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ПЕРЕДМОВА
2017 рік – рік п’ятдесятиліття Полтавського коледжу нафти і газу
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Протягом значного проміжку часу коледж стабільно утримує лідерські позиції на
ринку освітніх послуг. 50 років – це не тільки знаменна дата і підбиття підсумків.
Це час пошуків, нових планів та рух у напрямку до наступних звершень і
перемог.
Пріоритетними напрямками розвитку коледжу є підвищення ефективності
наукової та інноваційної діяльності, упровадження наукових напрацювань в
освітній процес та застосування нових науково-технічних досягнень у підготовці
компетентних фахівців нафтогазової галузі.
Однією із найважливіших складових розвитку студентської молоді є
правове виховання, яке спрямоване на формування усвідомленого розуміння ідей
свободи, прав людини та її громадянської відповідальності. Це завдання
покликаний реалізувати студентський круглий стіл «Держава. Право.
Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку», проведення якого стало
традиційним у нашому навчальному закладі. Приємно відзначити, що до участі в
цьому заході щороку долучається все більше представників вищих навчальних
закладів та загальноосвітніх шкіл Полтавської області.
Проведення студентських круглих столів сприяє формуванню вмінь
науково-дослідницької діяльності, яка є одним із найважливіших засобів
підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів з вищою освітою. Досвід
свідчить, що розвиток наукових досліджень безпосередньо впливає на якість
навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише вимоги до рівня знань
студентів, а й сам процес навчання і його структуру у вищій школі, підвищуючи
ступінь підготовленості майбутніх спеціалістів, сприяючи розширенню їхнього
світогляду. Розвиток науки у вищій школі передбачає підготовку спеціалістів,
здатних, у свою чергу, після закінчення навчання самостійно вирішувати
серйозні наукові завдання, використовувати передові ідеї теорії і практики. Тому
саме у навчальному закладі важливо прищепити студентам інтерес до наукових
досліджень, навчити їх уже на цьому етапі мислити самостійно.
Висловлюємо вдячність усім учасникам круглого столу за плідну
співпрацю, творче мислення і небайдуже ставлення до вирішення важливих
політико-правових та суспільних проблем. Сподіваємось, що практика
проведення таких заходів буде тривати й надалі та приваблювати студентську й
учнівську молодь, наукових керівників до здійснення науково-дослідницької
діяльності, одним із осередків якої є Полтавський коледж нафти і газу
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Редакційна колегія
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ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
У сучасній юридичній науці виділяють різні теорії виникнення держави,
що пояснюють її сутність та соціальні функції. Істотне місце належить
психологічній концепції, під якою розуміють систему поглядів, які пояснюють
процес виникнення держави та права як результат розвитку людської психіки.
Дана теорія була сформульована у Європі наприкінці 30-х років ХІХ ст., коли
почала формуватися психологія як самостійна галузь знань, набули поширення
експериментальні методи дослідження і з’явилися психологічні школи, що
досліджували психіку на фундаментальному рівні. Запозичені соціологами та
юристами ідеї цих шкіл поклали початок формуванню нових напрямів у
юридичній науці.
Прихильники психологічної теорії намагалися віднайти універсальну
причину, котра б пояснила процес виникнення держави і права. Ф. Штір-Зомло
доводив, що появу держави необхідно пов’язувати з прагненням людей до
співжиття в умовах певної організації. На думку Ф.Ф. Кокошкіна, є два
фактори, котрі відіграють вирішальну роль у встановленні суспільної влади:
особиста влада людини над людиною і вплив людей, які створюють у кожному
суспільстві певний комплекс спільних почуттів, настроїв, прагнень і думок, що
впливають на кожну людину як зовнішня зворотна сила. До цього додається
сила звички. Існування влади як сили, котру можна використати для досягнення
певних цілей, породжує в окремих осіб і цілих груп людей прагнення захопити
владу і використати її у своїх інтересах. Це призводить до боротьби за владу,
яка, в свою чергу, сприяє пробудженню свідомого ставлення до влади навіть з
боку тих елементів суспільства, які не беруть безпосередньої участі у цій
боротьбі. Неминучі за умов боротьби тимчасові періоди анархії, коли більшість
населення перебуває у гіршому становищі, ніж за будь-якої влади, призводять
до переконання у необхідності влади взагалі.
У цій теорії влада раціоналізується. Суспільне визнання, що є фактичною
та юридичною підставою державної влади, має змішаний характер, у ньому
переплітаються два психологічні елементи:
Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
4

1) стихійне, інстинктивне підкорення, засноване на почуттях і звичках;
2) свідоме підкорення, що випливає з раціональних мотивів.
Один із провідних представників психологічної школи права
Л.Й. Петражицький вважав, що психіка людини, її імпульси та емоції
відіграють вирішальну роль не тільки у пристосуванні людини до мінливих
умов, а й у виникненні держави і права. На його думку, право є психічним
фактором суспільного життя, це «етичні переживання, емоції, які мають
атрибутивний характер», тобто пов’язані з можливістю пред’явити претензію.
«Наші права, ‒ зазначав він, ‒ по суті, закріплені за нами, такі, що належать
нам, як наш актив, обов’язки інших осіб» [1, с. 168].
Н.М. Коркунов пов’язував виникнення держави з потребою у
«психологічному єднанні людей», «колективній свідомості», у необхідності
розмежування інтересів. Держава виникає, на думку Н.М. Коркунова, у
результаті усвідомлення масою власної залежності від влади.
Е. Дюркгейм на противагу індивідуально-психологічній теорії розвинув
погляд на людину як, перш за все, суспільну, а не біопсихологічну істоту.
Суспільство реалізується як продукт колективної, а не індивідуальної
свідомості людей, у якому формується ідея суспільної солідарності. Для її
забезпечення створюються відповідні державно-правові інститути.
Говорячи про науковість цієї теорії, слід погодитися з Г. Шершеневичем,
який зазначав, що звести все суспільне життя до психологічної взаємодії людей,
пояснити життя суспільства і держави загальними законами психології – таке ж
перебільшення, як і всі інші уявлення про суспільство і державу [4, с. 472].
Своєрідну теорію походження держави створив видатний представник
німецької класичної філософії Г. Гегель. Він стверджував, що в основі всіх
явищ природи і суспільства, а отже, держави і права, лежить абсолютний
духовний і розумний початок – «абсолютна ідея». У своїй праці «Філософія
права» Г. Гегель із позицій об’єктивного ідеалізму критикує теорію договірного
походження держави. Він погоджувався з думкою Ж.-Ж. Руссо, що основою
виникнення держави є воля громадян. Але абсолютною помилкою Ж.-Ж. Руссо,
на думку Г. Гегеля, є те, що він виводить спільну волю з волі окремих
особистостей, в той час, як воля держави є щось об’єктивне, сам по собі
розумний початок, незалежний у своїй основі від визнання волі окремих осіб.
Будучи об’єктивним ідеалістом, Г. Гегель виводив державу і право з
абсолютної ідеї, з вимог розуму. Він критикував міркування прихильників
договірної теорії про те, що держава створена людьми для забезпечення й
охорони свободи особистості та власності. На думку Г. Гегеля, держава не
страхова установа, вона не служить окремим особам і не може бути їх
творінням. Держава є вищою формою реалізації моралі. Вона не служить
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чиїмось інтересам, а є абсолютною самоціллю. Держава має вище право по
відношенню до особистості, а вищий обов’язок останньої – бути гідним членом
держави.
Г. Гегель не сприймав народний суверенітет як ознаку держави й ідею
демократії, що випливає з нього. Верховна влада, на його думку, не може
виражати інтереси народу, тому що народ не тільки не знає, чого хоче «розумна
воля», але й не знає навіть того, чого він сам хоче [2, с. 237].
Таким чином, вчення Г. Гегеля про державу було спрямоване проти теорії
договірного походження держави, природних і невідчужуваних прав людини, а
в кінцевому підсумку проти ідей і цілей буржуазно-демократичної революції.
Якщо ідеологи революційної буржуазії (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо та інші)
розвивали вільні від релігії погляди на державу, то Г. Гегель у витонченомістичній формі відроджував релігійно-теологічне вчення про неї. У його
вченні держава зображується як втілення вищих моральних цінностей, він
створює справжній культ держави, повністю підпорядковуючи їй людину.
Представники психологічної теорії, що виникла в XIX ст., пояснювали
появу держави і права проявом властивостей людської психіки: потребою
підкорятися, наслідуванням, усвідомленням залежності від еліти первісного
суспільства та справедливості визначених дій і відносин тощо.
Природно, що соціальні закономірності реалізуються через людську
поведінку і діяльність. Тому властивості людської психіки, що здійснюють
визначений вплив, не є вирішальними, а з іншого боку – сама людська психіка
формується під впливом відповідних економічних, соціальних та інших
зовнішніх умов [3, с. 286].
Сучасний розвиток суспільного життя дає змогу говорити про те, що
кожна із теорій походження має певний сенс, проте не охоплює феномен
держави як цілісність. Державний механізм суспільної регуляції настільки
складний і своєрідний, що, мабуть, не може бути пояснений окремими
підходами. Потрібне всебічне бачення держави, а це зумовлює необхідність
нового прочитання праць Платона, Фоми Аквінського, Н. Макіавеллі, Г. Гегеля,
М. Бакуніна, Б. Кістяківського та інших теоретиків держави.
Джерела та література:
1. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве /
С.С. Алексеев. – М.: Юридическая литература, 1989. – 287 с.
2. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Котюк В.О. –
К.: Атіка, 2005. – 592 с.
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3. Общая теория права и государства [Текст]: учебник / под ред.
В.В. Лазарева. –М.: Юрист, 1994. – 360 с.
4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун. –
Х.: Консум, 2001. – 664 с.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ
У січні 2017 р. виповнилося 25 років з того часу, коли Верховна Рада
затвердила синьо-жовтий прапор Державним Прапором України. Як відомо,
Державний Прапор – один із трьох офіційних державних атрибутів, що
символізують суверенітет держави. 28 січня 1992 р. Верховна Рада прийняла
Постанову «Про Державний Прапор України», відповідно до якої було
ухвалено: «Затвердити Державним Прапором України національний стяг, що
являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною
горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої –
жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його
довжини 2:3» [3, с. 257].
23-го серпня 2004 р. Президент України Л. Кучма підписав Указ «Про
День Державного Прапора України». Цим Указом «на вшанування
багатовікової історії українського державотворення, державної символіки
незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних
символів України» встановлено в Україні нове свято – День Державного
Прапора України, яке щорічно відзначається 23 серпня [2].
Відзначимо, що державні символи закріплюють конституційно-правові та
міжнародно-правові відносини держави, її устрій, політичний режим і
суверенітет.
Вони
охороняють
державні
інтереси,
конституційно
затверджуються і наділяються спеціальним правовим режимом. Враховуючи їх

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
7

велике не тільки правове, а й соціально-політичне та соціально-психологічне
значення, вони, як правило, створюються, спираючись на історичне минуле
народу, його національні традиції [1, с. 14].
Історія українського прапора розпочалася кілька століть тому.
Український синьо-жовтий стяг – один із найдавніших серед сучасних
національних прапорів. Сучасний український прапор походить від герба
Галицько-Волинського князівства – золотий лев на синьому полі, який з’явився
у другій половині XIII ст.
Щодо кольору прапора та порядку розташування кольорів точилося
чимало дискусій. Одні вважали аутентичними малинові знамена козацької
держави, інші, визнаючи синьо-жовтий стяг, переконували, що його кольори
перевернуті. Утім, саме синьо-жовтий прапор – це символ боротьби за
незалежність України. Синьо-жовтим був стяг генерального штабу головного
отамана С. Петлюри, загони Н. Махна так само використовували блакитножовті прапори. На малюнках Ю. Буцманюка та Л. Перфецького, які були
учасниками визвольних змагань, також зустрічаються саме синьо-жовті
прапори [5, с. 251]. У період створення Української Народної Республіки
22 березня 1918 р. Центральна Рада ухвалила Закон про Державний прапор
республіки, затвердивши жовто-блакитний прапор. 13 листопада 1918 р. синьожовтий прапор став державним символом і Західноукраїнської Народної
Республіки (ЗУНР). Його було затверджено на Прикарпатській Русі, а у
1939 р. – в Карпатській Україні. Під цим прапором населення Західної України
зустрічало Червону армію у вересні 1939 р. За часів радянської влади в УРСР
жовто-блакитна символіка українського прапора (як і знак тризуба) була
заборонена, а будь-які її прояви та відображення переслідувалися владою.
Традиція державної символіки в поєднанні синьої і жовтої барв була відновлена
лише в незалежній Україні [5, c. 110].
24 серпня 1991 р. відбулося проголошення Акта про незалежність
України і над будинком Верховної Ради замайорів синьо-жовтий прапор.
Кажуть, що П. Скоропадський перевернув прапор, прийнятий М. Грушевським.
Однак документи тих часів засвідчили, що, з одного боку, прапор був синьожовтим ще з 1848 р., яким його затвердили на Засіданні Головної Руської Ради
у Львові, а з іншого, у публікаціях того часу не акцентували особливу увагу на
тому, який колір називати першим: синій чи жовтий. Тому в датованих одним
роком джерелах можна зустріти як синьо-жовтий, так і жовто-синій. Варто
звернути увагу на те, що й досі часто можна зустріти вживання «жовто-синій»
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стяг, хоча офіційно державний прапор України – синьо-жовтий. Історики
наводять велику кількість аргументів на захист того, що український прапор
завжди був таким, яким він є сьогодні. І у будь-якому разі перекладати
відповідальність за ситуацію в країні на магічні символи прапору –
нерозумно [7, c. 6].
Наразі існує багато підходів до тлумачення кольорів нашого прапору.
Поширеним є трактування синього кольору як символу мирного неба, а
жовтого – як символу пшениці, мирної праці та достатку. Інше тлумачення
пояснює жовте як символ Творця, Бога-Отця і взагалі – Вищу Духовність. Синє
ж – це все земне, а також свобода вибору, якою Творець наділив свої творіння з
надією, що вони не будуть нею зловживати.
Нині, як і раніше, всі важливі події у житті України відбуваються під
синьо-жовтим стягом. Аналізуючи історичні події, можна впевнено сказати, що
синьо-жовтий прапор був символом українського національного опору проти
комуністично-радянської окупації. А коли розпався СРСР, український біколор
(прапор з двох кольорів) почали використовувати як державний стяг незалежної
України. Офіційно синьо-жовте полотнище стало прапором України 18 вересня
1991 р. за рішенням Президії Верховної Ради України.
Історія свідчить, що багато людей та подій ставали на заваді
затвердження українського прапору як національного символу України. Проте
через багато років, у 2004 р., українці після складного шляху визнання
незалежності своєї країни почали святкувати День Державного Прапора
України на загальнодержавному рівні [6, c. 65].
Беззаперечним є той факт, що національні символи ˗ свідчення високого
духу народу, його історичних прагнень, унікальності, своєрідний генетичний
код нації. Вони покликані слугувати надійною основою формування
громадянських рис особистості, її патріотизму, національної свідомості,
активної життєвої позиції. Зокрема, прапор є втіленням національної єдності,
честі, гідності, традицій державотворення, історії народу.
Нині освітнім закладам відводиться істотна роль у вихованні
шанобливого ставлення молоді до національної символіки. Наказом
Міністерства освіти і науки України затверджено правила поводження з
прапором у навчальних закладах. Зокрема, синьо-жовтий прапор України
піднімається під час відкриття міжнародних конференцій, офіційних церемоній,
вручення призів переможцям міжнародних спортивних змагань. Державний
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Прапор – це не тільки символ, гордість і святиня, а ще й емблема України, яка
символізує її суверенітет, її незалежність, а тому:
А) Державний Прапор ні перед ким не опускається вниз.
Б) Державний Прапор під час вивішування серед інших прапорів має
займати перше, найпочесніше місце (він вивішується або вище за всі інші, або у
фронті інших Прапорів займає правий геральдичний бік).
В) На Державному Прапорі не можна розміщувати предмети, емблеми,
прикраси тощо.
Г) У процесіях Державний Прапор потрібно нести попереду від усіх
інших Прапорів або праворуч від них.
Д) Не можна виставляти ушкодженого Прапора.
Е) Вивішений Державний Прапор не повинен торкатися землі, підлоги.
Е) Державний Прапор ніколи й ніде не можна використовувати як
прикрасу чи декорацію. І з цією метою можна використовувати барви
Державного Прапора, і то лише у випадку державних чи національних свят, під
час державних урочистостей тощо.
Ж) Зображення Державного Прапора не можна використовувати на
рекламах, оголошеннях [4].
Отже, державні символи – це святиня, повага до якої є ознакою високої
громадянської свідомості, національної гідності і, зрештою, культури людини.
Ми, громадяни України, повинні знати, поважати символи своєї Вітчизни і не
дозволити нікому поглумитися над ними. Пишатися тим, що маємо свою
державу, свою землю, свою мову, свої традиції і свої символи – герб, прапор,
гімн. І тільки той буде називатися справжнім патріотом, хто своїми вчинками,
поведінкою, працею, знаннями і вміннями зміцнюватиме її могутність.
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ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Народ повинен битися за закон, як за свої стіни
Геракліт
Говорячи про правову державу, ми маємо на увазі державу, в якій
виключно юридичними засобами забезпечується верховенство права, існує
взаємна відповідальність держави і особи, чітко виражений пріоритет людини
перед державою, наявна висока правосвідомість і правова культура громадян.
Причому, якщо перші дві умови має забезпечувати держава за участю
громадян, то третю умову мають забезпечити особисто громадяни за участю
держави, створивши громадянське суспільство. Під останнім слід розуміти
спільноту «вільних, незалежних, рівноправних людей, кожному з яких держава
забезпечує юридичні можливості бути власником, користуватися економічною
свободою та надійним соціальним захистом, іншими правами та свободами,
брати активну участь у політичному житті та в інших сферах життєдіяльності
людини та громадянина» [1].
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Основою кожного громадянського суспільства є, поза сумнівом, приватна
власність, яка може розвиватися у різних формах. Тільки володіючи власністю,
людина може бути справді вільною та ініціативною у своїх починаннях.
Умовами формування громадянського суспільства є: забезпечення свободи
людини, що спрямована на задоволення її розумних потреб, не завдаючи шкоди
суспільним інтересам; ліквідація відчуженості людини від соціальноекономічних структур і політичних інститутів; забезпечення прав і свобод
людини та громадянина; активна участь у суспільному житті недержавних
самоврядних спільнот людей.
Важливими передумовами розвитку громадянського суспільства є
наступне:
1) приватна власність (матеріальна основа самостійності та незалежності
громадян від держави);
2) закріплення в країні економічних, а також громадянських, політичних
прав та свобод особистості;
3) розвитку демократії і самоврядування в суспільстві;
4) громадянська зрілість людей (законослухняність, навички
користування правами, не забуваючи про обов’язки; небайдужість до долі
співвітчизників, суспільства в цілому і до всього, що відбувається на Землі;
готовність активно співпрацювати з іншими людьми) [2].
Щоб виявити, наскільки підростаюче покоління готове до суспільного
життя, до розбудови громадянського суспільства, ми з допомогою викладача
правознавства Л.Я. Грінченко, провели анкетування серед студентів
Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ. Всього в опитуванні брали
участь 60 чоловік, із них – 35 чоловіків та 25 жінок, студенти першого, другого
та третього курсів віком від 15 до 20 років, які відповіли на 20 запитань.
Тільки 17% опитаних планують вступити до громадської організації або
політичної партії, а значить долучитися до розв’язання суспільних проблем
спільними зусиллями, щоб виявити громадянську активність.
Однією з причин пасивності громадян є зневіра в тому, що громадськість
має вплив на прийняття рішень в Україні. Адже лише 25% вважають, що
громадськість має вплив на прийняття рішень в Україні.
Досить великий відсоток опитаних (70%) заявили, що цікавляться
подіями, які відбуваються в м. Полтаві. Це, на нашу думку, свідчить про те, що
більшість розуміє необхідність бути в курсі основних подій. Але назвати
конкретні події опитані не змогли.
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40% стверджують, що долучалися до якої-небудь толоки, що проходила в
місті. Найчастіше це були справи, організовані вчителями чи викладачами.
48% (майже половина) не усвідомлюють ролі громади будинку у
вирішенні побутових проблем, у той же час, знайти мешканця
багатоповерхівки, який би схвально оцінив стан під’їздів, підвалів, горищ,
ліфтів досить складно. 57% респондентів стверджують, що намагалися
організувати товаришів для виконання певної суспільно корисної справи, але
конкретно назвати змогли лише 12 заходів (серед 60 опитаних це тільки 20%).
83% опитаних турбує майбутнє України, 75% мають власну думку щодо
шляхів розвитку України, що демонструє небайдуже ставлення молоді до
розвитку держави. Але результат слід оцінювати не за розмовами і думками, а
за конкретними справами.
Значних незручностей жителям міста завдають неприбрані від снігу
тротуари взимку та зарості амброзії обабіч вулиць влітку. Проте 28% опитаних
вважають, що подолання цих проблем – це справа рук комунальників.
60% переконані, що громада може здолати ці проблеми. Але чи часто ви
бачили, щоб мешканці багатоповерхівки прибрали сніг хоча б у дворі будинку,
на прилеглих тротуарах? Якщо кожен мешканець багатоповерхівки вирве хоча
б одну амброзію, то в дворі не залишиться жодної. Проте цього ніхто не робить.
До того ж 28% чоловіків і 4% жінок назвали людей, які з власної
ініціативи прибирають у під’їздах, диваками. 34% чоловіків і 8% жінок
особисто залишали сміття на місці відпочинку в лісі, біля річки чи ставка.
93% стверджують, що шукали місце для відпочинку, де не було б сміття. І лише
16% жінок та 49% чоловіків називають тих, хто залишив сміття, несвідомими
громадянами. А інші вважають їх просто відпочиваючими. Тобто переконання,
що культурна людина дбає про навколишнє середовище, що країна стане
охайнішою, якщо ти особисто не залишиш сміття на місці відпочинку, відсутнє.
Як свідчить дослідження, на жаль, частині молоді притаманні позиції «моя хата
з краю», «після нас – хоч потоп», «свисни, Грицю, ти дурніший».
Конституція України гарантує громадянам України наступне:
‒ свободу та ініціативність особистості, що спрямовані на задоволення
розумних потреб членів суспільства без шкоди для його загальних інтересів
(статті 22, 23, 29);
‒ розвиток суспільних відносин, за якими людина повинна розглядатися
як мета, а не як засіб (статті 21, 22);
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‒ реальне забезпечення принципу рівних можливостей у політиці,
економіці, духовній сфері життя суспільства (стаття 24);
‒ постійний захист прав і свобод людини та громадянина (стаття 22);
‒ плюралізм усіх форм власності (стаття 41);
‒ офіційну заборону жорсткої регламентації і будь-якого втручання в
приватне життя членів суспільства (стаття 32);
‒ активну участь у всіх сферах суспільного життя недержавних
самоврядних людських спільностей (статті 36-40).
Але чи можна говорити, що в Україні існує правова держава, якщо не
забезпечено гарантії реалізації прав і свобод людини і громадянина, не
реалізується принцип взаємної відповідальності держави та особи?
У перехідних умовах створення ринкової економіки, формування
середнього класу, демократизації суспільства роль держави доволі суперечлива.
Нині українська держава спрямовує свою політику на досягнення економічної і
політичної стабільності. Але досягти цього неможливо без вирішення
соціальних проблем – освіти, охорони здоров’я, розвитку науки, культури,
екології. Актуальною проблемою для держави залишається проблема бідності,
у тому числі населення, що працює; створення системи соціального захисту
найбільш вразливої і незахищеної частини народу – пенсіонерів, інвалідів,
сиріт.
Усі ці гострі проблеми вкрай важко вирішувати в умовах так званого
бюрократично-олігархічного капіталізму. Так званий бюрократичний
капіталізм (або державний) вбачає, що економікою та іншими сферами
суспільного життя має розпоряджатися держава, тобто її бюрократичний
апарат, численна армія чиновників. Звідси неминуче надмірне втручання
державних органів у діяльність громадян (жорсткий контроль, численні та
невиправдані перевірки й реєстрації, необхідність на все отримувати дозвіл),
свавілля і корупція чиновників, змова бюрократів із злочинцями й великим
бізнесом, «розквіт» «тіньової економіки» (за різними даними, продукція
тіньової економіки в Україні складає від 40 до 60% загального об’єму
виробництва). Характерними рисами такого капіталізму є висока
криміналізація суспільства, низький рівень життя більшості населення на тлі
розкішного життя корумпованого чиновництва й верхівки бізнесу.
Від криміналізованої владної верхівки злочинність колами розходиться у
суспільстві, а більшість населення не піднімається вище рівня бідності.
Зрозуміло, що політична система не є закостенілим утворенням. Вона постійно
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розвивається, відповідно вдосконалюється й держава як політичний інститут. І
сьогодні провідною тенденцією у розвитку багатьох держав, у тому числі й
України, слід вважати тенденцію до створення дійсно демократичної правової
держави [2].
Розбудова правової держави – це нагальна потреба сьогодення та
найближчого майбутнього. І обов’язковою умовою цього процесу є
формування громадянського суспільства – суспільства небайдужих, свідомих,
освічених, активних, заможних громадян. І саме такими громадянами маємо
стати ми – молоде покоління українців, якщо хочемо жити в процвітаючій
демократичній державі.
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАЄМОДІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Актуальність теми зумовлена тим, що взаємозв’язок правової держави з
громадянським суспільством є істотним фактором, який впливає на розвиток
соціального організму в цілому. Розробка концепції правової держави і
громадянського суспільства – одне з найбільших досягнень цивілізації. Нині
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навряд чи знайдеться держава, лідери якої не вважають своїм обов’язком всіляко
виявляти прихильність до ідеалів верховенства закону та правової держави в
цілому.
Так що ж слід розуміти під правовою державою? Це питання має
практичне значення. Відомо, наприклад, що в Ірані – ісламській республіці – під
верховенством закону розуміють в основному шаріат – закон ісламу, причому
таке трактування належить політикам і державним діячам [2, с. 44]. Однак
сучасний світ вимагає від усіх без винятку держав іншого, досконалішого
способу організації. Це пояснюється не тільки об’єктивним прогресом людства,
але і всезростаючим усвідомленням того, що без нового порядку, без побудови
правових держав з часом стануть неможливими ефективні міжнародні відносини
між країнами. Саме тому можна зрозуміти прагнення більшості народів до
побудови в своїх країнах правової держави, а разом з нею і розвиненого
громадянського суспільства як однієї з умов правової держави [1, с. 12].
Як відомо, питаннями сутності правової держави й громадянського
суспільства, умов їх формування здавна цікавилися вчені, філософи, історики,
правознавці. У наші дні ця тема є предметом дослідження не лише вчених.
Проблеми правової держави і громадянського суспільства широко
обговорюються, вивчаються самим суспільством, зацікавленим насамперед в
практичних результатах, а не лише в теоретичних пошуках. Взаємозалежність
правової держави і громадянського суспільства не ставиться під сумнів
більшістю дослідників, не заперечується і те, що одне передбачає інше і що
зв’язок між ними – прямий [5, с. 33]. Однак постає запитання: що є первинним,
громадянське суспільство чи правова держава? Думки вчених з цього питання
розходяться. Деякі науковців вважають первинним громадянське суспільство,
визначаючи правову державу як його невід’ємну ознаку. Інша точка зору полягає
у визнанні первинності правової держави, при цьому громадянське суспільство
характеризується як один з його основних компонентів. Ми погоджуємося з
даним підходом і вважаємо за необхідне розкрити ознаки, що вказують на
взаємозалежність даних категорій.
Однією з них є демократичний політичний режим. Чи може існувати
демократія у неправовій державі? Зрозуміло, що ні. Демократичний політичний
режим – невід’ємна ознака правової держави, і тільки в такій державі можливе
існування розвиненого громадянського суспільства в сучасному розумінні цього
поняття. Первинність все-таки за правовою державою.
Перейдемо до іншої фундаментальної ознаки громадянського суспільства –
гарантії прав і свобод громадянина в цілому і людини зокрема. Цікаво, хто і де
буде гарантувати членам громадянського суспільства такі права, якщо держава, в
якій має функціонувати дане суспільство, − не правова? Хто, якщо не держава,
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має гарантувати їх і забезпечувати їх захист? І яка ще держава, як не правова,
буде це робити? На нашу думку, це найбільш значущий доказ, що засвідчує
первинність правової держави, а не громадянського суспільства.
Наступна ознака − розвинена правова система. Тут, здається, і коментувати
нічого − ще одне очевидне підтвердження первинності правової держави.
Інша ключова ознака − численність і різноманітність недержавних
(некомерційних) громадянських об’єднань (організацій). Таким чином, хоча
громадянське суспільство визначається як сукупність недержавних громадських
організацій, саме держава встановлює певні правові рамки, всередині яких і
здійснює свою діяльність громадянське суспільство. Це один із ключових
моментів,
що
дозволяє
державі
контролювати
громадянське
суспільство [8, с. 56]. Що стосується таких основних ознак громадянського
суспільства як ідеологічна багатоманітність і політичний плюралізм, рівність
форм власності тощо, то цілком зрозуміло, що без правового регулювання
держави обійтися неможливо.
З плином часу все більше країн і народів усвідомлюють цінність концепції
правової держави та громадянського суспільства. Лідери більшості держав по
всьому світу взяли курс на побудову правової держави. Для найбільш швидкого і
ефективного здійснення цього процесу потрібна узгоджена і цілеспрямована
взаємодія держави і суспільства, постійне і стійке прагнення до спільної мети.
Оскільки в цьому процесі зацікавлене все світове співтовариство, необхідно
здійснювати допомогу слаборозвиненим країнам, що розвиваються [7, с. 98].
На закінчення можна зробити наступні висновки. Процес становлення
громадянського суспільства залежить від ефективності проведення державою
політики щодо забезпечення основних принципів правової держави. При цьому
правова держава створює необхідні умови для нормального функціонування і
вдосконалення громадянського суспільства.
Щодо України, яка зовсім нещодавно стала на шлях прогресивного
розвитку, інтеграції в світове співтовариство, то необхідно чітко дотримуватися
проголошеного демократичного та правового курсу розвитку і не звертати з
нього, а також активно запозичувати ідеї і практичні напрацювання у сфері
становлення правової держави та громадянського суспільства високорозвинених
країн світу, не применшуючи при цьому значення своїх власних історичних
традицій.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
ТА ФАКТОРИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
Українське суспільство в останнє десятиліття переживає швидку і рішучу
зміну політико-правових і соціально-моральних цінностей, зміну соціальноправового менталітету громадян, переоцінку принципів, що утворюють
цивільно-правову структуру. Це пов’язано з практичним розвитком
політичного плюралізму в Україні, удосконаленням законодавчої бази та
механізму виконання законів. Виникає новий етап соціально-правової
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реальності, що вимагає народження нового суб’єкта політико-правової
діяльності цивільних відносин громадянського суспільства.
Дослідженням феномену громадянського суспільства займаються такі
вітчизняні вчені як М.Л. Братковський, Г.К. Губерна, В.В. Дорофієнко,
А.Ф. Колодій, П.П. Шляхтун та інші.
Метою статті є аналіз стану сучасного громадянського суспільства в
Україні, виявлення проблем та перспектив його розвитку.
Зародження та розвиток громадянського суспільства відбувається
протягом тривалого періоду еволюції сучасної цивілізації. Цей процес має
багато закономірностей, спільних для багатьох країн. Але кожна держава,
розвиваючи громадянське суспільство, вносить щось особливе, характерне саме
для неї. Досить специфічний досвід його побудови має Україна.
Перші кроки на шляху формування громадянського суспільства в Україні
були зроблені ще в сиву давнину. У VII – V ст. до н. е. на землях сучасної
Україні функціонували рабовласницькі міста-держави: Ольвія, Херсонес,
Боспор, Феодосія тощо з різноманітними формами правління – від монархії до
аристократичної та демократичної республік. Коли в IX ст. виникла Київська
Русь, її основними державними інститутами стали князь, князівська рада та
народне віче. Як свідчать про цей період нашого політичного розвитку писемні
пам’ятки, надзвичайно великі повноваження належали народному зібранню
громадян. Повноваження віча поширювалися на вибори князя, укладання з ним
договору та обговорення найважливіших питань суспільно-політичного життя.
Згодом, за доби феодалізму, селяни об’єднувалися у сільські общини,
обираючи зі свого середовища отаманів, старшин та інших представників
громадськості. Особливе місце у формуванні ознак громадянського суспільства
та у боротьбі за волю й незалежну, суверенну державу належить козацтву.
Козаччина являла собою добу найбільшого напруження сил українського
народу і його державної, соціальної та культурної творчості.
Досить ґрунтовно ідея громадянського суспільства була відображена у
конституції Пилипа Орлика 1710 р. У цьому юридичному документі було
визначено, які саме державні реформи мають бути здійсненні в Україні.
«Гетьманська влада мала бути обмежена постійною участю в управлінні
генеральної старшини і генеральною радою; обмеження стосувались
адміністрації, суду, виборів старшини, фінансів. Тричі на рік належало збирати
сейм із полкової та сотенної старшини, депутатів і послів від запорізького
війська. Передбачалася сувора окремішність державного скарбу від коштів, що
виділялися з розпорядження гетьмана. Значне місце відводилося
демократичним правам усіх станів суспільства, особливо козацтва, а також
правам міст» [3, с. 24].
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Наступний історично значущий крок – ухвалення Конституції України
(28 червня 1996 р.), у якій підкреслювалося, що суспільне життя в Україні
ґрунтується
на
засадах
політичної,
економічної
та ідеологічної
багатоманітності, багатопартійності, розвитку самоврядування. У статті 3
Конституції України проголошується: «Людина, її життя і здоров’я, честь і
гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою
діяльність… Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави» [2, с. 4].
У Конституції України та в Законі «Про місцеве самоврядування», що був
ухвалений у травні 1997 р., чітко визначено та сформульовано права і обов’язки
органів місцевого самоврядування. Згідно з цим законом, держава надає широкі
права територіальним об’єднанням громадян щодо розв’язання різноманітних
місцевих завдань у інтересах населення на власну відповідальність і в межах
закону.
Нині процеси формування в Україні громадянського суспільства та
створення незалежної, демократичної, соціальної та правової держави
відбуваються паралельно. Прискоренню цих процесів активно сприяє політична
реформа, оновлення політико-правової бази нашого суспільства з урахуванням
власного та світового досвіду. Громадяни, громадські організації та
різноманітні політичні інститути України за цих умов намагаються ефективно
використати досвід передових, демократичних країн щодо захисту прав і
свобод кожної людини. Як свідчить світовий політичний досвід, саме з
усвідомлення кожною людиною думки про свою самоцінність, про
спроможність і можливість своєю працею побудувати достойне життя власній
родині та суспільству в цілому розпочинається процес становлення
громадянського суспільства.
Нині самоорганізація громадянського суспільства в Україні виявляється в
діяльності різноманітних організацій у економічній, соціальній та духовній
сферах. Так, в економічній сфері такими організаціями є приватні колективи,
підприємства, кооперативи, різні асоціації, корпорації. У соціальній – сім’ї,
громадські організації, органи самоврядування. У духовній – самостійні творчі
та наукові об’єднання тощо. Отже, громадянське суспільство є сукупністю
суспільних відносин (економічних, соціальних, духовних), формальних та
неформальних структур, які задовольняють потреби й реалізують інтереси
індивідів або груп, що відповідають досягнутому рівню суспільного розвитку.
«Громадянське суспільство – це сфера спілкування та солідарності, спонтанної
самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно
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сформованих асоціацій громадян, яка захищена необхідними законами від
прямого втручання і регламентації з боку держави [1, с. 12].
Однак у нашій державі громадянське суспільство зазнає значних утисків з
боку держави. Зокрема, намагаючись придушити протестні рухи репресивними
методами, президент В. Янукович підписав диктаторські закони від 16 січня
2014 р., які вводили в українське законодавство поняття «екстремістська
діяльність» та «іноземний агент», що істотно обмежувало в правах інституції
громадянського суспільства. Закони приймалися підняттям рук без
використання системи «Рада» та без обговорення, а їхні тексти стали доступні
тільки після того, як депутати за них проголосували. Усе це врешті призвело до
загострення кризи та сплеску небувалого рівня самоорганізації та ініціативності
громадян. Взявши активну участь у протестних подіях кінця 2013 – початку
2014 рр., українське громадянське суспільство не на словах, а реально довело
прагнення демократизації в усіх сферах суспільного життя, продемонструвало
навички самоорганізації для досягнення поставленої мети.
Після перемоги демократичних сил організована громадськість, зокрема
громадські структури Євромайдану, долучилися до процесу відновлення
конституційного ладу в Україні, реформування системи державної влади,
подолання корупції та беззаконня, захисту прав і свобод людини й
громадянина. Проте ці позитивні процеси та тенденції суспільно-політичного
поступу зіткнулися з проблемою військової агресії Російської Федерації на
території України.
Нині вкрай важливо переорієнтувати масовий патріотичний
громадянський рух та індивідуальний досвід активної участі громадян у житті
суспільства на новий якісний рівень для розв’язання стратегічних проблем
розвитку українського соціуму. При цьому громадянську активність доцільно
було б трансформувати у створення громадських інституцій, що, безперечно,
посилило би вплив громадянського суспільства на процеси вироблення і
прийняття політичних рішень, а отже, дало б громадянам змогу ефективніше
втілювати в життя свої плани та прагнення.
Взагалі, з процесом глобалізації у світі громадянське суспільство стає
також поняттям глобалізованим. Це пояснюється тим, що існуючі проблеми є
загальнолюдськими та не мають відношення до національності. Усі без винятку
хочуть бути вільними, заможними та відчувати себе захищеними у державі.
Тому сьогодні функціонують багато неприбуткових, недержавних організацій,
та міждержавні кордони великою мірою стерті. Країни цією співпрацею
допомагають одна одній у відстоюванні прав та свобод, більш розвинені
допомагають менш розвиненим у цих питаннях. Така співпраця повинна
активізуватися і бути корисною для України. Країни Європейського Союзу,
Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
21

США досягли чималих успіхів у цій роботі, тому нові для нас ідеї, які вже
давно працюють, допоможуть змінити відносини між нашим суспільством та
державою.
Отже, громадянське суспільство вкрай необхідне для ефективного
функціонування демократичної держави, для дотримання конституційних прав
та свобод людини та громадянина. В Україні цей процес попереду, адже ми
хочемо жити краще, відчувати себе людьми у своїй рідній країні.
Джерела та література:
1. Колодій А.Н. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні
засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні :
[монографія] / А.Н. Колодій. – Л.: «Червона калина». – 2002. – 276 с.
2. Конституція України: [зі змін. та допов., внесеними Законом України
від 21 лют. 2014 р. № 742-VIІ]. – К.: Правова єдність : Алерта, 2015. – 78 с.
3. «Пакти і Конституції» Української держави (до 300-річчя укладення) /
відп. ред. В.А. Смолій ; упоряд. М.С. Трофимчук, Т.В. Чухліб ; Ін-т історії
України НАН України ; Нац. бібліотека України імені В.І. Вернадського,
Державна архівна служба України, Центральний держ. історичний архів,
м. Київ. – Л.: Світ, 2011. – 440 с.

СУТУГА У.В., ГОРОБЕЦЬ В.С.
студентки V курсу Навчально-наукового
інституту
фінансів,
економіки
та
менеджменту ПолтНТУ
Наук. керівник – викладач Полтавського
національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка, кандидат наук з
державного
управління,
доцент
Паутова Т.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
На сьогодні одним із пріоритетних завдань України є утвердження
демократичних принципів верховенства права, рівності всіх перед законом, що
обумовлено суспільними викликами та державною політикою, в тому числі
євроінтеграційними процесами.
Враховуючи те, що останніми роками державою зроблено багато кроків
уперед, залишаються певні проблеми, які гальмують процеси повноцінного та
швидкого розвитку країни, на протидію яким необхідно звернути додаткову
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увагу держави та громадськості. Однією із них є корупція, оскільки вона має
феноменальну спроможність існувати у кожній країні незалежно від соціального
розвитку, рівня економіки, історичного розвитку та наявності законодавчої бази,
яка спрямована на протидію цьому.
Мета дослідження – розробити пропозиції щодо удосконалення реалізації
державної політики у сфері запобігання та протидії корупції.
Проблема корупції на фундаментальному рівні розкрита у працях
Аристотеля, Т. Гоббса, Г. Блека, С. Ожегова, М. Тихомирова, О. Терещука та
інших.
Феномену явища корупції, передумов виникнення та існування її у
суспільстві, шкідливих наслідків, які отримує суспільство під впливом цього
явища, а також заходів, спрямованих на протидію та обмеження розповсюдження
цього явища, останнім часом приділяється значна увага з боку перших осіб країни.
Тому кожна країна має свою систему боротьби з цим явищем, яка відображається
в першу чергу в законодавстві.
Посилення взаємозалежності економік окремих країн у XX столітті змусило
об’єднувати зусилля в протидії цьому шкідливому для держав явищу, що в першу
чергу відбувається в рамках діяльності міжнародних організацій, які сферу
запобігання та протидії корупції визначають як один з пріоритетів їхньої
діяльності.
За роки незалежності в Україні створено законодавчу основу для
запобігання і протидії корупції яка відображена в нормативній базі. Конституція
України містить цілу низку положень, які можна віднести до антикорупційних.
Ключовими з них є положення, зафіксоване у статті 19: «Органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України». Ця стаття в принциповому плані визначає рамки правомірної
поведінки посадових осіб органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
По суті статтю 19 Конституції України можна визначити як
фундаментальну антикорупційну правову норму нашої держави, оскільки вона не
допускає будь-яких відхилень у діяльності посадових осіб зазначених органів від
визначеної законом їх поведінки.
Окрім відповідного законодавства, для ефективної боротьби з корупцією
необхідні відповідні державні органи, які будуть працювати в даному напрямку.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – центральний орган
виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та
реалізує державну антикорупційну політику [10].
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Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним
органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення,
розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його
підслідності, а також запобігання вчиненню нових [9].
Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Україні – самостійний
структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, на який покладається:
1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення
оперативно-розшукової діяльності досудового розслідування Національним
антикорупційним бюро України;
2) підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;
3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,
передбачених законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією
правопорушеннями.
Корупція набула в Україні ознак системного явища, яке негативно впливає
на всі сфери суспільного життя та є важливою перешкодою на шляху до
європейської інтеграції України. На даний час індекс сприйняття корупції в
Україні становить 27 балів із 100 можливих. У всесвітньому рейтингу Україна
посідає 130 місце зі 168 позицій. Поруч з Україною, згідно з рейтингом,
розмістилися Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа та Парагвай.
Першочерговими реальними заходами, спрямованими на вдосконалення
державної антикорупційної політики, сьогодні можуть стати:
1) розроблення та схвалення
Кабінетом Міністрів України
загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів
ООН;
2) реформа законодавства щодо регулювання діяльності представницьких
органів влади;
3) впровадження на законодавчому рівні механізмів протидії політичній
корупції;
4) при формуванні комплексу антикорупційних заходів приділяти увагу
взаємозв’язку корупції та організованої злочинності.
Важливою є антикорупційна освіта населення, включаючи поширення серед
різних верств населення ідей нетерпимості до проявів корупції, доведення переваг
правомірної поведінки, від якої залежить добробут кожного громадянина України.
Для забезпечення позитивного результату така освіта повинна мати системний
характер.
Важливо такі заходи проводити, починаючи з дітей, виховуючи в них
ціннісні установки, необхідні для формування у молодих людей громадянської
позиції стосовно корупції. Завданнями антикорупційного виховання повинні бути:
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1) ознайомлення в доступній формі з явищем корупції – суттю, причинами,
наслідками;
2) формування нетерпимості до проявів корупції як аморального явища;
3) виховання в особі ціннісних установок (повага до демократичних
цінностей);
4) небайдужість до всього того, що відбувається поруч, виховання чесності;
5) виховання відповідальності за дію, учинок;
6) постійне вдосконалювання особистої, соціальної, пізнавальної та
культурної компетентностей тощо.
Отже, попри запровадження нормативно-правової бази, спрямованої на
подолання корупційних проявів в органах влади, на нашу думку, в основу
державної політики в сфері запобігання і протидії корупції повинна бути
покладено завдання формування нового покоління українців – особистостей, які
наділені знаннями про небезпеку, яку являє собою корупція для добробуту
суспільства та безпеки держави, котра не бажає миритись із проявами корупції,
здатна та бажає її усувати.
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серед
основних
напрямів
вдосконалення
виховання
передбачає
усвідомлення глибокого взаємозв’язку між ідеями свободи і правами
людини та її громадянською відповідальністю. Саме тому формування
правової культури у студентів є однією із найважливіших складових
національного виховання.
Ефективність діяльності медичних закладів та надання медичної
допомоги населенню залежить не тільки від професійного рівня медичних
працівників, а й від рівня їх правових знань, правосвідомості та правової
культури. Для підвищення рівня правосвідомості медичних працівників
необхідно надавати їм ґрунтовні знання у соціальній, політичній, а також і у
правовій сфері. Це дозволить покращити якість та ефективність надання
лікувально-діагностичної допомоги пацієнтам, попередити лікарські
помилки, професійні проступки та злочини, допоможе захистити інтереси
як пацієнтів, так і медичних працівників.
Метою статті є визначення сутності правової культури, змісту та
функцій правового виховання студентів медичних навчальних закладів,
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з’ясування чинників формування правових знань, навичок правової
поведінки.
Зараз у світі зростає інтерес до проблем політичної та правової
культури. Це пов’язано зі змінами менталітету населення західних країн, а
також з необхідністю осмислення результатів соціально-політичних
перетворень, що відбулися в країнах Східної Європи після падіння
комуністичних режимів.
Правова культура тісно пов’язана із загальною культурою народу,
ґрунтується на її засадах, служить відображенням рівня її розвитку.
Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку
інших видів культури ‒ політичної, моральної, естетичної, адже це
комплексний процес, їх поєднує спільне завдання ‒ створення моральноправового клімату в суспільстві, який би гарантував особі свободу
поведінки в поєднанні з відповідальністю перед суспільством, гарантував її
права, соціальну захищеність, повагу до її гідності, тобто поставив би
людину в центр політичних, соціальних, економічних та культурних
процесів [4, с. 468].
Правова культура ‒ це система духовних і матеріальних цінностей у
сфері функціонування права; якісний стан правового життя суспільства,
який характеризується досягнутим рівнем розвитку правової системи ‒
станом та рівнем правової свідомості, юридичної науки, системи
законодавства, законності і правопорядку, правової освіти, а також
ступенем гарантованості основних прав і свобод людини [3, с. 551].
До структури правової культури входять такі елементи: рівень
розвитку всієї системи юридичних джерел права, рівень розвитку
правосвідомості населення та правової діяльності [3, с. 553].
Під правовою культурою медичного працівника розуміють
правосвідомість, розуміння принципів медичного права, повагу до нього,
переконаність у справедливості законів та в потребі їх неухильного
дотримання у медичній діяльності [1, с. 41].
Зміст правової культури передбачає високий рівень правових знань і
вміння використовувати їх у житті, рівень засвоєння навичок правомірної
поведінки, поваги до права, правових принципів і норм.
Правова культура особи включає не лише знання законодавства, адже
поінформованість була і є важливим каналом формування юридично зрілої
особи, та переконаність у необхідності і соціальній корисності законів і
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різних підзаконних актів, а й в умінні використовувати закони та інші акти
у практичній діяльності.
Поняття «правова культура» нерозривно пов’язане з поняттям
«правове виховання». Усвідомлення людиною правил співжиття і вимог
законів, законослухняність її поведінки формується у процесі
самовиховання, різних видів діяльності, під впливом спеціальних виховних
заходів.
Зниження життєвого рівня населення, загальнолюдських та моральних
цінностей є причиною поширення кримінальних зразків поведінки, які
проникають у молодіжне середовище; розбудова правової держави в
Україні, яка супроводжується творенням її правової бази, а це вимагає
інформування людей про нові правові акти, а також необхідність подолання
правового нігілізму населення (ігнорування вимог закону, цінностей права,
зневажливе ставлення до правових принципів), особливо серед студентської
молоді, ‒ фактори, які активізують потребу правового виховання.
Правовим вихованням можна вважати виховну діяльність сім’ї, школи
та інших навчальних закладів, яка спрямована на формування навичок
правомірної поведінки людини, правової свідомості.
Правове виховання ‒ здійснюваний за допомогою спеціальних форм,
засобів та методів послідовний, систематичний та цілеспрямований
правовий вплив на особу, соціальну групу, суспільство з метою засвоєння
ними правових знань, підвищення рівня їхньої правосвідомості і правової
культури та вироблення орієнтації на соціально-активну правомірну
поведінку [4, с. 478].
Мета правового виховання ‒ надати людині всі необхідні в житті
юридичні знання, навчити поважати закони та дотримуватися їх.
Можна визначити такі функції правового виховання:
1. формування правових переконань, ідей, вироблення правової
настанови на правомірну поведінку;
2. передача вихованцям правових навичок, знань, умінь.
Правове виховання тісно пов’язане з усіма видами соціального
виховання ‒ моральним, політичним, естетичним та іншими, їх можна
назвати такими, що «прилягають до правового», «пов’язані з правовим»,
оскільки всі вони втягуються в орбіту правового виховання [1, с. 42].
Сутністю правового виховання є формування правової настанови на
узгодження прагнень і сподівань особи з інтересами і сподіваннями
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суспільства, тобто процес вироблення непохитних правових ідей і
принципів
у правосвідомості
вихованців, формування правової
культури [4, с. 479].
Правове виховання майбутніх медичних працівників передбачає
ознайомлення їх з:
‒ основними нормами кримінального права, адже вони повинні знати,
що таке злочин, які є злочини в системі охорони здоров’я, кримінальноправові наслідки евтаназії і мають розуміти, що жоден злочин не
залишається безкарним;
‒ нормами цивільного права (студенти мають засвоїти цивільноправовий статус медичних працівників, принципи компенсації моральної
шкоди у сфері медичної діяльності);
‒ нормами адміністративного права. Студенти повинні мати уявлення
про органи державного апарату та норми адміністративного права, які
охоплюють різноманітні правила санітарної, протипожежної безпеки,
діяльності закладів охорони здоров’я, їхніх працівників, адміністративні
правопорушення у галузі охорони здоров’я;
‒ нормами трудового права. Студенти мають знати про матеріальну
відповідальність у закладах охорони здоров’я, охорону праці у закладах
охорони здоров’я;
‒ нормами сімейного права. Студенти мають знати, яку роль
відіграють медичні працівники у правовому та медичному регулюванні
сімейних відносин, а також медико-правові проблеми штучного
запліднення;
‒ нормами фінансового права. Студенти повинні знати про
фінансування системи охорони здоров’я, розвиток лікувальних закладів усіх
форм власності;
‒ нормами екологічного права – про охорону надр, повітря, водних
ресурсів, фауни, флори, юридичну відповідальність у галузі екології.
Саме тому в Полтавському базовому медичному коледжі проводиться
правовий лекторій «Ми і закон». Одне із занять було присвячене темі
«Протидія торгівлі людьми». Студенти переглянули фільм «Життя на
продаж», дізналися про те, що у сучасному світі торгівля людьми є одним з
найбільш масових порушень прав і свобод людини. Також зростає проблема
внутрішньої торгівлі людьми. За даними дослідження, проведеного на
замовлення МОМ, з 1991 р. понад 160 тис. українців постраждали від
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торгівлі людьми, що робить Україну однією з країн, громадяни якої стали
жертвами сучасного рабства в Європі.
21 листопада 2016 р. відбувся правовий лекторій до Дня гідності і
свободи, на якому було розглянуто об’єктивну інформацію про події в
Україні початку ХХI століття, про патріотизм і мужність громадян, які
стали на захист прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів
нашої держави та її європейського вибору.
У січні 2017 р. студентами першого курсу організовано та проведено
лекторій на тему «Конвенція ООН про права дитини», щоб виявити, яким є
рівень знань студентів щодо законодавства України з прав дитини, а також
розвивати у них вміння самостійно робити висновки та аналізувати;
сформувати у студентів навички використання отриманих знань при
вирішенні реальних життєвих ситуацій; зорієнтувати, куди і до кого
звертатися щодо порушення прав.
Окрім лекторіїв, у Полтавському базовому медичному коледжі
проводяться правові виховні години «Право в житті людини», «Злочини
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку»,
«Конституційні права людини», «Право на охорону здоров’я» тощо.
Отже, можна стверджувати, що завдяки правовому вихованню у
студентів має бути сформована внутрішня потреба жити і діяти у
відповідності з нормами права, дотримуватися вимог українських законів та
правил людського співіснування.
Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова
культура, тому що не можна вважати фізично здорову людину гармонійно
розвиненою, коли вона, маючи великі знання, гарно навчаючись, порушує
закони. Необхідно пам’ятати, що здатність людини розуміти правила
співжиття, вимоги законів, правила поведінки не є вродженою, вона
формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком
спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності. Залучення
студентів до правової культури збагачує їх духовне життя, а знання своїх
обов’язків та прав збільшує можливості їх реалізації.
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ
Досліджуючи проблему еволюції форм державного правління в Україні та
статус глави держави слід відзначити, що перші розробки форм правління мали
місце ще у середині XIX ст. У цей період з’являються ідеї республіканської
форми правління з інститутом глави держави.
Новий етап політичної історії України можна пов’язувати з
проголошенням Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. Декларації про
державний суверенітет України. З цього часу інститут президентства зазнав
еволюції (Президент отримав статус вищої посадової особи в державі, глави
виконавчої влади, глави держави). Однак у зв’язку з проведенням
конституційної реформи в Україні статус Президента може набути рис глави
держави лише у парламентсько-президентській державі.
Історичні передумови формування законодавства з виборів Президента в
Україні суттєво впливають на процедури проведення виборів. Встановлення у
Конституції України обмеження перебування на посаді глави держави двома
термінами не суперечить теорії конституціоналізму та ніяким чином не
порушує права особи, яка займає пост Президента України, оскільки обрання на
третій та наступні строки можливе, але тільки після сплину часу. Це є певною
гарантією від узурпації влади, засобом забезпечення періодичної змінюваності
глави держави, стимулює приплив свіжих ідей і нових державних діячів.
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Правові засади взаємодії Президента України з органами законодавчої та
виконавчої влади визначає спільні та специфічні ознаки механізму взаємодії
президента України з органами законодавчої та виконавчої гілок влади.
Актуальною і гострою проблемою сучасної юридичної науки України є
проблема теоретичного обґрунтування місця і ролі Президента України як
глави держави у загальній системі органів державної влади. Конституційні
норми, що визначають правовий статус Президента України, розкривають
широкий спектр повноважень глави держави. Це містить загрозу викривлення
дійсних намірів законодавця і фактичного виходу Президента України за межі
своєї компетенції. Саме тому є необхідність ретельного аналізу правового
статусу Президента України в механізмі державної влади та впровадження у
конституційну теорію та практику положення про те, що Президент є арбітром
серед інших органів державної влади України. Разом з тим нині немає жодних
підстав вважати, що правовий статус Президента України, особливо в аспекті
взаємовідносин з іншими державними органами, і, насамперед, з Верховною
Радою, врегульований в повному обсязі і є найбільш оптимальним. Про це
свідчить і запроваджена попереднім Президентом України Л.Д. Кучмою
конституційної реформи з метою вдосконалення форм правління.
Основна мета дослідження полягає у здійсненні наукового аналізу
теоретичних проблем становлення і розвитку інституту президентства в Україні
в контексті форми державного правління, процедури набуття та припинення
своїх повноважень, практики взаємовідносин Президентів з парламентами та
урядами.
Розглядаючи питання про місце Президента України в структурі вищих
органів державної влади можна стверджувати, що форма державного правління
в Україні за всіма ознаками формувалася під впливом французької моделі
президентсько-парламентської
республіки.
Аналізуючи
конституційне
законодавство України та Франції, можна виділити наступні спільні політикоправові ознаки змішаної республіканської форми державного правління:
1) політична відповідальність уряду перед парламентом і перед Президентом;
2) дуалізм виконавчої влади і відсутність конституційного визначення
Президента як носія виконавчої влади; 3) конституційне закріплення функцій
Президента як арбітра або (та) гаранта у певних сферах державної діяльності;
4) побудова механізму здійснення державної влади на засадах її розподілу.
Відзначимо, що Конституція Франції 1958 р. стала визначним
документом у становленні інституту президентства в цій країні, оскільки вона
встановила основи компетенції глави держави, систему стримувань і противаг в
державному механізмі, показала необхідність чіткої взаємодії владних
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структур, що стало взірцем для конституційно-правового регулювання цього
інституту в інших країнах світу. В Конституції Франції закладена класична
форма напівпрезидентської республіки.
Становлення інституту президентства в Україні пов’язане з історією
Української державності. Ідея президентства була втілена лише на етапі
становлення України як суверенної незалежної держави, при введенні в 1991 р.
в Конституцію УРСР інституту Президента, в результаті чого в Основний Закон
була включена глава 12-1 «Президент України». Введення в державну систему
України в 1991 р. посади Президента було, з одного боку, відображенням
історичних традицій державотворення в Україні, а з іншого – врахування
міжнародного досвіду функціонування президента як глави держави з
республіканською формою правління. При цьому брався за зразок саме
історичний досвід становлення інституту президентства у Франції. А форма
державного правління визначалася під впливом французької моделі.
На основі порівняння української і французької президентської влади,
можна довести, що Україна сприйняла французьку систему президентської влади.
І хоча на відміну від французької Конституції Основний Закон України не
закріпив положення про арбітражну функцію Президента, проте, обсяг його
повноважень та механізм взаємовідносин із законодавчою та виконавчою гілками
влади свідчить про реальне виконання саме такої функції Глави нашої держави.
Саме тому пропонується внести зміни до чинної Конституції України щодо
місця та ролі Президента України як арбітра серед інших органів державної
влади України, використавши досвід Французької республіки.
Щодо виборів президентів України та Франції варто зазначити, що
проблема строку президентських повноважень є спірним питанням
конституційно-правової реформи в Україні. Тому варто аргументувати, що
доцільніше було б збільшити термін повноважень Президента, застосовуючи
практичний досвід Франції, до семи років. Історичні передумови формування
законодавства з виборів президентів у Франції і в Україні суттєво впливають на
процедури проведення виборів, а тому є багато як загального, зокрема стосовно
демократичних засад виборчого процесу, так і специфічного – стосовно
порядку проведення виборів та встановлення їх результатів в Україні та
Франції. Проте, аналізуючи досвід проведення виборів президентів цих держав,
можна стверджувати, що легітимація глави держави на загальних прямих
виборах носить цілком демократичний характер, надає виборцям реальну
можливість вибору тільки тоді, коли не одна, а принаймні кілька політичних
сил в тій або іншій країні мають більш-менш рівні умови для участі у
передвиборній боротьбі.
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Вибори Президентів порівнюваних країн відбуваються на демократичних
засадах. При цьому є підстави вважати, що законодавство про вибори
Президента України є більш динамічними порівняно з відповідним
законодавством Франції. В інституті імпічменту Президента України і
Президента Франції є багато спільного, що виявляється в ускладненому
порядку усунення президентів з посади в такому порядку. Відмінності цього
інституту в даних країнах полягають у тому, що в Україні більш ускладнена
процедура імпічменту, ніж у Франції. Проте за всю історію існування
незалежної України та П’ятої республіки у Франції процедура імпічменту так і
не була застосована.
Виходячи з реалій сьогодення можна стверджувати, що законодавство
про вибори Президента України потребує суттєвого вдосконалення майже на
всіх стадіях виборчого процесу, тому в цьому плані є важливим саме досвід
Франції. Зокрема, варто переглянути виборче законодавство у питаннях
висування та реєстрації кандидатів, проведення передвиборчої агітації.
Окремо заслуговує на увагу питання взаємовідносин глави держави з
виконавчою владою у досліджуваних державах. Юридична наука і практика
визначають президента главою виконавчої влади. Право президента розпускати
парламент у встановлених конституцією випадках – могутнє знаряддя у
механізмі стримувань та противаг, що застосовується для стабілізації
політичної системи як в Україні, так і у Франції.
Не слід залишати поза увагою і взаємовідносини президента із органами
законодавчої влади. Так, інститут президента в Україні та Французькій
Республіці, його повноваження як глави держави в першу чергу тісно
взаємопов’язанні з законотворенням. У сфері законодавчої діяльності у
Президента України значно більше повноважень, ніж у Президента Франції.
Особливо необхідно акцентувати увагу на процедурних аспектах реалізації
права президентського вето.
Отже, інститут президентства є одним із найважливіших елементів
державного механізму. Президент як глава держави є однією з найвищих
владних інстанцій, виступає гарантом державного суверенітету, територіальної
цілісності, дотримання Конституції, прав і свобод людини й громадянина.
Що стосується України, то потреба в такій інституції, як Президент,
зрозуміла. Вона випливає з необхідності забезпечити стійкість системи
державного управління та усього суспільства, оперативно виводити державну
систему із складних, безвихідних ситуацій, які не завжди мають форму
правових відносин. Президент має забезпечувати необхідну єдність державної
влади в умовах її підйому, а також стійкість і динамізм механізму влади.
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АДВОКАТУРА УКРАЇНИ 1917-1922 РОКІВ.
ЛІКВІДАЦІЯ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОЇ АДВОКАТУРИ ТА ПОШУК НОВИХ
ФОРМ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА
Мета роботи полягає у проведенні комплексного аналізу процесу
ліквідації більшовиками дореволюційної адвокатури та пошуку ними нових
форм судового захисту та представництва.
Специфіка функціонування судової системи та інституту захисту –
адвокатури на теренах України після повалення царського режиму зумовлена
особливостями її державно-політичної організації, що характеризувалася
динамічністю процесів і суперечливістю. Зокрема, утвердившись в Україні як
орган влади, Центральна Рада, реформуючи судову систему, залишила
присяжну та приватну адвокатуру без змін. Не торкнулися зміни низової
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судової системи та інституту присяжних і приватних повірених і після приходу
до влади гетьмана П. Скоропадського. За часів Директорії також продовжували
функціонувати мирові суди. Та навіть створення у зв’язку зі складним
внутрішньополітичним становищем у прифронтових місцевостях або в
місцевостях, де оголошено військовий стан або стан облоги, надзвичайних
військових судів, за законом від 26 січня 1919 р., не призвело до скасування
інституту захисту [7, c. 321-322].
Однак, по-іншому складалося на територіях України, тією чи іншою
мірою підконтрольних більшовикам. Після проведення 11 – 12 грудня 1917 р. в
Харкові Першого Всеукраїнського з’їзду Рад та визнання ним України
федеративною частиною Російської республіки виникають підстави для
поширення на територію України, що знаходилася під окупацією російського
більшовизму, законодавства Росії. Декретом «Про суд» №1 від 24 листопада
1917 р. було скасовано інститут присяжних і приватних повірених як
«буржуазний інститут» без будь-якої заміни [4, с. 125]. Здійснювати
представництво в суді дозволялося кожному, хто мав громадянські права, тобто
адвокатура ставала вільною професією, як це було до реформи 1864 р. [2, с. 42].
4 січня 1918 р. Народний Секретаріат УСРР прийняв постанову «Про
введення народного суду», яка продублювала основні положення згаданого
декрету. У постанові передбачалося, що всі громадяни, старші за 18 років, що
користуються громадянськими правами, можуть бути обвинувачами й
захисниками в суді та на попередньому слідстві [8, с. 215].
Прийнятий ВЦВК 7 березня 1918 р. Декрет № 2 «Про суд» став
наступним кроком пошуку новою владою оптимальних для неї форм організації
захисту в суді. Про участь такого в судовому слідстві йшлося у статті
23 декрету [4, с. 472]. Наступні п’ять статей документа прописували механізм
формування колегій та принципи захисту в суді. Зокрема, колегії осіб, які
присвячували себе правозаступництву як формі суспільного обвинувачення, так
і громадського захисту, створювалися при Радах робітничих, солдатських і
селянських депутатів. Формування колегій було віднесено до компетенції Рад,
які їх вибирали й відкликали. Стаття 25 закону чітко вказувала, що тільки ці
особи мали право виступу в судах за плату [4, с. 472]. З колегії
правозаступників суд мав право запросити для кожної справи громадського
обвинувачувача та, на прохання звинуваченого, призначити з числа членів
колегії захисника [4, с. 472].
Як зазначають дослідники, простежується одержавлення й збереження
захисту в руках спеціально вибраних для цього радами осіб. Створені колегії
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були повністю позбавлені елементів самоврядування. Члени колегій перебували
на державній службі, отримували за це зарплату як держслужбовці, а самі
колегії були державними структурами, що виконували певні суспільні функції.
Основна мета держави щодо розірвання зв’язку матеріального характеру між
адвокатом та його клієнтом була досягнута. Як наслідок – повна втрата
адвокатом зацікавленості й обов’язку твердо обстоювати інтереси клієнта [13].
14 лютого 1919 р. був прийнятий Декрет РНК УСРР «Про суд» та Тимчасове
положенням про народні суди і революційні трибунали УСРР [6, с. 316].
Відтепер замість колегій правозаступників при народних судах і ревтрибуналах
створювалися колегії обвинувачів, захисників та представників сторін у
цивільному процесі, їх члени обиралися в повітах виконкомами з числа
громадян, які відповідали умовам, що були встановлені для виборців, а в
містах – міськими радами, при ревтрибуналах – губвиконкомами, і «вони стали
жалюгідною подобою інституту присяжних повірених» [3, с. 91]. Тільки члени
колегії мали право виступати в судах за заробітну плату, що дорівнювала
зарплаті народного судді. Плата за їх участь у судових процесах надходила в
бюджет держави [11, с. 106].
У Положенні вказувалося, що колегії запроваджувалися для сприяння
суду з метою найбільш повного висвітлення усіх обставин справи, які
стосуються обвинуваченого або інтересів сторін, які беруть участь у справі. Не
йшлося про захист інтересів клієнта як первинну функцію діяльності
захисника [10, с. 133].
Ознака періоду «воєнного комунізму» – трудова повинність – не обійшла
адвокатуру. Згідно з Декретом РНК УСРР від 16 квітня 1919 р. «Про судову
повинність спеціалістів по судовій частині» на вимогу НКЮ, а також осіб і
установ, ним уповноважених, як захисники могли бути примусово залучені
особи з колишніх судових установ і присяжної адвокатури [2, с. 43]. Ще одним
документом подібного ґатунку стала імплементована в українське
законодавство Постанова РНК РСФРР від 11 травня 1920 р. «Про реєстрацію
осіб з вищою юридичною освітою» [9, с. 310-312]. Як зазначалося в документі,
«з метою належного використання спеціальних знань юристівпрактиків…провести повсюдну реєстрацію осіб незалежно від віку і статі, які
мають вищу юридичну освіту і працювали раніше по судовому, військовосудовому відомствам і прокуратурі». Реєстрації підлягали визначені особи
незалежно від місця роботи в триденний термін після опублікування цієї
Постанови в підвідділах обліку й розподілу робочої сили за місцем
проживання. Узяті на облік особи «в інтересах судової справи республіки могли
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бути призначені на роботу в підвідомчі НКЮ установи або направлені в інші
заклади, які потребували юристів-практиків». Особи, не зареєстровані у
вказаний строк, вважалися дезертирами й каралися судом. Таким чином,
діяльність адвокатів замінювалася формою трудової повинності [5, с. 14].
26 жовтня 1920 р. було прийнято Положення про народний суд УСРР,
відповідно до якого члени колегії правозаступників обов’язково залучалися як
захисники обвинувачених у кримінальних справах, котрі розглядалися з участю
шести народних засідателів. Захисниками й представниками сторін виступали
також близькі родичі, працівники державних установ, члени громадських
організацій [6, с. 316].
Контроль за діяльністю колегій покладався на губернські відділи юстиції.
Вони повинні були періодично проводити наради членів колегії, слідчих
комісій і народних суддів для узгодження їх діяльності. Фактично це означало
вбудовування адвокатури в загальний механізм репресивного апарату
більшовицької диктатури [1].
Постановою РНК УСРР «Про встановлення зборів у доход республіки по
НКЮ» (18 жовтня 1921 р.) врегульовувалося питання оплати за юридичну
допомогу та участь правозаступника в судовому процесі. Зокрема, незаможні
особи звільнялися від оплати за отриману ними юридичну допомогу, надання
якої забезпечували 192 спеціально створені бюро. Кількість адвокатів в Україні
поступово збільшувалася. Наприклад, у 1920 р. правозаступників налічувалося
365 осіб, а в 1921 р. їх кількість зросла до 557 [2, с. 43 ].
У 1921 р. була прийнята постанова РНК УСРР про розширення мережі
юридичних консультацій, яких на той час існувало понад 160 [2, с. 43 ]. Певних
змін інститут адвокатури зазнав у зв’язку з прийняттям та введенням у дію з
20 вересня 1922 р. Кримінально-процесуального кодексу (КПК) УСРР. У ньому
зазначалося, що обвинувачення на суді підтримується прокуратурою.
Потерпілому право обвинувачення надавалося лише у випадках, установлених
законом (стаття 8). Статті 55, 56, 57 регламентували коло осіб, які могли
виступати як представники потерпілого, цивільного позивача й захисники
обвинуваченого [12]. КПК УСРР 1922 р., посилюючи роль прокурора в
кримінальному процесі, одночасно послаблював значення інших осіб у наданні
правової допомоги потерпілому, тобто започаткував підпорядкування інтересів
потерпілого інтересам держави. Цим самим нормативним актом надання
обвинуваченому допомоги захисника передбачалося лише на судових стадіях.
Обмеження в реалізації права на захист у кримінальному судочинстві були
пов’язані зі структурно-організаційними змінами адвокатури [10, с. 134].
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На четвертому Всеросійському з’їзді діячів радянської юстиції
(січень 1922 р.) його представники дійшли висновку, що можливим є існування
тільки єдиної форми адвокатури – або адвокатури, що знаходяться під
контролем державної влади, або приватної адвокатури. Саме на цьому з’їзді
було запропоновано для обговорення реформу адвокатури [5, с. 14].
Отже, зміна політичної влади в Україні призвела до зміни напрямку
розвитку адвокатури. Більшовицька теорія порвала з віковою традицією,
відповідно до якої на правову систему накладалися етичні обмеження. Право
стало розглядатися як продовження політичної влади, а правові інститути
ставали інструментами, котрі пролетаріат використовував у своїх цілях.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАХИСНИКА
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
В умовах реформування системи кримінальної юстиції в державі постало
завдання створення надійного механізму захисту прав і свобод людини,
надання необхідної юридичної допомоги. Здійснити ефективний захист прав
підозрюваного, обвинуваченого (підсудного) в кримінальному провадженні
неможливо без усвідомлення ролі у цьому процесі спеціальних правових
інститутів, а саме адвокатури.
Проблема забезпечення діяльності захисника була предметом
дослідження таких вчених як: В.П. Бахін, В.І. Бояров, І.Л. Бронз,
Т.В. Варфоломєєва, В.Г. Гончаренко. Я.П. Зейкан, Н.С. Карпов, С.М. Логінова,
А.В. Молдаван, В.О. Попелюшко, Т.М. Тилик, С.Я. Фурса та інші [5, с. 104].
Згідно з Конституцією України громадяни мають рівні конституційні
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права і свободи та є рівними перед законом. Кожен має право на правову
допомогу, вільний у виборі захисника. Для забезпечення права на захист від
обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та
інших державних органах в Україні діє адвокатура [3].
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. захист – це вид адвокатської
діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи,
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи
виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у
кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про
видачу іноземній державі (екстрадицію) [2].
На думку науковців А.В. Молдаван, Т.М. Тилик, під захистом у
кримінальному судочинстві слід розуміти сукупність процесуальних дій і
відносин, направлених на повне або часткове спростування пред’явленого тій
або іншій особі обвинувачення, поліпшення його стану, забезпечення
дотримання прав даної особи [6].
Як зазначає В.О. Попелюшко, захист у кримінальному судочинстві – це
система передбачених і не заборонених законом дій суб’єктів захисту та
відносин, що виникають при цьому, спрямованих на повне чи часткове
спростування фактичного та юридичного боку підозри або обвинувачення,
з’ясування обставин, які спростовують підозру або обвинувачення, виключають
кримінальну відповідальність та покарання, забезпечують права, свободи та
законні інтереси підзахисних [5, с. 104].
У кримінально-процесуальному законодавстві України визначення
поняття «захисник» з’явилося лише 21 червня 2001 р., коли до Кримінальнопроцесуального кодексу України (від 28 грудня 1960 р.) було внесено
відповідні зміни.
Згідно зі ст. 45 Кримінального процесуального кодексу України, що
набрав чинності 20 листопада 2012 р., захисником є адвокат, який здійснює
захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи,
стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи
виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також
особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній
державі (екстрадицію).
Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до
Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі
адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на
Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
41

зайняття адвокатською діяльністю [4]. Станом на 15 березня 2017 р. відповідно
до Реєстру адвокатів Полтавської області кількість адвокатів Полтавської
області становить 902 особи.
Захисник залучається підозрюваним, обвинуваченим, їх законними
представниками, а також іншими особами за проханням чи за згодою
підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні у будьякий момент як на стадії досудового розслідування, так і під час судового
розгляду. Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти
захисників одного обвинуваченого.
Захисник користується процесуальними правами з моменту подання
слідчому, прокурору, слідчому судді чи суду відповідних документів,
передбачених ст. 50 КПК України (свідоцтво про право на зайняття
адвокатською діяльністю; ордер, договір із захисником або доручення органу
(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової
допомоги).
Відповідно до ст. 49 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя чи
суд зобов’язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні у
таких випадках: відповідно до вимог ст. 52 КПК України участь захисника є
обов’язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника;
підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але
за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити
самостійно; слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини
кримінального провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний,
обвинувачений не залучив його. Захисник може бути залучений і в інших
випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової
допомоги.
Кримінальний процесуальний закон передбачає випадки участі захисника
в кримінальному провадженні в обов’язковому порядку: щодо особливо тяжких
злочинів; щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні
кримінального правопорушення у віці до 18 років; щодо осіб, стосовно яких
передбачається застосування примусових заходів виховного характеру; щодо
осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад нездатні повною мірою
реалізовувати свої права; щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться
кримінальне провадження; щодо осіб, стосовно яких передбачається
застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або
вирішується питання про їх застосування; щодо реабілітації померлої
особи [5, с. 107].
Отже, правовий статус захисника у кримінальному провадженні має певні
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особливості. Залучення захисника у кримінальному провадженні є важливою
гарантією, покликаною активно сприяти охороні прав і свобод громадян,
зміцненню законності та здійсненню правосуддя.
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Л.В. ПАДАЛКА: АНАЛІЗ ГРОМАДСЬКОЇ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах глибокої соціально-економічної кризи та зовнішньої агресії
неабиякого значення набуває вивчення наукової спадщини вітчизняних
істориків, що відстоювали ідею самобутності українського етносу, його
окремішності від інших східнослов’янських народів. Особливо це стосується
науковців, що жили і працювали на території Полтавщини, досліджували не
лише минуле «Великої України», а й зазирали в глиб віків у масштабі
регіональному. Саме таким дослідником був Л.В. Падалка. Життєвий шлях та
наукову спадщину краєзнавця вивчали П.П. Ротач, П.Г. Шемет, П.О. Репетін,
Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
43

В.Є. Лобурець, В.О. Мокляк, В.М. Ханко, В.В. Коротенко, С.В. Абросимова,
І.М. Кулатова, В.С. Жученко та інші дослідники. Проте ґрунтовна та системна
праця з даної проблеми відсутня, тому метою нашої статті буде висвітлення
основних етапів громадської та наукової діяльності Л.В. Падалки.
Лев Васильович Падалка народився в серпні 1859 р. в с. Чорнухах
Лохвицького повіту на Полтавщині. Як син священика, Л.В. Падалка навчався
спочатку в Лубенській духовній школі, потім у Полтавській духовній семінарії.
Але священиком Лев Васильович не став і, витримавши іспити на атестат
зрілості при Полтавській гімназії, вступив на історико-філологічний факультет
Київського університету. Саме в той час там був професором відомий ученийісторик і етнограф В.Б. Антонович. Л.В. Падалка одразу посів місце у рядах
улюблених його учнів-студентів і закінчив університетський курс зі ступенем
кандидата в 1884 р. [6, с. 7].
У подальшому В.Б. Антонович істотно вплине на світогляд та наукові
інтереси молодого дослідника. Після смерті свого вчителя, 8 березня 1908 р.,
Л.В. Падалка напише: «Померлий Володимир Боніф. за властивостями свого
духовного складу належить до числа тих рідкісних діячів, значення яких у
живій суспільній свідомості не тьмяніє, не зменшується, а стає яскравішим,
зростає та зміцнюється з плином часу. Суспільна діяльність Вол. Боніф., не
пов’язана із суміжним становищем громадського діяча, знайшла своє
вираження, перш за все, у відносинах та впливі на студентську молодь поза
університетськими стінами… Для повного визначення і характеристики
духовних сил Вол. Боніф. як людини не настав іще час, надто різноманітними
та широкими були ті ситуації, в яких він контактував з людьми всіх суспільних
прошарків – від вищих до селян включно.
Контрастне поєднання в одній особистості видатного вченого,
громадянина і людини слугує підставою для твердження, що справа життя
Володимира Боніфатійовича не завершилась з його смертю, вона перейде в
майбутнє, знайде наслідувачів серед наступних поколінь» [4, с. 1-4].
Під час тодішньої реакційної шкільної політики як опозиційно
налаштований Лев Васильович учителювати не пішов. Він знайшов собі
притулок у Полтавському земстві, до якого вступив на посаду помічника
секретаря редакції періодичного видання «Земский обзор» і працював тут до
закриття цього журналу. Потім перейшов на статистичну роботу до
Херсонського губерніального земства, в якому в той час працював статистик
О.О. Русов.
Там, у Херсонському земстві, Л.В. Падалка написав до десятка своїх
науково-статистичних праць, серед яких слід назвати: «Німецьке
землеволодіння в Херсонській губернії», «Рух вантажів через Дніпровські гирла
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1855-1890 рр.» та інші. У 1893 р. він був заарештований і мусив припинити
роботу. Після того дуже недовго працював у Харківській міській управі. У
1894 р. перейшов вдруге на службу до Полтавського земства. Але й тут у 1898 р.
трапився випадок з підписанням Л.В. Падалкою в числі 27 чоловік полтавських
видатних діячів протесту проти арешту царською адміністрацією сторожа
(Налімова), що був несправедливо обвинувачений у розповсюдженні
нелегальної літератури. Усіх, хто підписав його, було вислано за межі
Полтавщини, і Лев Васильович на деякий час змушений був залишити роботу в
Полтавському земстві. Але скоро знову повернувся [7, с. 22-23].
Він був одним із засновників крайових громадських організацій
Полтавщини і Херсонщини: губернського осередку товариства українських
поступовців, Українського наукового товариства дослідження й охорони
пам’яток старовини та мистецтва на Полтавщині, Полтавського церковноархеологічного комітету [2].
Завдяки вжитим енергійним заходам української громади наприкінці
1907 р. Полтавське губернське земство отримало нарешті офіційний дозвіл на
спорудження першого пам’ятника Т.Г. Шевченкові в Києві до сторіччя від дня
народження поета – 25 лютого 1914 р.
Л.В. Падалка активно долучився до цієї патріотичної справи, став
секретарем Полтавського комітету. Він розповсюджував квитанційні книжки,
підписні листи, плакати із закликом пожертв, портрети та біографію
Т.Г. Шевченка, готував відозви, вів листування із збирачами. Лев Васильович
систематично надсилав до київських українських видань повідомлення про
грошові надходження від конкретних людей, розширюючи коло благодійників,
зокрема, інформував про хід збиральницької роботи демократичну газету
«Рада», із видавцем якої, меценатом Євгеном Чикаленком, кілька десятиліть
підтримував дружні стосунки [10, с. 101-102].
В одній із своїх статей (1908 р.) Л.В. Падалка, даючи оцінку зібраним на
той час пожертвам (20 тис. крб.), вигукує: «Як се страшенно мало для 30мільйонного народу». Він нагадує читачам про те, що «час іде і що недалеко
ювілей великого народного поета, слави України» [8, с. 312].
Публікації Л.В. Падалки подавались під назвою «Що робиться для
збудування пам’ятника Т.Г. Шевченка в Києві. Звістки з Полтави». За його
даними, протягом 1907-1913 рр. полтавцями було зібрано близько 50 тис. крб.
У ювілейному номері газети «Полтавський день» з нагоди сторіччя від дня
народження Великого Кобзаря була надрукована стаття Л.В. Падалки,
присвячена цій знаменній даті [8, с. 102]. Проте, прикриваючись різними
приводами, зокрема, і початком Першої світової війни царський уряд так і не
дав дозволу на будівництво цього пам’ятника.
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У липні 1905 р. в Полтаві на квартирі Миколи Дмитрієва відбувся з’їзд
представників громад усієї України. На ньому було розглянуто питання про
автономію України і одноголосно затверджено доповідь з цього приводу. Текст
доповіді був написаний власноручно Л.В. Падалкою. Її було направлено до
Санкт-Петербурга, де З’їзд недержавних народностей схвалив її
цілком [8, с. 102-103].
У грудні 1905 року було засновано перший часопис українською мовою
(«Рідний край), членом редакційного комітету якого було обрано Л.В. Падалку.
Там вийшли друком його статті на актуальні проблеми сучасності: «Про землі,
з яких складається Русь-Україна, і про людність, яка її заселяє, «З’їзд учителів у
Гадячі і шкільна комісія», «Про «День Івана Котляревського» і святкування
його пам’яті» та інші.
Наприклад, у публікації «Про вжитки полтавських хліборобів» наведені
статистичні дані, з яких випливає така неприваблива картина розорення
селянства: 1900 р. на Полтавщині кількість безземельних і малоземельних
господарств (до 3 десятин землі) – 55,6 %, середніх (3,1 – 15 десятин) складала
39,5%, заможних – всього 4,9 % [8, с. 103].
Та ще більш активною була наукова діяльність краєзнавця. Усього історії
полтавської землі присвячено понад 70 історичних розвідок, які друкувалися в
журналах: «Киевская старина», «Хуторянин», «Археологическая летопись
Южной России», «Рідний край», в земських збірниках і газетах Полтави і
Херсона. У 1918 р. він уклав «Російсько-український діловий словник». У 20-х
роках брав участь у створенні експозиції Центрального крайового музею
Полтавщини ім. В.Г. Короленка [2].
Так, 26 жовтня 1903 р. було відкрито Полтавську вчену архівну комісію
(далі – ПВАК), одним із членів якої був Л.В. Падалка [5, с. 1-2].
Найважливішим завданням цієї організації, покладеним на неї урядом, було
дослідження і опис архівних справ, що підлягали утилізації. Її члени мали
надати свої висновки про необхідність подальшого збереження документів чи
можливість їх знищити [1, с. 10-11]. Наприклад, у 1914 р. ПВАК отримала
2000 крб., які передбачалось витратити на дослідження архівів Полтавської
губернії. Для цього створювалась робоча група, до складу якої увійшов і Лев
Васильович [3, с. 16].
Ще у 1906 р. Міністерство внутрішніх справ надіслало до комісії проект
зводу правил по охороні пам’яток старовини. Для їх розгляду було створено
спеціальну робочу групу з членів ПВАК, до якої було включено і Л.В. Падалку.
Зокрема, комісія внесла передову на ті часи пропозицію про обмеження права
власності на пам’ятки старовини та законодавчий захист їх від свавілля
власників [1, с. 11-12].
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За декілька років до своєї смерті Лев Васильович почав тяжко хворіти і
перестав працювати. Перед смертю свою цінну бібліотеку він подарував одній із
полтавських шкіл. Обірвалось життя вченого 1 травня 1927 р.
Життєвий шлях Л.В. Падалки не був простим. Світогляд вченого, що
значно випереджав свій час, став причиною неможливості отримати роботу
відповідно до своїх здібностей, обмеженості кола спілкування і навіть арешту.
Незважаючи на це, краєзнавець залишив після себе величезну наукову
спадщину, став одним із фундаторів краєзнавства в Полтавському регіоні, а
його громадська діяльність зробила його одним із ідеологів розбудови на
теренах тодішньої Російської імперії громадянського суспільства, перші
паростки якого почали з'являтися після революції 1905-1907 рр., але були
нещадно знищені спочатку царською реакцією, а потім і більшовицькою
диктатурою.
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Полтава: Издание ПУАК, 1913. – 22 с.
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Издание ПУАК, 1905. – Вып. 1. – С. 1-9.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ
МОЛОДІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ В УКРАЇНІ
Сьогодні в українському суспільстві відбувається процес зміни
управлінських поколінь. Унаслідок біологічного віку та соціальних причин
вирішувати нагальні проблеми державного розвитку належить передусім
молоді. Залучення до системи управління молодих, професійно та морально
підготовлених кадрів може стати одним із найважливіших чинників
підвищення ефективності діяльності органів влади України.
Необхідність залучення молоді до державної служби, важливість навчання
і виховання молодих управлінських кадрів обумовлена низкою чинників,
головні серед яких зазначені на рисунку 1 [3, с. 382].

Фактори
Необхідність зміни поколінь передбачає
поступове наслідування прав і
обов’язків у всіх сферах суспільного
життя (зокрема, і у державному
управлінні)

Молодь завжди швидко опановує нове,
здатна внести найновіші знання,
технології до державного управління і,
таким чином, значно підвищити його
ефективність

Суспільне життя, яке стає дедалі динамічнішим,
потребує наявності у державній службі енергійних,
мобільних, здатних ефективно здійснювати
комунікації управлінців, які вміють легко
адаптуватися до змін оточуючого середовища,
приймати зважені управлінські рішення

Рис. 1. Фактори, що визначають необхідність залучення молоді
на державну службу
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Враховуючи те, що управлінська здатність – «це особливість людини, яка
дозволяє їй найкращим чином впоратися із заданою роботою або певною
ситуацією», основне завдання в процесі підбору персоналу полягає у виявленні
саме управлінських здібностей у максимально більшої кількості молоді, аби
мінімізувати потрапляння до державної служби непридатних або
непідготовлених до цього виду суспільної діяльності людей [1, с. 101].
До основних показників оцінки придатності молоді до державного
управління відносяться: якість дії, її тривалість, ціннісне ставлення до
управлінської діяльності та її суспільна корисність. Зібрані у комплекс, такі
показники визначають якісний і кількісний прояв управлінської здатності
молоді, фіксують та допомагають виміряти її.
До уваги можна брати і ступінь мотивації, і психологічні та психофізичні
особливості молодої людини, освітній та культурний рівень тощо. Однак ці
характеристики мають уже додаткове значення.
На сьогоднішній день досить активно представники української молоді
організовуються
у
молодіжні
організації,
органи
студентського
самоврядування, студентські профспілки, молодіжні парламенти тощо. Саме
такі утворення існують переважно в умовах демократизації суспільства та
влади, які сприяють розвитку активної, цілеспрямованої, сучасно адаптованої
молоді. За сьогоднішніх умов представники такої суспільно активної молоді
мають змогу стати реальним управлінським ресурсом української держави.
Практичний досвід та природні здібності представників активної молоді є
хорошим фундаментом для виховання майбутніх державних службовців та
посадових осіб.
Для формування позитивного іміджу державного службовця та залучення
до державної служби обдарованої молоді необхідно комплексно підійти до
вирішення питання удосконалення державної служби в цілому.
По-перше, це створення умов щодо підготовки майбутніх молодих
державних службовців та подальше підвищення їх кваліфікації. Адже гідне
професійне навчання є запорукою ефективної професійної діяльності в будьякій сфері.
По-друге, популяризація державної служби також може здійснюватись
через підтримку загальнонаціональних проектів, що, в свою чергу, підвищить
імідж державного службовця і цим самим стане мотивом для залучення молоді
до роботи в органах державної служби.
По-третє, плинність кадрів та непривабливість державної служби в очах
молоді обумовлені низькою заробітною платою державного службовця. Тому
обов’язковим мотивуючим фактором залучення молоді до державної служби
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має стати забезпечення гідних умов щодо оплати праці, бо серед представників
активної молоді, в першу чергу, розглядається саме цей критерій [2].
Отже, побудова демократичної України залежить саме від молоді,
потенціал якої має стати запорукою прогресивного розвитку держави. А
вдосконалення системи професійної підготовки, критеріїв відбору молодого
персоналу та стимулювання праці державних службовців може сприяти
залученню представників активної молоді до державної служби, що в свою
чергу призведе до позитивних змін державного управління в цілому,
забезпечить потребу держави у висококваліфікованих кадрах, здатних
ефективно здійснювати управлінські та представницькі функції, підвищить
рівень професійної кваліфікації працівників державної служби.
Джерела та література:
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АНАЛІЗ ОЧІКУВАНЬ ТА РЕАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ПІДВИЩЕННЯ
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
6 грудня 2016 р. Верховна Рада України прийняла два законопроекти,
якими було затверджено підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 січня
2017 р. до 3200,00 грн. Це рішення викликало значний резонанс у суспільстві.
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Одні люди стримано раділи покращенню рівня життя, інші, навпаки, голосно
звинувачували заплановане підвищення мало не в усіх економічних проблемах
країни, вважаючи, що таке рішення уряду спровокує інфляцію, а зарплати
небідних громадян, приміром, суддів та антикорупціонерів суттєво зростуть.
Ми вирішили детально розглянути це питання і з’ясувати очікувані та
реальні наслідки цього підвищення. Актуальність нашої теми полягає у тому,
що зростання мінімальної заробітної плати на сьогодні, коли курс долара
підвищився і ціни за товари, комунальні послуги різко зросли, є дуже важливим
питанням, що хвилює багатьох громадян. Метою нашого дослідження є
порівняння очікувань українців від підвищення мінімальної заробітної плати та
простеження реальних наслідків цього підвищення.
Спираючись на опитування, яке було проведено соціологічною службою
Центру Разумкова з 18 по 23 листопада 2016 р. в усіх регіонах України за
винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей,
можна визначити такі очікування українців щодо підвищення мінімальної
зарплати. Чверть опитаних (25,2%) схилялася до думки, що мінімальні зарплати
будуть підвищені, але менше, ніж планується. 13,7% респондентів думали, що
мінімальні зарплати не будуть підвищені, а 22,7% вагалися з відповіддю [2].
Відносна більшість опитаних (44,1%) вважали, що підвищення
мінімальної зарплати до 3200 грн на місяць не вплине на їх матеріальне
становище. Третина респондентів (33,9%) очікували, що підвищення
мінімальної зарплати вплине на їх матеріальне становище позитивно, а 13,1% –
негативно. 8,9% опитаних вагалися з відповіддю [2].
Неоднозначними є очікування у суспільстві щодо наслідків підвищення
мінімальної зарплати. Майже однакові (без статистично значущої відмінності)
частки респондентів вважають, що такий крок вплине на економічну ситуацію в
країні позитивно – 25,2% респондентів, негативно – 26,8% або не вплине
взагалі (26,4%). Майже стільки ж опитаних (21,5%) вагалися з відповіддю [2].
А тепер проаналізуємо, чи справдилися ці очікування. Статистичні
показники січня 2017 р. свідчать про позитивний вплив на економіку
підвищення удвічі мінімальної заробітної плати до 3200 грн: у січні в країні
було створено 28 тис. нових підприємств, на 16% зменшилася чисельність
безробітних та відбувається детінізація економіки [3].
«Ми вважаємо, що мінімальна заробітна плата – це правильний крок.
Лютий і березень чітко покажуть, що у нас є збільшення кількості підприємців,
збільшення мінімальної заробітної плати, середньої заробітної плати для
українців, при тому, що ціни залишатимуться у межах сезонних коливань без
будь-яких інших додаткових інфляційних процесів», − підкреслив Володимир
Гройсман [3].
Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
51

Також протягом січня було працевлаштовано 45 тис. осіб. Таким чином, на
32%, або на 11 тис., порівняно з минулим роком, зросла кількість людей,
забезпечених роботою. При цьому чисельність оперативно працевлаштованих
зросла з 14 до 26 тис. осіб [3].
Та чи тільки позитивні наслідки отримали люди від цього підвищення?
Адже одні працівники змушені тепер працювати більше, а інших, навпаки,
перевели на неповний робочий день, деяких скоротили, щоб підняти зарплату тим,
хто залишився. У держструктурах зарплату підвищили, але посадові оклади не
завжди відповідають мінімуму у 3200 грн. У школах додали 550-600 грн вчителям
без категорії і до 1000 грн – вчителям вищої категорії. Також зросли надбавки за
класне керівництво, перевірку зошитів, вислугу років, які становлять більше 50%
окладу. Педагогу-початківцю тепер платять по 9-му, а не по 7-му тарифному
розряду, як в минулому році, і 2768 грн окладу з надбавками в сумі становлять
3321 грн. Прибиральницям підняли оклади з 1450 до 2500 грн, але при цьому
частину прибиральниць скоротили, а решті збільшили «квадратуру» приміщень,
які прибирають, тепер виходить 3250 грн. за роботу на 1,35 ставки [1].
Гірша ситуація в державних лікарнях. Молоді лікарі незадоволені, що у них
зарплата така ж, як у медсестер і санітарок, а при цьому відповідальність набагато
більша. Тому в деяких лікарнях медсестри «добровільно» перейшли на 0,75
окладу і отримують 2400 грн, що на 400 грн більше, ніж раніше. Санітарки ж,
двірники і прибиральниці працюють на півставки і отримують 1600 грн (було
1450), проте можуть піти додому раніше, якщо робота зроблена [1].
У приватному секторі свої нюанси. Керівники приватних фірм підняли
офіційні ставки своїм працівникам до 3200 грн (було раніше 1600 грн), але
одночасно значно зменшили суму зарплати «в конверті». Крім того, деякі
керівники перевели людей працювати на півставки, що не дуже влаштовує
працівників таких фірм, однак звільнятися люди не поспішають, бо з роботою
зараз важко [1].
Отже, порівнюючи очікування українців із ситуацією, яка склалася на
сьогодні, можемо зробити висновок, що люди отримали не зовсім те, що
очікували. Деяким людям підвищення мінімальної заробітної плати дещо
покращило їхнє матеріальне становище, а на деяких людей вплинуло негативно.
Але, на нашу думку, за підсумками лише двох місяців складно зробити
точні висновки про те, як підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн вплинуло
на українців. Адже січень та лютий ˗ не показові місяці через тривалі свята,
перебування працівників у відпустках за свій рахунок, куди їх посилало
керівництво, щоб зменшити витрати на оплату за опалення. Тобто люди не змогли
отримати повний розмір підвищеної зарплати, тому що у них було мало
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відпрацьованих робочих днів. Ми вважаємо, що ситуацію можна чітко
простежити не раніше, ніж за підсумками першого кварталу або півріччя.
На нашу думку, проведений аналіз дає підстави сподіватись, що позитивні
економічні та соціальні результати від підвищення «мінімалки» в Україні до
3200 грн за місяць, про які нам звітують наші урядовці, суттєво переважатимуть
можливі негативні наслідки.
Джерела та література:
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ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ
Сьогодні життєдіяльність людини є неможливою без надання інформації
про себе іншим членам суспільства, державним органам, громадським
організаціям. Як зазначено у ст. 2 Закону України «Про інформацію» від
02.10.1992 р., кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
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вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів [1].
Широке розповсюдження і застосування інформаційних технологій, глобальних
інформаційних систем, ведення автоматизованих баз даних суттєво спрощує
реалізацію громадянами цього права. Але попри всі переваги є один суттєвий
мінус: існує великий ризик несанкціонованого втручання в особисте життя
людини і неправомірне використання «приватних» даних.
Тому право на захист персональних даних є одним з фундаментальних
прав людини. Конституцією України закріплено положення про те, що ніхто не
може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків,
передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання,
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди,
крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини (ст. 32) [2].
Питання захисту особистого життя людини завжди цікавило філософів,
правозахисників, науковців різних країни. Однак аналіз останніх публікацій
свідчить, що проблематика правового регулювання персональних даних
потребує детального вивчення. Дослідженням захисту персональних даних
займалися А. Баранов, В. Брижко, Ю. Базанов та інші науковці. Проте ці
дослідження було проведено до прийняття Закону України «Про захист
персональних даних» від 01.06.2010 р. (далі по тексту – Закон) [3].
Відповідно до цього, метою даної публікації є дослідження змісту
поняття «персональні дані», аналіз різноманітних класифікацій персональних
даних, їх поширення та обробки.
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р.,
інформація про фізичну особу (персональні дані) – це відомості чи сукупність
відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована [1]. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать,
зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні
переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.
Об’єктами захисту Закону України «Про захист персональних даних» є
персональні дані (тобто всі персональні дані, а не лише ті, що обробляються у
базах персональних даних).
Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації
про особу законом або відповідною особою. Тобто не всі персональні дані є
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конфіденційною інформацією, а визнати певні персональні дані
конфіденційною інформацією може конкретна особа або закон.
Надання персональних даних особою, як правило, пов’язане з її вступом у
певні правовідносини (трудові, цивільні, господарські тощо). Разом з тим,
реалізація норм Закону не завжди узгоджується з положеннями інших
нормативних актів.
Як зазначено у п.1 ч. 1 ст. 11 Закону, підставами виникнення права на
використання персональних даних є згода суб’єкта персональних даних на їх
обробку. Тобто, з одного боку, законодавець наділяє фізичну особу правом
надавати згоду на використання її персональних даних, а з іншого, передбачає
адміністративну та кримінальну відповідальність володільця персональних
даних за їх використання без такої згоди.
При цьому, Законом не передбачено, що робити володільцю баз
персональних даних, якщо їх суб’єкт відмовляється надати згоду на їх
використання. Наприклад, відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю
України при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати
паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у
випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту
(спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи [8].
Згідно з ч. 1 ст. 22 Кодексу законів про працю України, забороняється
необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно, укласти з особою
трудовий договір не збираючи, а в подальшому, зберігаючи і використовуючи її
персональні дані, неможливо. Неможливо також і відмовити у прийнятті на
роботу з огляду на те, що особа не надає згоду на використання її персональних
даних [7].
Персональні дані винятково різноманітні. Їх можна розглядати в різних
аспектах. Наприклад, виділяють загальні, «чутливі» та конфіденційні
персональні дані. До загальні персональних даних відносять: ідентифікаційні
дані (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефон тощо); паспортні дані;
особисті відомості (вік, стать, сімейний стан тощо); склад сім’ї; освіта;
професія; біометричні дані (зріст, вага, особливі прикмети тощо); психологічні
дані (особистість, характер тощо); житлові умови; спосіб життя; життєві
інтереси та захоплення; споживчі звички; фінансова інформація; електронні
ідентифікаційні дані (трафік, IP-адреса тощо); електронні дані про локалізацію
(GSM, GPS тощо); запис зображень (фото, відео); звукозапис; інші персональні
дані.
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До «чутливих» персональних даних відносять: расова приналежність;
політичні погляди; релігійні переконання; світоглядні переконання; членство в
політичних партіях та професійних спілках; стан здоров’я; стан статевого
життя.
До конфіденційних персональних даних відносять: національність; освіта;
сімейний стан; релігійні переконання; стан здоров’я; адреса; дата і місце
народження.
Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей
про фізичну особу з баз персональних даних: передачі відомостей про фізичну
особу з баз персональних даних за згодою суб’єкта персональних даних; без
згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється
у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та прав людини (ст. 14 Закону).
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій,
здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі
та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням,
реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням,
використанням, поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про
особу.
Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації трудових
відносин; податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
господарських відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами,
зокрема, кадровим потенціалом; конституційного права на звернення громадян
до органів державної влади; відносин у сфері громадської, політичної та
релігійної діяльності, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності;
відносин у сфері освіти, охорони здоров’я, транспорту; адміністративноправових (в тому числі, відносин у сфері державного управління); відносин у
сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи
приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері науки, історичних
досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки
персональних даних [5].
Таким чином, варто завжди пам’ятати, що кожен з нас має право:
− знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних
даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування)
володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне
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доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім
випадків, установлених законом;
− отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних
даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні
дані;
− на доступ до своїх персональних даних;
− отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня
надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи
обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких
персональних даних;
− на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист
від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та
ділову репутацію фізичної особи;
− вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх
персональних даних під час надання згоди;
− відкликати згоду на обробку персональних даних;
− знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
− на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові
наслідки.
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ПРАВО НА ТАЄМНИЦЮ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ДЖЕРЕЛ
Одним із головних прав людини і громадянина, що є вираженням
демократичної політичної системи українського суспільства, є право на
доступ до інформації. Як відомо, без вільної преси демократія неможлива,
адже засоби масової інформації стають каналом зв’язку між владою та
суспільством. Для вільного здійснення журналістської діяльності та
дотримання громадських прав у питаннях, що становлять суспільний інтерес,
важливого значення набуває захист джерел інформації.
Журналісти мають переважно такі ж конституційні права й свободи, як
і будь-який пересічний громадянин, зокрема, право на свободу слова та
право на доступ до інформації. Одне з небагатьох унікальних прав, що їм
належить, – це право зберігати в таємниці ім’я особи, яка надала інформацію.
Його називають правом на захист журналістських джерел, чи правом на
таємницю журналістських джерел.
Захист джерел інформації встановлюється в Україні на законодавчому
рівні, що є дуже важливим для суспільства, адже сприяє можливості
донесення достовірної інформації до широких мас.
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Термін «джерело», згідно з Рекомендацією Ради Європи № R (2000) 7
«Про право журналістів не розкривати свої джерела інформації», означає
будь-яку особу, яка передає інформацію журналістові [1]. На практиці, у
більшості випадків, цими людьми є державні службовці, які повідомляють
про зловживання та корупцію в органах влади. Або ж люди, які з тих чи
інших причин не бажають афішувати своє ім’я.
Відповідно до чинного законодавства України журналістам надається
право на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком
випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду. Нерозголошення
джерел інформації є не тільки правом журналіста. У Законі України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» зазначено, що одним
із обов’язків журналіста є задоволення прохання осіб, які надають
інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства [3].
Декларація принципів поведінки журналіста, встановлює, що журналіст
зобов’язаний дотримуватися професійної таємниці та не розголошувати
джерело інформації (п. 6 Декларації) [2]. Разом із тим, в Кодексі професійної
етики українських журналістів відсутні норми щодо захисту професійної
таємниці та дотримання журналістами принципів охорони інформації з
обмеженим доступом [4]. В українському законодавстві закріплюється, що
журналістська таємниця може бути розкрита лише на вимогу суду. Якщо суд
постановить, що законний інтерес в розкритті відомостей, які ідентифікують
джерело інформації, перевищує суспільний інтерес в її не розкритті, то
журналіст зобов’язаний буде повідомити ці відомості.
Незважаючи на свободу слова й широкі права журналістів, працівники
ЗМІ не мають права відмовлятися пред’явити або видати документи чи їх
копії, які вимагає слідчий під час обшуку. Хоча ст. 17 Закону України «Про
державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів» гарантується право журналіста не видавати отриману в
результаті службової діяльності інформацію та матеріали [5].
Як ми бачимо, очевидна колізія норм. Але журналісти й ЗМІ мають
право наполягати на чинній нормі закону «Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів» та не підкорятися
незаконним спробам обшуку чи виїмки. Таку суперечку може вирішувати
тільки суд.
Отже, наразі в Україні необхідно більш детально регламентувати право
журналіста на відмову давати інформацію, що ідентифікує джерело,
встановити норми щодо захисту журналістської таємниці, закріпити механізм
розкриття джерела інформації для того, щоб запобігти порушенням
конституційного права кожного на інформацію.
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ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Тема дослідження є актуальною, адже існує багато великих корпорацій,
які виготовляють програмне забезпечення, фільми, музику, проте не можуть
отримати прибуток через піратство. Метою нашого дослідження є з’ясування
причин появи піратства та визначення основних шляхів вирішення цієї
проблеми.
Право інтелектуальної власності − це право особи на результати
інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти, визначені чинним
законодавством України. Воно є недоторканним: ніхто не може бути
позбавлений цього права чи обмежений в його здійсненні, крім випадків та у
порядку, встановлених законом [1].
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До об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать:
1) літературні та художні твори;
2) комп’ютерні програми;
3) компіляції даних (бази даних);
4) фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
5) наукові відкриття;
6) винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
7) компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
8) раціоналізаторські пропозиції;
9) сорти рослин, породи тварин;
10) комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для
товарів і послуг), географічні зазначення;
11) комерційні таємниці.
Стаття 424 Цивільного кодексу України визначає майнові права
інтелектуальної власності:
1) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
2) виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної
власності;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта
права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Відповідно до статті 425 Цивільного кодексу України строк чинності прав
інтелектуальної власності щодо немайнових прав, що є безстроковим, якщо
інше не встановлено законом.
Стаття 426 ЦКУ регламентує використання об’єкта права інтелектуальної
власності:
1) Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права
інтелектуальної власності, може використовувати цей об’єкт на власний розсуд,
з додержанням при цьому прав інших осіб.
2) Використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою
здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання
об’єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного
використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим
законом.
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3) Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об’єкта права
інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який
укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону [5].
Якщо в результаті порушення права інтелектуальної власності особа
одержала прибуток, він має бути повністю переданий особі, чиє право
порушене. За рішенням суду частина прибутку може бути залишена особі, яка
вчинила таке правопорушення, з урахуванням витрат, які вона понесла [1].
Згідно з дослідженням IDC, 78% завантаженого з Інтернету піратського
програмного забезпечення містить шпигунські програми, а 36% − трояни і
рекламні програми. Кожен третій користувач комп’ютера, який завантажує
неліцензійне програмне забезпечення, сподіваючись заощадити, ризикує
встановити шкідливу програму. У результаті таких заражень користувачі
витратять 1,5 мільярда годин і 22 мільярдів доларів для виявлення, ремонту і
відновлення систем після впливу шкідливих програм, згідно з даними IDC.
Саме необізнаністю про потенційні ризики й користуються кіберзлочинці, щоб
отримати вигоду.
Цього року Україну визнали піратом №1 у світі. За останні 7 років такого
статусу не отримувала жодна країна. Для України це загрожує можливими
економічними санкціями з боку США і СОТ. Є надія на те, що це дасть
поштовх до активізації зусиль держави, спрямованих на захист авторського
права в Україні.
Серед основних проблем в Україні Міжнародний альянс інтелектуальної
власності назвав такі: піратство онлайн і на фізичних носіях, бездіяльність
держави проти вище зазначених випадків, поширене використання
неліцензійного програмного забезпечення на підприємствах і в державних
установах. Одна з причин порушення інтелектуальної власності в Україні –
відсутність усвідомлення того, що використання піратського програмного
забезпечення − це крадіжка. Окрім того, приватні особи та компанії не завжди
знають про існуючі ризики, пов’язані з неліцензійним програмним
забезпеченням [3].
Будь-який закон буде працювати тільки тоді, коли існує ефективна
практика його виконання. У жовтні 2015 р. були прийняті зміни, які дали
правовласникам більше можливостей для захисту своєї інтелектуальної
власності.
Подібні кримінальні випадки вже були. Так, у жовтні 2012 р.
господарський суд Закарпатської області зобов’язав комунальне підприємство
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«Міжнародний аеропорт Ужгород» виплатити корпорації Microsoft
компенсацію за використання неліцензійного програмного забезпечення в
розмірі 66 тис. гривень. Сьогодні порушники авторського права ризикують
потрапити під стягнення компенсації за незаконне використання програмного
забезпечення за рішенням господарського суду. Для задоволення позову досить
представити належні докази факту порушення авторських прав, наприклад,
результати перевірки правоохоронних органів. У результаті може бути стягнуто
штраф на суму в десятки разів більшу за вартість ліцензій.
Інформаційне право − галузь права, сукупність правових норм, що
регулюють суспільні відносини, пов’язані з обігом інформації, формуванням і
використанням інформаційних ресурсів, функціонуванням інформаційних
систем з метою забезпечення задоволення інформаційних потреб фізичних та
юридичних осіб.
За правовою природою, походженням вітчизняне інформаційне право –
це велика складова підсистема в системі національного права України, що має
приватно-правову та публічно-правову природу. Норми інформаційного права
формуються як на публічному (державному), так і приватному рівнях
суспільних відносин щодо інформації у ході різноманітної діяльності людей.
Інформаційне право через предмет правовідносин – інформацію –
пов’язане як з провідними галузями права (конституційним, адміністративним,
цивільним, кримінальним), так і з різними іншими комплексними галузями
права (фінансовим, господарським, екологічним), спеціальними галузями права
(інвестиційним, транспортним, повітряним, податковим, бюджетним,
банківським, страховим, конкурентним тощо), а також міжгалузевими
інститутами права: правом інтелектуальної власності (у його складі –
авторським, винахідницьким), з іншими інститутами різних галузей права, де
похідним предметом є суспільні відносини щодо інформації (твір, винахід,
корисна модель, масова інформація, архіви, бібліотеки тощо) [2].
Субінститутами інформаційного права можна вважати такі, як право свободи
інформації, право доступу до інформації, правовий режим інформації з
обмеженим доступом та інші. Структурно сучасне інформаційне право має три
частини: загальну, особливу та спеціальну. У загальній частині визначаються
основні положення щодо мети, завдань, принципів, змісту, суб’єктів
правовідносин пов’язаних з інформацією тощо. У особливій частині
визначальними є чотири провідні інститути: права та обов’язки людини,
громадянина, пов’язані з інформацією; права суспільства, громадських
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формувань у соціальній інформаційній сфері; права та обов’язки держави у
суспільній інформаційній сфері, основні засади міжнародного співробітництва
країни у глобальному інформаційному просторі. У спеціальній частині
визначальним є структуризація (інституціоналізація) правовідносин в
суспільній інформаційній сфері за напрямками (чи видами) діяльності: масмедіа право, інформатизаційне право, право інформаційної безпеки, Інтернетправо, телекомунікаційне право тощо [4].
Основні сфери правового регулювання інформаційних правовідносин:
− визначення та правове закріплення провідних напрямів і методів
державної політики у сфері вибору мов спілкування;
− правове регулювання суспільних відносин у сфері засобів масової
інформації (преса, видавнича справа, радіо, телебачення, комп’ютерні масмедіа, Інтернет-технології тощо);
− права на інформацію;
− державні інформаційні системи і мережі;
− доступ до інформації;
− правове та технічне забезпечення регулювання захисту інформації;
− реалізація конституційних прав осіб на режим доступу до персональних
даних інформації про громадян та їх спільності (організації) за умов
інформатизації державних органів управління;
− державно-правове сприяння формуванню ринку інформаційних
ресурсів, послуг, інформаційних систем, технологій, з пріоритетами для
вітчизняних виробників інформаційної продукції, засобів, технологій;
− формування і використання національних інформаційних ресурсів,
збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, поширення та надання
споживачам інформації.
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ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Ні для кого не таємниця, що Інтернет надає практично нічим не обмежену
можливість копіювати будь-який контент і розміщувати його в іншому місці
під іншим ім’ям. Головною проблемою, що виникає при використанні об’єкту
інтелектуальної власності в Інтернеті, є безконтрольний експорт та імпорт
об’єктів авторського права, оскільки твір стає доступним для кожного, хто
бажає його відтворити, скопіювати, скомпілювати тощо. Унаслідок цих і
подібних випадків порушуються ті чи інші права інтелектуальної власності і,
отже, вони потребують захисту.
При розгляді захисту авторських прав в Інтернеті постає актуальне
питання про забезпечення доказів порушення прав на об’єкти інтелектуальної
власності. Стаття 57 Цивільного процесуального кодексу України визначає, що
доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність
або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та
інших обставин, які мають значення для вирішення справи [5].
Проблема захисту авторського права в Інтернеті виникла ще й тому, що
попри всі міжнародні конвенції та внутрішні законодавства держав, глобальна
мережа має екстериторіальний характер, тобто доступ до неї з будь-якої країни
світу не залежить від виконання урядом цієї країни правил міжнародних
договорів.
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Уряди держав і міжнародні організації врегулювали захист авторських
прав у сфері цифрової передачі даних, Комісія Європейського співтовариства
прийняла в липні 1995 р. «Зелену книгу авторського права і суміжних прав в
інформаційному суспільстві» («Європейська Зелена книга»). Сполучені Штати
Америки, Австралія і Канада ухвалили аналогічні документи. Окремо від цих
урядових ініціатив виступила ВОІВ, яка спонукала ряд нарад експертів з
питання про можливі терміни ухвалення протоколу до Бернської конвенції
щодо охорони літературних і художніх творів для вироблення нових норм, що
регулюють положення справ у сфері цифрових технологій [3].
Ситуація ускладнюється з розвитком мережі Інтернет, де немає поняття
національних кордонів, існує постійне збільшення швидкості комунікацій і
інтенсифікація інформаційних процесів. Закони, при розробці яких істотно
використовувалося поняття «національних кордонів», є непридатними до
використання [6].
На жаль, у вітчизняному законодавстві поки що відсутні такі нормативноправові акти, які б дійсно допомагали і чітко регулювали діяльність в мережі
Інтернет.
Авторські права виникають у момент створення твору і не обов’язково
повинні офіційно реєструватися. Але довести, що автором є саме ви, і в
подальшому захиститися від плагіату можна тільки зареєструвавши свої
авторські права в Установі, яку визначає держава, тим самим забезпечити
своєму твору надійну правову охорону та захист. Реєстрація – достатньо
надійний спосіб захисту авторських прав, що користується популярністю. В
Україні видається більше 4 000 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на рік.
Серед національних законодавчих актів, які регулюють досліджуване
питання, істотне місце посідають Цивільний кодекс України, Закон України
«Про авторське право і суміжні права».
На сьогодні існує Проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі
Інтернет». Цей Законопроект зобов’язує сервісні служби (Інтернетпровайдерів), які розміщують веб-сайти, блокувати доступ до сторінок вебсайтів у відповідь на скарги суб’єктів авторського права, якщо власник сайту
протягом 2 днів з моменту направлення йому такої заяви провайдером, не
надасть документи, що підтверджують законність використання об’єктів
авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет [3].
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Також законопроектом передбачається адміністративна відповідальність
за невжиття заходів щодо припинення порушення авторського права і (або)
суміжних прав у мережі Інтернет, зокрема порушення провайдером строків
блокування веб-сторінок.
Можемо з упевненістю сказати, що захист авторського права i суміжних
прав в Інтернеті потребує розробки принципово нових законодавчих норм не
тільки на національному, а й на міжнародному рівнях.
Під удар підпадають звичайні користувачі, базу пікантних фотографій
яких створили невідомі фахівці. Анонімні хакери створили загальнодоступний і
безкоштовний сервіс з пошуку пікантних фотографій користувача
«ВКонтакте». У створеній базі даних зберігалися особисті фотографії
користувачів соціальної мережі, які вони викладали в популярних «жіночих»
групах, сумарна аудиторія яких дорівнює більше 8 мільйонів учасників.
Серед наших співвітчизників досить часті випадки порушення авторських
прав у світовій мережі. Наприклад, український хакер під ніком MustLive
зламав сайт до Дня Перемоги з метою його захисту. Він розмістив на
державному сайті до Дня Перемоги Peremoga.gov.ua повідомлення про те, що
він захистив його від зломів і чорних SEO. Про це хакер написав у своєму блозі
ще у кінці квітня. Журналісти видання UkrainianWatcher повідомили про злом
напередодні свята. На сайті peremoga.gov.ua досі міститься текст послання
хакера, а в нижній частині сторінки він розмістив повідомлення про те, що
захищає сайт від «нехороших хакерів». Ресурс належить Держкомітету з
телерадіомовлення України, проте не оновлювався вже п’ять років. Варто
відзначити, що разом зі зломом сайту до Дня Перемоги MustLive виявив також
діяльність хакерів на сайті Держдепартаменту України з питань виконання
покарань (kvs.gov.ua).
Усе це підштовхує нас до дій щодо створення спеціальних методів
захисту прав у світовій павутині. Ці методи захисту включають сучасні способи
захисту інформації і прав у мережі Інтернет. Одним із них є запис інформації зі
сторінок сайтів на лазерний диск з подальшим депонуванням його у Вебдепозитарії. Даний метод ефективний у вживанні по відношенню щодо об’єктів
інтелектуальної власності, для захисту суміжних прав і правової охорони
нетрадиційних об’єктів, наприклад, охорони службової і комерційної таємниці.
Окрім цього, захищаючи зміст інформації на сайті, можна уникнути вірогідних
претензій, пов’язаних із змістом публікацій.
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Ще один спосіб, поширений за кордоном, – це водяні знаки в
електронних копіях зображень і фотографій, їх наносять за допомогою
спеціального програмного забезпечення, яке встановлює таємний код певного
формату у файли. При звичайному (візуальному) розгляді зображення
неможливо побачити закодовані зображення – знак «Copyright», ім’я автора, рік
видавництва тощо. Але, за допомогою використання певного програмного
засобу, можна довести, що файли містять додаткові дані про особу, яка їх
записала. Водяні знаки є стійкими щодо операцій із зображенням [1].
Отже, можемо відзначити, що захист авторського права i суміжних прав в
Інтернеті потребує розроблення принципово нових законодавчих норм не
тільки на національному, а й на міжнародному рівнях. Водночас така охорона й
захист не повинні призводити до того, щоб здійснюваний контроль за
використанням творів ставав перешкодою на шляху до розвитку освіти, науки,
культури та інших потреб суспільства. Одним із найефективніших засобів
захисту авторського права у мережі Інтернет є використання комплексного
підходу, який включає поєднання правових та технічних засобів захисту.
Виходячи з вище перерахованого, можна зазначити, що контроль за
порушенням авторського права в Інтернеті на сьогодні є досить ускладненим.
Саме тому авторам найбільш доцільно піклуватися про захист своїх законних
прав заздалегідь, використовуючи різноманітні технічні засоби захисту, що
дозволяють створювати технологічні перешкоди порушенню авторського права
або суміжних прав.
Джерела та література:
1. Аврамова О.Є. Проблеми захисту авторських прав в Інтернеті /
О.Є. Аврамова, О.І. Разіна // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми
розвитку українського суспільства. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 6(980). –
С. 26-29.
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 р.
[Електронний ресурс] // ВВР України. – 1994. – № 13. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
3. Скрильник О.О. Питання охорони та захисту авторських прав в мережі
Інтернет / О.О. Скрильник, А.Ш. Абдуллаєва // Науковий вісник Херсонського
державного університету. – 2014. – Вип. 5 (Т. 1) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo05/part_1/48.pdf

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
68

4. Цивільний кодекс України : станом на 16 січня 2003 р. : (відповідає
офіц. текстові). – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.
5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2004. – №40-41, 42. – Ст. 492.
6. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний
курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл / М.Й. Штефан. – К.:
Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. – 624 с.
7. Чорнооченко С.І. Цивільний процес України: навч посіб /
С.І. Чорнооченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 308 с.

ПРИХОДЬКО А.С.,

студентка
ІІ
курсу
експлуатаційного
відділення
Полтавського коледжу нафти і газу ПолтНТУ
Наук. керівник – викладач Полтавського коледжу нафти і
газу ПолтНТУ, спеціаліст вищої категорії, викладачметодист Мироненко В.М.

КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Сучасний світ неможливо уявити без нових інформаційних технологій, в
основі яких лежить широке використання комп’ютерної техніки та новітніх
засобів комунікацій. Вони впроваджуються у різноманітні галузі людської
діяльності, трансформувавши виробництво, транспорт, культуру та побут.
Переваги інформаційних технологій є досить очевидними. Вітчизняний
науковець В. Петрушенко відзначав: «Справді, ми бачимо, як прогрес техніки
дає змогу переборювати смертельні раніше хвороби, вирішувати конфліктні
ситуації у суспільстві, забезпечувати динамічний стан суспільної
інфраструктури» [4, с.217]. Однак поряд з прогресивними моментами
комп’ютеризація має ряд негативних наслідків, серед яких варто виокремити
кіберзлочинність. Проблему кіберзлочинності, правові та технічні аспекти
захисту від кіберзагроз досліджували такі вчені як В. Прохоренко,
О. Сергієнкова, А. Устенко та інші.
Кіберзлочинність − це злочинність у «віртуальному просторі», здійснена
за допомогою комп’ютерних систем або шляхом використання комп’ютерних
мереж та інших засобів доступу до віртуального простору, у межах
комп’ютерних мереж, а також проти комп’ютерних систем, мереж і
комп’ютерних даних [2].
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На сьогодні комп’ютерні злочини – це одна з найдинамічніших груп
суспільно небезпечних посягань. Це зумовлене прискореним розвитком науки й
технологій у сфері комп’ютеризації, постійним і стрімким розширенням сфери
застосування комп’ютерної техніки, прибутковістю таких злочинів [5].
Науковці виділяють наступні види кіберзлочинів:
1. Кіберзлочини проти конфіденційності, цілісності й доступності
комп’ютерних даних і систем (нелегальне перехоплення комп’ютерних даних,
втручання у дані, знищення, пошкодження інформації без права на це;
втручання у комп’ютерну систему, створення серйозних перешкод для її
функціонування;
виготовлення,
продаж,
розповсюдження
пристроїв,
комп’ютерних програм, паролів або кодів доступу з метою здійснення
кіберзлочинів);
2. Кіберзлочини у сфері використання платіжних систем (скіммінг, кештрепінг, кардинг);
3. Кіберзлочини у сфері дистанційного банківського обслуговування
(створення комп’ютерних вірусів, проведення несанкціонованих операцій);
4. Кіберзлочини у сфері електронної комерції (фішинг, онлайншахрайство, створення сайтів-двійників та «фінансових пірамід» в Інтернеті,
спам, тролінг, розміщення шахрайських оголошень, дитяча порнографія,
сексуальне насильство, расизм, поширення комп’ютерних вірусів і троянських
програм);
5. Кіберзлочини у сфері інтелектуальної власності (піратство, порушення
авторських та суміжних прав, кардшарінг – надання незаконного доступу до
перегляду супутникового та кабельного телебачення та інші) [1].
Відзначимо, що у світі боротьба з кіберзлочинністю посилюється. Рада
Європи ще у листопаді 2001 р. прийняла Конвенцію про кіберзлочинність [3].
Стурбованість міжнародного співтовариства щодо розвитку кіберзлочинності
знайшла відображення у таких міждержавних угодах як: Бангкокська
декларація з попередження злочинності та кримінального правосуддя (2005 р.),
Бухарестська декларація про міжнародне співробітництво в боротьбі з
тероризмом, корупцією і транснаціональною організованою злочинністю
(2006 р.), Всесвітній саміт з інформаційного суспільства та Конвенції Ради
Європи «Про кіберзлочинність» (2001 р.). У цих документах йде мова про
спільне протистояння кіберзлодіям шляхом прийняття відповідних
законодавчих актів, які не будуть суперечити ні законам окремої держави, ні
пунктам договорів, які ратифікувала ця держава.
В Україні діє низка Законів та нормативних документів різних рівнів,
спрямованих на забезпечення правової кібербезпеки. Це Закон України «Про
інформацію», Закон України «Про захист інформації в інформаційноДержава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
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телекомунікаційних системах» [6], Закон України «Про основи національної
безпеки України» [7]. Окрім того, діють стратегічні та міжнародні документи,
такі як: Стратегія національної безпеки України [8], Доктрина інформаційної
безпеки України. На профілактику та протидію комп’ютерній злочинності
спрямований Указ Президента від 31 липня 2000 р. «Про заходи розвитку
національної складової глобальної інформаційної мережі Internet та
забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», а також
Розділ 16 «Злочини у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних
мереж» чинного Кримінального кодексу України. 3 квітня 2003 р. на засіданні
Верховної Ради України був прийнятий за основу проект Закону «Про внесення
змін до Кримінально-процесуального кодексу України», відповідно до якого
будуть розширені можливості Служби безпеки України при розслідуванні
порушень у роботі автоматизованих систем. А 5 листопада 2015 р. була
створена Кіберполіція – структурний підрозділ Національної поліції України,
що спеціалізується на попередженні, виявленні, припиненні та розкритті
кримінальних правопорушень, механізмів підготовки, вчинення або
приховування яких передбачає використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), телекомунікаційних та комп’ютерних Інтернет-мереж і
систем.
Отже, проблема профілактики й стримування кіберзлочинності у світі –
це комплексна проблема. Нині нормативно-правові акти повинні відповідати
сучасному рівню розвитку технологій. Пріоритетним напрямком є взаємодія та
координація зусиль правоохоронних органів, спецслужб, судової системи,
забезпечення їх необхідною матеріально-технічною базою. При цьому
необхідно відзначити, що жодна держава не в змозі протистояти
кіберзлочинності самостійно. А тому нагальним питанням є активізація
міжнародної співпраці у цій сфері.
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МОВНА ПОЛІТИКА РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ
Кожна сучасна держава в процесі свого становлення і розвитку значну
увагу надає мовному питанню. Адже найважливішу роль у консолідації
суспільства відіграє насамперед мова. Саме вона є основою духовного єднання
людей у певну спільноту.
З історії відомо багато прикладів, коли зі зникненням мови зникав і етнос.
Протягом 1490-1900 рр. вимерла приблизно половина мов світу, а з ними – і
народи (племена), які розмовляли цими мовами [1]. Тому, «утративши свою
мову, нарід гине як окрема історична величина і стає населенням,
контингентом, електоратом, біомасою тощо» [3].
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Мовна політика – це система заходів (політичних, юридичних,
адміністративних), спрямованих на регулювання мовних відносин у державі,
зміну чи збереження мовної ситуації в країні. Від мовної політики залежить
мовна ситуація в суспільстві: уряд може стимулювати розвиток багатомовності
в державі або стримувати і звужувати функціонування певних мов.
Світовий досвід вирішення мовного питання та організації мовного
простору надзвичайно різноплановий. Кожна держава має свої особливості.
У Франції наприкінці ХVІІІ ст. «ще цілих шість мільйонів французів
(із 25 мільйонів) не знали французької мови і приблизно стільки само не могли
вести зв’язної розмови (до цього числа входили 4-5 мільйонів нефранцузів)»,
тобто половина населення не володіла мовою своєї держави [2]. Завдяки
послідовній мовній політиці країни французька мова протягом ХІХ ст.
утвердилася як єдина на всій території й у всіх сферах суспільного життя.
Наслідками такої політики стали консолідація суспільства й духовне та
економічне зростання Франції. У 1975 р. за законом Ба-Лоріоля уся письмова та
усна реклама, будь-які інструкції та офіційні документи повинні були
укладатися тільки французькою мовою. Використання іноземних слів
заборонялось у тому випадку, коли існував французький еквівалент.
У 1994 р. закон Ба-Лоріоля був удосконалений міністром культури
Жаком Тубоном. Упроваджений ним закон, відомий вже як закон Тубона,
передбачав накладання штрафів та навіть ув’язнення для тих, хто не
використовував французьку мову у рекламі, публічних оголошеннях та
наукових конференціях. Конституційна Рада трохи змінила чернетку цього
закону, проте його остаточний варіант залишився радикальним щодо захисту
французької мови і широко втілювався у життя.
Коли Італія 1861 р. здобула незалежність, італійська мова перебувала не в
найкращому становищі: з понад 25 млн. населення Італії тільки 600 тис.
(близько 2,4%) володіли італійською мовою. Переважна більшість громадян,
що знали італійську, зосереджувалися в Тоскані й тільки 70 тис. – у столиці
країни Римі [5]. За дорученням італійського уряду відомий письменник
Алессандро Мандзоні розробляє програму утвердження італійської мови.
Запровадження цієї програми дало змогу консолідувати населення Італії.
В Індонезії, де налічується понад 200 млн. населення, існувало більше
300 мов та близько 1000 діалектів. Понад 300 років ця країна перебувала під
владою Голландії, яка докладала всіх зусиль, аби утвердити голландську мову.
Саме цією мовою велось викладання в школах. «Голландська стала мовою,
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якою я думав», ‒ писав перший президент незалежної Індонезії Сукарно.
Скидаючи колоніальне ярмо, індонезійці відкинули і нав’язану ним мову.
Майже за двадцять років до проголошення незалежності індонезійська молодь
висунула гасло: «Єдина батьківщина – Індонезія, єдина нація – індонезійська,
єдина мова – індонезійська» [6].
Євреї пов’язали відродження власної держави з відродженням своєї
давньої мови – івриту. Для її вивчення було створено мережу денних і вечірніх
курсів, розпочато видання відповідної літератури, газет. Вивченню івриту
сприяла армія: молоді люди, які не володіли ним до мобілізації, проходили
180-годинний курс навчання мови під час військової служби [4].
Але навіть там, де спільна для всього суспільства мова займає міцні
позиції, держава не забуває дбати про неї, справедливо вбачаючи в ній
важливий чинник соціального розвитку. Так, скажімо, в Японії багато уваги
приділяється мовному питанню. У цій країні немає прямого закону, який би
визначав статус японської мови як офіційної або державної, проте в японському
законодавстві є згадки, які свідчать, що де-факто такий статус вона має.
Зокрема, в статті 47 Закону про суди від 1947 р. зазначено, що в японських
судах повинна використовуватися японська мова, а в статтях 3 і 9 Закону про
сприяння культурі писемності та друку від 2005 р. терміни «японська мова» і
«державна мова» виступають синонімами. Крім цього, інші закони Японії
базуються на тій аксіомі, що саме японська, а не будь-яка інша мова, є
офіційною і державною мовою в країні. Усі офіційні тексти записуються
японською, а в японських школах години вивчення японської мови називаються
уроками «державної мови». У цій країні для забезпечення всебічного розвитку і
функціонування японської мови створено цілу низку державних установ,
найважливішими з яких є Державний інститут японської мови, Інститут
культури радіо- і телепередач. Вони наділені законодавчими правами щодо
визначення мовних норм у межах своєї сфери, постійно стежать за появою
нових слів, видають їх реєстри [8].
У нашому суспільстві досить часто лунали слова на підтримку
двомовності в Україні, надання статусу другої державної російській мові. З
цього приводу слід згадати слова українського письменника та мовознавця
Василя Чапленка, який зазначив: «В умовах переможного наступу панівної
мови на переходовому етапі від багатомовности до мовної єдности виникають
різні типові явища мововжитку. Одно з цих явищ – двомовність. Але
двомовними можуть бути тільки поневолені народи, панівні – ніколи» [7].
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Отже, спільна для всього суспільства мова дає змогу сконцентрувати весь
його інтелектуальний потенціал, сприяти всебічному розвитку і процвітанню
держави.
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Відомий учений Г. Галілей підкреслював, що математика – це мова,
якою написана книга природи. Тобто математичні знання, що визнані
науковцями як істинні, сприяють пізнанню природи, людського буття.
Математика, будучи абстрактною наукою, має універсальний характер, і тому
її досягнення можуть бути застосовні до різних галузей знань. Вони можуть
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використовуватись у суспільних науках, зокрема у теорії держави і права,
особливо у тих галузях, де можливий процес формалізації знань для аналізу
юридичних явищ, з метою охоплення «математичним поглядом» масових
явищ [8, с. 6].
Сучасні тенденції розвитку теорії держави і права, характеризуючись
зростанням обсягів інформації, актуалізують можливість аналізу правових
явищ і процесів за допомогою математичних засобів і методів дослідження.
На взаємозв’язок математики з правом, її позитивний вплив на правові
системи, процеси та норми звертають увагу у своїх дослідженнях такі
науковці як Г.М. Булдик, Д.Н. Горшунов, В.Н. Демидов, Т.Г. Захарова,
Т.Д. Зражевська,
В.П. Жуковський,
С.Я. Казанцев,
А.Н. Колмогоров,
Г.І. Корольов, Ю.О. Кравченко, С.Я. Лебедєв, Н.В. Лобков, В.В. Лунєєв,
І.М. Маланич, А.В. Маркін, В.О. Мінаєв, С.Г. Чубукова та інші. Однак
проблема використання математичних методів у теорії держави і права ще
мало досліджена, а тому потребує ґрунтовного осмислення.
Метою нашого дослідження є обґрунтування доцільності використання у
теорії держави і права математичних методів.
Нові запити практики змушують теорію держави та права
використовувати неюридичні конкретно-наукові методи, які розроблені в
межах інших наук (соціології, математики тощо). Водночас проникнення в
теорію держави та права методів дослідження, притаманних іншим наукам, не
є суто формальним, механічним процесом, а супроводжується їх відповідною
перебудовою, трансформацією до специфіки об’єктів державно-правової
дійсності [2].
Одним з підгрупи неюридичних конкретно-наукових методів теорії
держави та права є математичний метод, під яким розуміють сукупність
прийомів оперування з кількісними характеристиками, показниками. У зв’язку
з тим, що багатьом державним і правовим явищам властиві ймовірнісностатистичні закономірності, для їх дослідження використовуються
математичні методи, зокрема математична статистика, теорія множин, теорія
ігор, розпізнавання образів, факторний аналіз і деякі інші. Актуальними
завданнями застосування математичних методів є розробка теоретичних
принципів проектування автоматизованих систем обліку, аналізу та пошуку
статистичної правової інформації, а також створення організаційно-технічних
передумов впровадження таких систем у практику [2].
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Наприклад, за допомогою факторного аналізу можна всебічно виявити
різні умови, причини, витоки, передумови існування і розвитку будь-яких
явищ. Право – об’єктивно детерміноване явище. Ще давньогрецький філософ
Левкіпп відзначав: «Жодна річ не виникає безпричинно, але все виникає на
якійсь основі та в силу необхідності» [1, с. 327].
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 і
використання інформації. До таких понять відносяться: множина, функція,
розпізнавання образів, дерево цілей, модель критерій оптимальності тощо.
Крім 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. За допомогою математичних методів
можливе розв’язання окремих проблем і задач юридичної науки [6].
Відзначимо, що математичні методи є доцільними там, де є кількісний
вираз досліджуваного предмета в різних його проявах. Дослідники
справедливо стверджують, що разом з якісним підходом до розуміння будьякого явища, процесу або предмета слід застосовувати категорію «кількість»
та відповідний метод, що сприятиме більш результативному пізнанню [9].
Підтверджується правильність такого твердження тим, що будь-який предмет
пізнання має дві сторони – якісну та кількісну, які складають єдине ціле.
Однак математичні методи в теорії держави і права дають можливість
виявити не тільки кількісні показники, а й структурованість, параметризацію
досліджуваного явища, використовувати також фундаментальні властивості
математики для аналізу правових процесів [5].
Отже, при застосуванні математичних методів у теорії держави і права
використовують методи таких розділів математики як: математична
статистика, теорія множин, теорія ігор, розпізнавання образів, факторний
аналіз тощо. Проте їх застосування ще недостатньо розвинене, і математичні
методи в теорії держави і права застосовуються обмежено. Не повною мірою
застосовуються методи кореляційного та кластерного аналізу. Тому в умовах
упровадження математичних методів в теорію держави і права постає потреба
у здійсненні ґрунтовного дослідженні можливостей їх застосування.
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СТИМУЛИ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ПРАВІ
Нині в Україні відбуваються значні перетворення у політичній,
економічній і правовій сферах. Спостерігається зміна характеру суспільних
відносин, що, звичайно ж, спричинює зміну юридичних норм, які
регламентують ці відносини.
Актуальність даної теми, як і значущість інших питань, що стосуються
правового регулювання суспільних відносин, пов’язана у першу чергу з
недостатнім осмисленням даної проблеми у науковій літератури. Серед учених,
що досліджують стимули та обмеження у праві, можна згадати А.В. Малька,
який опублікував ряд ґрунтовних праць, присвячених означеній проблемі [1].
На думку науковця, важливими факторами, котрі впливають на поведінку
людей, є стимули та обмеження в праві. Правовий стимул – це правове
спонукання до законослухняної поведінки, яке створює для задоволення
власних інтересів суб’єкта режим сприяння. Правові стимули і правові
обмеження, впливаючи на свідомість суб’єктів, певним чином поєднуються
один з одним. «Вплив права, – писав Л.І. Петражицький, – полягає не тільки у
виклику позитивних імпульсів тієї чи іншої поведінки (позитивна правова
мотивація), але й в усуненні або попередженні появи різних мотивів на користь
відомої поведінки, усуненні «спокус» (негативна правова мотивація). Різні види
мотивації комбінуються в праві один з одним...» [4, с. 68].
Під час регулювання суспільних відносин, крім правових стимулів,
досить широко застосовуються і правові обмеження. Правове обмеження – це
правове стримування протизаконного діяння, що створює умови для
задоволення інтересів конкретного суб’єкта і громадських інтересів в охороні
та захисті.
Ознаки реалізації правових обмежень:
а) вони пов’язані з несприятливими умовами (загроза чи позбавлення
певних цінностей);
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б) інформують про зменшення обсягу можливостей, свободи, і відповідно
прав особи, що досягається за допомогою додаткових позитивних зобов’язань,
заборон, покарань тощо;
в) містять в собі негативну правову мотивацію та передбачають зниження
негативної активності;
г) спрямовані на захист суспільних відносин та виконують функцію їх
охорони [3, с. 124].
Виділяють такі правові обмеження: юридичні факти, що встановлюють
обмеження і характеризуються як стримуючі обставини, які передбачені
гіпотезою правової норми (факт перебування у шлюбі обмежує можливість
укладання іншого шлюбу); юридичні обов’язки, заборони та призупинення, що
вміщені в диспозиції [2, с. 71-80].
Юридичні обов’язки – це варіанти необхідної поведінки, які стримують
зобов’язальну сторону від задоволення власних інтересів та забезпечують
можливість діяти в інтересах уповноваженої сторони. Юридичний обов’язок
дозволяє вчиняти передбачені законом дії, тим самим утримуючи суб’єкта від
можливості вчинення діянь, що суперечать суб’єктивному праву іншої сторони
та передбачають застосування покарання.
Заборони характеризуються як пасивний обов’язок, змістом якого є
необхідність утримання від заборонених правом дій. Його метою є створення
перешкод щодо задоволення інтересів того суб’єкта, у відношенні якого діє і
забезпечує реалізацію інтересів протилежної сторони. Основним призначенням
заборон є попередження під загрозою відповідальності за можливе вчинення
протиправних діянь.
Призупинення – це тимчасові заборони, що встановлюють можливості
використання посадовими особами належних їм функціональних обов’язків. Це
не є видом юридичної відповідальності, оскільки не передбачає негативної
оцінки діяння, а вміщує можливості подальшого вирішення питання щодо
правомірності діяння. Як правило, призупинення тимчасово припиняють
існуюче правопорушення, стримуючи можливість настання суспільно
небезпечних наслідків (призупинення виконання вироку у зв’язку з внесенням
протесту) [3, с. 68-69].
Правові покарання – це форма та міра юридичного осуду винної особи,
протиправної поведінки, внаслідок якої людина у чомусь обов’язково
обмежується або чогось позбавляється [1, с. 7].
Правові стимули та правові обмеження, як правило, аналізуються
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одночасно, оскільки вони є парними юридичними категоріями, які в процесі
правового регулювання є взаємопов’язаними та взаємозабезпечують одна
одну [2, с. 19].
Що ж до діалектичного зв’язку, то правові стимули та обмеження
протилежні. Якщо ж досліджувати стимул як атрибут регулювання, він включає
в собі як власне стимул, так і певні обмежувальні моменти. Наприклад,
суб’єктивне право, надаючи юридичні умови для користування будь-яким
соціальним благом, стимулює одні інтереси обличчя і одночасно обмежує інші
її інтереси (зокрема, протизаконні).
Правове обмеження, навпаки, включає у собі як стримування, так і певні
стимулюючі моменти. Зокрема, кримінально-правова заборона, загрожуючи
покаранням за одні дії (злочинні), стимулює позитивні вчинки людей. Якщо
стимул і обмежує, то лише за допомогою позитивних моментів, не
погрожуючи, а зацікавлюючи, захоплюючи і тим самим хіба що відводячи
суб’єкт від правопорушення [5, с. 177].
Таким чином, можна дійти висновку, що сутність правових стимулів та
обмежень проявляється в заохоченнях і покараннях. Слово «стимул» в окремих
словниках тлумачиться часто як заохочення, а термін «обмеження»
розглядається часто як покарання. Парні категорії «правові стимули» та
«правові обмеження» виникли під впливом потреб практики охопити двома
найбільш загальними поняттями різноманітні юридичні інструменти: з одного
боку – суб’єктивні права, законні інтереси, пільги, заохочення тощо, а з
іншого – юридичні обов’язки, заборони тощо. Правові стимули та обмеження
не існують одне без одного, але це не заважає кожній з цих категорій
відігравати свою роль у соціальному регулюванні.
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ПРИНЦИП СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ДЕРЖАВ ТА ЙОГО
ЗАКРІПЛЕННЯ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТАХ
Принцип суверенної рівності держав складає основу сучасних
міжнародних відносин. Кожна держава зобов’язана поважати суверенітет інших
країн, учасників системи міжнародних відносин, тобто їхнє право в межах
власної території здійснювати законодавчу, виконавчу та судову владу, а також
самостійно провадити свою зовнішню політику. Основне призначення
принципу суверенної рівності – забезпечити юридично рівну участь у
міжнародних відносинах усіх держав незалежно від розходжень економічного,
соціального, політичного або іншого характеру. Оскільки держави є
рівноправними учасниками міжнародного спілкування, усі вони мають
принципово однакові права й обов’язки.
Важливість рівності держав здавна визнавалася доктриною міжнародного
права. Поняття «суверенітет» було введено у науковий обіг у XVI ст.
французьким юристом Жаном Боденом, який тлумачив його як нічим не
обмежену верховну владу монарха в державі. У XVII ст. нідерландський
правознавець Гуго Гроцій розвинув ідею про державний суверенітет як про
верховну владу, яка не підкоряється жодній іншій владі. Швейцарський юрист
Е. де Ваттель відзначав: «Оскільки люди за природою рівні, їхні особисті права
й обов’язки однакові, народи, які складаються з людей і можуть розглядатися
як великі групи вільних людей, що живуть разом у природному стані, за своєю
природою є рівними та мають від природи однакові зобов’язання й права. Сила
або слабкість у цьому випадку не мають жодного значення. Карлик – така ж
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людина, як і гігант; маленька республіка є не менш суверенною державою, ніж
найпотужніше королівство» [1, с. 222].
Нині суверенітет є невід’ємним атрибутом кожної держави. Тільки
взаємне визнання державами суверенітету один одного здатне забезпечити
підтримку міжнародного правопорядку. Положення про рівність держав
відображено в міжнародних документах. Зокрема, у ст. 4 Міжамериканської
конвенції про права та обов’язки держав 1933 р. зазначено: «Держави є
юридично рівними, користуються однаковими правами та мають рівні
можливості щодо їх реалізації. Права кожної з держав не залежать від сили, яку
вона має для того, щоб забезпечити їх реалізацію, проте базуються на простому
факті її існування як суб’єкта міжнародного права» [2, с. 254].
На фундаментальності принципу суверенної рівності держав наголошено
у п. 1 ст. 2 Статуту ООН: «Організація заснована на принципі суверенної
рівності всіх її членів», а також у преамбулі, де вказано про «рішучість держав
знов утвердити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської
особистості, у рівноправність чоловіків і жінок та у рівність прав великих і
малих націй» [6]. Окрім того, у ст. 78 Статуту ООН (Розділ ХІІ «Міжнародна
система опіки») зазначено: «Система опіки не поширюється на країни, що стали
членами Організації Об’єднаних Націй, відносини між якими повинні
засновуватися на повазі принципу суверенної рівності» [6].
Принцип суверенної рівності закріплено як основоположний також у
статутах міжнародних організацій системи ООН, переважної більшості
регіональних міжнародних організацій, у багатосторонніх і двосторонніх
міжнародних договорах, у правових актах міжнародних організацій.
Нормативний зміст даного принципу розкрито у Декларації принципів
міжнародного права 1970 р. Її положеннями передбачено, що суверенною
рівністю наділені всі держави, вони є рівноправними членами міжнародного
співтовариства незалежно від відмінностей економічного, соціального,
політичного або іншого характеру. Було визначено, що поняття «суверенна
рівність» характеризується такими ознаками: 1) держави є юридично рівними;
2) кожна держава користується правами, властивими повному суверенітету;
3) кожна держава зобов’язана поважати правосуб’єктність інших держав;
4) територіальна цілісність і політична незалежність держави є
недоторканними; 5) кожна держава має право вільно обирати й розвивати свої
політичні, соціальні, економічні та культурні системи; 6) кожна держава
зобов’язана виконувати добросовісно та в повному обсязі свої міжнародні
зобов’язання, жити в мирі з іншими державами [4]. Деякі з зазначених ознак
були розкриті в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Мирні й добросусідські
відносини між державами» № 1236(ХІІ) від 14.12.1957 р., у якій вказано на
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необхідність розвитку мирних і толерантних відносин між державами, відмови
від агресії, поваги до суверенітету держав, рівності й територіальної цілісності
та невтручання у внутрішні справи, а також про необхідність суворого
дотримання державами незалежно від характеру їхнього політичного,
економічного й соціального розвитку Статуту ООН [1].
Про принцип суверенної рівності держав йдеться також у низці інших
актів, прийнятих у межах Організації Об’єднаних Націй. Так, у Декларації
тисячоліття ООН 2000 р. державами підтверджено їхні зобов’язання
підтримувати всі зусилля, спрямовані на забезпечення суверенної рівності всіх
держав, визнання їхньої територіальної цілісності та політичної
незалежності (п. 4) [2]. У Декларації Ради Безпеки ООН про забезпечення
ефективної ролі Ради Безпеки у справі підтримання міжнародного миру та
безпеки, особливо в Африці, вказано, що Рада Безпеки ООН зобов’язується
захищати цілі й принципи Статуту ООН, підтверджує свою прихильність до
принципу суверенної рівності, національного суверенітету, територіальної
недоторканності та політичної незалежності всіх держав (п. 1) [5]. У
Підсумковому документі Всесвітнього саміту ООН 2005 р. держави
підтвердили, що рівність є однією із фундаментальних цінностей (п. 4), та
домовилися підтримувати всі зусилля, спрямовані на забезпечення суверенної
рівності
всіх
держав,
територіальної
цілісності
та
політичної
незалежності (п. 5) [5]. Дане положення було також відображено у преамбулі
Глобальної контртерористичної стратегії ООН 2006 р.
Важливі положення, що стосуються нормативного змісту принципу
суверенної рівності держав, були закріпленні також в Заключному акті НБСЄ
(Нарада з безпеки і співробітництва в Європі) 1975 р. Держави-учасниці
заявили, що будуть поважати суверенну рівність і своєрідність одна одної, а
також такі права держав: право кожної держави на юридичну рівність,
територіальну цілісність, свободу й політичну незалежність; вільно обирати й
розвивати свої політичні, соціальні, економічні та культурні системи,
встановлювати свої закони та адміністративні правила; рівні права й обов’язки
всіх держав-учасниць у межах міжнародного права; визначати та вести на
власний розсуд відносини з іншими державами відповідно до міжнародного
права й у дусі Декларації принципів Гельсінського акта; належати або не
належати до міжнародних організацій; бути чи не бути учасницями
двосторонніх або багатосторонніх договорів, зокрема, союзних договорів;
дотримуватися нейтралітету; змінювати свої кордони відповідно до
міжнародного права, мирним шляхом і за домовленістю [3].
Положення щодо принципу суверенної рівності містяться також у низці
пізніших актів НБСЄ. Так, у Підсумковому документі Мадридської зустрічі
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1983 р. зазначено про намір держав-учасниць здійснювати заходи щодо
зміцнення довіри на основі рівності прав [1]. У Паризькій хартії для нової
Європи 1990 р. держави НБСЄ проголосили намір співпрацювати у справі
захисту демократичних інститутів від дій, що порушують незалежність,
суверенну рівність або територіальну цілісність держав-учасниць. До них
віднесено незаконні дії, що включають тиск ззовні, примус (розділ «Напрямки
на майбутнє») [1].
У Хартії європейської безпеки, ухваленій державами ОБСЄ (Організація з
безпеки і співробітництва в Європі) в 1999 р., зазначено, що всі без винятку
зобов’язання, прийняті в межах ОБСЄ, у рівній мірі поширюються на кожну
державу-учасницю (п. 7); підтверджено визнання притаманного кожній із них
права вільно обирати чи змінювати способи забезпечення своєї безпеки, у тому
числі союзні договори, відповідно до їхньої еволюції й права на нейтралітет, а
також визнання державами обов’язків поважати права всіх інших у цьому
плані; проголошено не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших
держав. Окрім того, зауважено, що в межах ОБСЄ жодна держава, група держав
або організація не можуть бути наділені виключною відповідальністю за
підтримання миру й стабільності в регіоні ОБСЄ або розглядати будь-яку
частину регіону як сферу свого впливу (п. 8) [4].
Аналіз положень міжнародно-правових актів засвідчує, що держави,
дотримуючись принципу суверенної рівності, зобов’язані взаємно визнавати
юридичну рівність, укладати збалансовані міжнародні договори, за якими обсяг
прав має відповідати обсягу покладених на суб’єктів обов’язків, не допускати
дискримінації в будь-якій формі. У відносинах між собою держави повинні
поважати відмінності в історичному й соціально-політичному розвитку,
різноманітність позицій і поглядів, внутрішні закони та адміністративні
правила. Держави мають належним чином і повною мірою поважати всі права,
якими наділено інші країни.
Отже, принцип суверенної рівності є імперативним принципом
міжнародного права та характерною рисою міжнародного співтовариства,
пріоритетною умовою існування міжнародного права в його сучасному вигляді.
Він поширюється на всю сферу реалізації міжнародно-правових норм: дію
механізму міжнародно-правового регулювання, методи мирного врегулювання
міждержавних спорів, аспект відповідальності держав за міжнародні
правопорушення. Оскільки суверенна рівність передбачає обов’язок поваги до
правосуб’єктності, територіальної цілісності й політичної незалежності інших
держав, існує очевидний тісний взаємозв’язок відповідного принципу з
принципами незастосування сили або загрози силою, територіальної цілісності
та невтручання у внутрішні справи. Їх порушення означає також порушення
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принципу суверенної рівності. Тому визнання та дотримання принципу
суверенної рівності держав має стати першочерговим завданням міжнародної
політики.
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СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО
ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Основна проблема співвідношення міжнародного та національного права
полягає насамперед у визначенні міри впливу цих двох видів права один на
одного. Необхідно відзначити, що між ними існує тісний взаємозв’язок.
Національні
законодавства
впливають
на
формування
системи
загальносвітового права і міжнародних конвенцій, договорів, а міжнародне
право закладає фундаментальні принципи у функціонування відносин між
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людьми на всіх рівнях, починаючи із забезпечення прав людини і досягаючи
масштабів окремих держав при регулюванні їх взаємовідносин [1].
Метою статті є визначення необхідності імплементації норм
міжнародного права до національних правових систем.
Національне та міжнародне право мають певні відмінності, що полягають
у наступному:
1) суб’єктами міжнародного права є держави, нації і міжнародні
організації, національного права – фізичні та юридичні особи;
2) для суб’єкта міжнародного права характерні відносини рівності,
співробітництва, для суб’єкта національного права – відносини владарювання,
управління;
3) у міжнародному праві норми і закони створюються самими суб’єктами,
а у національному праві – національними органами влади.
У міжнародній практиці існує дві теорії співвідношення міжнародного та
національного права:
1) моністична теорія – національне і міжнародне право зливаються в одну
єдину правову систему;
2) дуалістична теорія – національне і міжнародне право існують як зовсім
різні правові системи [2].
На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин визначальною є
моністична теорія, у межах якої виокремлюють: 1) концепцію примату
(верховенства)
внутрішньодержавного
права;
2) концепцію
примату
міжнародного права.
Концепція примату внутрішньодержавного права була поширена
наприкінці XIX – на початку XX ст. серед німецьких юристів. Теоретичною
основою цієї концепції стали ідеї Г. Гегеля про те, що держава є «дух у його
субстанціональній розумності і безпосередній дійсності», а отже, держава є
«абсолютною владою на землі». Тому вона правомочна з власної волі
створювати і змінювати не тільки норми внутрішньодержавного права, а й
норми
«зовнішньодержавного
права»,
тобто
міжнародного
права.
Продовжуючи цю думку, один з яскравих представників цього напряму
юридичної науки А. Цорн стверджував, що міжнародне право юридично є
правом лише тоді, коли воно право державне.
Концепція примату міжнародного права базується на нормах,
спрямованих на забезпечення загального миру та безпеки, захисту прав та
свобод людини. Її основною метою є встановлення плідної співпраці між
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державами у різних сферах, спрямованої на досягнення вищих цінностей
людства [2].
В Україні вихідною точкою у питанні співвідношення міжнародного та
внутрішньодержавного права є ст. 9 Конституції, згідно з якою «чинні
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства України. Укладення
міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише
після внесення до неї відповідних змін.
Більш докладно статус міжнародних угод визначено у ст. 17 Закону «Про
міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р. № 3767-ХІІ:
1. Укладені і належним чином ратифіковані міжнародні договори України
становлять невід’ємну частину національного законодавства України і
застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного
законодавства.
2. Якщо міжнародним договором України, укладення якого відбулось у
формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством
України, то застосовуються правила міжнародного договору України».
З наведених положень випливає, що норми Конституції України мають
більшу юридичну силу, ніж норми міжнародних договорів, обов’язкових для
України. У вітчизняній доктрині з цього питання відсутні розбіжності. Більш
того у ч. 2 ст 8 Конституції йдеться про те, що «Конституція України має
найвищу юридичну силу». Отже, міжнародний договір не може суперечити
Конституції України.
Водночас норми чинних міжнародних договорів України, згоду на
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства і мають більшу юридичну силу щодо всіх інших
актів українського законодавства [3].
Цей принцип підтверджується ст. 27 Віденської конвенції про право
міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. (до якої приєдналася й Україна):
«Учасник не може посилатися на положення свого внутрішнього права як на
виправдання для невиконання ним договору». Про те ж йдеться у п. 4 постанови
Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9.
Тепер розглянемо співвідношення національного права з нормами
міжнародного права, закріпленими в інших джерелах. Існують численні
приклади того, що згода на обов’язковість міжнародного договору для України
надається іншими (не Верховною Радою), державними органами України
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(Президентом України, Кабінетом Міністрів України тощо). Такі договори не
можуть вважатися частиною національного законодавства. Проте, залишаючись
нормами міжнародного, а не національного права, вони є обов’язковими для
України в частині, що не суперечить Конституції та законам України [4].
Норми, закріплені в міжнародних звичаях, вочевидь не є частиною
національного законодавства України. Щодо них треба керуватися Декларацією
про
державний
суверенітет
України,
якою
визначено
пріоритет
загальновизнаних норм міжнародного права над нормами внутрішнього права
України. На нашу думку, в Україні поступово утверджується практика
застосування міжнародних звичаїв. Унаслідок приєднання України до
Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, а також
визнання обов’язковості юрисдикції Європейського суду з прав людини в усіх
питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції, для України
набуло актуальності питання про місце рішень міжнародних судів в нашій
правовій системі. Але це питання ще не отримало остаточного вирішення.
Таким чином, сьогодні здійснюються глобальні трансформації у всіх
сферах людської діяльності, у тому числі у міжнародному праві, що вимагає
розглядати принципи міжнародного і національного права в їх єдності і рівності.
А для цього також необхідне ефективне й універсальне законодавство на
міжнародному рівні, яке здатне регулювати міжнародні відносини з метою
досягнення збалансованого і рівноправного розвитку національної системи
права.
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ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО
Громадянство для людини має принципове значення, оскільки визначає її
політичний і соціальний статуси, матеріальне й духовне благополуччя. Завдяки
громадянству для людини розширюється суверенітет держави і особливо її
можливість користуватися державними гарантіями своїх прав і законних
інтересів як всередині країни, так і поза її межами [1].
Деякі фахівці вважають, що на сьогодні отримання подвійного
громадянства становить пряму небезпеку для української держави і загрожує
національній безпеці нашої країни. Однак попри те, що згідно з Конституцією
подвійне громадянство в Україні заборонене, українці де-факто дедалі частіше
отримують громадянство Румунії, Угорщини та Росії, а також низки інших
країн. Зважаючи також на оприлюднені дані ЗМІ щодо деяких відомих
українців, які начебто мають подвійне громадянство, а також інших осіб, котрі
є громадянами іншої держави, але отримали український паспорт, люди
справедливо задаються питанням: чи дозволено в Україні подвійне
громадянство? Для відповіді на це питання, насамперед, пояснимо поняття
«подвійного громадянства», а також те, чим воно відрізняється від другого
громадянства, розкриємо його суть і відмінність деяких понять, пов’язаних із
цією темою.
Множинне (подвійне) громадянство (біпатризм, поліпатризм) – це
правове становище фізичної особи, яка одночасно перебуває у громадянстві
двох чи більше країн [5].
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Натуралізація – прийняття у громадянство даної держави на прохання
зацікавленої у цьому особи – також може породити ситуацію подвійного
громадянства, якщо таке прохання задовольняється стосовно особи, визнаної
громадянином іншої держави.
Безгромадянство (апатризм) – це таке становище особи, коли вона не
перебуває в громадянстві якої-небудь держави. У Конвенції про статус
апатридів від 28 вересня 1954 р. апатридом іменується особа, яка не
розглядається громадянином якоїсь держави в силу її закону. Стан
безгромадянства може виникнути з різних причин, наприклад при:
а) втраті громадянства, якщо дана особа вийшла добровільно або
втратила громадянство своєї держави і не набула громадянства в іншій державі;
б) виході з громадянства з метою отримання громадянства іншої держави,
що дається через п’ять-десять років;
в) одруженні жінки з іноземцем, держава якого не надає жінці
автоматично громадянства чоловіка (США, Франція), а сама жінка має
громадянство країни, законодавство якої керується принципом «дружина слідує
громадянству чоловіка» (Іспанія);
г) у результаті народження від батьків, які втратили громадянство;
д) позбавленні громадянства тощо [2].
Випадки подвійного громадянства і безгромадянства мають місце
внаслідок різноманітного вирішення законодавством окремих держав питань
про набуття і втрату громадянства. Можна також сказати, що подвійне
громадянство є результатом колізії законів про громадянство різних держав.
Воно може виникнути, наприклад, при народженні дітей від батьків, що мають
різне громадянство, при натуралізації або в інших випадках. Подвійне
громадянство виникає також у разі одруження жінки, яка є громадянкою
країни, законодавство якої не позбавляє жінку свого громадянства при її
одруженні з іноземцем (наприклад, Франція, США, Швеція), або громадянином
такої країни, що автоматично надає громадянство жінці-іноземці, яка
одружилася з її громадянином (наприклад, Бразилія).
Законодавство України про громадянство виходить з невизнання
одночасної належності громадянина України до громадянства іншої держави.
Ще в початковій редакції ст. 10 Закону України «Про громадянство» від
8 жовтня 1991 р. було зафіксоване положення, відповідно до якого: «За особою,
що є громадянином України, не визнається приналежність до громадянства
іноземної держави». Але усе ж цей, закон припускав можливість виникнення
подвійного громадянства на підставі міжнародних угод України. На сьогодні
наявність за громадянином України подвійного громадянства не визнається.
Особа, що має подвійне громадянство, перебуваючи на території однієї з
держав, у громадянстві якої вона перебуває, як правило, не може посилатися на
Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
91

свої зобов’язання стосовно іншої держави. Кожна держава, у громадянстві якої
перебуває біпатрид, має право вважати його своїм громадянином і вимагати від
нього виконання відповідних обов’язків [4].
Ст. 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, що
законодавство України про громадянство ґрунтується на принципі єдиного
громадянства – громадянства держави Україна, що виключає можливість
існування адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин
України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у
правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.
Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з
Україною він визнається лише громадянином України.
Разом з тим добровільне набуття громадянином України громадянства
іншої держави, згідно з ч. 1 ст. 19 цього Закону, є підставою для припинення
громадянства України. «Добровільним набуттям громадянства іншої держави
вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства
іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке
набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством
держави, громадянство якої набуто». Проте навіть дану обставину можна
розцінювати не як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата
громадянства України відбувається не автоматично з набуттям громадянства
іншої держави, а виключно з дня видачі Указу Президента України про
припинення громадянства щодо певної особи [3].
У світі є держави, які допускають можливість подвійного громадянства.
Це, зокрема: Австралія, Бангладеш, Бельгія, Бразилія, В’єтнам, Канада,
Колумбія, Кіпр, Домініканська Республіка, Сальвадор, Фінляндія, Греція,
Гренада, Угорщина, Ісландія, Іран, Ірак, Ірландія, Ізраїль, Італія, Йорданія,
Латвія, Ліван, Литва, Македонія, Мальта, Мексика, Чорногорія, Нова Зеландія,
Сербія, Швеція, Сирія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.
У розглянутому контексті цікавим є американський досвід набуття
подвійного громадянства. Так, у 1894 р. та у 1906 р. в Америці були ухвалені
імміграційні закони, які забороняли американським громадянам перебувати в
іноземному громадянстві. Окрім того, нині ці закони не скасовано, але
водночас вони й не охороняються жорстко органами влади.
У 1940 р. в США було ухвалено Закон про громадянство, що обмежує
права американських громадян, які беруть участь у політичних виборах іншої
держави. При цьому чинна юридична практика дає можливість американському
громадянину також залишати громадянство іншої країни. Наприклад,
іноземець, який став громадянином США за допомогою натуралізації, може
зберегти своє колишнє громадянство за умови, якщо його рідна країна не
вимагає, щоб він відмовився від нього. Аналогічно громадянин США може
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стати громадянином іншої країни і при цьому зберегти своє американське
громадянство, але лише в тому випадку, якщо інша країна не зобов’язує його
відмовитися від громадянства США. Прикладом такої суперечності є традиційний
текст присяги для осіб, які отримують американське громадянство, який вимагає
від того, хто присягає, не лише вірності новій батьківщині, а й відмови від
попереднього громадянства.
Водночас в американському законодавстві немає поняття «подвійне
громадянство». Але американська влада не переслідує тих, хто прийняв присягу,
зберігши при цьому за собою колишнє громадянство, а Державний департамент у
інтересах розширення міжнародної співпраці не звертає увагу на те, що багато
нових американців, які подорожують світом, також не відмовилися від старої
батьківщини. Хоча в американському паспорті прямо вказано, що «власник його
не визнає більше жодного громадянства».
Таким чином, можна зробити висновки:
1. У деяких державах люди можуть отримати подвійне громадянство
автоматично (зазвичай при народженні чи вступі до шлюбу) або після успішної
натуралізації. Коли справа доходить до подвійного громадянства, то, як правило,
думки у світі розділяються. Є країни, де закони дозволяють своїм громадянам
отримувати громадянство іншої держави, не втрачаючи при цьому свого першого.
В інших країнах, де не дозволяється мати інше громадянство, але якщо таке все ж
стається, то це автоматично призводить до втрати першого громадянства.
2. Джерело подвійного громадянства приховується у внутрішніх законах
кожної країни.
3. Подвійне громадянство досить часто має певні негативні наслідки,
пов’язані з наданням дипломатичного захисту військовою та державною
службою, сплатою податків тощо. Як правило, кожна з держав, громадянство якої
одночасно має певна особа, не звільняє її від військового обов’язку та обов’язку
сплачувати податки. Для розв’язання таких проблем може застосовуватися
принцип «ефективного» громадянства, який створює переважний правовий
зв’язок біпатрида з тією державою, де особа постійно проживає. Проте навіть
застосування цього принципу не усуває усіх колізій, пов’язаних із множинним
громадянством.
4. В України не передбачена відповідальність за приховування або
несвоєчасне повідомлення про наявність другого громадянства у громадянина
України, відсутній механізм декларування подвійного громадянства та його
встановлення.
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ФАКТИЧНІ ШЛЮБНІ ВІДНОСИНИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Як засвідчує суспільна практика, останнім часом дедалі більше пар живуть
спільно, однією сім’єю без державної реєстрації шлюбу, в так званих
«фактичних шлюбних» відносинах. Саме так юристи визначають нині
незареєстровані державою відносини між чоловіком і жінкою. Інколи ще
використовується поняття «фактичний шлюб».
На сьогодні відносини між чоловіком і жінкою можна називати
«фактичним шлюбом», коли, по-перше, пара проживає на одній території, подруге, веде спільне господарство і, по-третє, не реєструє свої відносини в
органах державної влади.
Відзначимо, що поняття «громадянський шлюб», яке досить широкого
використовується у суспільстві, не є синонімом вказаного вище терміна,
оскільки розуміння зазначеного поняття як незареєстрованого шлюбу
помилкове. Поняття «громадянський шлюб», навпаки, означає шлюб,
оформлений в органах державної влади, проте без участі церкви.
Аналіз як законодавства в цілому, так і судової практики підштовхує
науковців, юристів-практиків і законодавця до надання «фактичним шлюбам»
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значення юридичного факту, який би був підставою для поширення на них
відносин сімейно-правових засобів регулювання. Так, ст. 74 Сімейного кодексу
України прирівнює «фактичний шлюб» до зареєстрованого. Адже відсутність
штампа в паспорті тепер не рятує ні від аліментів, ні від поділу майна. Інша річ,
що перед тим, як взятися за майнові позови, спершу доведеться довести свої
сімейні відносини у суді. А у випадку з аліментами – факт батьківства.
Таким чином, погоджуючись на «фактичний шлюб», громадяни тим самим
допускають певну невизначеність подальших відносин у юридичному розумінні,
оскільки їх зміст становлять взаємні права та обов’язки. Останні ж перебувають
під захистом закону лише в зареєстрованому шлюбі (ч. 2 ст. 21 Сімейного
кодексу України), причому такого захисту вони не позбавляються навіть тоді,
коли дружина й чоловік з поважних причин (навчання, робота, лікування,
необхідність догляду за батьками, дітьми тощо) не проживають спільно.
Як правило, відносини в незареєстрованому шлюбі будуються виключно
на почуттях та усному договорі. Фактичне спільне проживання не вважається
шлюбом, а тривалість «фактичних шлюбних відносин» і характер подружніх
зв’язків між їх учасниками (були вони серйозними чи випадковими) не мають
правового значення. Відповідно до ч. 1 ст. 74 Сімейного кодексу України, якщо
жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між
собою, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві
спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором
між ними. Проте встановлення з якого моменту почалися «фактичні шлюбні
відносини» буде досить проблемним питанням, оскільки для підтвердження
факту спільного проживання і ведення спільного господарства особам, що
перебувають в незареєстрованому шлюбі, потрібно буде звернутися до суду і
надавати докази такого спільного проживання. Сімейний кодекс визначає, що
для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального
посвідчення і (або) державної реєстрації (а це – нерухомість, транспортні
засоби), а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя
має бути подана письмово та має бути нотаріально засвідчена (ч. 3 ст. 65
Сімейного кодексу України). При цьому, законодавство не передбачає, і не може
передбачити, отримання згоди другого з фактичного подружжя. Тобто, норми
про розпорядження спільною сумісною власністю подружжя будуть
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спрацьовувати лише тоді, якщо права на майно були оформлені на обох осіб,
тоді як для подружжя немає різниці на кого буде оформлено майно.
У випадку, коли фактичний союз не виправдав сподівань, і мирних шляхів
поділу майна не знайдено, учаснику «фактичних шлюбних відносин» потрібно
переконати суд насамперед у тому, що це майно є спільним. Для цього необхідно
довести не сам факт перебування у «фактичних шлюбних відносинах», а факт
придбання даного конкретного майна за кошти або внаслідок трудової участі
обох фактичних чоловіка й дружини. Практика засвідчує, що зробити це не
завжди просто.
Щодо особистих немайнових прав, то відмінностей між зареєстрованим і
незареєстрованим шлюбом небагато. І в першому, і в другому випадку чоловіку
й жінці гарантовані рівні права та можливості відповідно до основних прав і
свобод людини. Зокрема, вони вільні у виборі занять, професії, місця
проживання, мають право на свободу думки, совісті та релігії. І при
«фактичному шлюбі», і при зареєстрованому жінка й чоловік наділені правом
розподілити між собою сімейні обов’язки та разом вирішувати питання життя
сім’ї (наприклад, утримання, виховання та навчання спільних неповнолітніх
дітей). Учасники сімейних відносин зобов’язані турбуватися про здоров’я,
розвиток і матеріальне забезпечення своїх дітей. Обидві сторони відповідальні
одна перед одною та перед іншими членами сім’ї за свою поведінку. І чоловік, і
жінка мають право на особисту свободу, фізичний і духовний розвиток, на
повагу до своєї індивідуальності та на повагу до будь-якої праці, що
здійснюється в інтересах сім’ї.
Отже, «фактичний шлюб» – проблема не так психологічна, як юридична.
Така «дрібниця», як штамп у паспорті, захищає майнові та інші права подружжя
і його дітей. З юридичної точки зору, фактичні подружні стосунки – безглуздий
ризик. На нашу думку, якщо ви любите людину, то неминуче захочете
забезпечити її матеріальну захищеність. Якщо ж ви не хочете вступати в
законний шлюб, то, очевидно, ще не впевнені в людині на всі сто відсотків.
Зацікавленість держави в реєстрації шлюбу виражається в її можливості
впливати на нього так, щоб це було корисно й необхідно для суспільства та
окремої людини. Такий захист є гарантом забезпечення його стабільності,
охорони прав та інтересів подружжя і його дітей. Судова практика щодо
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правових наслідків фактичних шлюбних відносин переконує, що є потреба
вдосконалити законодавство в цій сфері заради захисту інтересів людини.
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ПРАВО НА ВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ
САМОЗАХИСТУ ОСОБИ
Зброя є засобом, що може як забрати життя, так і врятувати, тому
ставлення до неї у різні часи було неоднозначне. Досвід Грузії, Прибалтики,
Молдови свідчить, що вільне володіння населенням зброєю значно зменшує
кількість насильницьких злочинів. Істотно інша ситуація спостерігається у
Великій Британії, де введені більш жорсткі правила щодо володіння зброєю. На
думку експертів, це призвело до зростання кількості насильницьких злочинів.
Україна натомість вагається з прийняттям законів, що дозволятимуть
полегшити процедуру отримання короткоствольної зброї. Обіг зброї у нашій
країні на сьогодні регулюється лише підзаконними актами, зокрема
Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
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охолощеної зброї… та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС
України від 21.08.1998 р. № 622 [1]. Повнолітній громадянин при наявності
відповідних документів має право отримати дозвіл на придбання
гладкоствольної та нарізної мисливської зброї при дотриманні відповідних
умов. Як і раніше, залишається заборона на придбання короткоствольної
нарізної вогнепальної зброї (пістолетів та револьверів) [4]. Відповідно, виникла
така ситуація: громадяни, що не дотримуються букви закону, можуть відносно
легко дістати собі вогнепальну зброю, натомість законослухняні особи грузнуть
в бюрократичному багні в кращому випадку на кілька місяців. Усе це створює
реальну загрозу для життя людини. Проте у Конституції України зазначено
(ст. 3), що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються найвищою соціальною цінністю [2]. У ст. 27 йдеться про
захист життя і безпеку людини: «Кожна людина має невід’ємне право на
життя... Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я
інших людей від протиправних посягань» [2].
Відсутність у нашій державі закону, що встановлював би спрощений
механізм отримання доступу до зброї, є, на нашу думку, досить вигідним
явищем для корумпованих поліцейських чиновників, які за видання дозволів на
зброю (дозвіл на придбання зброї, дозвіл на володіння зброєю, а ще додаткові
перевірки) отримують великі гроші.
Як свідчить статистика, в Україні лише за минулий рік 105 тис. осіб
притягнуті до кримінальної відповідальності. З них 51 тис. – це ті, які вчиняли
насильницькі злочини проти майна, статевої рівності тощо. Відсутність у
громадян засобів самозахисту є, на думку експертів, однією з найголовніших
причин вчинення збройних нападів злочинними угрупованнями.
Досвід іноземних країн свідчить, що збільшення легального обігу зброї
здатне знизити кількість злочинів із застосуванням зброї. Так, у ФРН в
легальному обігу перебуває понад 10 млн. одиниць вогнепальної зброї, при
цьому кількість злочинів із застосуванням зброї знизилася більш ніж на
половину. Лідер консервативної партії євроскептиків «Альтернатива для
Німеччини» (AfD) Ф. Петрі висловилася на підтримку вільного носіння
громадянами ФРН зброї та спеціальних засобів самооборони після серії
збройних нападів у країні. За її словами, дедалі більше людей не почуваються в
безпеці. Кожен законослухняний громадянин повинен бути в змозі захистити
себе, свою сім’ю і друзів. Уряд Молдови дозволив населенню купувати
стрілецьку зброю, що сприяло зниженню злочинності майже вдвічі. І до того ж
придбана легально зброя майже не використовується в кримінальних цілях. У
Швейцарії всі, хто після закінчення військової служби йде в запас, мають право
зберігати зброю. Під час військового призову кожен майбутній солдат отримує
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гвинтівку М-57, яку потім можна зберігати вдома, і більше двох десятків
комплектів боєприпасів до неї. З настанням пенсійного віку чоловіки здають
гвинтівки, але натомість отримують помпові рушниці. В Естонії закон на
придбання короткоствольної вогнепальної зброї був прийнятий у 1992 р. Як
результат, за сім наступних років рівень злочинності знизився на 80%.У Польщі
громадяни також отримали можливість вільно купувати, носити й зберігати
зброю, що призвело до зниження рівня злочинності на 34%. У Словенії ж цей
показник знизився на 50% [4].
Серед тих, хто розглядає всі «за» і «проти» легалізації зброї в Україні,
переважають такі думки: з одного боку, зброя є засобом самозахисту та
індивідуальної оборони, а з іншого – не можна погодитися й з тим, що
наявність зброї дисциплінує людину, оскільки вона може бути використана
зовсім не з метою самооборони. Наявність зброї у населення може бути
використано з метою повстань проти влади, але в такому разі це мотивуватиме
владу до служіння народу, що запобігатиме таким потенційним діям громадян і
ця начебто «загроза стане засобом контролю за елітою країни».
Популярною також є теза, що вільний та законний доступ до зброї стане
значною перешкодою діяльності «бізнесменів» чорного ринку. Адже
зменшення попиту на цьому ринку призведе до зниження рентабельності
незаконного поширення зброї. А отже, знизить кількість джерел нелегального
поширення зброї.
Фахівці безпосередньо пов’язують збільшення кількості незаконно
купленої зброї із жорсткістю законів про зброю в країнах Західної Європи.
Обмеження можливості придбати її законно провокує злочин та злочинний
бізнес.
Аналіз зарубіжного досвіду легалізації вогнепальної зброї, оцінка його
соціально-економічних наслідків у разі запровадження на території України не
дають можливості точно встановити, чи існує залежність між дозволом
вільного володіння зброєю та рівнем злочинності. Проте з високим рівнем
достовірності можна говорити, що узаконення права володіння зброєю
дисциплінує суспільство, владу та полегшує систему контролю за її обігом.
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ПРОЦЕС УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Усиновлення дитини є однією із форм її сімейного виховання, яке
відбувається або у випадку, коли батьки дитини невідомі, або померли, або
визнані безвісно відсутніми чи оголошені померлими, позбавлені батьківських
прав або з інших поважних причин не можуть здійснювати батьківські
обов’язки щодо своїх дітей.
Мета дослідження: з’ясування суть інституту усиновлення та правових
аспектів щодо законодавчого врегулювання цього процесу в Україні.
Під усиновленням слід розуміти юридичний факт, який дає підставу для
виникнення між усиновлювачами та усиновленою ними дитиною таких
відносин, як між батьками та їх дітьми. Усиновлення повинно здійснюватися у
найвищих інтересах дитини, для забезпечення стабільних та гармонійних умов
її життя, виховання, сімейного затишку, батьківської любові, для фізичного та
розумового розвитку дитини, її виховання. Адже те, що можуть дати батьки
дитині, не зможе дати держава у випадку перебування дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування на утриманні в державі. Саме для
забезпечення регулювання відносин усиновлення, у Сімейному кодексі
України (СКУ) було закріплено спеціальну главу, присвячену питанням
усиновлення.
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Контроль за тим, щоб усиновлення здійснювалося у найвищих інтересах
дитини, покладається на орган опіки та піклування і, крім цього, на суд під час
розгляду справи про усиновлення.
Отже, усиновлення – це перехід прав й обов’язків від біологічних
батьків дитини до усиновлювачів, за якого дитина у правовому відношенні
повністю прирівнюється до біологічної дитини усиновлювача. Відповідно до
діючого законодавства, усиновлення можливе відносно неповнолітніх дітей і
тільки в їхніх інтересах – це центральний принцип інституту всиновлення.
При всиновленні завжди забезпечується єдність інтересів тих, хто усиновлює,
з інтересами тих, кого всиновлюють. Суб’єктами відносин усиновлення є
усиновлювачі та усиновлені [1, c. 32-34].
Головною і визначальною ідеєю інституту усиновлення є турбота про
дітей, які втратили батьків або з тих чи інших причин позбавлені
батьківського піклування, створення для них середовища, яке є характерним
для сім’ї (турбота про розвиток дитини, виховання, спілкування з дорослими,
матеріальне забезпечення тощо). При цьому в усиновленого змінюється
родинне середовище, оскільки законодавство зорієнтоване на так зване
«повне» усиновлення. Відповідно до ст. 207 СК України усиновленням є
прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що
здійснене на підставі рішення суду.
Усиновлення дитини проводиться у її найвищих інтересах для
забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. Це положення закону
наголошує на тому, що інтереси дітей в інституті усиновлення є основною
метою, задля якої він уведений. Хоча це, звичайно, не дає права говорити про
відсутність інтересів усиновлювача чи протиставлення інтересів дитини
інтересам усиновлювача [4, c. 47-49].
Справи про усиновлення дітей, які проживають на території України,
розглядаються районним (міським) судом за місцем проживання
усиновлюваної дитини або за місцем проживання заявника (заявників)
(ст. 265-1 Цивільно-процесуального кодексу України (ЦПК)). Особа, яка
бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення. Форма такої
заяви – письмова, а її зміст повинен відповідати вимогам ст. 265-2 ЦПК
України. Подання заяви через представника не допускається.
До заяви додається висновок органу опіки та піклування про доцільність
усиновлення та відповідність інтересам дитини, а у разі усиновлення одним з
подружжя також письмова згода на це другого з подружжя. Іноземними
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громадянами до заяви додається також дозвіл Центру по усиновленню дітей
при Міністерстві освіти України [4, с. 50].
Усиновлювачами може бути подружжя. Одну й ту ж дитину не можуть
усиновити особи, які не перебувають у шлюбі між собою. Якщо такі особи
проживають однією сім’єю, суд може постановити рішення про усиновлення
ними дитини. Не можуть бути усиновлювачами особи однієї статі. У окремих
випадках усиновлення дітей – громадян України – можуть здійснювати
іноземці. Усиновлення дитини іноземцем здійснюється на загальних
підставах (ст. 283 СК України).
За усиновленою дитиною зберігається громадянство України до
досягнення нею вісімнадцяти років. Вона має право на збереження своєї
національної ідентичності відповідно до Конвенції про права дитини, інших
міжнародних договорів [2, c. 36-38].
Слід відзначити, що серед усіх форм влаштування дітей, позбавлених
батьківського піклування, усиновлення – найкраща, адже вона прирівнює
дитину у правовому відношенні до рідних дітей подружжя, а дитина набуває в
особі усиновителів батьків та сім’ю; усиновителі ж, у свою чергу, мають
можливість створити справжню сім’ю та задовольнити властиве людям
почуття батьківської любові. Також у Конвенцію про права дитини включені
положення щодо забезпечення захисту прав усиновленої дитини від усіх форм
дискримінації, на одержання громадянства незалежно від раси, статі, мови,
національного походження та інших обставин, а також заходи, спрямовані
проти
незаконного
переміщення
і
неповернення
дітей
із-за
кордону [9, с. 15-17].
Усиновлення дітей з пологових будинків законодавством заборонено. У
випадках, коли немає жодних відомостей про батька чи інших родичів дитини,
залишеної матір’ю у пологовому будинку, складається відповідний акт, який є
підставою для переведення дитини до державного дитячого закладу. Діти, які
залишені в пологовому будинку і щодо яких є письмова згода батьків на
усиновлення, можуть бути усиновлені лише після досягнення ними
двомісячного віку. Встановлення цього строку є прагненням законодавця дати
матері шанс повернутися до неї. Але, на жаль, як свідчить дійсність, випадків
повернення таких матерів майже не буває, їх одиниці.
Важливим кроком в удосконаленні законодавства стосовно усиновлення
стало створення централізованої бази даних дітей, позбавлених батьківського
піклування. Дана система обліку створена для забезпечення найкращого
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захисту прав дітей, оскільки інформація про них стала більш доступною, і,
таким чином, кожна дитина отримує рівний шанс на усиновлення.
Відповідно до ст. 103 Кодексу про шлюб та сім’ю України (КпШС)
усиновителем може бути повнолітній (18 років) дієздатний громадянин.
Різниця у віці між усиновителем і усиновленою дитиною повинна бути не
менше п’ятнадцяти років. При усиновленні дитини родичами різниця у віці до
уваги не береться. Крім того, під час розгляду заяви про усиновлення за
наявності поважних причин цю різницю може бути скорочено. Якщо
усиновити дитину бажають кілька осіб, то право на усиновлення надається
родичам дитини, незалежно від їх місця проживання, громадянам України,
особам, в сім’ї яких проживає дитина, особам, які усиновлюють двоє або
більше дітей (сестер, братів), не розриваючи родинних зв’язків. Особи, що
виявили бажання усиновити дитину, звертаються у відділ освіти за місцем
проживання з проханням надати висновок про можливість бути
усиновителями. До заяви додається необхідний пакет документів, який
підтверджує, що дані особи можуть бути усиновителями (довідка з місця
роботи про заробітну плату; копія свідоцтва про шлюб (якщо заявник
перебуває у шлюбі); медичний висновок про стан здоров’я, паспорт). Відділ
освіти перевіряє житлові умови та складає відповідний акт, в якому вказує на
склад сім’ї, наявність особистих дітей та інші відомості. Протягом десяти днів
з дня подачі заяви та відповідних документів на підставі акту обстеження
житлових умов, відділ освіти готує висновок про можливість осіб, що подали
заяву, бути усиновителями. Цей висновок є підставою для взяття на облік
особи як кандидата в усиновителі та підбору дитини для знайомства з ним.
Отже, можна зробити висновок, що процедура усиновлення не є
простою та швидкою. У середньому процедура усиновлення дитини займає
приблизно 5-8 місяців. Тому для пришвидшення даного процесу слід
звернутися по правову допомогу до адвоката, юриста, який зміг би
проконсультувати потенційних усиновлювачів про порядок усиновлення, про
те, як пришвидшити процес усиновлення, та зміг би підготувати повну,
юридично правильно складену заяву про усиновлення, яка б і лягла в основу
ухвалення найважливішого документа який є підставою усиновлення, –
судового рішення.
У результаті нашого дослідження з’ясовано, що головною і
визначальною ідеєю інституту усиновлення є турбота про дітей, які втратили
батьків або з тих чи інших причин позбавлені батьківського піклування.
Інститут усиновлення як пріоритетна форма сімейного виховання відома усім
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правовим системам. В Україні він знайшов своє відображення в Сімейному та
Цивільному кодексах України та у ряді законів. Пріоритетом для
національного законодавства є Конвенція прав дитини, яка була прийнята
ООН у 1989 р.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
З кожним роком людство виявляє все більшу зацікавленість проблемою
охорони навколишнього природного середовища, забезпечення сталого
розвитку регіонів, захисту інтересів майбутніх поколінь. У сучасних умовах
суспільного розвитку одним із визначальних національних інтересів України є
забезпечення екологічно безпечних умов для життєдіяльності громадян і
суспільства, збереження і відновлення довкілля.
Екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову,
спричинену нехтуванням людиною об’єктивних законів розвитку та
відтворення природно-ресурсного комплексу, оскільки перевага надавалася
розвитку сировино-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей
промисловості [1, с. 7].
На сьогодні доведена пряма залежність між забрудненням довкілля і
суттєвим погіршенням здоров’я населення. За таких умов актуальність і
значимість права громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє
природне середовище є цілком зрозуміла. Тому охорона і відновлення довкілля
як загальної системи життєзабезпечення людини є першочерговим завданням,
від вирішення якого залежить збереження генофонду народу України, її
економічний та соціальний розвиток.
Основний Закон нашої держави – Конституція – закріпила головні
екологічні проблеми, а саме: питання екологічної безпеки, використання
природних ресурсів, охорони довкілля. Окреслення основних проблем, у першу
чергу, пов’язане із захистом прав людини на безпечне для життя і здоров’я
довкілля, на відшкодування завданої шкоди, на інформацію про стан довкілля,
якість продуктів харчування і предметів побуту (ст. 50), на користування
природними об’єктами тощо. Згідно зі ст. 21 Конституції України, екологічні
права належать до невідчужуваних, непорушних прав людини.
Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля,
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
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розроблено відповідно до ст. 16 Конституції, якою визначено, що забезпечення
екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України,
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного
масштабу, збереження генофонду українського народу є обов’язком
держави [1, с. 8]. Безперечно, що в екологічному аспекті Україна – це
постчорнобильська держава, тому що наслідки цієї трагедії дуже значні і
спричинили безліч екологічних проблем. Саме тому сформувалась ціла галузь
законодавства, норми якої покликані сприяти подоланню цих наслідків.
Зокрема, у ст. 50 закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища» від 25 червня 1991 р. екологічна безпека визначається
як такий стан навколишнього середовища, коли гарантується запобігання
погіршенню екологічної ситуації та здоров’я людини [4, с. 29]. Це сукупність
дій, станів і процесів, що прямо або побічно не приводять до життєво важливих
втрат. Це комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс на
Землі і в будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно,
технологічно і політично готове людство.
Важливе значення має ухвалена Верховною Радою України 16 січня
1997 р. Концепція національної безпеки України. Одним із важливих завдань
цієї Концепції є «забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності
суспільства». Отже, екологічна безпека є складовою частиною загальної
національної безпеки, яка, в свою чергу, тісно пов’язана з всеосяжною
системою міжнародної безпеки.
Новим етапом у розвитку екологічного законодавства України було
прийняття нового Земельного кодексу України 25 жовтня 2001 р., який чітко
закріпив як регламентуючі, так і застережні норми і відкрив шлях для
здійснення поступових етапів земельної і аграрної реформи та формування
класичних ринкових земельних відносин. Крім того, новий Земельний кодекс
містить низку норм, спрямованих на вирішення екологічних проблем. Однак
необхідно прийняти ще цілу низку законів, які будуть сприяти створенню
належних механізмів втілення в життя положень цього юридичного документу.
Загалом за останні роки спостерігається екологізація тих галузей
законодавства, які регулюють суспільні відносини у сфері взаємодії суспільства
та природи. До таких галузей належать конституційне, адміністративне,
цивільне, господарське, трудове, кримінальне право тощо. Так, 5 квітня 2001 р.
Верховна Рада України прийняла новий Кримінальний кодекс України, який на
відміну від Кримінального кодексу 1960 р. містить окремий розділ «Злочини
проти довкілля» [5, с. 382]. У Кримінальному кодексі 2001 р. передбачена
відповідальність за 19 статтями, у яких санкції 17 статей передбачають
обмеження або позбавлення волі до 5 років, а у 2-х – до 10 років. Написання
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окремого розділу, в якому розглядаються злочини проти довкілля, суворість
санкцій за їх вчинення свідчить про те, що на державному рівні проблемі
захисту довкілля надається істотного значення.
На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду формування
механізмів вирішення соціальних і екологічних проблем науковцями
виокремленні основоположні принципи екологічної політики України у
перехідний період:
а) пріоритет екології над економікою, поступовий та поетапний перехід
до нових механізмів державного управління у сфері реалізації екологічної
політики;
б) відповідність механізму державного управління у сфері реалізації
екологічної політики фактичному стану розвитку суспільства;
в) узагальнення позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою
вирішення екологічних проблем;
г) участь держави у фінансуванні екологічних проблем;
д) забезпечення сталого і невиснажливого природокористування;
е) неперервне екологічне виховання, екологічна освіта й отримання
екологічної інформації [6, с. 267].
Отже, захист екологічних прав громадян є одним із актуальних та гострих
питань сьогодення. Безперечно, проголосивши на конституційному рівні
екологічні права людини і громадянина, визнавши їх найвищою соціальною
цінністю, Україна засвідчила своє прагнення розвивати демократичну та
правову державу, центральною ланкою в системі якої є забезпечення,
дотримання та захист основних прав людини і громадянина.
Метою екологічної політики в Україні на сучасному етапі має стати
збалансування запитів людини, можливостей природи та технологій
виробництва шляхом планомірного формування навколишнього середовища,
якість якого забезпечила б можливість сталого розвитку суспільства.
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ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ЇЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Проблема забезпечення екологічної безпеки є однією із глобальних
проблем людства, тому актуальність даної теми не має жодних сумнівів.
Забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на
території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи –
катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського
народу є обов’язком держави − це конституційне положення закріплене в ст. 16
Конституції України [1, с. 6].
Ключовим є поняття «екологічна безпека». В екології це поняття
розуміється як такий стан та умови навколишнього природного середовища,
при якому забезпечується екологічна рівновага та гарантується захист
навколишнього середовища: біосфери, атмосфери, гідросфери, літосфери,
космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних
ресурсів, збереження здоров’я і життєдіяльності людей. Згідно зі ст. 50 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічна
безпека – це такий стан навколишнього середовища, коли гарантується
запобігання погіршення екологічної ситуації та здоров’я людини.
Відзначимо, що в юридичній літературі немає єдиного підходу до
визначення поняття «екологічна безпеки», адже воно є об’єктом вивчення
багатьох наук та регулює такі складні взаємозв’язки, як відносини людини з
навколишнім природним середовищем, тому для кращого розуміння необхідно
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розглядати дану категорію у двох аспектах. У суб’єктивному відношенні – це
право громадян на екологічну безпеку шляхом регулятивного та охоронного
методів, яке тісно пов’язане з правом на безпечне навколишнє природне
середовище для їх життя та здоров’я. У об’єктивному відношенні – це існуюча
система правового забезпечення екологічної безпеки, за допомогою якої
регламентується екологічно небезпечна діяльність, охорона довкілля, режим
використання природних ресурсів, попередження погіршення екологічного
стану та виникнення небезпеки для природних об’єктів [2, с. 12].
Об’єктами екологічної безпеки відповідно до ст. 3 Закону «Про основи
національної безпеки України» є: людина і громадянин (їх конституційні права
та свободи, перелік яких відповідно до Основного Закону (ст. 22) не є
вичерпним); суспільство (його духовні, морально-етичні, культурні, історичні,
інтелектуальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і
природні ресурси); держава (її конституційний лад, суверенітет, територіальна
цілісність і недоторканність). Таким чином, об’єктами екологічної безпеки є
життєво важливі інтереси суб’єктів безпеки: права, матеріальні та духовні
потреби особи; природні ресурси та навколишнє природне середовище як
матеріальна основа державного і суспільного розвитку [5, с. 92].
Суб’єктами забезпечення екологічної безпеки є: Президент України,
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада Національної безпеки
і оборони України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
Національний банк України, суди загальної юрисдикції, прокуратура України,
місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, Збройні
Сили України, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба
України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України,
громадяни України, об’єднання громадян (ст. 4 Закону України «Про основи
національної безпеки України») [5, с. 92 ].
Чинне законодавство нашої держави закріплює та регламентує відносини
у сфері екологічної безпеки, яке здійснюється, крім вище зазначених правових
джерел, насамперед кодексами України: Водним, Земельним, Лісовим,
Повітряним, Про надра; Законами України «Про охорону атмосферного
повітря», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про природнозаповідний фонд», «Про відходи», «Про екологічну експертизу», «Про об’єкти
підвищеної небезпеки», «Про захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру», а також численними
підзаконними нормативно-правовими актами [7, с. 86-88].
Таким чином, прийняття в Україні законодавчих і підзаконних актів,
орієнтованих на регулювання правовідносин у сфері екологічної безпеки
свідчить про формування нормативно-правових засад комплексної галузі
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екологічного права – права екологічної безпеки як системи правових норм та
інших засобів, які спрямовані на створення правових умов для реалізації
суб’єктивного права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля та
захист його у разі порушення, а також регулювання відносин щодо виникнення
небезпеки для природних систем, населення, інтересів держави і юридичних
осіб та здійснення системи заходів у разі виникнення екологічної небезпеки
щодо ліквідації небезпечних наслідків, здійснення екологічно небезпечної
діяльності з метою попередження погіршення екологічного стану, визначення
режиму використання екологічно небезпечних територій і об’єктів, досягнення
режиму безпечного існування населення і стану довкілля на місцевому,
регіональному, національному і транснаціональному рівнях, встановлення
особливого статусу осіб, потерпілих від негативних наслідків природної стихії
чи техногенного впливу. Проте сама лише законодавча база не гарантуватиме
ефективного правового забезпечення екологічної безпеки, адже сучасному
суспільстві ще притаманні пережитки антропоцентричного стилю мислення,
який характеризується масовою байдужістю до проблем навколишнього
середовища та екологічної безпеки населення, тому значної увагу спочатку слід
надати саме підвищенню рівня правової екологічної культури та свідомості
людей.
Отже, екологічна безпека в Україні є однією з найважливіших проблем,
яка потребує не тільки регулювання, але й негайного вирішення та розв’язання.
На даний час законодавство розвивається динамічно і передбачає
різноманітність важелів впливу, тому особливу увагу необхідно приділяти
нормам як регламентуючого характеру, так і забезпечувального спрямування.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО
УПОРЯДКУВАННЯ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ В УКРАЇНІ
«Бурштинова лихоманка», нелегальний видобуток бурштину, легалізація
видобутку «сонячного каменю», катастрофічні наслідки нелегального
видобутку бурштину – це те, про що майже щоденно ми чуємо з екранів
телебачення та читаємо на сторінках газет і журналів.
Проблема організаційно-правового упорядкування видобутку бурштину в
Україні знаходиться нині в епіцентрі уваги. Бурштин, відповідно до переліку
корисних копалин загальнодержавного значення, відноситься до ювелірної
сировини (дорогоцінне каміння), затвердженого постановою кабінету Міністрів
України від 12 грудня 1994 р. № 827 [1]. Будучи за походженням скам’янілою
смолою хвойних дерев, бурштин значно м’якший за дорогоцінне каміння
неорганічного походження, але не поступається своєю красою. Це перше
ювелірне каміння, з яким познайомилась людина. Бурштин має до 200 кольорів,
від світло-жовтого до коричневого, червоний, молочно-білий, синій, чорний та
до 15 відтінків зеленого. Цікаво, що сосни, зі смоли яких утворився бурштин
України, росли в Україні 40 млн. р. тому, а нині зустрічаються тільки на півдні
Австралії.
Україна є одним із європейських лідерів за запасами бурштину,
поступається тільки Росії. Найбільше у світі родовище – Приморське
(Калініградська область, Росія), але якість російського, та і усього
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прибалтійського бурштину, поступається українському. Балтійський бурштин
дрібний, тільки 10% каменів мають ювелірне значення, і колір в основному
світло-жовтий. Український бурштин ювелірний і дуже різноманітний за
кольорами, а зелений з різними відтінками зустрічається лише в Україні.
Основні запаси бурштину України зосередженні в лісах на території
Рівненської, Житомирської та Волинської областей. В Сарненському та
Володимирецькому районах Рівненської області розташовані 3 «офіційні»
родовища, що перебувають на державному балансі: Клесовське, яке розробляє
державне підприємство «Укрбурштин», Володимирець – Східне, розробляє
приватна компанія «Сонячне ремесло». Третє родовище Вільне – поки що
майже не розробляється. Триває розвідка інших родовищ.
Зі слів заступника міністра екології та природних ресурсів України під
час круглого столу в Укрінформі «Нелегальне видобування бурштину в
Україні – масштаби проблеми і способи її вирішення», щороку за різними
оцінками в Україні нелегально видобувають від 120 до 300 т бурштину на рік, а
обсяг тіньового ринку становить 230-300 млн. доларів. При цьому надходження
до бюджету є мізерними, тому що тільки 4 т бурштину було видобуто у 2015 р.
на підприємствах, що мають відповідні документи, а плата за видобуток
бурштину склала лише 50 тис. грн. У 2016 році були заплановані надходження
у держбюджет на рівні 1,5 млрд. грн, але ці кошти держбюджет не отримав.
У цьому році заплановані надходження у розмірі 4,3 млрд. грн, однак
держава ці гроші, напевно, не отримає, тому що на копальнях державних
підприємств продовжувати видобуток фактично стало економічно невигідно –
родовища розграбовані, а на окремі ділянки, що вважаються лісами, Кабінет
Міністрів своїм розпорядженням наклав заборону.
26 грудня 2014 р. у Верховній Раді був зареєстрований законопроект
«Про видобування та реалізації бурштину (№1351-1)», в якому з’явилися
необхідні поняття: «старательська ділянка» і «старательська артіль» [2]. Суть
документа в тому, що родовищами бурштину має займатися спеціалізоване
комунальне підприємство обласного підпорядкування. Йому довіряють
вирішувати всі питання взаємовідносин зі старательськими артілями – від
відведення землі до реалізації видобутого каменю на бурштиновій біржі.
Метою законопроекту було удосконалення правового регулювання відносин
щодо видобування і реалізації бурштину, в результаті прийняття яких
планувалося спрямування несанкціонованого видобутку бурштину місцевими
мешканцями у законне русло, що мало призвести до наповнення місцевих
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бюджетів та зайнятості населення. Проект закону і на сьогодні не набрав
необхідної кількості голосів у залі парламенту та був відхилений.
Стосовно продажу бурштину на експорт, то слід відзначити, що
відповідно до постанови КМУ від 24 жовтня 1994 р. № 734 «Про лібералізацію
експортних операцій», до переліку товарів, експорт яких здійснюється за
дозволом Мінфіну, відноситься бурштин [3]. Слід зазначити, що сучасний
Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності,
розроблений Державною фіскальною службою України, у розділі 71 не містить
бурштину, хоча Українське родовище бурштину є одним з найбільших у світі, а
бурштин використовується водночас і у медичній сфері, і у декоративній.
Те саме спостерігається і у митній сфері, де не закріплено такого виду
товару, як бурштин, у митному тарифі України. Втім, усі знають, що він масово
експортується за кордон, але Україна не отримує з такого експорту жодної
копійки.
Незаконний видобуток бурштину спричиняє не тільки економічне лихо, а
й великі екологічні проблеми для нашої держави. Згідно зі статтею 2
Законодавства про надра, гірничі відносини в Україні регулюються
Конституцією України, Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища» та іншими актами законодавства України [1].
Бездіяльність держави у протидії нелегальному видобутку бурштину
загрожує в Україні екологічним лихом. Пошкодження земель відбувається
через те, що «чорні» копачі не дотримуються технології видобутку, вимиваючи
бурштинове каміння мотопомпами, що призводить до руйнування дренажних
каналів підземних вод, а це повне знищення можливості їх циркуляції і, як
наслідок, мікрокліматичні зміни у цих регіонах. Знищуються лісові насадження
та надра, для відновлення яких знадобляться десятиліття. «Популяція і
біорізноманіття в таких лісах з’явиться тепер не раніше, ніж через 100 років», −
зауважує еколог правозахисної організації «Екологія, право, людина»
П. Тєстов.
Ще кілька років тому ліси й села Полісся були ідеалом тиші і гармонії.
Здавалось, ніщо не може порушити лісову ідилію: це було прекрасне місце для
відпочинку від шуму міст, машин і людей серед первісної природи. Сьогодні
ліс виглядає апокаліптично, він справляє жахливе враження. На величезних
площах ліс повністю знищений. Наші ліси перетворилися у суцільні ями та
баюри, величезні площі страшенно засмічені, купи дерев спиляні, ґрунтові
дороги порозбивані. Густі чагарі, що стоять на заваді копачам, випалюють,
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тому часті пожежі, а поряд поліські сосни та торф’яники, що може призвести до
більш катастрофічних пожеж. Часто вітер доносить стійкий запах горілого лісу.
За даними Держлісагенства, на Поліссі через нелегальний видобуток
бурштину вже пошкоджено 3,5 тис га лісу. Тільки у Рівненській області за
останні роки знищено родючий шар на площі більше 150 га землі, пошкоджено
більше 400 га лісу, і це не кінець.
Промисел небезпечний і для самих старателів. Після кількагодинного
перебування в холодній воді у багатьох віднімає ноги, розбиває параліч.
Двадцятирічні хлопці часто скаржаться на гострий ревматизм.
Страждає й імідж України, бо бурштинова проблема в котрий раз показує
державу не з кращого боку.
Підсумовуючи, хочемо наголосити, що питання організаційно-правового
упорядкування видобутку бурштину в Україні наразі є просто «кричущими»,
оскільки видобуток здійснюється переважно поза правовим полем, наносячи
шкоду економіці та екології держави.
Джерела та література:
1. Екологія і закон: екологічне законодавство України [Текст]. – К.: [б.в.],
1997. – 698 с.
2. Про видобування та реалізацію бурштину : законопроект України
№ 1351-1 від 26 грудня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53194
3. Про лібералізацію експортних операцій : постанова Кабінету Міністрів
України від 24 жовтня 1994 р. № 734 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
zakon.rada.gov.ua/laws/show/734-94
4. Шуман В. Мир камня : в 2-х т. / Вальтер Шуман ; пер. с нем.
Е.Я. Киевленко. – М.: Мир, 1986. – Т 1. – 215 с.

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
114

Зміст
Передмова…………………………………………………………………
Александрова Є.Ю.
Психологічна теорія походження держави і прав…………...………..
Михайлюк В.І.
Історія становлення й утвердження Державного прапора України…..
Дивенець А.С.
Правова держава та громадянське суспільство…………..…………….
Деркач А.В.
Основні характеристики взаємодії громадянського суспільства та
правової держави…………………………..……………….…………….
Довганич Н.А.
Громадянське суспільство та фактории його формування в Україні..
Сутуга У.В., Горобець В.С.
Удосконалення антикорупційної політики держави…….……………..
Свинтицька Е.І, Ходжаєва В.С.
Формування правової культури студентів медичних навчальних
закладів в умовах розвитку сучасного українського суспільства……...
Горєлова К.Є.
Становлення і розвиток інституту президентства в Україні…….….....
Лобач О.М.
Адвокатура України 1917-1922 років. Ліквідація дореволюційної
адвокатури та пошук нових форм судового захисту та
представництва..…………………………………..………….......……...
Коркін В.В.
Правовий статус захисника у кримінальному провадженні….……....
Чеверда В.А.
Л.В. Падалка: аналіз громадської та наукової діяльності....…………
Прокопенко І.В.
Нормативно-правове забезпечення мотивації праці молоді на
державній службі в Україні………………………....…...……………….
Бондаренко В.П.
Аналіз очікувань та реальних наслідків підвищення мінімальної
заробітної плати……………………………………………….................
Підстрела І.О.
Захист персональних даних в Україні……………………...……………

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
115

3
4
7
11

15
18
22

26
31

35
40
43
48

50
53

Білокінь В.С.
Право на таємницю журналістських джерел…………………………..
Трикоз Р.С.
Право інтелектуальної власності та інформаційне право.…………….
Гавриленко А.В.
Охорона та захист авторських прав у мережі Інтернет...………………
Приходько А.С.
Кіберзлочинність у сучасному суспільстві……………………………..
Миронов Є.О.
Мовна політика різних країн світу…………………………………..…
Полянська Н.С.
Математичні методи в теорії держави і права………………….……..
Пономаренко Н.С.
Стимули та обмеження в праві………………………………………….
Ричик І.М.
Принцип суверенної рівності держав та його закріплення у
міжнародно-правових документах……………………………………..
Шапран С.В.
Співвідношення міжнародного та національного права України…….
Свістак О.В.
Подвійне громадянство………………………………………………….
Сидор Є.Б.
Фактичні шлюбні відносини: особливості правового регулювання в
Україні…………………….………………………………………………
Неборак О.С.
Право на володіння зброєю як необхідний елемент самозахисту
особи………………………………………………………………………
Ковальов В.І.
Процес усиновлення в Україні: правові аспекти………………………
Марченко І.В.
Правове забезпечення екологічної політики України…………………
Коцар Я.Е.
Поняття екологічної безпеки та правова основа її забезпечення…….
Колеснік Ю.А.
Проблемні
питання
організаційно-правового
упорядкування
видобутку бурштину в Україні………………………………………….

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
116

58
60
65
69
72
75
79

82
86
90

94

97
100
105
108

111

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку
117

