового статусу, гендерної належності. Відзначимо,
що більшість соціальних норм здебільшого мають більш вузьку сферу
поширення (наприклад корпоративні та релігійні норми);
‒ порушення правових норм тягне за собою настання юридичної
відповідальності в тій чи іншій формі (цивільно-правовій, дисциплінарній,
адміністративній, кримінальній). Невиконання деяких соціальних норм,
приміром, моральних, не тягне за собою такого рівня відповідальності.
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Тобто завдяки правовим нормам людина, що їх порушує, розплачується
найдорожчим обмеженням того ступеня індивідуальної свободи, який вона
отримала у сучасному суспільстві. Це дійсно є дієвим механізмом впливу на
поведінку людини [1, c. 36-37]. Однак, у даному випадку ми наштовхуємося на
серйозну моральну проблему. Правомірна поведінка (перспективна юридична
відповідальність) має ґрунтуватися не лише на факторі страху й примусу,
оскільки таке ставлення все одно буде спонукати нас порушити норми закону,
порушити їх так, щоб уникнути відповідальності.
Таким чином, людина починає керуватися подвійною мораллю.
Правомірна поведінка як елемент правової культури молодого громадянина
України має ґрунтуватися не на страхові та примусі, а на свідомому моральноетичному виборі на користь такої поведінки. Свого часу німецький філософ
Іммануїл Кант, який ґрунтовно займався проблемами етики, сформулював так
званий “категоричний імператив”: “чини так, щоб норма твоєї поведінки могла
стати всезагальним (універсальним) законом для інших людей і для тебе”.
Отже, якщо ми бажаємо, щоб норма нашої поведінки стала всезагальним
законом, то чи може ця норма поведінки бути корисливою та егоїстичною?
Звісно ні, бо в такому випадку така норма не буде регулювати соціальну
взаємодію.
Правове виховання, спрямоване на формування правової свідомості
молодого громадянина України, є невід’ємним і важливим елементом
суспільної правосвідомості та правової культури. Правове виховання має
ґрунтуватися на таких принципах: знання своїх прав, свобод і обов’язків,
повага до прав, свобод і незалежності інших; свідоме негативне ставлення до
правопорушення як такого; усвідомлений вибір варіантів правомірної
поведінки; усвідомлення невідворотної кари за правопорушення.
Таким чином, правові норми попри свою специфіку виявляються досить
тісно пов’язаними із моральними нормами. Поява правових норм як нової
форми соціальних норм була пов’язана із розвитком соціуму та появою такого
специфічного соціального інституту як держава. Адекватне засвоєння
соціальних норм є важливим аспектом соціалізації молодого громадянина і
підвалиною його правосвідомості і правової культури.
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ
У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПРАВА
Теоретичне розуміння правових явищ певною мірою залежить від
методологічного забезпечення дослідження, володіння значною кількістю
методів вивчення явищ навколишнього світу. Характерні для правової системи
України методи самі по собі є недостатніми для теоретичного осмислення
явищ сучасної правової дійсності. Їх доцільно збагатити методами як
суспільних наук, так і природничо-математичних. Методи, які до цього часу
використовують у галузі права, можна назвати традиційними. Оскільки на
сучасному етапі розвитку правової науки збільшується обсяг нормативноправової інформації, тому особливої актуальності набуває застосування
математичних методів для дослідження різноманітних правових явищ і
процесів. Використання математичних методів – це новий ступінь у пізнанні
правових явищ, оскільки їх застосування виявляє закономірності вищого
порядку.
Різні аспекти застосування математичних методів у різних галузях права
досліджувалися та розроблялися у роботах вітчизняних і зарубіжних учених:
В. Авер’янова, С. Алексєєва, О. Бандурки, І. Бойко, В. Брижка, О. Банчука,
О. Олькова, О. Остапенка, Р. Тринька та інших.
Мета дослідження: обґрунтувати доцільність застосування у різних
галузях права математичних методів.
Посилення взаємодії природничих, технічних та юридичних наук,
розвиток процесів інтеграції наукових теорій і методів пізнання, широке
впровадження у практику наукових досліджень комплексного та системного
підходів обумовили необхідність дослідження проблеми міждисциплінарних
зв’язків у праві із застосуванням математичних методів. Вони ще не набули
широкого наукового і практичного використання. Однак динамічні зміни у
сучасному праві спричинюють необхідність застосування нових підходів у
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комплексному аналізі правових явищ у контексті “Програми інформатизації
законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012–2017 рр.” [4].
Нині правознавці наштовхуються на низку проблем законодавчого
характеру. Однак слід зазначити, що інколи причини неефективного
застосування правових норм пов’язані не із законодавством як таким, а із
неоднозначним та несистемним розумінням правових понять.
Сучасний період суспільного розвитку вказує на необхідність пошуку
нових можливостей для осягнення правових явищ, а саме: математичних
закономірностей досліджуваних процесів. Математика, будучи абстрактною
наукою, має універсальний характер, і тому її знання можуть бути застосовані
у межах у суспільних наук, зокрема у юриспруденції, особливо у тих галузях,
де можливий процес формалізації знань для аналізу юридичних явищ, з метою
охоплення “математичним поглядом” масових явищ у різних галузях
права [3, с. 6].
Математика як наука володіє змістовним понятійним апаратом, за
допомогою якого можливо відобразити в абстрактному вигляді структуру
окремих правових систем, їх цілі, функції, процеси збирання, обробки та
використання інформації. До таких понять відносяться: множина, функція,
розпізнавання образів, дерево цілей тощо. Окрім того, в таких галузях
юридичної науки як державне управління, криміналістика часто мають справу
з кількісними показниками, для аналізу яких активно можна використовувати
теорію ймовірностей, математичну статистику, теорію інформації,
математичну логіку, теорію графів, теорію ігор, лінійне і динамічне
програмування [2].
Зміст застосування математичних методів у різних галузях права
включає:
‒ диференціальні рівняння юридичних процесів;
‒ параметричний кореляційний і регресійний аналіз юридичних
процесів;
‒ особливості вивчення юридичних закономірностей по тимчасових
рядах,
‒ еластичність правових норм;
‒ непараметричний кореляційний аналіз юрисдикційних процесів.
Структуру механізму реалізації математичних методів аналізу правових
явищ становлять такі елементи:
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– інституційна складова, що визначає розроблення й аналіз моделі
інформаційних процесів з варіативними регламентами на основі сигнатурних
прецедентів;
– технологічний компонент, що включає певні дії та операції, що
здійснюються у певній послідовності, зі своїми циклами й етапами, які
забезпечують кінцевий результат аналітичної діяльності у межах правових
норм;
– техніко-юридичний компонент, що являє собою сукупність юридичних
засобів, прийомів, способів і методів оцінки об’єкта дослідження, даних про
його стан, динаміку та перспективи розвитку, а також підготовки й
оформлення пропозицій щодо підвищення ефективності правового
регулювання у відповідній сфері [3, с. 8].
Як зазначав М. Шматков, нині можна відзначити, що зусилля фахівців,
які застосовують точні методи математики в правовій галузі, зосереджені в
двох напрямах: перший – це математична обробка результатів правових
досліджень; другий – дослідження структури права, його складових
математичними методами [5]. Математичні методи та математична логіка
дають можливість виявити не тільки кількісні показники, а й структурованість,
параметризацію досліджуваного за їх допомогою явища, використовувати
також фундаментальні властивості математики для здійснення аналізу
правових явищ [1].
Деякі вчені негативно сприймають застосування математичних методів у
юридичних дослідженнях, що, на нашу думку, є результатом буквального
сприйняття математики та юриспруденції. Наприклад, адміністративне право,
яке має справу не з одиничними, а з масовими явищами, правопорушеннями,
причинами, суб’єктами правопорушень, мотивами, умовами, заходами тощо,
не може бути проаналізованим без застосування статистичних і математичних
методів дослідження. Взаємозв’язки між правопорушеннями та їх причинами,
особистістю правопорушника й умовами її формування, заходами
попередження правопорушень і фактично результатами щодо зазначеної дії
мають не динамічний, а статистичний кореляційний характер. Відповідно їх
встановлення є неможливим без математичного апарату [3, с. 7].
Математичні методи в праві – це система математичних способів,
підходів, прийомів, методик, які дають можливість сформулювати у вигляді
математичної моделі або задачі проблемну правову ситуацію, вирішити її,
використовуючи апарат і методологію математичної науки й отримати
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результат, що може бути використаний у законодавчій або правозастосовній
діяльності як рекомендації.
Отже, при застосуванні математичних методів у різних галузях права
використовують методи таких розділів математики як: теорії диференціальних
та інтегральних рівнянь; теорії випадкових процесів; теорії ймовірностей;
методи дослідження операцій; математичну логіку тощо. Проте, їх
застосування ще недостатньо розвинене і математичні методи у різних галузях
права застосовуються обмежено. Не повною мірою застосовуються методи
кореляційного, кластерного, структурного, факторного та причинного аналізу.
Тому в умовах упровадження математичних методів у юриспруденцію постає
потреба у глибокому дослідженні можливостей їх застосування.
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СУДОВА ПРОГРАМА ІЗ БОРОТЬБИ З ПРОГУЛЮВАННЯМ
ЗАНЯТЬ У ШКОЛАХ США
Згідно із законодавством штату Меріленд, кожна особа, яка законно
піклується та виховує дитину віком від п’яти до 16 років, зобов’язана дбати
про те, щоб така дитина ходила до школи. Законодавство також передбачає
штрафи за порушення, а саме: якщо законний опікун або особа, що здійснює
догляд, не подбали про те, щоб дитина ходила до школи, то з такого опікуна
або особи стягується штраф у розмірі від 50 до 100 доларів США за кожен
день незаконної відсутності дитини. Іншою формою покарання є ув’язнення
опікуна строком від десяти до 30 днів, залежно від того, чи виноситься такий
вирок вперше, чи є повторним [1].
Проте, незважаючи на цю імперативну норму права, система середньої
освіти Балтимора, в котрій прогулом вважається відсутність у навчальному
закладі без поважної причини більше ніж 20 днів, веде боротьбу за зниження
рівня прогулів, що постійно утримується на позначці приблизно 30 %. Це
означає, що у Балтиморі за будь-який окремо взятий день шкільні заняття
прогулюють близько 6000 з майже 90 000 учнів.
Чому боротьба за зниження рівня прогулів є важливим питанням для
громади міста у порівнянні з більш невідкладними проблемами, такими як
зловживання алкоголем або наркотиками та злочинність? Високий рівень
прогулів призводить до високого рівня вандалізму та крадіжок.
Повторюваність прогулів, а саме, чим більше дитина прогулює уроки, тим
більш принизливим та несерйозним стає для неї відвідування школи.
Окрім того, проведене дослідження показало, що прогулювання є раннім
індикатором більш серйозної потенційної злочинної поведінки, соціальної
ізоляції, зловживання алкоголем або наркотиками, підліткової вагітності,
неуспішності та виключення зі школи. Такі наслідки перешкоджають молоді
стати повноцінними громадянами і ведуть до таких проблем у дорослому
житті, як насильство, труднощі у подружньому житті, проблеми з
працевлаштуванням, злочинність дорослих та позбавлення волі. Центр у
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справах сімей, дітей та судів (далі – Центр) при школі права Балтиморського
університету витратив багато часу та доклав значних зусиль для того, щоб
розробити новий засіб боротьби із прогулюванням. За фінансової підтримки
Сімейного фонду Чарльза Крейна Центр створив Судову програму із боротьби
з прогулюванням занять у школах (далі – Програма), яка запроваджена нині у
п’яти початкових та середніх школах Балтимора [2].
Місією Центрує створення, сприяння та підтримка національного руху з
інтеграції громади, сімей та судової системи з метою поліпшення життя у
сім’ях та добробуту у суспільстві. Центр у справах сімей, дітей та судів
підходить до проектів з точки зору оздоровчої юриспруденції, тобто втручання
закону для поліпшення життя сімей та дітей та екології розвитку людини. Це
комплексний підхід, що досліджує та пояснює взаємовідносини між дітьми,
сім’ями та багатьма іншими системами, котрі впливають на їхнє життя.
Метою Центрує запровадження змін шляхом поєднання результатів
досліджень та знань у галузі правознавства та соціології з проблемами
реального світу. Окрім того, дотримуючись інституційного бачення
Балтиморського університету, Центр намагається творчо підійти до розробки
рішень проблем міста. Центр у справах сімей, дітей та судів будує свою роботу
на основі розвитку взаємовідносин із зацікавленими сторонамипредставниками широкого кола сфер життя та формування стратегії, що
ґрунтується на діяльності таких зацікавлених сторін. Обравши такий курс у
якості головного, Центр мав намір розробити новий підхід у боротьбі з
прогулюванням занять у школах, який би був спрямований на недопущення
кримінальної поведінки відповідно до чинного законодавства штату Меріленд.
Для розробки своєї Судової програми із боротьби з прогулюванням
занять у школах Центр Балтиморського університету залучив до програми
суддів Окружного та районних судів Балтимора, органи місцевої влади та
органи системи державної освіти міста.
Окрім цих “офіційних” партнерів, Центр провів низку нарад із
зацікавленими особами з метою збору інформації та пропозицій щодо
структури та функціонування цієї програми. У роботі цих нарад взяли участь
представники Міської ради Балтимора, Державної прокуратури, Державного
захисника, Управління соціального забезпечення, Ліги сімей, а також
Адміністративного управління судів та Служби у справах неповнолітніх.
Основним принципом задуму Програми є те, що чим раніше буде
розпочате та частіше проводитиметься розгляд питань, пов’язаних із
прогулюванням занять у школах протягом навчання дитини, тим
ефективнішою буде боротьба з прогулюванням занять. Згідно з моделлю
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Центру, батьки або опікуни повинні брати участь у Судовій програмі із
боротьби з прогулюванням занять у школах, що представляє собою
безконфліктний підхід, націлений на “незлісних” прогульників або тих учнів,
що мають менш ніж 20 днів пропусків без поважної причини та в яких
залишилися навчальні, соціальні та емоційні зв’язки зі школою. Зрештою,
визначаючи, що явище прогулювання занять у школі не існує у вакуумі,
програма Центру націлена на визначення глибинних причин цього явища,
таких як сімейні проблеми дитини та забезпечення підтримки соціальними
службами дітей та їх родин із дотриманням при цьому некарального підходу
до прогулювання.
Судова програма із боротьби з прогулюванням занять у школах
функціонує швидше на території навчального закладу, ніж у залі суду. Тим не
менше, ця програма використовує вагомість посади судді, який не
використовує свої юридичні функції, фізична присутність та моральний
авторитет якого є беззаперечними. Після того, як школи оберуть учнів для
участі у Судовій програмі із боротьби з прогулюванням занять у школах, вони
направляють листи батькам або опікунам, в яких описується ця програма та
запитується дозвіл на участь дітей у програмі і висловлюється вимога, що вони
також повинні взяти участь у ній.
Робота в рамках Судової програми із боротьби з прогулюванням занять у
школах стосовно окремого учня триває приблизно від восьми до десяти тижнів
і є цілком добровільною з боку учня та його батьків або опікуна. У роботі
щотижневих шкільних колегій беруть участь суддя, представники школи,
дитина та батько/мати дитини або опікун. До складу групи з представників
школи можуть входити сімейний адвокат, спостерігач за відвідуванням
шкільних занять, шкільний психолог, соціальний працівник школи, та/або
шкільний координатор, котрий часто є вчителем, який забезпечує зв’язок між
учасниками програми та працівниками школи.
У школі перед проведенням індивідуального засідання з дитиною та
батьком (матір’ю)/опікуном суддя або вчитель-доброволець переглядають
справу кожної дитини. Після цього суддя залучає членів сім’ї до бесіди,
переглядає та обговорює дані щодо відвідування дитиною школи за тиждень
та ставить питання стосовно обставин справи.
Основна роль судді – це закріплення успіхів дитини або виявлення
причин, що призвели до прогулювання дитиною занять у школі. У ході
засідання встановлюються індивідуальні цілі, які дитина має досягти до
наступної колегії. Кожного тижня дитина отримує невеликий подарунок у
якості нагороди. Ден Родрікс, оглядач газети “Балтимор Сан”, після
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відвідування ним колегії за Судовою програмою з боротьби з прогулюванням
занять у школах відзначав: “Cуддя-волонтер, перед роботою у
перевантаженому справами суді із сімейних спорів, намагається трохи
натиснути на дорослих для того, щоб дитина мала перспективи у житті. Це
щось на кшталт дружнього, прямого втручання, яке конче потрібне дітям із
бідних, неповних та неблагополучних сімей” [2].
Серед заходів, які призначає суддя, можуть бути закріплення за дитиною
куратора, виконання письмових завдань, поширення різних соціальних послуг,
спеціальний контроль за рівнем знань дитини та наставництво. Також
вживаються заходи, спрямовані на підтримку батьків, котрі мають такі
труднощі як слабкі організаційні навички, що перешкоджають їм примусити
дітей піти до школи.
Нині Судова програма з боротьби з прогулюванням занять у школах
функціонує у двох початкових навчальних закладах Голабірд та Елмер
Гендерсон та трьох середніх школах, Кантон, Гайлендтаун та Саутіст. Станом
на січень 2006 р. у кожній зі шкіл було проведено по дві колегії за Судовою
програмою з боротьби з прогулюванням занять у школах. До кінця
навчального року заплановано провести в кожному з цих навчальних закладів
по дві додаткові колегії.
Окремими завданнями Судової програми із боротьби з прогулюванням
занять у школах є: 1) зниження рівня прогулювання занять у м. Балтимор; 2)
поліпшення шкільної успішності учнів, які беруть участь у програмі; 3)
зниження у денний час рівня злочинності серед неповнолітніх у районах, що
прилягають до цих навчальних закладів; 4) підвищення рівня
батьківського/опікунського залучення до освіти дитини; 5) розширення
діапазону соціальних послуг, що надаються учням та їх сім’ям.
Окрім згаданих цілей проекту, учні можуть отримати такі переваги:
1) рівень успішності в школі має зрости як в навчальному плані, так і
соціально; 2) учні можуть глибше відчути наближення до школи та громади;
3) у результаті участі членів сім’ї у програмі спостерігається налагодження
стосунків учнів із своїми батьками; 4) учні можуть отримати необхідні
послуги, такі як закріплення куратора, з метою досягнення успіхів у
навчанні [1].
Відзначимо, що у Програмі беруть участь не лише учні державних шкіл.
Студенти школи права Балтиморського університету залучаються до
Студентської дослідницької програми Центру. Цей курс, розроблений з метою
поширення розуміння судової реформи в сімейному праві та
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міждисциплінарного підходу до вирішення проблем сімейного права, відіграє
ключову роль у реалізації Програми.
Студентська дослідницька програма Центрує прикладом того, як школа
права прагне пов’язати теоретичні питання з практикою. Для виконання вимог
експериментального
компоненту,
що
покликаний
супроводжувати
теоретичний аспект Студентської дослідницької програми Центру, студенти
школи права виступають у якості посередників між школами, що залучені до
реалізації Програми. Кожен студент-учасник відповідає за загальне
функціонування Програми в окремій школі, включаючи щотижневе
відвідування нарад, забезпечення доступності даних стосовно відвідування
занять для судді, надання йому допомоги в обробці та моніторингу кожного
учня, у забезпеченні учнів та їх сімей потрібними послугами.
Попередні дані, що були зібрані під час першої колегії Центру, вказують
на приголомшливі результати. Найбільш дивовижні результати були отримані
в двох початкових школах, у яких кількість пропусків та запізнень різко
змінилась. До реалізації Програми було зафіксовано 58 прогулів на одного
учня, а після програми – нуль.
Показники серед учнів середніх шкіл до програми та під час реалізації
програми є менш вражаючими, але принцип виявися таким же. Загалом під час
реалізації Програми кількість прогулів та запізнень помітно зменшилася [1].
Як висловився один із студентів-дослідників Центру: “У вирішенні
проблеми прогулів потрібен індивідуальний підхід до кожного”. Справді, існує
безліч причин прогулювання. Однак, як зазначили студенти-дослідники та
організатори проекту з Центру, багато батьків та опікунів безнадійно шукають
допомоги, щоб зупинити прогулювання; на жаль, часто вони не знають, з чого
розпочати. Дуже часто прогулювання є симптомом серйозної особистої або
сімейної проблеми, для вирішення якої потрібні служби, які, на щастя,
існують. Активізація співпраці між школами та сім’єю відіграє ключову роль.
Участь учнів у Програмі поліпшується, якщо існує послідовна, змістовна
комунікація між школою та батьками або опікунами. Зрештою, якщо Програма
може допомогти дітям підвищити свій рівень відвідування школи, то самим
учням потрібно відчувати зв’язок між щоденним відвідуванням школи та
майбутніми можливостями [2].
Нині центр у справах сімей, дітей та судів передбачає створення посади
Координатора Судової програми із боротьби з прогулюванням занять у школах
(з повною зайнятістю), оскільки нині цю функцію виконує нештатний
працівник. Разом з координацією фактичного проведення судових колегій з
приводу прогулів Координатор Програми визначає доповідачів з актуальних
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для батьків та опікунів тем та виконує великий обсяг роботи із місцевим
населенням. Центр у справах сімей, дітей та судів сподівається залучити
спеціаліста із соціальних послуг для роботи з місцевим населенням, зокрема,
консультування, посередництва та інших соціальних послуг та слугувати
засобом для забезпечення психічного здоров’я та соціального обслуговування
населення. Центр має намір розробити постійні підготовчі курси для шкільних
адміністраторів, консультантів та вчителів із дієвих заходів боротьби з
прогулами. Центр ініціював заходи із налагодження співпраці з діловими
колами та політиками для забезпечення інтернатури та/або працевлаштування
для успішних випускників. Це є один із засобів, щоб продемонструвати учням
зв’язок між відвідуванням занять у школі та можливостями у майбутньому.
Судову програму із боротьби з прогулюванням занять у школах – це
приклад того, як активна участь населення може трансформуватися у зміни на
краще. Центр у справах сімей, дітей та судів та Балтиморський університет
планують не зупинятися на досягнутому. Вважаємо, що прогресивний досвід
Балтиморського університету може бути використаний і в нашій системі
освіти з метою становлення сумлінних та всебічно розвинутих особистостей.
Джерела та література:
1. Бабб Б. Судова програма із боротьби з прогулюванням занять у
школах / Б. Бабб // Право США. – 2012. – № 1-2. – С. 231-238.
2. Pelton T. City to Launch Anti-Truancy Effort / Т. Pelton // Baltimor Sun. –
2003. – Aug. 14. – Р. 3.
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ООН: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Складовою зовнішньої політики незалежної України є діяльність у
міжнародних структурах, які працюють над питаннями протидії світовим
загрозам. Така політика визначається стратегічними національними
інтересами у сфері безпеки та в процесі переходу країни до стійкого розвитку.
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Система безпеки на глобальному рівні, дієвою одиницею якої є
українська держава, спирається на діяльність універсальної Організації
Об’єднаних Націй, яка визнана стрижневою в загальнолюдській конфігурації
протистояння викликам сучасності [6, с. 24].
Організація Об’єднаних Націй була створена в 1945 р. насамперед для
збереження і зміцнення міжнародного миру табезпеки. Статут ООН
обов’язковий для всіх держав, і в його преамбулі записано: “Ми, народи
Об’єднаних Націй, сповнені рішучості врятувати прийдешні покоління від
лиха війни... знову утвердити віру в основні права людини, в гідність та
цінність людської особистості... і з цією метою виявляти терпимість і жити
разом, у мирі один з одним, як добрі сусіди…” [ 3, с. 158].
Україна, яка однією з перших підписала Статут ООН (що набрав
чинності 24 жовтня 1945 р.) і увійшла в групу з 51 держав-засновниць ООН,
після проголошення незалежності визначила участь в діяльності ООН одним з
пріоритетних напрямів своєї зовнішньої політики. Як зазначає науковець
Б. Гончар, після структурних змін, що відбулися у світі, Україна розглядає
ООН як один з гарантів її національної безпеки та незалежності,
територіальної цілісності та непорушності кордонів [1 , с. 49].
Як одна з держав-засновниць ООН Україна неухильно дотримується
цілей та принципів Статуту Організації. У статті 1 Статуту міститься перелік
цілей ООН:
1) підтримувати мир і безпеку і з цією метою вживати ефективні
колективні заходи для запобігання і придушення актів агресії або інших
порушень миру та здійснювати мирними засобами згідно з принципами
справедливості й міжнародного права, налагоджування або вирішення
міжнародних суперечок або ситуацій, які можуть призвести до порушення
миру;
2) розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу
рівноправності й самовизначення народів, а також вживати інші відповідні
заходи для зміцнення загального миру;
3) здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних
проблем економічного, соціального, культурного й гуманітарного характеру, в
заохоченні та розвитку поваги до прав людини й основних свобод для всіх, без
розрізнення за ознаками раси, статі, мови й релігії;
4) бути центром для узгодження дій націй у досягненні спільних
цілей [4, с. 237].
У Статуті сформульовані принципи, відповідно до яких визначено
завдання:
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1) суверенної рівності всіх її членів;
2) сумлінного виконання всіма членами ООН прийнятих на себе за
Статутом зобов’язань;
3) вирішення міжнародних суперечок мирними засобами таким чином,
щоб не піддавати загрозі міжнародний мир, безпеку і справедливість;
4) утримання в міжнародних відносинах від погрози силою або її
застосування як проти територіальної недоторканності або політичної
незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим чином, несумісним із
цілями ООН;
5) надання всіма членами ООН усілякої допомоги їй у всіх діях, що
вживаються нею відповідно до Статуту й утримання від надання допомоги
будь-якій державі, проти якої ООН уживає дії превентивного або примусового
характеру;
6) забезпечення такого стану, за якого держави, що не є членами ООН,
діятимуть відповідно до цих принципів, оскільки це може виявитися
необхідним для підтримання міжнародного миру й безпеки;
7) невтручання у справи, що по суті належать до внутрішньої
компетенції будь-якої держави.
Як і будь-яка міжнародна організація, ООН має власну систему органів.
Відповідно до Статуту, всі органи ООН поділяються на дві групи: головні та
допоміжні. До головних відносять: Генеральну Асамблею, Раду Безпеки,
Економічну і соціальну раду, Міжнародний Суд і Секретаріат. Найвагомішу
роль у справі підтримки міжнародного миру та безпеки належить Генеральній
Асамблеї й Раді Безпеки ООН.
Генеральна Асамблея – представницько-дорадчий орган ООН, що
складається з представників усіх держав – членів організації. Вона
уповноважена обговорювати будь-які питання або справи в межах Статуту
ООН або такі, що стосуються повноважень і функцій кожного з органів ООН
(за винятком тих випадків, коли такі питання перебувають на розгляді Ради
Безпеки і коли необхідно розпочати дії превентивного або примусового
характеру).
Значні повноваження Генеральна Асамблея має також у питаннях
сприяння міжнародному співробітництву в політичній сфері й заохочення
прогресивного розвитку міжнародного права і його кодифікації, сприяння
міжнародному співробітництву у сферах економіки, культури, освіти, охорони
здоров’я, реалізація прав людини й основних свобод. За рекомендаціями Ради
Безпеки Генеральна Асамблея здійснює прийняття нових членів ООН,
призначає Генерального секретаря ООН [4, с. 239] .
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Для забезпечення швидких і ефективних дій ООН її члени покладають
на Раду Безпеки відповідальність за вирішення питання, пов’язаного з
підтриманням миру та безпеки. Дії Ради Безпеки за наявності загрози миру,
порушень миру й актів агресії закріплені в статтях 39-51 Статуту ООН.
Відповідно до статті 39 Рада Безпеки визначає існування будь-якої загрози
миру, будь-якого порушення миру або акту агресії й дає рекомендації або
вирішує, які заходи варто вжити для підтримки або відновлення міжнародного
миру або безпеки.
Рада Безпеки уповноважена вирішувати, які заходи, не пов’язані з
використанням збройних сил, повинні застосовуватися для здійснення її
рішень, і може вимагати від членів ООН їх застосування (повне або часткове
переривання економічних відносин, залізничних, морських, повітряних,
поштових, телеграфних, радіо або інших засобів зв’язку, а також розрив
дипломатичних відносин).
Якщо Рада Безпеки вважатиме, що ці заходи можуть виявитися
недостатніми або вже виявилися недостатніми, вона уповноважена застосувати
такі дії повітряними, морськими або сухопутними силами, які виявляться
необхідними для підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки.
Такі дії можуть включати демонстрації, блокаду й інші операції повітряних,
морських або сухопутних сил членів ООН [4, с. 244].
Допоміжні органи ООН створюються у межах того або іншого головного
органу й підпорядковуються йому. За терміном дії допоміжні органи
об’єднуються у дві групи: органи, створені для виконання будь-якої
конкретної роботи; органи, які функціонують протягом даної (однієї) сесії
головного органу. Завдання будь-якого допоміжного органу ООН носять
обмежений характер. Вони виконують суворо окреслену їх установчим актом
роботу. Діяльність цих органів повністю визначається головним органом, вони
знаходяться у повному підпорядкуванні і під виключним контролем цього
головного органу, вказівки якого для них обов’язкові. Це означає, що головний
орган може скасувати будь-яке рішення допоміжного органу, вилучити з його
компетенції те чи інше питання, сам може розглянути дане питання.
Україна є членом таких органів ООН як Економічна і соціальна рада,
Рада з прав людини, Комісія з наркотичних засобів, Комісія з попередження
злочинності та кримінального правосуддя, Комісія зі сталого розвитку, Комісія
ООН з міжнародного торговельного права та Комітет із програми і
координації. Також представники України неодноразово обирались на керівні
посади головних комітетів сесій Генеральної Асамблеї [5, с. 9].
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Отже, фундаментом існуючої у світі системи колективної безпеки і
багатостороннього співробітництва є Організація Об’єднаних Націй. Сьогодні
жодна країна світу, в тому числі і Україна, не може гарантувати свою безпеку
лише власними силами, без тісної співпраці з впливовими структурами на
зразок ООН. Бути частиною механізму колективної безпеки й оборони означає
отримати надійні гарантії безпеки з боку світового співтовариства.
Джерела та література:
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ:
ПОНЯТТЯ ТА НОВЕЛИ
Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України “Про Національну
поліцію” Національна поліція – це центральний орган виконавчої влади, який
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [3].
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Національна поліція України почала діяти 7 листопада 2015 року. ЇЇ
очолила радник глави МВС України Хатія Деканоїдзе, яка оголосила про
будівництво принципово нової поліції.
Від радянської системи наша країна отримала у спадок авторитарну,
мілітаризовану, репресивну модель органів внутрішніх справ, яку потрібно
було реформувати. У звичному для нас розумінні, окрім України, назва
“міліція” залишалася лише в Білорусі, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані
та в невизнаних республіках – Абхазії, Придністров’ї та Південній Осетії.
Як наголошує дослідник В. Жмінько, наріжним каменем сучасних
реформ правоохоронних органів є перехід від поліцейських сил до
поліцейської служби, яка сприймає громадянське суспільство як партнера та
споживача послуг. Зміст таких процесів є подібним для всіх демократичних
країн і полягає у реалізації трьох малих “д” – демілітаризації, децентралізації,
деполітизації правоохоронних органів, що в результаті складає одну велику
“Д” – демократизацію [2, с. 104].
Варто підкреслити, що низка країн успішно пройшли або проходять
шлях реформування правоохоронної системи. Тож досвід європейських країн з
цього питання може стати в нагоді при здійсненні реформ в Україні.
Завданнями Національної поліції є надання поліцейських послуг у
сферах:
1) забезпечення публічної безпеки та порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства й
держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з надання допомоги
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок
надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [3].
У складі поліції функціонують: кримінальна поліція, патрульна поліція,
органи досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція та
поліція особливого призначення.
Важливими та корисними положеннями Закону України “Про
Національну поліцію” є те, що поліцейські можуть залучатися до участі в
міжнародних операціях з метою підтримання миру і безпеки; рівень довіри
населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності
органів і підрозділів поліції.
Позитивною особливістю Закону також є те, що в ньому чітко визначені
права та обов’язки поліцейського. Уперше не в підзаконних актах, а в законі
прописано, коли поліцейський має право зупинити, оглянути, затримати особу,
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застосувати до неї певні заходи; коли можна здійснювати перевірку
документів, коли і в якому порядку можна проводити перевірку і огляд речей
громадянина, коли можна зупиняти транспортний засіб та проникати в житло
[1, с. 290]. Під час виконання своїх повноважень поліція уповноважена вдатися
до таких заходів примусу як фізичний вплив (сила), застосування спеціальних
засобів та вогнепальної зброї.
Новелою в українському законодавстві є термін “поліцейське
піклування”, яке (згідно статті 41 Закону України “Про Національну поліцію”)
може здійснюватися щодо:
1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду;
2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи
спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі
судового рішення;
3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює
реальну небезпеку оточуючим або собі;
4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння
втратила здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку
оточуючим або собі [3].
Про застосування поліцейського піклування складається протокол, в
якому зазначаються: місце, дата і точний час (година і хвилини) застосування
поліцейського заходу; підстави застосування; опис вилученої зброї чи інших
предметів; клопотання, заяви чи скарги особи, якщо такі надходили, наявність
чи відсутність видимих тілесних ушкоджень. Протокол підписується
поліцейським і особою. Копія протоколу негайно під розпис вручається особі.
Протокол може не надаватися особі для підписання. Людина може бути
позбавлена права на отримання копії протоколу, якщо будуть достатні
підстави вважати, що вона не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. У
такому випадку протокол надається особі чи органу, передбаченому абзацом
другим частини першої цієї статті.
Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу
повідомляє за допомогою технічних засобів відповідального поліцейського в
підрозділі поліції. Поліцейський зобов’язаний надати особі можливість
негайно повідомити про своє місце перебування близьких родичів, членів сім’ї
чи інших осіб за вибором цієї особи. Поліцейський зобов’язаний негайно
повідомити батьків або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та
піклування про місце перебування неповнолітньої особи [3].
Отже, Національна поліція України є новим явищем за своїм змістом та
функціональною значимістю для нашої держави. Її діяльність спрямована на
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надання різноманітних послуг населенню. Багато країн успішно пройшли або
проходять шлях реформування правоохоронних систем, тож сподіваємося, що
й Україна зможе гідно його подолати!
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН З ВАГІТНИМИ ЖІНКАМИ В КОНТЕКСТІ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ
В останні роки наша держава активно декларує свої європейські та
євроатлантичні прагнення, що супроводжується реалізацією правових реформ,
спрямованих на впровадження європейських стандартів у різних сферах
суспільного життя, у тому числі і в галузі трудових відносин. Однією з
найгостріших проблем у цьому контексті є забезпечення реалізації прав та
законних інтересів вагітних жінок. Адже саме вони сприяють покращенню
демографічної ситуації в країні, що надзвичайно актуально в умовах глибокої
соціально-економічної кризи та військового конфлікту на території Донецької
і Луганської областей. Тому видається логічним, що для постмайданної
України життєво необхідно створити згаданій категорії працівників
найсприятливіші умови для життя і праці. А це в свою чергу потребує
системного реформування та вдосконалення чинного законодавства у сфері
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зайнятості вагітних жінок, детальної теоретичної та методологічної розробки
вказаної проблеми, чим і зумовлена актуальність теми нашого дослідження.
На думку К. Шумеляк, законодавство України щодо правового
регулювання прав жінок у цілому відповідає стандартам, закріпленим
Конвенцією про захист прав людини та основних свобод 1950 року та
Європейською соціальною хартією 1996 р. [4, с. 296].
Ст. 8 Європейської соціальної хартії визначає, що з метою ефективного
забезпечення прав працюючих жінок на охорону материнства сторони
зобов’язуються:
• забезпечити працюючим жінкам відпустку на період до і після пологів
загальною тривалістю не менше 14 тижнів або з оплатою такої відпустки, або з
виплатою достатньої допомоги по соціальному забезпеченню, або з наданням
допомоги за рахунок державних коштів;
• вважати незаконним, якщо роботодавець надсилає жінці попередження
про звільнення з роботи у період від дати повідомлення нею свого
роботодавця про вагітність до закінчення її відпустки по вагітності та пологах
або якщо він робить попередження про звільнення у такий час, що воно
втрачає чинність у цей період;
• регламентувати залучення до робіт у нічний час вагітних жінок…;
• заборонити застосування праці вагітних жінок… на підземних гірничих
роботах і всіх інших роботах, які протипоказані жінкам у зв’язку з
небезпечними, шкідливими для здоров’я або важкими умовами праці, і вжити
відповідних заходів для захисту трудових прав цих жінок [2, с. 162-163].
Стаття 179 КЗпП визначає, що на підставі медичного висновку жінкам
надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю
70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у
разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з
дня пологів.
Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється
сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів у разі
народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається
жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до
пологів [3].
Відпустка у зв’язку з пологами й вагітністю для жінок, що постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, становить 180 календарних днів (до і
після пологів) (абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 30 Закону України “Про статус і соціальний
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захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від
28 лютого 1991 року).
Відповідно до статті 39 Закону України “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18 січня 2001
року, жінці надається допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, яку
нараховують і виплачують як за місцем основної роботи, так і за сумісництвом
на підставі листа непрацездатності виходячи з 100 % заробітної плати
працівника [1, с. 84-85].
Стаття 180 КЗпП наголошує, що у разі надання жінкам відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган
зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну та додаткові
відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в
установі, організації в поточному робочому році [3].
Відповідно до статті 56 КЗпП, на прохання вагітної жінки, власник або
уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий
день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цьому випадку
здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
Робота на умовах неповного трудового часу не тягне за собою будь-яких
обмежень обсягу трудових прав працівника [3].
Згідно зі статтею 63 КЗпП, до надурочних робіт забороняється залучати
вагітних жінок [3]. Стаття 174 КЗпП визначає, що забороняється застосування
праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними
умовами праці, а також на підземних роботах, окрім деяких підземних робіт
(нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).
Забороняється також залучення жінок до підіймання й переміщення речей,
вага яких перевищує встановлені для них допустимі норми.
Стаття 185 КЗпП зобов’язує власника або уповноважений ним орган у
разі необхідності видавати вагітним жінкам путівки до санаторіїв та будинків
відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також надавати їм
матеріальну допомогу [3].
Набрання чинності новим Трудовим кодексом України розширить
перелік прав та соціальних пільг для вагітних жінок. Та навіть на основі
аналізу викладених нами норм чинного КЗпП можемо зробити висновок, що
закріплений цим трудовим законодавством правовий статус вагітних жінок
цілком відповідає європейським та світовим стандартам. Разом з тим, всім
гілкам влади нашої держави необхідно докласти значних зусиль, спрямованих
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на забезпечення дієвого механізму реалізації всіх перелічених прав цієї
категорії працівників. Адже низький рівень правової культури та правовий
нігілізм роботодавців, корумпованість правоохоронних органів, судів та
пасивність майбутніх матерів у питаннях захисту своїх законних інтересів
призводять до чисельних порушень норм трудового права.
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ПРАВО ПАЦІЄНТА НА ІНФОРМАЦІЮ ЗА
ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
З кожним роком зростає рівень правосвідомості та вимогливості
пацієнтів, а отже, тема захисту прав пацієнтів стає щодалі актуальнішою і
гострішою. Також проблема прав пацієнтів жваво обговорюється у засобах
масової інформації, особливо коли йдеться про порушення тих чи інших прав
споживачів медичних послуг. На сьогодні в українському законодавстві
відсутній системний підхід до прав та обов’язків як пацієнтів, так і лікарів,
немає жодного нормативного акта, який би містив чіткий перелік прав і
обов’язків безпосередніх учасників лікувального процесу.
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Права пацієнтів – це перелік норм, які закріплені в Цивільному кодексі
України та Основах законодавства про охорону здоров’я. На жаль, окремого
закону, який би регулював ці права, визначав статус та механізм захисту їх в
Україні немає. На міжнародному рівні ці права закріплені в Лісабонській
декларації стосовно прав пацієнта від 1981 року [3].
В українському законодавстві закріплено загальне визначення поняття
“пацієнт”. Так за ст. 3 Закону України “Основи законодавства України про
охорону здоров’я” пацієнт – це фізична особа, яка звернулася за медичною
допомогою та/або якій надається така допомога. У п. 2.1 Порядку проведення
клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних
випробувань, затвердженого наказом МОЗ України від 23.09.2009 № 690,
передбачено спеціальне визначення пацієнта, а саме досліджуваний (суб’єкт
дослідження) – пацієнт (здоровий доброволець), який згідно з чинним
порядком бере участь у клінічному випробуванні.
Серед важливих прав пацієнта є його право на ознайомлення із всією
необхідною медичною документацією, яка відображає стан його здоров’я та
отримання консультації по ній у інших спеціалістів. Не дотримання цього
права в свою чергу спричиняє несвоєчасну видачу лікарняного листка на
прохання хворого або закриття його раніше ніж зникають симптоми
захворювання, виникнення помилок при оформленні історії хвороби.
Найчастіші помилки, при оформленні історії хвороби пацієнта, які
трапляються на практиці це неправильний запис імені, по батькові або рік
народження пацієнта та виправлення в історії хвороби тощо.
У таких випадках постає проблема неповної (або неправильно
складеної) документації як фактора регулювання взаємовідносин і
забезпечення прав та обов’язків у медичній діяльності. Багато проблем можна
було б уникнути, якби існували певні формалізовані пакети документів, які
відповідали б сучасним вимогам у сфері охорони здоров’я. На жаль, не існує
форм документів, які забезпечують безперервне виконання необхідних
лікарських заходів. Згідно ст. 40 Основ законодавства про охорону здоров’я
громадян України лікарі повинні забезпечувати конфіденційність
інформації [2].
У закладах охорони здоров’я використовується облікова статистична
документація, яка затверджена наказом МОЗ України від 27.12.99 № 302 “Про
затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується
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в поліклініках (амбулаторіях)” [4]. Основним обліковим медичним
документом особи є медична карта амбулаторного хворого (форма № 025/о –
медична книжка). Медичні книжки зберігаються у реєстратурі поліклініки за
номерним принципом. У випадку, коли хворі не відвідували поліклініку п’ять
років і більше, вони передаються до архіву закладу охорони здоров’я. Медичні
книжки знищуються в установленому порядку після п’ятирічного зберігання в
архіві ВМУ. У випадку смерті хворого медична книжка передається до архіву,
де зберігається протягом п’яти років.
Лікар повинен пояснити діагноз хворому, методи лікування, результат
його лікування, проведення різних маніпуляцій і довести до відома пацієнта
інформування та розуміння всієї наданої інформації. Лікар не завжди може
гарантувати хворому, що повністю його вилікує, зменшить страждання,
збереже здоров’я. Недооцінка ролі документів в якості факторів захисту,
враховуючи презумпцію винуватості відповідача в цивільному процесі, все
частіше буде мати для медика несприятливі наслідки.
Документація в медичній сфері відіграє надзвичайно велику роль, нею
визначаються межі відповідальності та прав кожної із сторін. За допомогою
правильного ведення медичної документації можна удосконалити систему
взаємовідносин з пацієнтом, заради однієї мети – кваліфікованого надання
медичної допомоги. Найбільш частими причинами виникнення конфліктних
ситуацій між лікарем та пацієнтом є наступні: 1) порушення (або не
виконання) пацієнтом режиму лікування (затримуються або перериваються
пацієнтом з будь-яких причин етапи лікування); 2) порушення (або
невиконання) пацієнтом лікарських рекомендацій; 3) порушення (або
невиконання) лабораторних обстежень; 4) несвоєчасне звернення пацієнта до
лікаря; 5) неадекватна поведінка пацієнта в період лікування; 6) вимога
пацієнта не дотримуючись запропонованого плану лікування лікарем виконати
його вимоги та водночас відмова від отримання інформації про стан здоров’я;
7) завищені вимоги пацієнта до можливостей медицини, які базуються на
недобросовісній рекламі; 8) непрофесійні консультації лікарів або
неспеціалістів; 9) недотримання плану обстеження пацієнта, тим самим
неправильне визначення діагнозу хворому [3, c. 38].
Для вирішення цих проблем при зверненні до лікувальнопрофілактичного закладу охорони здоров’я необхідно ознайомлювати
пацієнтів з їх правами та створювати засоби для їх захисту. Необхідно
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зазначити, що частина п’ята статті 23 Закону України “Про інформацію”
зазначає, що кожна особа має право ознайомитись із зібраною про неї
інформацією в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
установах і організаціях, якщо ці відомості не є державною або іншою
захищеною законом таємницею. Таким чином, медична інформація, тобто
свідчення про стан здоров’я людини, історію її хвороби, про мету
запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого
розвитку захворювання, в тому числі і про наявність ризику для життя і
здоров’я, за своїм правовим режимом належить до конфіденційної, тобто
інформації з обмеженим доступом. Лікар зобов’язаний на вимогу пацієнта,
членів його сім’ї або законних представників надати їм таку інформацію
повністю і в доступній формі. В особливих випадках, як і передбачено
частиною третьою статті 39 Основ законодавства України про охорону
здоров’я, коли повна інформація може завдати шкоди здоров’ю пацієнта, лікар
може її обмежити [2]. У цьому разі він інформує членів сім’ї або законного
представника пацієнта, враховуючи особисті інтереси хворого. Таким же
чином лікар діє, коли пацієнт перебуває у непритомному стані.
У випадках відмови у наданні або навмисного приховування медичної
інформації від пацієнта, членів його сім’ї або законного представника вони
можуть оскаржити дії чи бездіяльність лікаря безпосередньо до суду або, за
власним вибором, до медичного закладу чи органу охорони здоров’я.
До проблем, не вирішених до кінця у вітчизняному законодавстві,
належать питання щодо забезпечення реалізації права пацієнта на допуск
адвоката та законного представника у разі, коли пацієнт за станом свого
здоров’я не має можливості прямо контактувати зі своїми представниками.
Така ситуація може виникнути у разі інфекційних захворювань, важкого
стану, коли зайві контакти протипоказані з медичної точки зору. У такому
випадку необхідно вдатися до використання спеціального устаткування і місць
для контакту з адвокатами та законними представниками, наприклад, через
скло і за допомогою телефонної слухавки.
Щодо допуску священнослужителя до пацієнта, який перебуває на
стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, Конституція України в
ст. 35 гарантує кожному свободу світогляду та віросповідання, включаючи
свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної,
безперешкодно відправляти релігійні культи та ритуальні обряди, вести
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релігійну діяльність. Закон України “Про свободу совісті та релігійні
організації” від 23 квітня 1991 року містить положення, відповідно до яких
кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті. Це
право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання
за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будьяку релігію або не сповідувати жодної, відправляти релігійні культи, відкрито
виражати та вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання.
Отже, важливе місце серед прав пацієнтів посідає право на інформацію
про стан свого здоров’я, яке закріплене та гарантоване багатьма чинними
нормативно-правовими актами. У той же час право пацієнта на інформацію
найчастіше стає об’єктом порушень з боку окремих керівників медичних
закладів та медичних працівників.
Порушення цього права відбувається у різних формах: відмова у наданні
такої інформації, надання неповної, недостовірної, перекрученої інформації
про стан здоров’я пацієнта, про запропоновані лікувальні заходи та їх
можливий результат, відмова в ознайомленні з первинною медичною
документацією, яка є основним джерелом медичної інформації.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Так судив Ярослав, так вирішували і сини його…
“Руська правда”
Історія державно-правового розвитку на території сучасної України бере
свій початок від середини І-го тис. до н.е., коли у народів і племен Північного
Причорномор’я з’являються перші державні утворення. Однак, коли мова йде
саме про український кримінальний процес, то першим етапом його
становлення слід вважати кримінально-процесуальне право Київської Русі.
Зауважимо, що до утворення Київської Русі поведінка та дії східних
слов’ян регулювалися звичаєвим правом. Історичні відомості про застосування
звичаї нормативного характеру містяться у літописах і повідомленнях
зарубіжних авторів. Так, розповідаючи про східнослов’янські племена,
літописець у “Повісті временних літ” зазначав, що ці племена “имяху обычаи
свои, и закон отец своих, и преданья, каждо свой нрав” [1].
Першою законодавчою пам’яткою, яка заклала фундамент правовим
законам, є “Руська Правда”, в якій поряд з іншими суспільними нормами
знаходяться і норми кримінального права. Історики вважають, що “Руська
Правда” є першим збірником юридичних законів Київської Русі. Її
актуальність пов’язана з тим, що норми кримінального права стали основою
для формування сучасного кримінального права.
Поряд з “Руською Правдою” джерелом кримінально-процесуального
права Київської Русі є пам’ятки канонічного права: Еклога, Номоканон, Закон
судний людям, Прохірон, церковні статути Володимира Святославовича та
Ярослава Володимировича [1].
Давньоруське право вагому роль надавало розгляду кримінальних справ.
Їх вирішенню присвячено низку статей “Руської Правди” та князівських
статутів. Спочатку поняття “злочин” трактувалося як образа, що наносила
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певні матеріальні та моральні збитки. З часом поняття злочину дещо змінилося
й уже в “Руській Правді” під злочином розуміється не тільки образа, але й
будь-яке порушення закону [3].
Суб’єктами злочину могли бути тільки вільні люди, будь-яка особа,
окрім холопа. Збитки, завдані внаслідок протиправних дій холопів,
відшкодовували їхні власники. Але це не виключало застосування до раба
фізичного впливу. Його можна було катувати, страчувати. Після смерті
Ярослава Мудрого убивства холопів заборонялися, що відображало
зацікавленість феодалів у збереженні від знищення їхньої челяді.
Вікового обмеження кримінальної відповідальності не існувало. У разі
здійснення злочину групою осіб індивідуальна відповідальність кожного не
з’ясовувалася. Міра покарання була однаковою для всіх співучасників.
Історики, проаналізувавши джерельну базу, вказують на такі види
злочинів:
‒ проти князівської влади (повстання, перевіт – перехід на сторону
ворога);
‒ проти церкви та християнської моралі (віровідступництво, церковна
крадіжка, нищення хрестів, розриття могил, чародійство тощо);
‒ майнові;
‒ проти сім’ї й моральності;
‒ проти особи [4].
Зупинимося на деяких з них. Захисту майна, особливо феодалів, у
Київській Русі приділялося багато уваги. Право феодальної власності
охоронялося суворими покараннями щодо тих, хто посягав на нього. “Руська
Правда” знає такий тяжкий злочин, як розбій. Передбачалася відповідальність
за крадіжку – татьбу, тобто таємне викрадення чужого майна (коней, зброї,
одягу). Установлювалася відповідальність за крадіжку чужого холопа.
Каралася крадіжка худоби, сільськогосподарських продуктів тощо. Послідовно
відстоюючи недоторканість права феодальної власності, “Руська Правда”
навіть допускала можливість при певних умовах безкарно убивати злодія,
якого захопили на дворі, у хаті або хліві.
Одним із видів майнового злочину було знищення і пошкодження
чужого майна, списа, щита, одягу, бортні. Небезпечним злочином, за
здійснення якого злодій підлягав вищій мірі покарання, вважався підпал гумна
або двору. Злісне знищення коня або інших свійських тварин каралося
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найвищим штрафом. Злочином вважалося також незаконне користування
чужим майном, особливо самовільна їзда на чужому коні, приховування біглих
холопів, привласнення загублених коней, зброї, одягу [5].
Особливої уваги надавалося злочинам проти сім’ї й моральності. У так
званому світському праві Київської Русі не містилося жодної норми, яка б
охороняла сім’ю і моральність від злочинних посягань. Міри покарань за такі
злочини знаходили свій опис у церковних статутах Володимира та Ярослава.
До них відносилися:
‒ умикання, пошибання (зґвалтування) боярських дружин і дочок;
‒ розпута (самовільне розлучення з дружиною);
‒ народження незаміжньою дочкою позашлюбної дитини;
‒ організація масового пошибання (зґвалтування) дівиць;
‒ укладення шлюбу між близькими родичами;
‒ перелюбство, приведення в будинок нової дружини без розлучення із
старою, двоєжонство;
‒ співжиття із черницею, кума з кумою, брата із сестрою, свекра із
невісткою, одночасне співжиття із двома сестрами, двох братів з однією
дружиною, мачухою тощо [3].
Злочини проти особи поділялися на такі види:
‒ убивство – про нього йдеться у низці статей “Руської правди”;
‒ каліцтво, рани, побої. Найбільшою образою традиційно вважалося
завдання ударів палицею, жердиною, піхвами меча, тупим його боком. За такі
дії на особу накладали великий штраф;
‒ образа людини дією: витягти перед нею меча, штовхнути, вирвати вуса
чи бороду.
Окремо необхідно звернути увагу на види покарань. “Руська Правда”
розрізняє об’єктивну та суб’єктивну сторону діянь: чи було вбивство вчинено
з умислом, чи випадково, чи у стані афекту, чи у бійці, чи у стані сп’яніння.
Метою покарання були відплата та відшкодування збитків. Основним видом
покарання було грошове стягнення з майна злочинця, яке складалося з двох
частин: одна частина вилучалася на користь князя, а інша – як компенсація за
заподіяний злочином збиток йшла потерпілій стороні [5].
Тяжким покаранням у вигляді грошового стягнення була віра –
грошовий штраф, який стягали на користь князя за вбивство вільної людини.
Подвійна віра в розмірі 80 гривен накладалася за вбивство князівських мужів.
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Це наочна ілюстрація існування привілеїв посиленого захисту життя
представників класу феодалів.
За вбивство вільної жінки стягувався штраф в розмірі 20 гривен. На
думку деяких учених, це можна пояснити тим, що на Русі, як і в будь-якому
феодальному суспільстві, узаконено нерівне становище жінки. Родичам
убитого надавалася грошова винагорода, яка називалася головництвом.
Більшість дослідників вважає, що розмір головництва рівнявся розміру віри.
“Руська Правда” детально регулює суму штрафів за членопошкодження.
За вчинення таких злочинів, як відсікання ноги, руки, носа, виколювання очей,
убивство жінки стягувалося “полувир’я”, тобто штраф в розмірі 20 гривен.
“Якщо хто вдарить мечем, не вийнявши його з піхов, або ручкою меча, то 12
гривен за образу”, “А відсіче мечем палець, то 3 гривни, а потерпілому
гривну” [4].
“Руська Правда” передбачала і такий вид покарання як продаж –
грошовий штраф, котрий стягували зі злочинця на користь князя за здійснення
ряду особистих і майнових злочинів. Продаж виражався у суворо
встановлених сумах: 12 (вища ставка продажу), 3 і 1 гривна. Потерпілий
одержував грошове відшкодування (“урок”).
Вищою мірою покарання був так званий “потік і пограбування”. Цей вид
покарання призначався за три види злочинів: убивство в розбої, конокрадство,
підпалювання будинку та гумна. Це покарання виражалося у тому, що
злочинець, в якого конфісковували все майно, виганявся разом із жінкою і
дітьми із общини, що в тих умовах прирікало вигнаних на загибель, а
можливо, і на перетворення його із жінкою і дітьми на рабів.
Смертна кара не була характерна для найдавнішої системи руського
права. Вона виникли перш за все у практиці церковних судів. До правління
князя Володимира смертної кари зазнавали розбійники. Князь Володимир
замінив смертну кару грошовим штрафом. До злодія можна було застосувати
смертну кару лише у виключному випадку: коли його схоплять вночі на місці
злочину, або коли він буде чинити опір. Коли ж злодія схопили та зв’язали, а
потім вбили, то винні мали сплатити штраф: “Якщо когось уб’ють під час
крадіжки у приміщенні, то зарити його як собаку; але, якщо його спіймають і
затримають до світанку, то вести на князівський двір; але, коли уб’ють, але
люди бачили злодія зв’язаним, то платити 12 гривен ”. Такому ж покаранню
підлягав винуватий у вбивстві злодія за межами двору господаря [3].
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Злочини проти шлюбу та моралі у Київській Русі отримали своє
висвітлення, в основному, в церковних статутах. Ці злочини підлягали
церковному суду та грошовому штрафу на користь церковної влади.
Викрадення нареченої, зґвалтування, підпал церковних будівель тощо,
підлягали суду князя чи спільному суду князя і церкви. За таких обставин
штраф розподілявся між церквою і світською (державною) владою [2].
Особливо небезпечним злочином у Київській державі вважалося
посягання на князівську владу, що виявилося насамперед у вигляді повстань.
До винуватих застосовували досить суворі міри покарання, які накладалися
князем.
Отже, кримінальне право в добу Київської Русі, яке, за влучним
спостереженням М. Грушевського, відверто превалювало (зокрема й за
ступенем розробленості його норм) над усіма іншими галузями права, мало
достатньо високий рівень розвитку. Злочин визначався не як порушення
закону чи князівської волі, а як “обида”, тобто спричинення матеріальної чи
моральної шкоди особі чи групі осіб. Види покарання пов'язувалися з
намірами злочинця та пройшли історичний розвиток від помсти до можливості
грошового викупу, або застосування кримінального покарання. Усі види
покарання у своєму комплексі підтримували правопорядок і мирне
співіснування членів суспільства, поєднували завдання матеріального
вирівнювання шкоди потерпілому, а також сприяли утриманню князівської
влади.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ
Кожна людина здатна зробити свій вибір в житті: йти чесним шляхом,
заробляючи необхідні гроші, відмовляючи собі в багатьох задоволеннях і
бажаннях, або вступити на шлях злочину у пошуках легкої наживи. Сьогодні
чимало злочинів вчиняють підлітки. Щороку кількість неповнолітніх
злочинців, на жаль, зростає. До того ж правопорушниками стають дедалі
молодші особи.
І серед дорослих, і серед дітей поширена хибна думка, що закон за
скоєний підлітком злочин ніяких серйозних заходів не передбачає, що
неповнолітні мають особливі привілеї та пільги. Згідно чинного законодавства
України до неповнолітніх осіб (осіб, які не досягли 18-річного віку) може бути
застосована кримінальна відповідальність.
Кримінальна відповідальність – це обов’язок особи дати звіт про свої дії
уповноваженим на те державним органам, а також перетерпіти певні
обмеження, страждання, відчути примусову дію кримінального закону.
Незнання законів не звільняє від кримінальної відповідальності (ст. 68
Конституції України). Чинне законодавство передбачає, що кримінальній
відповідальності та покаранню підлягають особи, яким до скоєння злочину
виповнилось 16 років (ст. 22 КК України).
Проте законодавством передбачене і зниження віку кримінальної
відповідальності – з 14 років. Це зумовлено тим, що особа в 14 років уже
усвідомлює шкоду, небезпечність та протиправність скоєних злочинів. Згідно з
ч. 2 ст. 22, особи, що вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають
кримінальній відповідальності за:
‒ умисне вбивство (ст. 115-117 КК України);
‒ умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, частина третя ст. 345, 346,
350, 377, 398 КК України);
‒ умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження(ст. 122, частина друга
ст. 345, 346, 350, 377, 398 КК України);
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‒ диверсію (ст. 113 КК України);
‒ бандитизм (ст. 257 КК України);
‒ терористичний акт (ст. 258 КК України);
‒ захоплення заручників (ст. 147 і 349 КК України);
‒ зґвалтування (ст. 152 КК України);
‒ насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
(ст. 153);
‒ крадіжку (ст. 185, частина перша ст. 262, 308 КК України);
‒ грабіж (ст. 186, 262, 308 КК України);
‒ розбій (ст. 187, частина третя ст. 262, 308 КК України);
‒ вимагання (ст. 189, 262, 308 КК України);
‒ умисне знищення або пошкодження майна (частина друга ст. 194, 347,
352, 378, частини друга та третя ст. 399 КК України);
‒ пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277
КК України);
‒ угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного,
морського чи річкового судна (ст. 278 КК України);
‒ незаконне заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя ст.
278 КК України);
‒ хуліганство (ст. 296 КК України).
‒ посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника
правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді,
народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із
здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з
діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги представника іноземної
держави (ст. 112, 348, 379, 400, 443 КК України);
Згідно ст. 98 ККУ до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні
злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань:
‒ штраф;
‒ громадські роботи;
‒ виправні роботи;
‒ арешт;
‒ позбавлення волі на певний строк.
Кримінальна відповідальність та відповідальність неповнолітніх осіб має
певні особливості. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої
тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від
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кримінальної відповідальності, замінивши її примусовими заходами виховного
характеру.
Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний
дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.
Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від
16 до 18 років на строк від 30 до 120 годин і полягають у виконанні
неповнолітнім робіт у вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість
виконання даного виду покарання не може перевищувати 2-х годин на день.
Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення
злочину вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на термін від 6
місяців до 10 років, а у випадку скоєння особливо тяжкого злочину,
поєднаного з умисним позбавленням життя людини, – на строк до 15 років.
Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі,
відбувають його у спеціальних виховних установах. Призначення покарання
неповнолітньому у виді позбавлення волі не може перевищувати 15 років.
Також до осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі за злочин,
вчинений у віці до 18 років, може бути застосоване умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання незалежно від тяжкості вчиненого
злочину. Також законодавством передбачене погашення та зняття судимості.
Крім того, при провадженні попереднього слідства та розгляді в суді
справи відносно неповнолітнього, крім загальних обставин, обов’язково
з’ясовується вік неповнолітнього, стан здоров’я та загального розвитку, умови
життя та виховання неповнолітнього, обставини, що негативно впливали на
виховання неповнолітнього та інше.
Згідно зі ст. 105 ККУ, до особи, яка вчинила злочин у віці до 18 років,
який не є особливо тяжким, суд може застосувати примусові заходи виховного
характеру, які не є кримінальним покаранням. У цьому разі суд застосовує до
неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:
‒ застереження;
‒ обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки
неповнолітнього;
‒ передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють,
чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також
окремих громадян на їхнє прохання;
‒ покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і
має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних
майнових збитків;
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‒ направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної
установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не
перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та
порядок їх залишення визначаються законом.
Варто зазначити, що до неповнолітнього може бути застосовано кілька
примусових заходів виховного характеру. Тривалість заходів виховного
характеру встановлюється судом, який їх призначає. Суд може також визнати
за необхідне призначити неповнолітньому вихователя.
Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної
установи для дітей і підлітків до його виправлення є найбільш суворим
примусовим заходом виховного характеру. Особа, яка не досягла 18-річного
віку, поміщається до загальноосвітньої школи соціальної реабілітації або
професійного училища соціальної реабілітації. До спеціальних навчальновиховних установ неповнолітні направляються, коли вони вийшли з-під
контролю батьків чи осіб, які їх замінюють, не піддаються виховному впливу і
не можуть бути виправлені шляхом застосування інших заходів виховного
характеру. Разом з тим не можуть направлятися у ці установи особи, визнані
інвалідами, а також ті, яким за висновком відповідних спеціалістів
перебування в таких закладах протипоказане за станом здоров’я.
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ІНСТИТУТ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку людства закономірною є тенденція до зміни
механізмів регулювання відносин у такому суспільному інституті, як сім’я, що
мають здійснюватися самими її членами без втручання будь-яких публічних
органів та держави в цілому.
В основі сімейних зв’язків лежить не тільки духовна спільність, а й
певна матеріальна база. Громадяни переважної більшості розвинених країн
світу визнали доцільність існування інституту шлюбного договору в
законодавстві. Найпоширенішим шлюбний договір є у країнах Західної
Європи, США та Канаді. Найчастіше його оформляють заможні люди –
політики, бізнесмени, співаки, зірки кіно та інші. У різних країнах цей інститут
має свої особливості, проте мета його існування єдина – надати подружжю
можливості для самостійного визначення своїх відносин у шлюбі [3, с. 82].
В Україні шлюбний договір – це відносно нове правове явище. Як
зазначає науковець А. Пономарьов, соціально-економічний розвиток та
еволюція цивільно-правових і сімейних відносин у нашій країні закономірно
викликали появу шлюбного договору, коли 23 червня 1992 року Верховна Рада
України прийняла Закон України “Про внесення змін і доповнень до Кодексу
про шлюб та сім’ю Української РСР”, згідно з яким Кодекс було доповнено
статтею 271 – “Права подружжя на укладення шлюбного контракту”, яка
передбачала можливість укладання шлюбного контракту між особами, які
вступають у шлюб.
Подальший свій розвиток інститут шлюбного договору отримав з
прийняттям та вступом в дію 1 січня 2004 року нового Сімейного кодексу
України, в якому відносини подружжя щодо укладення шлюбного договору
закріплені у главі 10.
Як новий для сімейного законодавства правовий інститут, шлюбний
договір потребує детального аналізу. Це стосується насамперед визначення
його правової природи та значення в процесі регулювання майнових відносин
подружжя.
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Визначенню правової природи шлюбного договору присвячені праці
таких науковців як М. Антокольського, О. Дзера, І. Жилінкова, І. Краська,
Ю. Червоного, О. Явора та інших.
Чинне сімейне законодавство України не містить поняття шлюбного
договору. У найбільш загальному тлумаченні шлюбний договір – це
домовленість наречених або подружжя щодо встановлення майнових прав та
обов’язків, пов’язаних з укладенням шлюбу, його існуванням та припиненням.
Перші спроби узагальнення наукового визначення поняття шлюбного
договору (контракту) були зроблені Ф. Брокгаузом та І. Єфроном понад сто
років тому в енциклопедичному словнику, де шлюбний договір визначався як
юридичний термін сімейного права, який означав викладену в спеціальному
акті угоду, укладену до чи після вступу в шлюб, і визначав майнові та деякі
немайнові відносини, які випливають із шлюбного союзу, як для тих, що взяли
шлюб, так і для третіх осіб, інтереси яких можуть збігатися з інтересами того
чи іншого подружжя, або їх разом [8, с. 42].
На думку Ю. Червоного, шлюбний договір є сімейно-правовим
договором, оскільки його суб’єктами є лише подружжя [6, с. 93]. Як і будьякий інший цивільно-правовий договір, шлюбний контракт має істотні
особливості, котрі дозволяють розглядати його як самостійний вид договору.
Відповідно до ч. 1 ст. 92 Сімейного кодексу України суб’єктами
шлюбного договору можуть бути дві категорії осіб: які подали до державного
органу РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу (наречені), та які зареєстрували
шлюб (подружжя) [7].
Сторонами шлюбного договору можуть бути не тільки повнолітні, а й
неповнолітні особи. Порядок укладення шлюбного договору неповнолітніми
особами має певні особливості. Згідно з частиною 2 статті 92 СК України на
укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є
неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника,
засвідчена нотаріусом [7]. Шлюбний договір укладається у письмовій формі і
нотаріально посвідчується.
Згідно із частиною 1 статті 95 СК України дія шлюбного договору, який
укладено до реєстрації шлюбу, починається з моменту реєстрації шлюбу.
Якщо договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його
нотаріального посвідчення.
Як зазначає науковець Є. Харитонов, не виключається можливість
пов’язати момент, з якого шлюбний договір набирає чинності, з подією, яка
відбудеться у майбутньому [5, с. 178]. У шлюбному договорі сторони можуть
передбачити, що дія шлюбного договору може розпочатись лише після
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розірвання шлюбу.
У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а
також строки тривалості окремих прав та обов’язків. Подружжя може укласти
шлюбний договір на певний чітко визначений термін. Наприклад, подружжя
укладає договір на перший рік спільного подружнього життя. Через один рік
подружжя буде мати можливість укласти новий договір або продовжити
спільне проживання на загальних умовах, визначених законом. У шлюбному
договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і
після припинення шлюбу.
Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям,
визначаються їхні майнові права та обов’язки (ч. 1 ст. 93 СК України).
Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов’язки
подружжя як батьків.
Сторони у шлюбному договорі можуть визначати:
а) правовий режим майна (ст. 97 СК України);
б) порядок користування житлом (ст. 98 СК України);
в) право на утримання (ст. 99 СК України).
Згідно із частиною 3 статті 93 СК України, шлюбний договір не може
регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між
ними і дітьми [5, с. 176].
Як зазначає науковець О. Михальнюк, попри пряму законодавчу
заборону, закріплену в частині 3 статті 93 СК України, у теорії сімейного
права виникає багато дискусій стосовно категоричності норми СК України, яке
стосується того, що шлюбний договір може регулювати лише майнові права
подружжя [4, с. 89].
За кордоном предметом шлюбного договору можуть бути як майнові,
так і особисті немайнові відносини подружжя. З точки зору сімейного права, у
багатьох країнах контракт дає змогу подружжю (майбутньому подружжю)
точніше сформулювати свої очікування від шлюбу; визначити характер своїх
майбутніх взаємовідносин і відносин з іншими людьми; коло спілкування;
види діяльності, яким віддають перевагу тощо. У зв’язку з цим такого роду
положення включаються у шлюбний контракт для стимулювання належної
поведінки подружжя в шлюбі, а не для їх примусового виконання.
В американському праві такі умови отримали назву “умови про силу
життя”. При цьому спектр таких угод найширший. Сторони можуть,
наприклад, долучити до шлюбного договору положення, що стосуються
інтересів неповнолітніх (про методи виховання та контролю за дитиною;
визначення його релігії; порядок зустрічей з дитиною дідусів і бабусь тощо);
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друзів подружжя (скільки і яких друзів вони хотіли мати, скільки часу вони
планують проводити з друзями і які форми спілкування з ними є бажаними);
сфера професійної зайнятості подружжя (хто з них буде працювати, скільки
часу ймовірно подружжя витрачатимуть на роботу, яким чином вони будуть
приймати рішення про зміну робочого місця тощо); сексуальних відносин
подружжя (періодичність, способи сексуальних відносин тощо) [4, с. 90].
Шлюбний договір особистих відносин подружжя має містити такі умови,
які кожна подружня пара визначить для себе індивідуально, але за умови, що
гарантовані Конституцією права людини не порушуватимуться. Дослідник
О. Михальнюк підкреслює, що на сьогодні в Україні подружжя часто
звертаються до нотаріусів з проханням укласти шлюбний договір і серед
можливих умов договору хочуть закріпити положення, що будуть регулювати
особисті немайнові відносини. У зразках шлюбних договорів часто можна
виявити умови, що стосуються особистих відносин подружжя. Пропонуються
такі формулювання: “у разі нещасного випадку або хвороби зобов’язуємося
надавати один одному постійну моральну підтримку”, “зобов’язуємося
узгоджувати між собою умови виховання і навчання дітей”, “члени сім’ї не
будуть обмежувати одне одного у виборі способів спілкування, занять
спортом, відвідування розважальних установ”. Нерідко сторони хочуть
включити в договір умови щодо імені майбутньої дитини, її віросповідання,
місця проживання та інше [4, с. 90].
Л. Липець пропонує внести, враховуючи досвід зарубіжних країн,
зокрема США, до системи сімейного права України такі види шлюбного
договору:
– шлюбний договір юридичних змін – договір, провідною функцією
якого є вирішення суто юридичних питань подружжя, вирішення яких є
обов’язковим для кожної сім’ї (прізвище кожного з подружжя після укладення
шлюбу, місце проживання тощо), зразок такого договору повинен
затверджуватись Міністерством юстиції України;
– шлюбний договір особистих відносин подружжя, головна функція
якого полягає у врегулюванні внутрішніх (не юридичних) питань подружжя.
Він містить умови, які кожна подружня пара визначить для себе індивідуально
(питання проведення релігійної церемонії шлюбу (вінчання), розподілу
сімейного бюджету тощо);
– шлюбний договір подружжя, що перебуває у стані сепарації;
– шлюбний договір подружжя, що перебуває в режимі “гостьового
шлюбу”;
– шлюбний договір про примирення [2, с. 39].
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Законодавством заборонено змінювати умови шлюбного договору в
односторонньому порядку (стаття 100 СК України). Вносити зміни до нього
можна за взаємною згодою обох із подружжя. Таку угоду потрібно
нотаріально посвідчити. Окрім того, на вимогу одного з подружжя шлюбний
договір за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його
інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дітей, які мають
істотне значення.
Одностороння відмова від шлюбного договору (як і одностороння зміна
його умов) не допускається (стаття 101 СК України). Але спільна відмова
подружжя від шлюбного договору цілком можлива. Тоді за вибором подружжя
права та обов’язки , встановлені шлюбним договором, припиняються з
моменту його укладення або в день подання нотаріусу заяви про відмову від
нього [1, с. 10]. Законодавством передбачено також розірвання шлюбного
договору (стаття 102 СК України) та визнання шлюбного договору недійсним
(стаття 103 СК України).
Таким чином, інститут шлюбного договору має певну специфіку і
потребує подальшого наукового дослідження та вдосконалення. Але в
сучасних ринкових умовах і на шляху України до європейської інтеграції
шлюбний договір надзвичайно важливий правовий інститут, що розширює
диспозитивні можливості суб’єктів сімейно-правових відносин, надаючи їм
можливість регулювати свої майнові відносини відповідно до своїх
індивідуальних потреб. Водночас вважаємо, що необхідно досліджувати і
враховувати досвід зарубіжних країн з цього питання, оскільки інститут
шлюбного договору вже тривалий час існує в правових системах більшості
країн світу.
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CІМЕЙНЕ ПРАВО В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
Сімейне право традиційно відноситься до компетенції окремих штатів.
Проте федеральне конституційне право набуває все більшого значення. Окрім
того, Конгрес США, використовуючи вплив і можливості федеральної влади,
прийняв ряд рішень з деяких питань сімейного права, зокрема, в галузі
надання допомоги малозабезпеченим сім’ям та для виконання зобов’язань зі
сплати аліментів на утримання дітей. Активну роботу у галузі сімейного права
проводять комісари з питань уніфікації законів, яким не завжди вдається
домогтися прийняття законодавчими органами штатів однакових законів,
очевидно, через переконання, що політика у галузі сімейного права повинна
розроблятися законодавчими органами штатів. У результаті правові норми
різних штатів мають істотні відмінності. Здебільшого правові норми штатів,
що регулюють сімейні відносини, законодавчо оформлені. Але і судові
рішення відіграють величезну роль, оскільки положення законодавчих актів,
як правило, носять загальний характер. У кращому випадку в законодавчих
актах (статутах) наводиться перелік факторів, які повинні враховуватися судом
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при прийнятті рішень. Таким чином, багато питань передаються на розсуд
суду, і багато що залежить від обставин конкретної справи.
Вступати у шлюб має право особа, яка досягла визначеного законом
віку, є розумово здатною і не перебуває в іншому шлюбі. Шлюбний вік у
різних штатах встановлено, як правило, на рівні 16-18 років. Розумова
здатність передбачає, що особа усвідомлює характер та наслідки вступу у
шлюб на момент вчинення цього акту, поки не буде доведено, що в зазначений
момент особа страждала на психічний розлад чи перебувала в стані
примусового алкогольного або наркотичного сп’яніння. У випадку укладення
шлюбу особою, яка страждає на психічний розлад, потрібна згода її законного
опікуна. Вступ у шлюб можливий лише з добровільної згоди обох сторін.
Якщо одна із сторін вступає у шлюб примусово, такий шлюб вважається
недійсним. Добровільна згода також не має юридичної сили, якщо вона
отримана в результаті шахрайства, розіграшу або пов’язана з іншими
прихованими мотивами [2].
Процедура одруження починається з того, що особи, котрі вступають у
шлюб, отримують дозвіл на вступ у шлюб у окружного клерка. Дана вимога є,
як правило, формальною, окрім тих випадків, коли у шлюб вступають із
близькими родичами або особами однієї статі, та коли одна з осіб або обидві
особи не мають законного права на вступ у шлюб (наприклад, якщо одна з осіб
вже перебуває в шлюбі). Дозвіл на одруження у більшості штатів видається
майже відразу після подання заяви, як правило у період від трьох днів до
тижня. У багатьох штатах діє вимога здачі аналізу крові на виявлення хвороб,
що передаються статевим шляхом (наприклад, сифілісу чи гонореї), хоча
результати обстеження не можуть служити підставою відмови в праві на вступ
у шлюб. У деяких штатах введено вимогу на дослідження наявності у людини
синдрому набутого імунодефіциту (СНІД). Нарешті, особи, що вступають в
шлюб, повинні зареєструвати свій шлюб у присутності особи, яка за законом
має відповідні повноваження. Це може бути представник церкви: патер, рабин
чи пастор. Такими повноваженнями наділені й деякі представники влади:
суддя, мер міста. Як правило, влаштовується урочиста церемонія, на якій
особи, що беруть шлюб, оголошують про свій намір. Світське призначення
такої вимоги – публічно повідомити і усвідомити серйозність взаємних
зобов’язань.
Приблизно чверть штатів визнають “громадянські” шлюби. Такі шлюби
формально не відповідають описаним вище вимогам. У 37 штатах були
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прийняті закони або прецедентне право, що скасовують інститут
громадянського шлюбу. Особи вступають у такий неофіційний шлюб за
взаємною згодою, але дозволу на вступ у шлюб не отримують і шлюб не
оформляють. Взаємна згода майже ніколи не оформляється у письмовому
вигляді і досить рідко детально узгоджується сторонами. Суди визнають таку
згоду постфактум – шляхом висновків про існування такої угоди на основі
поведінки сторін. Визнаний громадянський шлюб дає змогу подружжю та
дітям мати ті ж матеріальні вигоди і юридичні права, які передбачені у
випадках офіційно зареєстрованого шлюбу [3].
Найчастіше факт укладання громадянського шлюбу потрібно встановити
в разі смерті одного з подружжя, коли інший вимагає своєї частки майна чи
інших виплат, пов’язаних зі шлюбом, наприклад, компенсації від роботодавця
чи соціальної допомоги. При встановленні судом факту існування
громадянського шлюбу беруться до уваги наступні обставини: чи поводила
себе пара публічно як подружжя, чи жили вони разом, чи заповнювали спільні
податкові декларації, мали спільний банківський рахунок або здійснювали
інші дії, що вказують на наявність наміру одружитись. Окрім того, в діях
чоловіка і жінки повинні бути ознаки дійсного наміру перебувати у шлюбі, і
обидва повинні мати законне право вступити в шлюб.
Громадянський шлюб визнається усіма штатами, якщо цей шлюб був
дійсним там і тоді, де його було укладено. Більшість судів, що розглядають
такі питання, у випадку конфлікту правових норм покладаються на право, яке
визначене законом за місцем одруження. Отже, громадянський шлюб,
укладений в законному порядку в одному штаті, буде визнаний дійсним навіть
у тих штатах, в яких громадянські шлюби не дозволені.
У більшості штатів особи, які мають намір вступити в шлюб, можуть
визначити в договірному порядку права щодо майна подружжя та
матеріального забезпечення, яке вони будуть здійснювати після вступу в
шлюб. Для цього використовується дошлюбний договір. У минулому такі
договори могли впливати на майнові права подружжя лише після смерті
одного з них. У більшості випадків такі договори укладалися за наявності
величезних відмінностей у фінансовому становищі осіб, які вступають у
шлюб, або у випадку вступу у шлюб двох літніх людей, які бажають захистити
права своїх дітей від попередніх шлюбів на спадкування [2].
Проте останнім часом шлюбні договори все частіше регулюють порядок
розподілу майна після розлучення. Не всі штати визнають договори, укладені
на випадок розлучення, найчастіше на тій підставі, що вони сприяють
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розлученню. Деякі суди не бачать реальних доказів того, що дошлюбні
договори сприяють розірванню шлюбів, а оскільки розірвання шлюбу –
звичний факт життя, доцільно дати подружжю можливість домовитися про те,
які майнові та аліментні права вони матимуть у разі якщо їх шлюб,
незважаючи на всі зусилля сторін, буде розірваний. Однак навіть у тих штатах,
які визнають дошлюбні договори, суди зазвичай вимагають, щоб сторони
надавали повні відомості про свої активи та пасиви і щоб договори були
справедливими. Суд не стане вимагати примусового виконання договору, який
носить явно несправедливий або односторонній характер, особливо у
випадках, коли очевидно, що одна із сторін скористалася недосвідченістю
протилежної сторони в ділових питаннях. Окрім того, суд враховує те, що
подружжю може бути складно передбачити, в якому становищі вони
опиняться у момент можливого розлучення, і для врахування можливих змін
застосовуються норми права справедливості.
У 1983 р. був розроблений Уніфікований закон про дошлюбні договори;
станом на сьогодні він прийнятий у 16 штатах. Цей закон не лише забезпечує
примусове виконання дошлюбних договорів, але й фіксує зазначені вище
винятки, встановлені нормами загального права [1].
Судовий позов про розлучення є цивільно-правовим позовом, що
розглядається за нормами права справедливості. У минулому для розірвання
шлюбу в США потрібно було, щоб одна сторона подружжя довела провину
іншої сторони. Закони різних штатів передбачали різноманітні підстави для
розлучення, але спільними були такі: пияцтво, подружня зрада, заподіяння
фізичних ушкоджень і моральних страждань, залишення сім’ї, божевілля. Але
у 1969 р. в штаті Каліфорнія був прийнятий закон про “безвинне” розлучення,
і це стало початком революції в сімейному праві. Підставами для розлучення
цей закон визнавав “несумісні розбіжності, що призвели до непоправного
розриву у шлюбі” або “невиліковне божевілля”. У 1970 р. комісари з питань
уніфікації права прийняли § 302 Уніфікованого закону про шлюб та
розлучення (Uniform Marriage and Divorce Act, UMDA), яким передбачено, що
єдиною підставою для розлучення є та обставина, що “шлюб непоправно
зруйнований”. Це в цілому означає, що розлучення можливе, якщо одна
сторона цього бажає. Така політика відсутності провини сторін дозволяє не
втручатися у приватне життя сім’ї, пом’якшити взаємну неприязнь подружжя,
а також – у випадках, коли обидва з подружжя бажають розлучитися, – не
“вигадувати” підстави, які відповідали б вимогам законодавства.
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Найголовнішим є те, що вина одного з подружжя може бути взята до уваги
при вирішенні питань про встановлення опіки над дітьми, врегулюванні
майнових відносин подружжя та зобов’язань з утримання подружжя.
Особливо запеклі спори у відношенні провини одного з подружжя виникають
у випадках, коли доведення вини у шлюбі позбавляє цю сторону права на
аліменти [2].
Протягом багатьох років штат Нью-Йорк залишався єдиним штатом, у
якому для отримання розлучення судді все ще вимагали надання доказів
провини. Ця ситуація змінилася у 2010 р., коли губернатор штату підписав
новий закон про розірвання шлюбу “без провини” сторін [3].
Закони багатьох штатів передбачають деяку відстрочку перед
винесенням рішення про розлучення. Типовий період такої відстрочки для
бездітних пар становить два місяці та шість місяців для сімейних пар з дітьми.
Тим не менше у деяких штатах очікування рішення може тривати до двох
років. Крім того, суди деяких штатів суворо дотримуються положення про те,
що руйнування подружніх відносин носить дійсно непоправний характер, і
вимагають надати докази того, що робилися спроби примирення або
врегулювання існуючих проблем, проте вони виявилися безуспішними. Якщо
існує можливість примирення подружжя, парам надається можливість
скористатися послугами консультантів із шлюбно-сімейних відносин.
Отже, сімейне право США зазнало суттєвих еволюційних та
революційних змін у зв’язку з історичними соціально-політичними
трансформаціями в суспільстві. Вивчення міжнародного досвіду у галузі
сімейного права в умовах глобалізації сучасного світу, динамічних
інтеграційних та міграційних процесів перетворюється на першочергове
завдання порівняльного правознавства.
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ЗМІНИ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ США ЗА 50 РОКІВ
Секція сімейного права в Американській асоціації юристів була
заснована у 1958 р. під час бебі-буму, нового післявоєнного стилю життя у
приміських районах. Кількість шлюбів була високою, а розлучень – низькою.
Більшість подружніх пар дотримувалися чітких і ясних гендерних ролей,
чоловіки виконували обов’язки годувальників, а життя жінок визначалося їх
завданнями як дружин і матерів.
Шлюбно-сімейне право було зовсім іншим 50 років тому. Розлучення все
ще було важко отримати – законодавством більшості штатів вимагався доказ
серйозної сімейної провини. Заміжні жінки отримали право укладати договори
та мати майно у власності, проте в більшості штатів чоловік не міг бути
притягнутий до відповідальності за зґвалтування дружини. На той час
Верховний суд вже звернув увагу на хронічні проблеми принципу повної
довіри та поваги, розглянув туристське розлучення (переїзд до іншого штату, у
якому легше отримати розлучення), але ще не дослідив закони, що
забороняють міжрасові шлюби, використання протизаплідних засобів і аборти,
або закони, які класифікують дітей (і батьків) за критерієм законності їх
народження. “Революція розлучення” кінця 1960-1970-х рр. була ще попереду,
але стара система розлучення на основі сімейної провини повільно
руйнувалася під власною вагою [1].
Хоча моделі сім’ї в 1950-х рр. виявилися стабільними, перші ознаки
майбутніх змін почали визначатися як у праві, так і у тогочасній масовій
культурі. Коли члени Американської асоціації юристів зібралися разом, щоб
сформувати секцію сімейного права, вони були частиною більш широкого,
реформаторського руху, націленого на зміну правил, які утримували пари
пов’язаними за законом, навіть якщо їх шлюб був непоправно порушений.
Реформатори часто були ідеалістами, що прагнули поліпшити шлюб і сімейне
життя за допомогою більш раціонального та “терапевтичного” підходу до
розлучення. З 1958 р. зміни в сім’ї і сімейному праві стали відбуватися швидко
й безперервно та часто описувались такими епічними словами, як
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перетворення та революція. Упродовж цього бурхливого періоду питання
стосовно шлюбу залишалися на другому плані, затьмарені розлученням,
співжиттям,
позашлюбним
батьківством,
абортами
та
новими
репродуктивними технологіями, а також насильством в сім’ї. Але якщо
відкинути ці великі зміни в законодавстві, шлюб залишається в центрі
дискусії, яка є більш спірною та політично орієнтованою, ніж зазначені
вище [3].
Шлюб і зміни в шлюбі протягом останніх 50 років були глибоко
пов’язаними з поточними змінами права, політики і суспільства. Нині, як і в
минулому, інститути шлюбного та сімейного життя США відображають
глибинні цінності суспільства. Г. Мен стверджував, що “рух прогресивного
суспільства до цих пір був рухом від встановленого законом статусу до
статусу, визначеного договором”. Хоча Г. Мен зробив це спостереження більш
ніж століття тому, зміни протягом останніх 50 років, схоже, підтверджували
його пророкування настільки, що, можливо, це здивувало б і його самого.
Право значною мірою відмовилось від впливу моралі на шлюб та розлучення,
від правового статусу, що колись визначав права та обов’язки чоловіка й
дружини. Оскільки конституційні норми про приватність, належну правову
процедуру та рівний захист стали відігравати важливу роль в обмеженні сфери
державного регулювання сімейних відносин, сімейно-правові норми
законодавства штатів стають все більш нейтральними [2].
У своїй праці “Публічні клятви: історія шлюбу і нації” Н. Котт описує
зміни, що відбулися за останні 50 років, як “ліквідацію” шлюбу, в якій держава
більше не визначає і не підтримує єдиної моделі шлюбу. Натомість ми є
свідками того, що різні види шлюбу та подібних до шлюбу відносин мають
важливі соціальні та правові наслідки. Демографічний доказ змін в шлюбній
поведінці очевидний та істотний. Дані перепису населення свідчать, що
сьогодні у шлюб вступає менше людей, ніж у 1958 р. Вони, як правило,
укладають шлюб у більш пізньому віці та мають набагато більше шансів на
розлучення. У 1958 р. рівень розлучень досяг післявоєнного мінімуму,
склавши приблизно 2,2 розлучення на 1000 людей. Ці показники збільшилися з
1960 по 1980 р., досягнувши 5,3 % з подальшим зниженням до нинішніх 3,6 %.
Заміжні жінки сьогодні частіше працюють поза домом. Якщо в 1958 р. тільки
30 % заміжніх жінок займалися оплачуваною трудовою діяльністю, то в 2002
р. до неї були залучені більш ніж 60 %. Нині цей показник становить більше
ніж дві третини заміжніх жінок, які мають дітей віком до 18 років [1].
Демографи також простежують суттєві зміни в народжуваності протягом
останніх 50 років. У 1958 р. рівень народжуваності на 1000 населення становив
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24,5 народжених, а до 2001 р. він скоротився до 14. У той же час частка
народжених у незаміжніх жінок значно зросла: з п’яти відсотків від усіх
народжень у 1958 р. до більш ніж третини від загальної кількості пологів у
2001 р. Протягом цього періоду неухильно зростає кількість випадків
співмешкання. Згідно з переписом 2000 р. нараховувалося майже 5,5 млн.
неодружених пар, у тому числі 600 000 одностатевих пар, і ця цифра більш ніж
у десять разів перевищує показник, зафіксований у 1970 р. Для деяких пар
співжиття є прелюдією до шлюбу, в той час як для інших воно є його заміною.
У багатьох неодружених пар є діти. Більше 40 % різностатевих пар, які живуть
у громадянському шлюбі, жили з дітьми в 2000 р., так само як більше 20 %
одностатевих пар з партнерами-чоловіками і 30 % з партнерами-жінками.
Кількість громадянських (незареєстрованих) шлюбів зросла, незважаючи на те,
що процес укладання шлюбу в цілому стає легшим для різностатевих пар; все
менше штатів висувають вимогу про період очікування перед реєстрацією
шлюбу або вимогу проведення аналізу крові наречених [1].
Хоча кількість випадків громадянського шлюбу зросла, їх правова
безпека знизилася: штати продовжують ліквідовувати старий інститут
незареєстрованого шлюбу, на який колись поширювались засоби правового
захисту сімейного права та спадкового права. Е. Черлін описав процес
“деінституціоналізації” шлюбу, що сталася протягом цього періоду у зв’язку з
тим, що “соціальні зміни спричиняють ситуації, не врегульовані правовими
нормами, і люди більше не можуть покладатися на загальне розуміння про те,
як діяти”. Він визначив зміни у поділі праці в сім’ї, збільшення випадків
виховання дітей поза шлюбом, різке зростання кількості розлучень,
поширення випадків співжиття і одностатевих шлюбів як зміни в
американському сімейному житті, які зробили внесок у цей процес. Він також
відзначив довгострокові культурні тенденції, які змінили значення шлюбу в
минулому столітті, зокрема зростання цінності шлюбу, в якому перед його
укладенням чоловік і жінка домовляються про кількість дітей і умови
розлучення, а також перехід до більш індивідуалістичного погляду на
подружні стосунки.
Окрім того, зміни за останні 50 років відображають зростаюче
розділення релігійних та правових поглядів на шлюб. Зміни в сімейній
поведінці та відносинах протягом цього періоду відповідали подіям у
шлюбному праві, а вони в свою чергу пов’язані з соціальними і правовими
змінами. Одним з напрямів змін є революція в конституційних нормах про
приватність, рівність та належну правову процедуру. Іншою радикальною
зміною є зміна в правах і ролях жінок у шлюбі та в суспільстві в цілому. Хоча
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шлюб, як і раніше, займає привілейоване становище в праві, у сфері політики
нові демографічні реалії сприяли виникненню суперечок про правові норми і
засоби захисту потреб позашлюбних дітей та сімей, а також пошуку шляхів, за
допомогою яких право може зберегти шлюб як соціальний інститут [2].
Гендерні ролі та права. У загальному праві шлюб був побудований на
законі про статус заміжньої жінки, за яким юридичний статус заміжньої жінки
включався до статусу її чоловіка. До 1958 р. заміжні жінки більше не були
повністю недієздатними за загальним правом, але в інтересах сімейної
приватності закон, як і раніше, обмежував кількість договорів, які могла б
укладати подружня пара, не дозволяв чоловіку та дружині порушити справу
один проти одного і не розглядав подружнє зґвалтування і насильство в сім’ї
як серйозний злочин. З 1958 р. правило подружнього імунітету від деліктних
позовів значною мірою було скасовано та стало укладатись більше шлюбних
договорів, хоча наслідки статусу заміжньої жінки досі збереглися в цих та
інших областях. Найбільш застарілі з цих законів були переглянуті під час
реформ стосовно домашнього насильства та зґвалтування дружини.
Хоча ці нові закони значно поліпшили фізичну безпеку жінок, державні
закони продовжують розглядати зґвалтування в шлюбі як менш тяжкий
злочин, що засновується на концепції шлюбної приватності разом з законом
про статус заміжньої жінки. Економічна складова статусу заміжньої жінки
збереглася і після 1950-х рр. у формі зайнятості, оподаткування та законів про
виплати соціального забезпечення, що обмежували можливість жінок
працювати на рівних з чоловіками [2].
Зміцнення шлюбу. У відповідь на демографічні дані, які свідчать про
зниження кількості шлюбів і збільшення розлучень, законодавчі органи в ряді
штатів прийняли закони, призначені для заохочення та збереження шлюбу. Ряд
штатів прийняли закони, які заохочували пари отримувати дошлюбне
консультування або пройти курси шлюбної освіти. У 1997 р. Луїзіана стала
першим штатом, що прийняв закон щодо шлюбних контрактів, який
встановлював альтернативні форми шлюбу в штаті та дозволяв парам обирати,
якому правовому регулюванню вони віддають перевагу. Відповідно до
шлюбних контрактів, пари повинні були проходити дошлюбне
консультування, а також обмежувались підстави для розлучення. Починаючи з
1997 р. Арканзас і Арізона також прийняли закони про шлюбні контракти.
У цілому науковці стверджують, що символічне значення шлюбу
залишається високим, і, можливо, навіть підвищилося, незважаючи на те, що
його практична важливість знизилася. Вчені помітили, що багато осіб та пар з
низькими доходами відкладають шлюб, поки вони не матимуть можливості
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або матеріальних ресурсів, щоб зробити це успішно. Окрім того, в
дослідженні, заснованому на даних опитувань за 1980 і 2000 рр., П. Амато та
його колеги дійшли висновку, що за 20 років шлюби стали “міцнішими та
приносять більше задоволення в одних випадках, та слабкішими в інших”, при
цьому з’явилися значні відмінності між різними типами шлюбу та докази того,
що гендерна рівність та економічна захищеність були особливо важливими для
сімейного успіху [1]. З цієї точки зору здоров’я шлюбу як інституту, очевидно,
тісно пов’язане з рядом більш широких економічних і соціальних питань. За 50
років істотно змінилася форма шлюбу, але не його фундаментальне значення.
Шлюб, як і раніше, має значення для сім’ї та суспільства. Перед
американським суспільством стоїть завдання зберегти те, що було постійним, і
звільнити місце для змін, які будуть тримати соціальний і правовий інститут
шлюбу живим та таким, що матиме значення у житті наших майбутніх
поколінь.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН:
ВИДИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
В умовах формування ринкових відносин в економіці України,
інтенсивного використання природних ресурсів, загострення екологічної
проблеми важливого значення набуває питання чіткого визначення у
законодавстві екологічних прав та обов’язків громадян, основних форм
охорони та захисту навколишнього середовища.
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Проблема екологічних прав досить ґрунтовно висвітлена міжнародною
спільнотою. Істотну роль відіграла Стокгольмська конференція ООН з питань
охорони довкілля, що відбулася у 1972 році. Ряд положень про місце людини у
природі, принципи людської діяльності закріплено у Всесвітній хартії природи
та в Конвенції ООН щодо навколишнього середовища і розвитку (1992 р.,
Бразилія) [5].
Нині дослідженню екологічних прав та обов’язків присвячені праці
таких вітчизняних учених як А. Гетьмана, С. Єлькіна, В. Комарницького,
В. Опришка,В. Шевченко, М. Шульги, Ф. Шульженка та інших.
Екологічні права належать до суб’єктивних прав, підставою для
виникнення яких є екологічна система. Суб’єктивне екологічне право
громадян є правовою формою реалізації їх екологічних інтересів, основою
виникнення і задоволення яких є екологічні потреби. Екологічні права як вид
суб’єктивних прав – це сукупність норм, що регулюють поведінку громадян з
приводу використання й охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки.
Це означає, що законодавство надає громадянину юридичну можливість:
користуватися навколишнім природним середовищем як природною сферою,
придатною для життя і такою, яка відповідає вимогам екологічної безпеки;
домагатися від держави, всіх інших осіб виконання ними обов’язків щодо
розумного використання, відтворення й охорони довкілля, забезпечення його
екологічної безпеки.
Екологічні права, визначені законодавством, досить різноманітні. У
науковій літературі подано різні класифікації цих прав. Зокрема, за
юридичною сутністю екологічні права можна поділити на:
‒ конституційні права, визначені основним законом країни;
‒ права, що встановлені спеціальними законами, переважна більшість
норм яких спрямована на регулювання тих чи інших екологічних відносин;
‒ права, які передбачені підзаконними нормативними актами та
договорами [2].
До першої групи належать права, передбачені у ст. 50 Конституції
України: право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, вільного доступу до
інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту, а також право на її поширення.
До другої групи входять перелічені у ст. 9 Закону України “Про охорону
навколишнього природного середовища” права кожного на участь в
обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення,
будівництва та реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан
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довкілля, та внесення пропозицій до державних і господарських органів,
установ та організацій з цих питань; участь у розробці та здійсненні
природоохоронних заходів; участь у проведенні громадської екологічної
експертизи; здійснення загального й спеціального використання природних
ресурсів; об’єднання у громадські природоохоронні формування; здобуття
екологічної освіти та інші [3].
Екологічний характер мають права, закріплені іншими законами.
Наприклад, Закон України “Основи законодавства України про охорону
здоров’я” у ст. 6 визначає право кожного громадянина на охорону здоров’я,
що передбачає: безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне
середовище; санітарно-епідемічне благополуччя територій і населеного
пункту, де він проживає; безпечні й здорові умови праці, навчання, побуту та
відпочинку; достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і
здоров’я населення, включаючи існуючі й можливі фактори ризику та їх
ступінь тощо.
Третю групу становлять екологічні права, закріплені у підзаконних
нормативно-правових актах і договорах. Перелік їх різноманітний. Вони також
підлягають еколого-правовій охороні та захисту.
За формою реалізації екологічні права поділяють на індивідуальні та
колективні. Свої екологічні права громадяни можуть реалізувати самостійно, а
також спільно з іншими, об’єднавшись в організації, групи та інші утворення.
Створення громадських природоохоронних об’єднань розширює можливості
громадянина в реалізації екологічних прав.
Екологічним правам повинні відповідати певні екологічні обов’язки.
Екологічний обов’язок – це встановлена законодавством міра належної,
суспільно необхідної поведінки, яка спирається на можливість державного
примусу. У ній виражаються як особисті, так і суспільні екологічні інтереси.
Екологічний обов’язок є одним iз способів забезпечення екологічних прав,
умовою їх реалізації й ефективності [1].
Екологічні обов’язки громадянина закріплені в Конституції України
(ст. 66): “не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині,
відшкодовувати завдані ним збитки”. До конституційних можна віднести
також інші обов’язки, що трансформуються у сферу екологічного права:
власність зобов’язує, вона не повинна використовуватися на шкоду людини та
суспільства (ч. 4 ст. 13); сплачувати податки й збори в порядку та розмірах,
встановлених законом (ст. 67); неухильно додержуватися Конституції та
законів України, не посягати на права інших людей (ст. 68) тощо.
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Екологічні обов’язки отримали своє висвітлення у низці Законів
України. Зокрема, Закон України “Про охорону навколишнього природного
середовища” (ст. 12) визначає наступні екологічні обов’язки: берегти природу,
охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
здійснювати діяльність з дотриманням вимог екологічної безпеки, інших
нормативів та лімітів використання природних ресурсів; не порушувати
екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів; вносити плату за
спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні
правопорушення; компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим
негативним впливам на навколишнє природне середовище тощо. Громадяни
зобов’язані також виконувати екологічні обов’язки, передбачені підзаконними
нормативними актами [4].
З урахуванням суб’єктного складу виокремлюють загальні та спеціальні
екологічні обов’язки. Загальні обов’язки притаманні всім без винятку
громадянам як суб’єктам екологічного права. Спеціальні обов’язки
передбачені чинним поресурсовим екологічним законодавством і базуються на
загальних положеннях права власності та природокористування, забезпечення
вимог екологічної безпеки тощо.
Екологічні обов’язки також поділяють на майнові та немайнові. До
майнових належать обов’язки: компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням
та іншим негативним впливом на довкілля; вносити плату за спеціальне
використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;
компенсувати витрати на проведення екологічної експертизи, аудиторського
аналізу щодо об’єктів і видів діяльності, які становлять підвищену екологічну
небезпеку; впроваджувати нові технології, які запобігають шкідливому впливу
на навколишнє природне середовище і здоров’я людей тощо [4].
До немайнових належать обов’язки: берегти природу, охороняти,
раціонально використовувати її багатства; здійснювати свою діяльність
відповідно до вимог екологічної безпеки; не порушувати права інших
суб’єктів; проводити екологічну експертизу екологічно небезпечних об’єктів
та видів діяльності тощо.
Гарантіями екологічної безпеки для громадян України є широкий
комплекс
взаємопов’язаних
політичних,
економічних,
технічних,
організаційних, виховних, правових та інших заходів.
Отже, екологічне законодавство, по-перше, закріплює екологічні права
та обов’язки громадян України, по-друге, передбачає гарантії їх реалізації, потретє, встановлює правові, соціальні, економічні та інші основи охорони
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навколишнього природного середовища. Екологічне право людини та
громадянина в Україні – це юридично закріплена міра можливої, дозволеної
поведінки людини й громадянина в екологічній сфері.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне
використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки
передбачають дотримання встановленого порядку використання природних
ресурсів. Він забезпечується низкою державно-правових засобів –
організаційних, управлінських, регулятивних, контрольних, які зобов’язують
суб’єктів екологічних правовідносин до виконання певних обов’язків.
Відповідальність за порушення екологічного законодавства є складовою
комплексного інституту юридичної відповідальності, внаслідок чого їй
властиві як загальні риси юридичної відповідальності, так і особливі,
зумовлені специфікою сфери застосування. Слід зазначити, що в юридичній
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літературі багато уваги приділяється аналізу поняття юридичної
відповідальності. Вона визначається, зокрема, як обов’язок винної особи
зазнавати заходів, які до неї застосовані; як один із різновидів санкцій, що
застосовуються на підставі закону до особи, яка допустила порушення норм
права, або ж не сама санкція, а процес її реалізації. У багатьох випадках при
визначенні юридичної відповідальності акцент робиться на застосуванні до
винних осіб заходів державного примусу за вчинене правопорушення. У
спеціальній літературі досить детально проаналізовано всі особливості тих чи
інших визначень юридичної відповідальності.
Відповідальність за порушення екологічного законодавства розглядають
у трьох різних, але взаємопов’язаних значеннях: по-перше, як державний
примус до виконання вимог, закріплених чинним законодавством; по-друге, як
правовідношення, яке реалізується в межах правоохоронних правовідносин,
що виникають між державою в особі її органів і правопорушником, по-третє,
як правовий інститут, що включає сукупність правових норм, які закріплюють
види, засоби і порядок застосування уповноваженими державними органами
примусових заходів впливу на правопорушників [2].
Відповідальність за порушення екологічного законодавства є
міжгалузевим інститутом. Вона реалізується через застосування всіх
традиційних видів відповідальності (кримінальної, адміністративної, цивільноправової і дисциплінарної).
Зміст екологічного правопорушення становлять дії або бездіяльність, які
суперечать вимогам еколого-правових норм. Практично це винне,
протиправне, екологічно небезпечне чи екологічно шкідливе діяння, яке
зазіхає на встановлений порядок у сфері екологічної безпеки,
природокористування, охорони навколишнього природного середовища.
Екологічне правопорушення характеризується у першу чергу такими
рисами, як екологічна спрямованість, екологічна небезпека, екологічна
протиправність. Будь-яке екологічне правопорушення за своїми об’єктивними
властивостями становить протиправну дію особи (фізичної або юридичної),
яка здійснюється шляхом дії або бездіяльності. Екологічна протиправність дії
означає невідповідність її вимогам правових норм у галузі екології. Вона
полягає у повному або частковому невиконанні вимог, ігноруванні правил,
закріплених нормами екологічного законодавства. Порушення нормативних
актів у галузі екології можуть виявлятися у формі активних дій (самовільне
використання природних ресурсів, порушення строків внесення платежів за
використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного
середовища тощо), так і у формі бездіяльності (скажімо, нівелювання заходами
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щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків та іншого шкідливого
впливу на навколишнє природне середовище тощо) [5].
Екологічним правопорушенням властиві й інші спільні ознаки: об’єкт,
суб’єкт, вина правопорушника, наявність причинного зв’язку між
протиправною поведінкою суб’єкта та її наслідками. У більшості випадків
обов’язковою ознакою є наявність завданих збитків. Перелік екологічних
правопорушень досить широкий. В узагальненій формі екологічні
правопорушення сформульовані та закріплені в ст. 68 Закону України “Про
охорону навколишнього природного середовища”, а також у галузевому
поресурсовому законодавстві.
Одним з основних елементів складу екологічного правопорушення є
об’єкт протиправних дій. Вирізняють загальний і спеціальний об’єкти.
Загальний об’єкт екологічних правопорушень – це визначений і закріплений
законом екологічний правопорядок. Як спеціальні об’єкти екологічних
правопорушень можна виділити групи однорідних суспільних відносин,
наприклад, щодо охорони і раціонального використання землі, вод, надр,
тваринного і рослинного світу, атмосферного повітря тощо.
Важливим елементом складу екологічних правопорушень є їх суб’єкти.
Ними можуть бути як окремі громадяни та посадові особи, так і підприємства,
установи й організації – юридичні особи. Правопорушниками в галузі екології
можуть бути і державні органи управління чи органи місцевого
самоврядування, які, наприклад, незаконно розпоряджаються природними
ресурсами, порушують встановлений порядок передачі природних ресурсів у
власність або надання їх у користування [3].
Громадянин як суб’єкт екологічного правопорушення повинен досягти,
за загальним правилом, 16-річного віку і на момент вчинення неправомірних
дій бути дієздатним. Обов’язковою ознакою екологічних правопорушень є
причинний зв’язок між протиправними діями (або бездіяльністю) і наслідками,
що настали (наприклад, завданими збитками або реальною загрозою їх
заподіяння). При відсутності такого зв’язку сам факт заподіяння збитків
природному середовищу в цілому або окремим його компонентам не можна
визнати правопорушенням, вчиненим конкретною особою.
Окремі екологічні правопорушення можуть бути вчиненими лише
навмисно, наприклад незаконне полювання, нецільове використання
природних ресурсів тощо. Деякі правопорушення можуть бути вчинені як
умисно, так і з необережності (наприклад, порушення вимог пожежної безпеки
в лісах та інше).
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Необхідною ознакою екологічного правопорушення в ряді випадків є
наявність шкоди, збитків або реальна загроза їх настання. Шкода, завдана в
результаті екологічних правопорушень, полягає у знищенні або пошкодженні
окремих природних ресурсів, комплексів, виснаженні природних об’єктів, а
також у забрудненні природного середовища або окремих його компонентів,
які перебувають у власності чи користуванні суб’єкта або під охороною
держави.
Щоб cтати підставою юридичної відповідальності, екологічне
правопорушення повинно бути належним чином виявлено і зафіксовано. Цю
функцію здійснюють уповноважені державні органи і посадові особи. Фізичні
і юридичні особи, винні в порушенні екологічного законодавства,
притягуються у встановлених законом порядку до відповідальності [1].
Отже, розглянемо основні види відповідальності за екологічні
правопорушення. Сутність цивільно-правової відповідальності за порушення
екологічного законодавства полягає в покладенні на особу, винну у вчиненні
екологічного правопорушення, несприятливих майнових санкцій. Окрім
загальних умов притягнення до юридичної відповідальності, необхідною
умовою цивільно-правової відповідальності в галузі екології виступає
неправомірність дій громадянина або юридичної особи, наслідком яких є
майнова шкода (здоров’ю людей, майну, природним ресурсам тощо).
Застосування
цивільно-правової
відповідальності
за
екологічні
правопорушення характеризується передусім тим, що, окрім збитків, які
виражені у грошовій формі, в результаті неправомірних дій можливе завдання
екологічної шкоди.
Специфічною рисою цивільно-правової відповідальності є порядок
визначення розміру шкоди, завданої порушенням екологічного законодавства,
який встановлено спеціальними нормативними актами. Цивільним
законодавством передбачена можливість відшкодування не тільки майнових
збитків, але й моральних.
Адміністративна відповідальність, як правило, буває пов’язана із
застосуванням уповноваженими органами і посадовими особами
адміністративних стягнень до суб’єктів, винних у вчиненні адміністративного
проступку в галузі екологічної безпеки, природокористування і охорони
навколишнього природного середовища. Ця відповідальність є оперативним
засобом впливу на правопорушників, бо застосовується в адміністративному,
інколи – в судовому порядку і для її застосування не потрібні підрахунки
збитків. Вона покладається на винних осіб лише за ті проступки, які не є
суспільно небезпечними та передбачені чинним адміністративним
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законодавством. Адміністративні заходи впливу на правопорушників
стимулюють дотримання ними природоохоронних вимог і правил [4].
Відповідно до адміністративного законодавства, за вчинення
екологічного правопорушення застосовується одне з таких стягнень: штраф,
попередження, конфіскація предметів, які були знаряддям правопорушення
або безпосередніми об’єктами правопорушення, позбавлення права вести
діяльність, пов’язану з деякими видами експлуатації природних ресурсів і
охорони природи.
За порушення екологічного законодавства можлива кримінальна
відповідальність. Вона передбачена чинним Кримінальним кодексом і
застосовується тільки судами за вчинення суспільно небезпечних екологічних
правопорушень, тобто злочинів. Відповідні статті, якими встановлена
кримінальна відповідальність за конкретні порушення екологічного
законодавства, зосереджені в розділі 9 “Злочини проти довкілля”
Кримінального кодексу України. Серед цих злочинів розрізняються злочини
проти екологічної безпеки, у сфері землекористування, охорони надр,
атмосферного повітря, у сфері охорони водних ресурсів, лісовикористання,
захисту рослинного і тваринного світу та інше [4].
Порушення правил природокористування і охорони навколишнього
середовища або вчинення аналогічних протиправних дій тягнуть за собою в
одних випадках кримінальну, в інших – адміністративну відповідальність.
Розмежувальним критерієм злочинів і адміністративних проступків виступає
ступінь суспільної небезпеки. Окрім того, враховуються також конкретні
обставини правопорушень: вид і розмір завданої шкоди, конкретні наслідки
тощо.
У тих випадках, коли за екологічні правопорушення не настає ні
кримінальна, ні адміністративна відповідальність, можливе настання
дисциплінарної відповідальності. Вона застосовується на підставі загальних
норм трудового законодавства за дисциплінарні проступки екологічного
характеру. Суб’єктами цієї відповідальності є працівники підприємств,
установ і організацій, а також відповідні посадові особи.
Таким чином, відповідальність в екологічному праві є важливим
складовим
елементом
правового
забезпечення
раціонального
природокористування, відновлення екологічних об’єктів і охорони довкілля.
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ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Сьогодення характеризується фундаментальними трансформаціями у всіх
сферах суспільного буття. Істотну роль у становленні нового соціокультурного
порядку відіграють технічні інновації. Упровадження у виробництво
найновіших досягнень науки і техніки, поява нових технологій, енергоджерел і
матеріалів призвели до революційних змін у житті суспільства. Людство
вступило в епоху науково-технічної революції, що посилило антропогенний
вплив на природу. Однак, цей вплив має суперечливий характер. У ньому
переплітаються позитивні й негативні явища. З одного боку, вдосконалення
технологій і зростання виробництва сприяють більш повному задоволенню
потреб людей, збільшенню виробництва продуктів харчування тощо.
З іншого – забруднюється природне середовище, знищуються ліси,
посилюється ерозія ґрунтів, випадають кислотні дощі, зменшується озоновий
шар землі, погіршується стан здоров’я людей тощо.
Усі ці факти вказують на необхідність здійснення комплексного аналізу
природоохоронних заходів. Кожен громадянин має усвідомити, що
невід’ємною умово сталого економічного та соціального розвитку країни є
охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності
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людини. У статті 50 Конституції України наголошується, що “кожен має право
на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої
порушенням цього права шкоди” [4].
Нині питанням охорони навколишнього середовища, розвитку
екологічного руху в Україні, вироблення й реалізації державної політики у цій
важливій сфері суспільно-політичного життя все більшої уваги приділяють
українські науковці, широка громадськість. Означені питання знайшли
висвітлення у працях В. Джигирея, В. Борейка, В. Крисаченка, С. Васюти,
С. Генсірука, М. Алексієвець та інших.
Мета дослідження: простежити та проаналізувати актуальні питання
охорони навколишнього природного середовища крізь призму національнодержавних пріоритетів на сучасному етапі державотворення. У цьому зв’язку,
передусім, доречним буде визначити загальні проблеми, що стосуються
екології, розвитку основних тенденцій охорони природи. Це дасть змогу
чіткіше визначити питання охорони довкілля та наслідки впливу людини на
нього, простежити еволюцію взаємовідносин людини й природного
середовища та віднайти шляхи гармонізації взаємин людського суспільства та
природи.
Зауважимо, що стратегія природокористування в Україні є однією з
фундаментальних складових стратегії національного відродження на
сучасному етапі. Одним із перших законотворчих проектів незалежної України
було ухвалення Закону “Про охорону навколишнього природно середовища”
(25 червня 1991 р.), у котрому передбачалась система гарантій екологічної
безпеки людини, що вносила певну впорядкованість в систему управління
щодо охорони навколишнього природного середовища. У Законі визначалися
основні принципи охорони навколишнього природного середовища:
пріоритетність вимог екологічної безпеки; гарантування екологічно
безпечного середовища для життя та здоров’я людей; екологізація
матеріального виробництва; науково обґрунтоване узгодження екологічних,
економічних та соціальних інтересів суспільства; збереження просторової та
видової різноманітності й цілісності природних об’єктів і комплексів;
гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан
навколишнього середовища, формування у населення екологічного світогляду;
науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на
навколишнє середовище; стягнення плати за спеціальне використання
природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища
та зниження якості природних ресурсів; вирішення проблем охорони
навколишнього природного середовища на основі широкого міжнародного
співробітництва [2, с. 256].
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Важливим кроком на шляху становлення нормативно-правової бази
природокористування суверенної України стало прийняття Верховною Радою
України Земельного кодексу України (13 березня 1992 р.), Лісового кодексу
України (21 січня 1994 р.), Кодексу України про надра (24 липня 1994 р.),
Закону “Про природно-заповідний фонд України” (16 червня 1992 р.), а також
створення Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України, державних управлінь охорони навколишнього природного
середовища в областях, містах Києві та Севастополі, основними завданнями
яких було забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра, поверхневі та
підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і рослинний світ),
поводження з відходами (крім радіоактивних відходів), небезпечними
хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної та в
межах своєї компетенції, радіаційної безпеки, заповідної справи, формування,
збереження та використання екологічної мережі; інформування населення
через засоби масової інформації про стан навколишнього природного
середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення
надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх
ліквідації [6].
Нині
особливого
значення
надається
процесу
формування
концептуальних основ політики природокористування в Україні –
національної екологічної політики. Екологічна політика України визначається
“Основними напрямами державної політики в галузі охорони навколишнього
середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки”, затвердженими Верховною Радою України у 1998 р. Цей документ
передбачає довгострокову стратегію розв’язання екологічних проблем в
Україні на національному, регіональному, місцевому та об’єктному рівнях.
Нагальним завданням політики у сфері охорони довкілля є проведення
інституційної реформи державної системи охорони довкілля та використання
природних ресурсів; упровадження механізмів та інструментів екологічної
політики, реалізація пріоритетних національних і державних програм з метою
створення умов для сталого збалансованого розвитку держави; створення
державної системи регулювання екологічної безпеки як неодмінної складової
національної безпеки України. У цій галузі визначено конкретні пріоритетні
завдання:
‒ удосконалення економічних механізмів охорони природи та
природокористування з метою формування умов для концентрації фінансових
ресурсів та їх цільового використання, щоб фінансувати невідкладні екологічні
заходи загальнодержавного і регіонального значення;
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‒ суттєве підвищення ефективності застосування мінерально-сировинної
бази та інших природних ресурсів;
‒ створення державної системи моніторингу довкілля та управління
використанням природних ресурсів;
‒ забезпечення безпеки функціонування АЕС;
‒ реалізація екологічних програм, спрямованих на поліпшення якості
повітря, води, розвиток заповідної справи та створення цілісної екомережі,
запровадження і дотримання принципів екологічно збалансованого розвитку;
‒ упровадження нових правових інструментів з метою розширення
можливостей участі громадськості у розв’язанні природоохоронних
проблем [5].
Відзначимо, що в Україні здійснюються роботи щодо створення єдиної
державної системи використання і відтворення природних ресурсів,
спрямовані насамперед на розвиток системи ведення кадастрів природних
ресурсів, удосконалення нормативно-правового забезпечення дозвільноліцензійної діяльності природокористування. Незважаючи на ускладнення, що
виникли під час створення об’єктів природно-заповідного фонду у зв’язку з
проведенням земельної реформи, площі територій природно-заповідного
фонду продовжують збільшуватися [1].
Також триває удосконалення законодавчої бази у сфері екологічної
безпеки та поводження з відходами. Проте останні наукові дослідження
свідчать, що головна проблема забезпечення екологічної безпеки в Україні в
умовах кризового стану екології полягає, насамперед, не стільки у створенні
нормативно-правової бази, скільки у дієвому й ефективному механізмі її
реалізації. Саме через невиконання державних програм поводження з
відходами упродовж десятиріч практично не утилізуються та не
знешкоджуються токсичні відходи І-ІІІ класу небезпеки (накопичено близько
22 млн. тонн). Те ж саме стосується і промислових відходів. Ефективним
важелем має бути державний контроль за дотриманням вимог по поводженню
з відходами, за веденням суб’єктами підприємницької діяльності обліку їх
утворення, утилізації та паспортизації, що передбачено, зокрема Законом
України “Про відходи” [3]. Проте значна частина суб’єктів господарювання,
діяльність яких пов’язана з утворенням відходів, не мають навіть відповідних
дозволів. Це свідчить про те, що державний контроль в цій сфері є
неадекватним тій ситуації, яка склалася в Україні. З огляду на це, при
формуванні оптимального законодавства у сфері забезпечення екологічної
безпеки значної уваги cлід надавати правореалізації щодо першочерговості
спрямування зусиль і впровадження конкретних заходів.
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Таким чином, підвищення якості вітчизняного законодавства у сфері
забезпечення екологічної безпеки також залишається актуальною та важливою
проблемою. Саме низька якість законодавства (недосконалість правового
процесу,
юридичної
техніки,
наявність
внутрішніх
дефектів,
необґрунтованість норм тощо) призводить до суперечливості між
результатами правомірної поведінки і тими цілями, які держава бажала
досягти, приймаючи ту чи іншу норму, що і заважає реалізувати оптимальне
рішення у сфері забезпечення екологічної безпеки. У зв’язку з цим виникає
необхідність у прийнятті єдиного законодавчого акту, який би регламентував
обов’язкові стандарти якості нормативно-правових актів України у сфері
забезпечення екологічної безпеки.
Отже, нині виникає необхідність перебудувати все суспільне життя таким
чином, аби воно не суперечило законам розвитку природи. Це потребує
глибокої й цілеспрямованої роботи в напрямі екологізації суспільної
свідомості, формування принципово нової екологічної культури. Виробити у
кожного громадянина сучасного українського суспільства розуміння
необхідності активної участі у розв’язанні екологічних проблем є
першочерговим завданням сучасної системи освіти та виховання, розвитку
масового громадського екологічного руху суспільних груп та об’єднань,
державних установ. Нагальна потреба розвитку українського суспільства в
сучасних умовах перетворює охорону навколишнього природного середовища
у загальнодержавну справу. Йдеться про те, що без поліпшення
навколишнього природного середовища, не може бути розвинутої, екологічно
чистої української держави та здорової нації.
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НАДРА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ
На сьогодні складно переоцінити значення надр у житті суспільства.
Надра, безсумнівно, є непросто унікальним, а й прикладним ресурсом, який
має суттєву економічну цінність як частина геологічного середовища, що може
використовуватись як операційно-просторовий базис діяльності людей.
Відповідно до ст. 1 КУпН, надра – це частина земної кори, що розташована під
поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для
геологічного вивчення та освоєння [2]. Таким чином, надра одночасно
визначають просторову (геометричну) та експлуатаційну формацію.
Просторовими межами є верхня та нижня. Верхньою межею вважається
поверхня землі або дно водойм. Нижньою межею є той рівень (глибина), якого
за сучасних технологій та устаткування можливо досягти, який можна вивчити
та використати для будь-яких цілей, не заборонених законодавством. Таким
чином, нижній рівень надр зафіксувати в абсолютних цифрах чи поняттях
неможливо.
На сьогодні найглибша свердловина в Україні сягає глибини 7520 м. У
межах Дніпровсько-Донецької западини найглибшою є Східно-Полтавська
6750 м, найглибша у світі свердловина НГ-3 на Кольському півострові у
Росії – 12266 м. Тому саме розвиток технологій та технічні можливості
людства визначають глибину надр. Експлуатаційна складова визначення надр
полягає в тому, що вони в окремих випадках визначаються не глибиною, а
метою використання. Якщо видобувається певна речовина із земної кори або
створюються підземні споруди чи об’єкти, то слід говорити про використання
надр.
Процеси видобутку та застосування надр України регулюються
Конституцією України, Законом України “Про охорону навколишнього
природного середовища”, “Кодексом України про надра” та іншими
законодавчими актами. Наприклад, Закон України “Про нафту та газ” визначає
основні правові, економічні та організаційні засади діяльності нафтогазової
галузі України та регулює відносини, пов’язані з особливостями користування
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нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберіганням та
використанням нафти, газу та продуктів їхньої переробки з метою
забезпечення енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних відносин
у нафтогазовій галузі, захисту прав усіх суб’єктів відносин, що виникають у
зв’язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ
нафти та газу, їх переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією
продуктів їхньої переробки, захистом прав споживачів нафти і газу та
працівників галузі [1].
Чинне законодавство оперує поняттям “державний фонд надр”, яке
включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не
залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної
(морської) економічної зони. Державний фонд надр формується Державним
комітетом України по геології і використанню надр. Потрібно зазначити, що
КУпН основну увагу приділяє саме правовому регулюванню вивчення та
використання корисних копалин. Під останніми розуміються мінеральні
речовини в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні
водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для
промислового використання. Окрім того, об’єктом правового регулювання
законодавства про надра є техногенні родовища корисних копалин як місця, де
накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної
сировини, запаси яких оцінені та мають промислове значення. Такі родовища
можуть виникнути також унаслідок втрат у разі зберігання, транспортування
та використання продуктів переробки мінеральної сировини.
У ст. 4 КУпН передбачено, що надра є виключною власністю народу
України і надаються тільки у користування. У зв’язку з цим використання надр
можливе тільки на праві користування, а на праві власності використання
корисних властивостей надр не здійснюється. Народ України здійснює право
власності на надра через Верховну Раду України та місцеві ради.
Користування надрами є платним. Плата здійснюється у вигляді ренти за
користування надрами [2].
Закони України, а саме ст. 56-59 КУпН передбачають особливі правові
вимоги до охорони надр, основними з яких є:
‒ забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр;
‒ додержання встановленого законодавством порядку надання надр у
користування і недопущення самовільного користування надрами;
‒ раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і
наявних у них компонентів;
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‒ недопущення шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням
надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і
свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд;
‒ охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення,
пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і
промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку;
‒ запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання
корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку
використання цих площ для інших цілей;
‒ запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу
та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів
виробництва, скиданні стічних вод;
‒ додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону
навколишнього природного середовища.
У разі порушення названих вимог КУпН користування надрами може
бути обмежене, тимчасово заборонене (зупинене) або припинене органами
Мінприроди України, Держгірпромнагляду або іншими спеціально
уповноваженими на те державними органами. Окремо охороняються рідкісні
геологічні відшарування, мінералогічні утворення, палеонтологічні об’єкти та
інші ділянки надр, які становлять особливу наукову або культурну цінність.
Законодавство про надра передбачає дисциплінарну, адміністративну,
цивільно-правову і кримінальну відповідальність за скоєння правопорушення.
На підставі викладеного, пропонуємо: а) продовжити наукове вивчення
питання надрокористування в Україні, з огляду на специфіку відповідних
правовідносин, що має призвести до поглибленого теоретичного
обґрунтування й наукового усвідомлення відповідних процесів; б) урахувати
при цьому багатогранність засобів і прийомів вивчення, систематизації з їх
подальшим практичним використанням; в) підготувати наукову базу для
внесення відповідних змін до законодавства, що у свою чергу, дозволить
виконати поставлені практичні завдання й отримати якісно новий регулятор
суспільних відносин з надрокористування, конче необхідний в умовах
сьогодення.
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