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ПЕРЕДМОВА 
 

У ст. 17 п. 1 Закону України «Про освіту» зазначено, що метою вищої 

освіти є здобуття особою високого рівня наукових, творчих, професійних і 

загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю 

чи в певній галузі знань. Згідно з п. 3 згаданого вище закону, наукова, науково-

технічна та інноваційна діяльність закладів вищої освіти є обов’язковою та 

невід’ємною складовою частиною їхньої освітньої діяльності. Подібні 

положення містить Закон України «Про вищу освіту», зокрема у ст. 26 п. 5 

йдеться про те, що одним з основних завдань закладу вищої освіти є 

забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової 

та інноваційної діяльності.  

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Полтавського коледжу 

нафти і гази Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка є підвищення рівня наукової та інноваційної діяльності, 

упровадження результатів наукових досліджень в освітній процес. Значна увага 

приділяється розвитку науково-дослідної діяльності студентів, однією з  

ефективних форм якої є підготовка конференцій, дискусійних платформ, 

круглих столів тощо. Так, проведення студентського круглого столу «Держава. 

Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку» стало уже 

традиційним у нашому закладі освіти. 

До участі в цьому заході щороку долучається все більше магістрантів та 

студентів закладів вищої освіти, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв Полтавської 

області. 

Приємно відзначити, що з кожним роком рівень наукових робіт помітно 

зростає. Тези доповідей учасників круглого столу структуровані, логічно 

вибудувані, мають дослідницький характер, що свідчить про уміння молодих 

науковців визначати предмет та об’єкт дослідження, формулювати мету і 

завдання наукової роботи, висловлювати та аргументувати власний погляд на 

проблему. Слід також наголосити на актуальності тем доповідей.  

Круглий стіл сприяє формуванню у здобувачів освіти громадянської та 

соціальної, інформаційно-комунікаційної, іншомовної компетентностей.  

Вважаємо, що проведення у закладі вищої освіти наукових заходів сприяє 

підготовці фахівців, здатних у майбутньому самостійно вирішувати 

фундаментальні наукові проблеми, використовувати передові ідеї теорії і 

практики. Тому важливими завданнями сучасних закладів освіти є 

прищеплення студентам інтересу до наукових досліджень, формування навичок 

критичного мислення та медіаграмотності, які є необхідними для становлення 

всебічно розвинутої особистості.  

Щиро дякуємо всім учасникам круглого столу за плідну співпрацю, 

креативне мислення і небайдуже ставлення до вирішення суспільно значущих 

проблем. 
 

Редакційна  колегія 
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ДЕРЖАВНА МОВА ТА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

5 вересня 2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про освіту» в 

новій редакції. Дискусія щодо основних положень закону тривала понад три 

роки. До неї долучилися усі зацікавлені групи – експерти, науковці, освітяни, 

батьки, студенти. 28 вересня 2017 р. Закон України «Про освіту» набрав 

чинності. Зміни відповідно до нового закону мають початися вже у 2018 році, 

але усі нововведення повинні відбуватися поступово. Згідно із законом, 

встановлюються нові терміни навчання і частково змінюється його структура. 

Реформа передбачає введення 12-річної школи. Шкільне навчання поділяється 

на три періоди: 

Початкова школа:1 – 4 класи (4 роки). 

Базова середня школа (гімназії): 5 – 9 класи (5 років). 

Профільна середня школа (ліцеї академічного та професійного 

спрямування): 10 – 12 класи (3 роки). В академічних ліцеях учні 

поглиблюватимуть знання для вступу до закладів вищої освіти. У професійних 

ліцеях, крім загальної середньої освіти, вони отримуватимуть першу професію. 

Освітня реформа передбачає, що головною метою навчання стане не 

отримання суми знань, а оволодіння учнями певним набором компетентностей 

та наскрізних вмінь, зокрема : 

• вільне володіння державною мовою; 

• здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами; 

• математична компетентність; 

• компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

• інноваційність; 

• екологічна компетентність; 

• інформаційно-комунікаційна компетентність; 

• навчання впродовж життя; 

• культурна компетентність; 

• підприємливість та фінансова грамотність; 

• інші компетентності, передбачені стандартом освіти [3]. 

 ААННДДРРУУЩЩЕЕННККОО  ДД..АА..,, 

студент ІІІ курсу бурового відділення Полтавського 
коледжу нафти і газу ПолтНТУ 
Наук. керівник – викладач Полтавського коледжу нафти і 
газу ПолтНТУ, спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист Марченко В.Д. 
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Слід наголосити на окремих моментах, пов’язаних зі студентською 

молоддю. 

1. Забороняється залучати студентів до заходів, організованих 

релігійними або політичними організаціями, а також інших заходів, не 

пов’язаних з освітньою діяльністю (ст. 31, ст. 53).  

2. Міністерству освіти і науки України надається можливість запровадити 

ЗНО при вступі до коледжів та до магістратури (ст. 47).  

3. Закріплено право на цілодобовий доступ до гуртожитку (ст. 62).  

4. За плагіат, порушення авторських та суміжних прав до студентів 

можуть застосовуватися санкції, аж до відрахування (ст. 42).  

5. Органи місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд 

студентів до місця навчання і додому (ст. 56) [3]. 

Одним із важливих питань є питання мови освітнього процесу. В Україні 

10% учнів навчаються мовою національних меншин. Більшість із них ‒ 

російською мовою, шкіл з навчанням угорскою мовою є близько 176, трішки 

більше шкіл з румунською мовою, але їх теж менше 200. Є ще 5 шкіл з 

польською мовою, кілька шкіл молдавською, одна словацькою в Ужгороді. 

Відкривається школа з кримськотатарською мовою. 

До прийняття нового Закону «Про освіту» на всіх трьох ступенях освіти у 

школах меншин навчання здійснювалось їх національною мовою. «Тобто в цих 

школах вивчення державної української мови йде лише на уроках української 

мови та літератури», ‒ пояснив в ефірі «Громадського радіо» заступник 

Міністра освіти і науки Павло Хобзей [5]. Відтак лише 40% учнів, особливо з 

Берегівського та Виноградівського районів, де навчання проходить угорською 

мовою, можуть скласти ЗНО з української мови. А це означає, що вони не 

можуть вступити до закладів вищої освіти України, потрапити на державну 

службу. 

Тому парламент прийняв рішення, що з 2020 року право навчатися мовою 

меншини буде застосовуватись лише дошкільних закладах і в початкових 

школах. В основній школі з 5 по 9 клас та старшій профільній з 10 по 11 (а в 

майбутньому по 12-й) загальноосвітні предмети викладатимуться українською 

мовою, але паралельно вивчатимуться мова, література, історія національної 

меншини мовою національної меншини.  

Ця норма закону відповідає і Конституції, і Європейській хартії 

регіональних мов і мов меншин. Стаття 7 Закону України «Про освіту»  

передбачає, що особам, які належать до корінних народів і національних 

меншин України, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з 

українською мовою в комунальних закладах дошкільної і початкової освіти. 
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«Це право реалізується через окремі заклади освіти, класи (групи) з навчанням 

мовою відповідної національної меншини», ‒ йдеться у законі [3]. 

Крім того, у Прикінцевих положеннях закону встановлено, що особи, які 

належать до корінних народів та нацменшин і розпочали здобуття загальної 

середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року подовжують 

здобувати таку освіту відповідно до правил, які діють до набрання чинності 

цим законом з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що 

вивчаються українською мовою. 

Саме це і викликало обурення сусідів України у Польщі, Румунії, 

Угорщині, Греції та Болгарії, які сприйняли це як спробу насильницької 

українізації. Одними з перших закон розкритикували Румунія та Угорщина. І 

якщо перша висловила стурбованість, то заява угорського МЗС була більш 

категоричною. У ній закон називався «ганебним ударом у спину». 

Неприпустимо, що Україна позбавила угорців права навчатися рідною мовою в 

школах, університетах і залишила їм можливість робити це у дитячих садках і 

початкових класах. Пізніше голова угорського МЗС Петер Сійятро зробив ще 

кілька заяв, які були більше схожі на погрози й шантаж. Він заявив, що Україна 

може забути про інтеграцію до Європи, почав погрожувати торговельними та 

економічними санкціями, які начебто може ввести ЄС [4]. 

У відповідь Президент України Петро Порошенко під час виступу на 

пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі 

нагадав, що всі зобов’язання перед нацменшинами мають виконуватися без 

шкоди для викладання офіційної мови держави. Він назвав неприпустимою 

ситуацію, коли діти, які належать до національних меншин в Україні, не мають 

належних знань української мови для подальшого навчання в університетах, 

розбудови кар’єри, самореалізації в Україні. Закон виправляє цю ситуацію. 

«Верховна Рада України пішла на те, щоб посилити вивчення української мови 

на етапі дошкільної та початкової освіти з тим, аби згодом перейти на навчання 

державною мовою. При цьому не полишаючи вивчення рідної мови в 

необхідних обсягах», ‒ пояснив Президент [2]. 

Російська Держдума у свою чергу також висловила невдоволення 

українським законом про освіту, назвавши його «актом етноциду російського 

народу в Україні». Зокрема російські депутати поскаржилися на документ до 

ООН, ПАРЄ, Генсеку Ради Європи, в парламенти європейських держав та низці 

інших організацій. 

Освітній закон уже став темою номер один на російському телебаченні. І 

далі, зазначають експерти, російська сторона продовжуватиме розкручувати це 

питання, не виходячи при цьому на перший план, а лише нібито підтримуючи 

інші країни, що висловили обурення. 
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У цілому, на думку експертів, ця ситуація може нести певні загрози для 

України на міжнародній арені. Тим не менш фахівці підтримують Президента у 

тому, що він продовжує відстоювати позицію України, відкриваючи в той же 

час двері для діалогу, щоб усі зацікавлені сторони, перш за все Угорщина, мали 

можливість обговорити цю проблему і прийти до згоди.  

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич пояснює, що стаття 7 нового 

Закону України «Про освіту» щодо мови навчання потрібна для того, аби 

розширити вживання української мови в школах національних меншин, 

оскільки вона закріплює українську мову (державну мову) як основну мову 

навчання та дозволяє представникам національних меншин навчатися своєю 

мовою поряд з державною в початковій школі, що реалізується через окремі 

класи чи групи [1]. Також представникам національних меншин гарантується 

право на вивчення рідної мови в школах чи культурних товариствах. 

Отже, новий закон України «Про освіту» кардинально змінює і структуру 

освітнього процесу, і управління освітою, і закладає дещо інші принципи 

фінансування. Чи все у ньому бездоганно? Безумовно, ні. Але загалом він 

однозначно кращий, ніж попередній Закон України «Про освіту», такий, що 

відповідає реаліям і потребам сьогодення. 

Джерела та література: 

1. Гриневич: школи з мовою навчання нацменшин в Україні закривати не 

будуть [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28861627.html 

2. Президент: Закон «Про освіту» забезпечує рівні права дітей, які 

належать до національних меншин, на знання української мови та навчання і 

розбудову кар’єри в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.president.gov.ua/news/prezident-zakon-pro-osvitu-zabezpechuye-rivni-

prava-ditej-ya-43874 

3. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII // Відомості 

Верховної Ради України. – 2017. – № 38-39. – Ст. 380. 

4. Скандальний закон про освіту. Чим Україні загрожує дипломатична 

«війна» з Угорщиною [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

https://tsn.ua/politika/skandalniy-zakon-pro-osvitu-chim-ukrayini-zagrozhuye-

diplomatichna-viyna-z-ugorschinoyu-1010910.html 

5. Чи зможуть нацменшини навчатися в школі рідною мовою? Коментує 

Павло Хобзей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/chy-zmozhut-nacmenshyny-

navchatysya-v-shkoli-ridnoyu-movoyu-komentuye-pavlo-hobzey 
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ДОРОЖНЯ КАРТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТАТТІ 7 «МОВА ОСВІТИ» 

ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ» 

Одним із найважливіших факторів становлення і розвитку нації, гарантом 

державності є мова. Проблема утвердження статусу української мови як 

державної і забезпечення нормативних гарантій розвитку мов національних 

меншин надзвичайно актуальна. Набрання чинності Закону України «Про 

освіту» від 05.09.2017 р., зокрема, статті 7 «Мова освіти», викликало критику з 

боку таких держав, як Угорщина, Болгарія, Румунія, Греція та Росія. Крім того, 

6 жовтня 2017 р. 48 народних депутатів України надіслали подання до 

Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України Закону 

України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145 – VІІІ [3].  

Мета запропонованої роботи полягає в тому, щоб дослідити проблеми 

мовної політики в нашій державі, можливості реалізації статті 7 Закону України 

«Про освіту», зокрема, за допомогою розробленої Міністерством освіти і науки 

України «Дорожньої карти імплементації статті 7 «Мова освіти» Закону 

України «Про освіту», з’ясувати обґрунтованість критики як внутрішніх 

опонентів, так і названих вище іноземних держав щодо порушення Україною 

прав національних меншин на освіту рідною мовою, гарантованих статтею 53 

Конституції України. 

Окремі аспекти питання, що пропонується до розгляду, вивчалися у 

вітчизняній правовій літературі. Науковому аналізу цієї проблеми присвячено 

низку публікацій українських юристів, зокрема В. Маляренка [6], 

В. Погорілка [9], А. Потьомкіна [10], Л. Шкляра [12], О. Ялової [13]. Історико-

правове дослідження правових основ мовної політики в Україні здійснювалося 

у праці Л. Рапацької [11], питання мови в аспекті міжнаціональних відносин 

розглядається В. Колісником [5]. Водночас в українській правовій науці 

відсутній комплексний підхід щодо вирішення мовного питання з метою 

запобігання політичним спекуляціям на дану тему [8]. 

Критика опонентів статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту» 

ґрунтується на тому, що вона нібито звужує обсяг прав національних меншин, 

 ЧЧЕЕССННЮЮКК  ЄЄ..ГГ..,, 
 студентка І курсу експлуатаційного відділення 

Полтавського коледжу нафти і газу ПолтНТУ 
Наук. керівник – викладач Полтавського коледжу нафти і 
газу ПолтНТУ, спеціаліст вищої категорії, викладач-
методист Кочерженко О.М. 
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гарантованих статтею 53 Конституції України та міжнародними договорами. У 

статті 53 Конституції України зазначено: «Громадянам, які належать до 

національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання 

рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 

навчальних закладах або через національні культурні товариства» [4]. 

Поняття «навчання рідною мовою» означає провадження освітнього 

процесу поряд з державною мовою мовою національної меншини чи корінного 

народу. Тобто польськомовна, румунськомовна чи інша школи та інші заклади 

освіти можуть здійснювати освітній процес двома мовами: українською та 

мовою національної меншини, але не винятково мовою відповідної меншини 

(п. 1, 11-18 «Гаазьких рекомендацій щодо прав національних меншин на 

освіту») [1]. 

Міністерство освіти і науки України розробило «Дорожню карту 

імплементації статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту» (далі – 

«Дорожня карта»). У преамбулі зазначено: «Положення статті 7 були 

розглянуті Венеціанською комісією, яка у своєму висновку підкреслила, що 

«сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість для усіх громадян є 

законною і навіть похвальною метою держави». Також у висновку зазначено, 

що державна мова – чинник єдності та взаморозуміння в суспільстві». МОН 

України висловлює вдячність за надані рекомендації і «має намір їх усіх 

імплементувати в подальших кроках, які потрібно здійснити, щоб забезпечити 

справедливий баланс між підвищенням якості викладання державної мови та 

збереженням культурної спадщини національних меншин і корінних народів 

України» [2]. 

У «Дорожній карті» визначено 6 напрямів діяльності, кожен із яких 

передбачає здійснення ряду заходів («основних кроків») та орієнтовні терміни 

їх виконання.  

«Дорожня карта» містить додатки. Додаток 1 – «Мова освіти в закладах 

загальної середньої освіти (у рамках проекту Закону України «Про загальну 

середню освіту»)». Додаток 2 – «Зміни до розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про освіту». Нова редакція підпункту 18 

пункту 3». 

Напрям 1 «Формування законодавчої бази», зокрема, передбачає 

внесення проекту Закону України «Про загальну середню освіту» до Верховної 

Ради України у квітні 2018 року, розроблення і затвердження нових державних 

стандартів загальної середньої освіти до 2020 р. [2].  

Напрям 2 «Створення умов для якісного вивчення української мови в 

закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин 

(освітнє середовище)» реалізується шляхом наступних заходів: видання і 

http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
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доставка двомовних словників термінології з відповідних галузей знань, 

навчальних посібників «Хрестоматія сучасної української дитячої літератури 

для читання»; розроблення і видання методичних посібників для вчителів 

української мови та дидактичних матеріалів з української мови для закладів з 

навчанням румунською, угорською мовами; оснащення кабінетів української 

мови у закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних 

меншин згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України [2]. 

Напрям 3 «Створення додаткових умов для якісного вивчення 

української мови учнями, які навчаються в закладах загальної середньої освіти 

з навчанням мовами національних меншин» пропонує розроблення та 

проведення дистанційних курсів з української мови для учнів закладів загальної 

середньої освіти з навчанням румунською та угорською мовами; організацію 

літніх мовних таборів для учнів закладів загальної середньої освіти з навчанням 

мовами національних меншин [2]. 

Напрям 4 «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин» 

передбачає, зокрема, навчання педагогічних працівників, які працюватимуть з 

учнями перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках, підвищення 

кваліфікації вчителів української мови та вчителів-предметників [2].  

Напрям 5 «Проведення консультацій з громадськістю» визначає 

здійснення у лютому-березні 2018 р. консультацій з громадськими 

об’єднаннями українців, кримськотатарського народу, молдовської, польської, 

російської, румунської, угорської національних меншин [2]. 

Напрям 6 «Співробітництво з міжнародними організаціями» передбачає, 

зокрема, аналіз міжнародного досвіду білінгвального вивчення предметів 

(материнською мовою та державною) та застосування його елементів у 

закладах освіти з навчанням (вихованням) мовами національних меншин, 

зокрема в рамках проектів eTwinning Plus/TAIEX; проведення спільно з офісом 

Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин тренінгів для 

учителів, керівників закладів з методики впровадження навчання материнською 

та державною мовами; розроблення моделей освітніх програм; реалізацію 

проекту «Зміцнення захисту національних меншин в Україні» в рамках спільної 

програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради 

належного врядування» [2].  

У Проекті «Мова освіти в закладах загальної середньої освіти (у рамках 

проекту Закону України «Про загальну середню освіту»)» зазначається, що 

«кожен, хто здобуває освіту в закладі загальної середньої освіти в Україні, 

вивчає у цьому закладі державну мову відповідно до державних стандартів 

загальної середньої освіти, які мають передбачати вільне володіння державною 

http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
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мовою всіма випускниками закладів загальної середньої освіти» [2]. Разом із 

тим особи, що належать до національних меншин, мають «право вивчати мову 

відповідного корінного народу або національної меншини в комунальних і 

корпоративних закладах загальної середньої освіти або через національні 

культурні товариства» [2]. У Проекті визначаються обсяги викладання 

предметів державною мовою, шляхи реалізації права на навчання мовою 

корінного народу чи національної меншини. Також зазначено, що «держава 

сприяє створенню та функціонуванню за кордоном закладів загальної середньої 

освіти, в яких навчання здійснюється українською мовою або вивчається 

українська мова». Очікуваним результатом таких кроків є «досягнення 

суспільної злагоди й утвердження державної мови як засобу спілкування в 

українському соціумі» [2]. 

14 лютого 2018 року на засіданні уряду було прийнято рішення про 

подовження перехідного періоду імплементації мовної статті закону «Про 

освіту» з 2020 до 2023 р. 

Критика опонентів ст. 7 «Закону про освіту» спричинена 

несформованістю інституту державної мови в Україні та відсутністю закону, 

який би чітко врегульовував правовий режим державної мови у сфері 

публічних відносин, зокрема, у сфері освіти. Тому Верховна Рада України 

повинна розробити новий Закон про державну мову, замість чинного Закону 

України «Про засади державної мовної політики». Закон має врегульовувати 

порядок застосування та захисту державної мови у публічних сферах 

суспільних відносин. На думку деяких науковців, до такого законопроекту про 

українську мову не варто включати питання застосування мов національних 

меншин чи питання, пов’язані з імплементацією Європейської хартії 

регіональних мов або мов меншин. Це має стати предметом регулювання 

іншого законодавчого акту, прийнятого та узгодженого з першим [7]. 

Отже, вимога Закону щодо збільшення обсягу застосування державної 

мови в освітньому процесі на 2-му і 3-му рівнях повної загальної середньої 

освіти не є обмеженням прав людини на рідну мову, оскільки Закон «Про 

освіту» не забороняє вивчення мови національних меншин і вживання мови 

відповідних меншин в освітньому процесі на всіх рівнях освіти в Україні. 

Розроблена «Дорожня карта імплементації статті 7 «Мова освіти» Закону 

України «Про освіту» дозволяє реалізувати проблему мови в освітньому 

процесі з урахуванням інтересів усіх сторін. 

Джерела та література: 

1. Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту 
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http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
http://language-policy.info/2018/02/problemy-ta-perspektyvy-realizatsiji-statti-7-pro-movu-osvity-zakonu-ukrajiny-pro-osvitu/#_ftn19
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ 

 

Діти мають виховуватися не для теперішнього, а для майбутнього,  

можливо, кращого стану роду людського. 

І. Кант 

 

Виховання молоді в дусі патріотизму, свідомого ставлення до праці, 

високої культури, нетерпимості до явищ, що суперечать нормам моралі, 

передбачає формування у підростаючого покоління правової культури та 

правової свідомості. Правова свідомість відображає правову дійсність у формі 

знання права, оціночного ставлення до нього та практичного його застосування, 

ціннісних орієнтацій, які регулюють поведінку в юридично значимих ситуаціях. 

Формування правосвідомості української молоді визначає й правову культуру 

особистості. Ця культура передбачає глибоку повагу до правових основ 

держави й суспільного життя; розуміння соціальної ролі права та переконання в 

необхідності дотримання його норм і принципів; нетерпимість до будь-яких 

порушень законів; готовність до повсякденного співвідношення своєї поведінки 

з принципами й нормами закону тощо [2].  

Молодь повинна бути обізнаною в законодавстві, знати свої права і 

обов’язки, а також механізми їх забезпечення, адже незабаром вона поповнить 

ряди національної еліти, прямо чи опосередковано впливатиме на процес 

державотворення в Україні, від її вибору значною мірою залежатиме, чи бути 

Україні дійсно демократичною, соціальною, правовою державою. 

Проблема правової культури молоді на сучасному етапі зумовлена 

наступними факторами. По-перше, однією із сторін всебічного розвитку 

особистості є наявність у неї високої культури поведінки, адже не можна 

вважати людину культурною, коли вона, маючи ґрунтовні знання, добре 

працюючи або навчаючись, порушує норми моралі чи законів. По-друге, в 

Україні спостерігається тенденція до зростання дитячої злочинності, кожен 

четвертий злочин здійснюється неповнолітніми. На обліку служби у справах 

дітей перебуває понад 70 тисяч хлопців та дівчат. 

 ААХХІІММООВВАА  АА..ОО..,, 

студентка І курсу гуманітарного відділення 
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Наук. керівник – викладач Миргородського художньо-
промислового коледжу імені М.В. Гоголя ПолтНТУ, 
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Метою роботи є окреслення шляхів формування правової культури 

молоді. 

Проблема злочинності, жорстокого ставлення серед підлітків потребує 

нагального вирішення у нашому суспільстві. Незважаючи на те, що в закладах 

освіти вивчається предмет «Основи правознавства», окремі правові питання 

розглядаються у суспільствознавчих курсах, впроваджуються нові педагогічні 

технології, соціально-психологічна служба спільно зі службою в справах дітей, 

відділом кримінальної поліції здійснюють копітку роботу з попередження 

правопорушень, істотних змін в цьому напрямку, на жаль, немає. Чому? 

Можливо, причина малої ефективності правовиховної системи полягає в тому, 

що вона дає лише початкову правову освіту. Потрібно виховувати правову 

культуру, починаючи з початкової школи, виховувати систематично та 

цілеспрямовано. Розвиток правової культури – процес довготривалий та 

нелегкий. Для того, щоб він був результативним, необхідно дотримуватись 

певних принципів: зацікавленість школярів; безпосередня участь кожного учня 

та студента у підготовці та проведенні правових заходів; різноманітність 

тематики, форм та методів; систематичність та системність. Отримуючи 

елементарні правові знання у початковій школі, поглиблюючи їх у процесі 

подальшого навчання, аналізуючи та моделюючи життєві ситуації, дитина 

проходить довгий шлях, коли її знання перетворюються на переконання, а 

переконання стають світоглядом [1; 3]. 

Суттєвим недоліком правової культури молоді є правова неграмотність, 

правовий нігілізм, цинізм. Сучасна молодь обмежується знаннями про те, що 

грабувати та вбивати людей не можна. Однак у свідомості значної частини 

молоді поняття «потрапити під гарячу руку» залишається абсолютно 

нормальним явищем, незважаючи на те, що рукоприкладство карається 

нормами кримінального та адміністративного права. 

Нерідко буває так, що молоді люди знають закони, але не поспішають їх 

дотримуватись, тому що не вірять в їх силу, не визнають їх ролі в суспільстві, 

або готові використовувати закони тільки в особистих корисливих цілях 

(правовий цинізм). Багато конфліктів і спорів вирішуються поза правовим 

полем, що не просто підсилює кількість криміногенних процесів, а підриває 

моральні засади й цінності сучасної людини, громадянина. Тому виникає 

нагальна необхідність у здійсненні заходів щодо формування позитивного 

образу закону як основного регулятора демократичного суспільства. Важливо, 

щоб усі ці заходи були максимально адаптовані до кожної категорії молодих 

людей (критеріями можна запропонувати вік, належність до різних молодіжних 

субкультур тощо). 

У рамках реалізації програми правової освіти необхідно збільшувати роль 

суспільно-політичних, правових предметів у навчальних планах закладів освіти, 
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ознайомлювати молодь із сучасними способами отримання правової 

інформації, підвищувати інтерес до законотворчої діяльності шляхом 

спілкування з представниками влади. Необхідно вміло поєднувати теоретичне 

вивчення законів з їх практичним застосуванням, запроваджувати інноваційні 

форми та методи роботи з учнями та студентами: ділові й рольові ігри, диспути, 

брейн-ринги, створення і розв’язування проблемних ситуацій, добір 

нормативно-правових документів до тем тощо [4]. 

Обов’язковим елементом правового виховання молоді є демонстрація їм 

прикладів неухильного дотримання вимог законів у повсякденному житті, у 

тому числі у сім’ї, закладі освіти, на підприємстві, у побуті. Не слід покладати 

усі надії лише на виховну силу інформації про закон, оскільки на свідомість 

людини впливає система факторів, досить складних і водночас суперечливих. 

Педагоги та інші суб’єкти правовиховного процесу повинні пам’ятати про те, 

що приховування правопорушень, бездіяльність стосовно джерел негативного 

впливу на молодь не тільки порушують елементарні правила педагогічної 

етики, але й є прикладами порушення законності, які негативно впливають на 

формування правосвідомості [5]. 

Отже, проаналізувавши наукову літературу, слід відзначити, що правова 

культура українського суспільства, яка є частиною його загальної культури, одним 

з головних показників рівня розвитку країни, наразі перебуває лише на стадії 

формування й потребує цілеспрямованої діяльності з її становлення та активного 

розвитку. Правове виховання є важливим регулятором поведінки, каналом 

засвоєння колективного досвіду суспільства. Підліток, юнак, який володіє 

правовою культурою, може у певній ситуації окреслити й реалізувати 

правильний хід поведінки, незважаючи на недостатній життєвий досвід. 

Необхідно перетворити повагу до права, закону в особисте переконання 

кожного члена суспільства. Основними напрямами правового виховання має 

бути забезпечення молоді інформацією щодо чинного законодавства і практики 

його застосування; створення державою розгалуженої мережі адвокатських 

контор задля компетентного вирішення громадянами своїх приватних і 

публічних питань; проведення у закладах освіти правоосвітніх заходів для 

учнів та студентів задля ефективної профілактики правопорушень, які 

виникають на ґрунті правового нігілізму, цинізму та аморальності; формування 

у молоді правової культури. Зазначені заходи сприятимуть інтеграції нашої 

держави у європейський і світовий правовий простір.  

Джерела та література: 

1. Волинка К.Г. Теорія держави і права : навч. посіб. / К.Г. Волинка. – К. : 

МАУП, 2003. – 240 с. 

2. Когут Н.І. Актуальні питання становлення правосвідомості молоді / 

Н.І. Когут // Вісник Академії управління МВС. – 2010. – № 4 (16). – С. 1–6. 
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ПРАВОВА ОСВІТА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА  

ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯН 

За останні чотири роки Україна й саме суспільство докорінно змінилися. 

Українська влада активно продовжує реформувати та розбудовувати 

національну демократичну та правову державу. На цьому етапі розвитку 

суспільства постала низка соціально-економічних і правничих проблем. З 

одного боку, це породжує занепокоєння у громадян, а з іншого – стимулює 

творчий процес пошуку шляхів для виходу із ситуації, що склалася. Апостол 

Павло наголошував, що треба виховувати нову людину, для якої духовність і 

законослухняність «вище від усякого начальства, і влади, і сили, і 

панування...» [4, c. 85]. 

Серед актуальних проблем, що їх висунуло сьогодення, – питання 

правової освіти та виховання молоді. Не менш важливими для формування 

правової держави є популяризація правової освіти, забезпечення молодого 

покоління правовою інформацією щодо чинного законодавства й практики його 

застосування, профілактики правопорушень, які скоюються на ґрунті правового 

цинізму та аморальності. Байдужість до проблем підлітків з боку державних і 
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громадських інститутів, відсутність сприятливих умов для організації дозвілля 

є основними причинами зростання злочинності серед неповнолітніх [1, c. 1]. 

Метою статті є дослідження змісту поняття «правова культура», аналіз 

проблеми правового нігілізму серед молодого покоління, визначення факторів, 

які сприяють формуванню у підлітків правових знань і цінностей. 

Правова культура є невід’ємним елементом політико-правового життя 

суспільства. Вона є відображенням у духовному житті людини її правового 

буття. У сучасній юридичній науці правову культуру, на думку більшості вчених, 

слід розглядати в декількох аспектах. З одного боку, її можна визначити як 

сукупність правових знань, духовних цінностей, принципів правової діяльності, 

правових звичаїв. З іншого боку, правова культура визначається як рівень 

засвоєння людиною правових норм, становлення правового мислення [3, c. 122]. 

Усвідомлення особистістю своїх прав і соціально прийнятних способів їх 

реалізації, а також розуміння складних правових взаємин між різними людьми, 

їх групами та соціальними інститутами призводить до формування правової 

свідомості – системи знань, оцінок та уявлень про правопорядок суспільства, а 

також установок правозастосовної поведінки. Нині правову свідомість молоді 

можна охарактеризувати такими поняттями: правовий нігілізм, цинізм, свідоме 

нехтування нормами права. У зв’язку з цим проблема правової освіти та 

виховання молоді є суспільно значущою, адже знання законів орієнтує підлітка в 

тому, що дозволено, а що заборонено, застерігає від помилок і протиправних 

вчинків.  

Для покращення правової освіти необхідно, по-перше, щоб постійно діяв 

правовий лекторій, до роботи якого мають бути залучені як викладачі 

правознавства, так і представники правоохоронних органів, служби в справах 

дітей, спеціалісти Головного управління юстиції. По-друге, слід постійно 

залучати молодь до різних правових турнірів, конкурсів фотоколажів, 

проводити екскурсії до музеїв правоохоронних органів, щоб таким чином 

показати, що можна отримати правові знання у цікавій формі. По-третє, у 

закладах освіти варто створити штаби профілактики правопорушень, у роботі 

яких зможуть брати участь як молодь, так і батьки та педагоги. По-четверте, 

необхідно постійно проводити тренінги з питань здорового способу життя, 

запобігання конфліктів у сім’ї, закладі освіти, профілактики правопорушень. 

Дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги, слід залучати до роботи 

предметних гуртків, спортивних секцій та до громадських робіт. На нашу 

думку, найбільш цікавими та ефективними є вечори запитань і відповідей, де 
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беруть участь працівники правоохоронних органів, представники суду. У 

результаті таких бесід у підлітків формуються почуття відповідальності, 

законослухняності та поваги до законів України [2]. 

Істотну роль у реалізації принципу системності правового виховання 

молоді мають відіграють заклади вищої освіти. На першому курсі навчання 

студентів ключові завдання педагогів мають зводитися до визначення рівня 

правової вихованості першокурсників як результату правовиховної роботи 

загальноосвітньої школи; відбору і залучення до активу академічних груп 

студентів, які зможуть створити серед своїх однокурсників атмосферу поваги 

до морально-правових норм; ознайомлення першокурсників з їх правами та 

обов’язками як студентів; залучення до громадських робіт і правоохоронної 

практики. На другому курсі слід працювати над збагаченням досвіду правової 

діяльності студентів, поліпшенням морально-правового клімату шляхом 

залучення до активу особистостей з високими моральними якостями. На 

старших курсах, у період підготовки майбутніх спеціалістів до трудової 

діяльності, основними напрямами правового виховання має бути зміцнення 

активу академічних груп, розширення кола діяльності з розв’язання завдань 

морально-правової підготовки членів групи; розвиток і зміцнення зв’язків 

закладів освіти з трудовими колективами як необхідної умови успішної 

адаптації молоді до майбутньої трудової діяльності, вивчення прав і обов’язків 

працівника відповідно до майбутньої професії; залучення студентської молоді 

до колективного обговорення соціально-правових проблем [3, c. 123].  

Правове виховання студентів має два взаємопов’язаних між собою 

аспекти. З одного боку, воно спрямоване на необхідність дотримання молоддю 

правил поведінки у закладі вищої освіти, в громадських місцях. З іншого боку, 

правове виховання відкриває перед студентами перспективи майбутнього, 

вчить поважати закон. Ось чому у правовиховній роботі необхідно звертати 

увагу молодого покоління на ті норми, галузі права (сімейне, трудове, цивільне 

право тощо), які захищають його права та законні інтереси, а також на ті 

питання, з якими воно зустрінеться за межами закладу освіти при 

працевлаштуванні, при вирішенні питань, які пов’язані з правом на майно, на 

спадщину і т.д. [1, c. 1]. 

Щороку викладачі права організовують та проводять різноманітні 

інформаційно-правові заходи, тижні права, але цього замало. Необхідно, аби 

кожний педагог систематично впливав на свого вихованця, на прикладах 

пояснював йому що законно, а що є правопорушенням, яка відповідальність за 
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той чи інший злочин. Лише за умови співпраці педагоги здатні виховати 

особистість, яка не просто знатиме свої права, але й вмітиме ними 

користуватися і захищати себе. 

Відзначимо, що часто правопорушення скоюються не через велике 

бажання зробити щось недобре, не через нестаток матеріальних благ в сім’ї, а 

через те, що підліток не вміє організувати свій вільний час, не може 

самореалізуватися. У цьому випадку на допомогу приходять куратори, 

основним завданням яких є організація дозвілля для студентів та спрямування 

їх потенціалу та енергії у правильне русло. «Вчити право, щоб знати, знати, 

щоб жити достойно!». Ці слова є девізом у нашому закладі освіти. Але разом з 

тим ми не забуваємо, що права кожної людини закінчуються там, де 

починаються права іншої. 

Отже, правове виховання можна визначити як цілеспрямований і 

планомірний вплив на свідомість і поведінку людини з метою формування 

відповідних правових установок, принципів, понять, що забезпечують 

необхідні умови для її особистісного розвитку, підготовки до активної 

життєдіяльності та суспільного життя. Правове виховання є одним із напрямків 

загального процесу виховання, що містить у собі правову освіту, формування 

активної позиції щодо протиправних та антигромадських дій, виховання поваги 

до чинних законів і норм права. На нашу думку, саме від зацікавленості усіх 

учасників освітнього процесу, а також від рівня правовиховної роботи у 

закладах освіти залежить не лише доля кожної конкретної дитини, але й наше 

майбутнє в цілому. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 

В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Визначальним показником розвинутої демократичної правової держави є 

високий рівень правової культури її громадян. Саме правова культура та 

правове виховання населення є соціальною гарантією дії верховенства права та 

закону в суспільстві. Тому створення умов для підвищення рівня правової 

культури молоді є першочерговим завданням на шляху розбудови в Україні 

громадянського суспільства та правової держави.  

Авторами фундаментальних праць із зазначеної проблематики є такі 

українські науковці, як В.Д. Бабкін, М.І. Коцюба, В.А. Котюк, 

П.Ф. Мартиненко, А.Р. Мащюк, Є.В. Назаренко та інші. Вони визначають 

правову культуру як умову культивування принципу верховенства права в 

українському суспільстві. Дослідники А.П. Заяць, В.В. Копейчиков пов’язують 

становлення в Україні громадянського суспільства із суттєвим підвищенням 

правосвідомості населення, його правової культури, законослухняності, 

подоланням явищ правового нігілізму, професійної деформації [3].  

Мета даного дослідження: визначити сутність правової культури та 

охарактеризувати прояви деформації правосвідомості. 

Складовою загальної культури людства є правова культура, яка акумулює 

правові ідеали та цінності, досягнення суспільства в галузі права. Правова 

культура – інформаційно-правова освіченість особи, що дає їй змогу адекватно 

орієнтуватися у різних правових ситуаціях, дотримуватися правомірної 

поведінки. Правова культура включає: 1) правосвідомість, що формується під 

впливом об’єктивних та суб’єктивних факторів суспільного розвитку. Якщо 

правова система функціонує в умовах законності, свободи, соціальної 

справедливості, поваги до права, то це сприяє підвищенню рівня 

правосвідомості всіх суб’єктів; 2) повагу до права; 3) правові знання та 

уявлення; 4) традиції, потреби, навички діяльності у відповідності до закону; 
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5) реальну діяльність громадян, відповідно до правових установок і переконань; 

6) правову активність населення, посадових осіб і законодавців, урядовців 

та інших [5]. 

Розрізняють правову культуру суспільства в цілому та правову культуру 

особи. Ці два поняття є взаємозалежними. Правова культура суспільства 

відображає рівень розвитку правосвідомості в суспільстві, системи права і 

законодавства, юридичної практики і правової науки. Вона охоплює сукупність 

усіх правових цінностей, створених людьми в правовій сфері. Високий рівень 

правової культури суспільства є однією з важливих ознак правової держави, яка 

заснована передусім на принципах верховенства права і правового закону, 

поваги до основних прав і свобод людини й громадянина. Чим більше 

освічених у правовому відношенні особистостей, тим вищою буде правова 

культура даного суспільства [1].  

Однак на певних етапах розвитку держави і права відбувається 

формування дефектної правосвідомості, яка є антиподом високої правової 

культури. Деформація правосвідомості виявляється у викривленні уявлень про 

цінність права. Проявами дефектної правосвідомості є: правовий інфантилізм, 

правовий ідеалізм, правовий дилетантизм, «переродження» правосвідомості та 

правовий нігілізм. 

Спільним для всіх видів деформації є правова неосвіченість, низький 

рівень правосвідомості та політико-правової культури суб’єктів права. Разом з 

тим кожен з названих видів деформації правосвідомості має і свою специфіку. 

Зокрема, правовий інфантилізм виявляється у низькому рівні засвоєння 

правових знань [2]. 

Правовий ідеалізм (романтизм) характеризується таким станом 

правосвідомості громадян, за якого відбувається переоцінка реальних 

можливостей права впливати на суспільні відносини та процеси. Очікування від 

права результатів, які воно об’єктивно не здатне забезпечити, закономірно 

призводить з часом до розчарування в ньому і далі – до нігілістичних поглядів і 

оцінок права. 

Правовий дилетантизм означає вільне поводження із законом (поверхове 

або неправильне тлумачення правових норм, відсутність системного підходу 

при їх оцінці тощо) або з оцінкою юридичної ситуації, що в цілому обумовлено 

легковажним ставленням до права. Особливої небезпеки ця форма може набути 

в разі тиражування таких підходів через засоби масової інформації (наприклад, 
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всупереч дії презумпції невинуватості твердження про визнання особи до 

судового рішення винною у вчиненні злочину) [2]. 

Правова демагогія передбачає легковажне або свідоме здійснення впливу 

окремої особи або громадських організацій на свідомість людей, наслідком 

якого стає формування однобічного або викривленого уявлення про правову 

дійсність. Найбільшого поширення така форма деформації правосвідомості 

набуває під час проведення виборів або референдумів і супроводжується 

використанням широких можливостей засобів масової інформації та реклами 

для здійснення впливу на суспільну думку (чорний піар). 

Найпоширенішою, а відтак і особливо небезпечною формою викривлення 

правової свідомості є правовий нігілізм, який має широкий діапазон проявів: 

від скептичного ставлення до права, негативного ставлення до правових форм 

організації суспільних відносин, через заперечення соціальної цінності права і 

до свідомого ігнорування вимог закону. Правовий нігілізм слід відрізняти від 

конструктивної критики чинної системи права, юридичної практики, діяльності 

правоохоронних органів, яка сприяє виявленню існуючих недоліків і 

спрямована на вдосконалення правової системи держави. Розвитку 

нігілістичних поглядів та установок, особливо серед молоді, сприяє 

романтизація злочинного світу в кінематографі, в художній літературі та інших 

сферах мистецької діяльності [2]. 

«Переродження» правосвідомості обґрунтовано визнається одним з 

найнебезпечніших проявів деформації правосвідомості громадян. Йому 

притаманний максимальний ступінь викривлення правових ідеалів, свідченням 

чого стає свідоме вчинення людиною навмисних, переважно тяжких 

кримінальних злочинів, мотивами яких найчастіше стають жорстокість, користь 

та ін.  

Побудова правової держави без поліпшення правової культури та 

підвищення рівня правосвідомості громадян України є неможливою. У зв’язку з 

цим зростає роль правової освіти як цілеспрямованої, системної діяльності 

закладів освіти, що спрямована на засвоєння молоддю необхідного рівня знань 

про державу і право, формування та підвищення рівня правосвідомості та 

правової культури, виховання учасників правовиховного процесу в дусі поваги 

до закону та прав людини [4]. Однак сутність правової освіти не повинна 

зводитися лише до інформаційно-просвітницької діяльності. Вона має сприяти 

вихованню неухильного дотримання молоддю норм чинного законодавства, 
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правомірної поведінки особи та формуванню умінь орієнтуватися у правовому 

просторі.  

Важливим чинником формування правової культури громадян є правова 

культура політичної правлячої еліти. Важливо, щоб правляча верхівка мала 

високий рівень правової культури. Саме конкретні дії та приклади політичної 

еліти, що свідчитимуть про реалізацію нею принципу верховенства права, 

здатні подолати таке негативне явище у суспільстві як правовий нігілізм [4]. 

Отже, проблема правової свідомості і правової культури ще тривалий час 

буде актуальною, а необхідність її дослідження безпосередньо випливає із 

конституційного проголошення України правовою державою. Це обумовлює 

потребу в неухильному зростанні і досягненні високого рівня правової 

культури кожного громадянина та посадовця. Вважаємо, що на рівні державної 

політики має бути здійснено ряд заходів, спрямованих на протидію деформації 

правосвідомості: завершення конституційної, правової, адміністративної, 

судової реформ; підвищення ролі та ефективності суду; удосконалення 

організації та забезпечення ефективності функціонування системи 

правоохоронних органів; організація системи правового виховання і освіти, 

здійснення ефективної профілактики правопорушень; якісна підготовка і пе-

репідготовка юридичних кадрів тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

В умовах модернізації права і правової освіти питання про формування 

правової культури майбутніх фахівців у будь-якій сфері професійної діяльності, 

їх правосвідомості, ціннісних орієнтацій набуває особливого значення. Як 

багатовимірне, системне і динамічне особистісне утворення правова культура 

студентів є сукупністю правових знань, це ставлення до права як до цінності і 

правомірної поведінки; як соціально-педагогічне явище – міра та спосіб творчої 

самореалізації особи у правовому регулюванні своєї майбутньої професійної 

діяльності.  

Актуальність проблеми формування правової культури молоді є цілком 

очевидною. Як свідчать результати соціологічних досліджень, значна частина 

населення не орієнтується в нормах законодавства. Криза права, сучасної 

правової свідомості як важливої складової правової культури зумовлена 

загальною кризою суспільних відносин, з якої має вийти українське 

суспільство. В Україні спостерігається масова неповага до права, зневажливе 

ставлення до законодавства, правових норм, широких масштабів набуло явище 

правового нігілізму, що заперечує цінність права [1]. 

Нині проблема формування правової культури студентів все більше 

набуває практичного значення. Правова культура необхідна майбутньому 

фахівцеві для того, щоб він добре орієнтувався у правовому полі, знав свої 

права і обов’язки, вмів їх реалізувати й за допомогою правових засобів 

ефективно захищати; поважав права і обов’язки інших громадян; умів грамотно 

вирішувати завдання практичної поведінки у правовій сфері. 

Правове навчання, становлення правової культури студентів – майбутніх 

фахівців є важливим завданням держави. Велику відповідальність за 

формування дієздатних фахівців, їх соціально-правової готовності до 

життєдіяльності у громадянському суспільстві несуть заклади освіти. Навчання 

у закладі вищої освіти має сприяти формуванню у майбутнього фахівця 

пізнавального інтересу до правових цінностей, почуття поваги до закону, 

ціннісно-правової орієнтації на правомірну соціально значиму поведінку [3]. 
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Істотна роль у формуванні правової культури студентів належить 

соціальному середовищу, під яким розуміються суспільні, матеріальні, духовні 

та інші умови існування молоді. У вузькому значенні – це мікросередовище, яке 

включає соціальне оточення людини (родину, навчальний, трудовий колектив, 

групу та інше). Правове середовище є складним мікросередовищем, але це той 

чинник, що опосередковує соціальне середовище на макрорівні. Правовому 

середовищу властиві специфічні зв’язки й відносини, що складаються між 

суб’єктами, в основу яких покладено правомірну поведінку, що базується на 

правових приписах [2]. 

До процесу правового виховання населення мають долучитися науково-

педагогічні працівники, юристи, представники засобів масової інформації, 

творчої інтелігенції. Мається на увазі інформаційна діяльність викладачів-

юристів, практичних працівників правоохоронних органів через засоби масової 

інформації, їх виступи з лекціями і бесідами в студентських колективах. Саме 

вони мають відіграти головну роль у підвищенні рівня правової культури 

громадян. 

Таким чином, до основних факторів формування правової культури 

студентів слід віднести наступні:  

‒ становлення якісного навколишнього правового середовища як 

потужного детермінуючого фактору правового виховання суб’єктів; 

‒ високоякісна теоретична та методична підготовка викладачів права; 

‒ розробка та реалізація структурно-функціональної моделі формування 

правової культури студента;  

‒ спрямованість освітнього процесу на формування правової культури 

протягом навчання студентів;  

‒ організація суб’єкт-суб’єктної комунікативної взаємодії у системі 

«студент – викладач»;  

‒ постійне удосконалення змісту, форм і методів правової освіти і 

виховання [4]. 

Отже, нині підвищення рівня правової культури і правосвідомості 

населення України є першочерговим завданням суспільства та держави. Треба 

чітко усвідомити, що правова свідомість населення залежить не лише від їх 

життєвого рівня, створення умов для реального забезпечення прав і свобод 

людини на державному рівні, але й у значній мірі від впевненості громадян у 

тому, що вони в будь-який час зможуть захистити свої права у судовому 

порядку. Без цього неможливо переконливо вести мову про потребу 

формування правової культури кожної особистості.  

Ми вважаємо, що формування і розвиток правової культури всього 

суспільства залежить від високого рівня правової культури кожного 

громадянина, а саме: виховання глибокої поваги до закону, формування 
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готовності безпосередньо і активно брати участь у втіленні його положень у 

повсякденне життя. Лише тоді рівень правової культури населення досягне 

найвищого щабля розвитку, а кожен громадянин держави відчує власну 

приналежність до правового життя країни, буде активним учасником правового 

процесу й матиме змогу самостійно аналізувати чинне законодавство, 

відзначаючи його здобутки та недоліки. 
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ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

Нині Україна прагне стати повноправним членом світового 

співтовариства. Це вимагає побудови правової держави з розвинутими 

економічними відносинами, високим культурним і духовним потенціалом 

громадянського суспільства. Досягти цього можна лише за умови верховенства 

закону, конструктивної виконавчої і законодавчої влади, незалежної судової 

системи, вільних ЗМІ, громадського самоврядування. Усі ці аспекти поєднує у 

собі саме правова держава. 

На думку українського філософа М.І. Михальченка, Україна здійснює 

перехід до соціально-правової держави. Доказом цього є відхід від радянської 
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системи соціально-правової держави та перехід до соціально-правової держави 

«західного» ґатунку [4]. У межах такого переходу державна влада має бути 

спрямована на демократизацію і гуманізацію суспільного життя, реалізацію 

соціальної рівності та свобод громадян.  

Сучасні науковці доводять, що правова держава та громадянське 

суспільство доповнюють одне одного і виступають як вільні рівноправні 

партнери. Якщо правова держава є формою організації громадянського 

суспільства, то громадянське суспільство є умовою розвитку та вдосконалення 

правової держави. Високорозвинуте громадянське суспільство може 

сформуватися лише на основі зрілої правової держави, яка сприяє такому 

формуванню, так само як і ефективність функціонування правової держави 

безпосередньо залежить від ступеня розвитку громадянського суспільства. 

Саме завдяки громадянському суспільству держава як системне утворення, і 

насамперед її демократичні, соціальні та правові риси, набувають характеру 

стійких зв’язків, що характеризуються взаємозумовленістю, взаємовпливом та 

взаємозалежністю [3]. Демократичний та соціальний розвиток держави починає 

занепадати саме тоді, коли порушується єдність системи цінностей 

громадянського суспільства, коли виникає дисбаланс у визначенні соціальних 

пріоритетів, принципів, завдань тощо. 

Значення громадянського суспільства в умовах функціонування 

демократичного політичного режиму та соціальної, правової держави полягає в 

наступному: 1) громадянське суспільство утворює відповідне соціальне 

середовище, в якому формується і розвивається особистість шляхом створення 

умов для задоволення її основних потреб та інтересів, тобто йдеться, 

насамперед, про широкі можливості самореалізації; 2) громадянське 

суспільство виступає гарантією захисту інтересів кожної особистості, її 

природних прав і свобод від надмірного втручання держави в особисте життя; 

3) суб’єкти громадянського суспільства (громадські об’єднання, політичні 

партії, групи за інтересами тощо) формулюють і репрезентують перед 

державою громадські інтереси, а також прагнуть забезпечити ефективний 

діалог із державою щодо захисту цих інтересів або врегулювання можливих 

конфліктів; 4) за допомогою включення індивіда до структури громадянського 

суспільства відбувається необхідна для нього реалізація своїх духовних і 

матеріальних інтересів, інтеграція у соціальне середовище [1]. 

Водночас основними ознаками правової держави є: 1) наявність 

розвинутого громадянського суспільства; 2) обмеження сфери діяльності 
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держави охороною прав і свобод особи, суспільного порядку, створення 

сприятливих правових умов для господарської діяльності, відповідальність 

кожного за власне благополуччя; 3) правова рівність усіх громадян, пріоритет 

прав людини над законами держави; 4) загальність права, його поширення на 

усіх громадян, організації і об’єднання, в тому числі органи державної влади; 

5) суверенітет народу, конституційно-правова регламентація державного 

суверенітету. Це означає, що народ є кінцевим джерелом влади, державний же 

суверенітет носить представницький характер; 6) розподіл законодавчої, 

виконавчої і судової влади держави, що не виключає єдності їхніх дій на основі 

процедур, передбачених конституцією, і певного верховенства законодавчої 

влади, конституційні рішення якої обов’язкові для всіх; 7) пріоритет у 

державному регулюванні громадянських відносин засобу дозволу над засобом 

заборони. У правовій державі діє принцип «дозволено все, що не заборонено 

законом»; 8) свобода і права інших людей – єдиний обмежувач свободи 

індивіда. Правова держава не означає абсолютної свободи особи. Свобода 

кожного закінчується там, де порушується свобода інших [2]. 

Проведений аналіз співвідношення громадянського суспільства і правової 

держави рельєфно висвітлює закономірний характер взаємодії цих двох явищ. 

Правова держава і громадянське суспільство характеризуються низкою 

однорідних політико-правових ознак. Правова держава виступає інструментом  

ефективності функціонування правової держави. Отже, взаємообумовленість 

правової держави і громадянського суспільства є очевидною, а їх взаємодія ‒ 

запорука успішного розвитку суспільства і держави. 

Джерела та література: 

1. Головащенко О. Громадянське суспільство як основа у становленні 

правової держави / О. Головащенко // Вісник Академії правових наук України. 

– 2008. – № 3(54). – С. 126–128. 

2. Громадянське суспільство і правова держава [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://pidruchniki.com/12090810/politologiya/gromadyanske_ 

suspilstvo_pravova_derzhava 

3. Любченко П.М. Конституційно-правові проблеми визначення 

структури громадянського суспільства / П.М. Любченко // Вісник Академії 

правових наук України. – 2004. – № 3(38). – С. 43–53. 

4. Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний 

гравець Європи / М.І. Михальченко. – Дрогобич : ВФ «Відродження», 2004. – 

488 с.  
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ПРАВОВА ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ 

Правова поведінка – це складне соціальне і психологічне явище. У 

науковій літературі існують різні підходи до розуміння категорії «поведінка». У 

соціології, філософії та суміжних з ними дисциплінах поведінка розглядається 

як притаманна живим істотам взаємодія з навколишнім середовищем, 

опосередкована їх зовнішньою (рухливою) і внутрішньою (психічною) 

активністю. 

У психології поведінка визначається як зовнішній вияв діяльності,  

система дій біологічного індивіда, спрямована на підтримання його існування, 

що виявляється в певній послідовності вчинків, цілеспрямованих дій [3, с. 53]. 

Як зазначають науковці С.Л. Лисенков, В.В. Копєйчиков, багатозначність 

поняття «поведінка» в суспільних науках значною мірою позначилося на його 

тлумаченні у правознавстві. Правова наука і практика правового регулювання 

відносять до поведінки тільки ту людську активність, яка має певне соціальне 

значення, а тому певним чином упорядковується (врегульовується) тими чи 

іншими соціальними нормами. З цих позицій найбільш поширеним є поняття 

нормативної поведінки, під якою розуміють таку поведінку людей, що 

регулюється будь-якими соціальними нормами – звичаями, релігійними або 

корпоративними нормами, нормами права та ін. Та нормативна поведінка 

людей, що регулюється нормами права, називається правовою 

поведінкою [6, с. 233]. 

Дослідники М.С. Кельман і О.Г. Мурашин зазначають, що правову 

поведінку можна визначити як соціально значимі вчинки індивідуальних чи 

колективних суб’єктів, що контролюються їх свідомістю і волею, передбачені 

нормами права і тягнуть за собою юридичні наслідки [2, с. 306]. Подібні 

міркування належать науковцю С.Л. Лисенкову, який доводить, що правова 

поведінка – це сукупність правових вчинків, які можуть викликати правові 

наслідки [4, с. 266]. 

На думку Є.О. Гіди, діяльність людини у правовій сфері можна 

розглядати у двох аспектах: соціальному та юридичному. Коли поведінка 
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досліджується з точки зору її відповідності вимогам норм права, виділяють 

правову поведінку та неправову поведінку. Коли критерієм оцінки є її соціальна 

значущість – суспільно корисну поведінку або суспільно шкідливу 

поведінку [7, с. 35]. 

З урахуванням соціального змісту та юридичної оцінки вчинку суб’єкта 

права правову поведінку поділяють на такі види: 1) правомірну поведінку – 

таку, що є соціально корисною і відповідає приписам правових норм; 

2) правопорушення – соціально шкідливі вчинки, що скоєні з порушенням 

приписів правових норм; 3) зловживання правом – соціально шкідлива 

поведінка, вчинена суб’єктом права формально в рамках правових приписів; 

4) об’єктивно протиправне діяння – поведінка, яка не є такою, що завдає шкоди, 

але формально-юридично оцінюється як вчинена всупереч вимогам правових 

норм [1, с. 354]. Зазначена кваліфікація є найбільш поширеною. 

Українські науковці Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний подають 

наступну класифікацію правової поведінки.  

1) У залежності від кількості суб’єктів: 

● індивідуальна – поведінка однієї особи (наприклад, виконання 

функціональних обов’язків працівником поліції); 

● колективна – поведінка групи осіб (наприклад, злочин вчинено за 

попередньою змовою групи осіб). 

2) У відповідності до вимог норм права: 

● правомірна; 

● неправомірна. 

3) У залежності від характеру діяльності: 

● дія (наприклад, крадіжка, вбивство); 

● бездіяльність (наприклад, ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для житті стані) [7, с. 352]. 

За формою зовнішнього вияву правова поведінка може бути: фізичною 

(діяльність); усною (вербальною); письмовою (документальною) [5, с. 415]. 

Таким чином, правова поведінка – це сукупність соціально значущих, 

виражених зовні у вигляді дій чи бездіяльності вчинків, що так чи інакше 

регламентуються нормами права і зумовлюють правові наслідки. 

Джерела та література: 

1. Загальна теорія держави і права: [підручник для студентів юридичних 

вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та 

ін. ; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка,                  

д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Х. : Право, 

2009. – 584 с. 
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ІДЕАЛ ПРАВА ТА МОРАЛІ 

З найдавніх часів фундаментальною цінністю людини є справедливість, 

адже вона дає змогу сформувати уявлення про систему моральних норм та 

принципів, спираючись на які, людина вибудовує життєві пріоритети. 

Проблема справедливості настільки багатогранна й складна, що вона все ще 

залишається актуальною навіть для країн з розвиненою соціально-економічною 

та політико-правовою системою. 

У найбільш тісному зв’язку категорія справедливості знаходиться з 

правом, адже без її втілення в останньому правові норми будуть позбавлені 

морального змісту та гуманістичної спрямованості. Здавалося б, нині світова 

спільнота має у своєму розпорядженні низку юридичних прийомів та способів 

забезпечення балансу інтересів суспільства та окремих індивідів, проте вчені не 

припиняють досліджувати явище справедливості та шляхи її втілення у правову 

систему. 
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Для з’ясування сутності категорії справедливості як ідеалу права й моралі 

перш за все необхідно дослідити її дефініцію. Про справедливість 

розмірковували ще давньогрецькі філософи (Сократ, Платон, Аристотель та 

їхні послідовники). Головною ідеєю античних мислителів є відповідність права 

справедливості. При цьому право розумілося як умова і чинник справедливості, 

критерій виміру та засіб її захисту, а держава – як втілення та гарант 

справедливості. Основними засадами справедливості визначалися абстрактно-

формальна рівність, пропорційність, еквівалентність у людських відносинах [4]. 

Проблема справедливості є однією з визначальних у працях англійських 

філософів Т. Гоббса та Дж. Локка. Зокрема, Т. Гоббс розглядав ідею 

справедливості у контексті походження держави. У природному стані немає 

загальної влади, відповідно, немає і справедливості. У цьому стані немає 

власності, кожен має право на усе, зокрема, і на життя іншої людини. У 

природному стані точиться «війна усіх проти всіх». Закон може виконуватися 

за допомогою примусу і сили. Такою силою є держава. Вона утворюється за 

взаємною угодою людей завдяки злиттю окремих сил і воль у єдину, носієм 

якої є суверен. Отже, Томас Гоббс запропонував проект держави, яка є засобом 

приборкання пристрастей у досягненні мирного стану. Він стверджував, що 

там, де немає загальної влади, немає закону, а де немає закону, немає 

справедливості [5]. 

Мислитель Дж. Локк доводив, що люди знаходяться у природному стані, 

а це стан повної свободи щодо своїх вчинків і щодо розпорядження своїм 

майном і своєю особою. Хоча це стан свободи, але не стан свавілля. Природний 

стан має закон природи, яким він управляється і який обов’язковий для 

кожного. Розум, який є цим законом, вчить усіх людей, що оскільки усі рівні, 

незалежні, то ніхто не повинен завдавати шкоди життю, здоров’ю та власності 

інших. Це також стан рівності, за якого уся влада і юрисдикція вважаються 

взаємними: ніхто не має мати більше, ніж інший [5]. 

Проблему справедливості намагалися осмислити й сучасні історики, 

юристи, політики, педагоги, мислителі. Зокрема, американський філософ Джон 

Роулз стверджує, що справедливість є головною доброчесністю суспільних 

інститутів подібно до того, як істина є головною доброчесністю наукових 

систем. Він охарактеризував два принципи справедливості. Перший принцип 

гарантує усім громадянам рівні права і свободи. Другий принцип стосується 

соціальної та економічної рівності. Хоча цей принцип не передбачає рівного 

розподілу доходів, він виправдовує лише таку соціальну та економічну 

нерівність, яка здатна забезпечити гідне життя усіх членів суспільства [5]. 

Таким чином, під справедливістю розуміється категорія морально-

правової та соціально-політичної свідомості, що сприяє загальному 
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суспільному благу. Але насамперед справедливість залежить від моральних 

якостей, тобто «внутрішніх» вимог як до правотворчого органу, так і до особи. 

Причому моральності вимагає не тільки суспільство, а й світова спільнота в 

цілому. Моральна сторона права відображає загальнолюдські ідеали та 

цінності, його здатність ставати на захист прав та свобод людини. Якщо ми 

вважаємо, що реальне право повинно відповідати моралі, то воно, в першу 

чергу, покликане захищати добро і чинити опір злу, бути уособленням 

справедливості [1; 2]. Окрім того, моральні аспекти справедливості 

перегукуються з правовими основами життя суспільства. Без правових 

механізмів захисту справедливість стає просто моральною чеснотою, якою 

досить легко нехтувати [3]. 

Отже, поняття «справедливість» багатогранне і неоднозначне. Воно має 

свої особливості, адже виступає як основа права. Зрозуміло, що це певний 

ідеал, якого досягти вкрай важко. При цьому справедливість є категорією 

досить суб’єктивною та для всіх різною. Право намагається наблизитися до 

цього «неідеального ідеалу», але саме потреба у справедливості є тим мотивом, 

через який людство створило право. Справедливість і право – це ті категорії, які 

взаємопов’язані між собою, вони є частинами одне одного, є 

взаємозумовленими та взаємовизначальними. 

Справедливість є одним із базових, основоположних правових принципів. 

Існування права без справедливості є доволі сумнівним, оскільки закон, який не 

базується на принципі справедливості, є неправовим, деспотичним, він 

підвищує владу над людиною, робить людину засобом для досягнення вузьких 

державних цілей. Тому справедливість є і повинна бути ідеалом права й моралі.  
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UKRAINE ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF 

IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION 

Social orientation of economic activity is a sign of progressiveness and success 

of the national economic model. In this regard, the question arises as how to enhance 

socialization at each the macro-, micro- and meso-levels and this would be a display 

of the successful implementation of educational and social inclusion. However, 

despite 10 years of supporting various initiatives of inclusive education, the range of 

activities in the direction of inclusive education implementation in Ukraine has rather 

local characteristic: the number of educational institutions practicing inclusive 

education is limited and their experience is not enough studied, discussed and spread 

in professional circles [6]. 

The main problem is that the legislative and regulatory environment is not 

regulated enough. In Ukraine there are many laws, decrees and codes, which to some 

extent address the problems of children with special needs and their families. They 

regulate such issues as pensions, rehabilitation and education of children with 

disabilities. Analysis shows that the existing legislation in Ukraine as the means of 

inclusive education policy forming is sporadic.  

There is a growing tendency in society for elimination of the terms “invalid”, 

“handicapped” “disabled” and the use of such definitions as “students with special 

needs”, “children who have physical or mental impairment”, “students with 

disabilities” and so on. These terms are not currently made official by law, but they 

are widely used in current regulations on education [3].  

Traditionally experts define groups of people with disabilities by age, origin of 

disability, type of illness and restrictions, also those with internal diseases or neuro-

psychiatric diseases. This approach to understanding the problem of disability 

characterizes peculiarities in the minds and behavior of these categories of people, 

giving grounds for the development of strategies to give them appropriate social 

assistance. Socio-psychological or pedagogical support should aim, above all, at 

making it possible for people with disabilities to reduce (or eliminate) certain 
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differences by a particular impact on the physical, psychological, educational, social 

and cultural integration processes [4].  

Strategy objectives for implementing inclusive education in Ukraine are also 

stated in the following regulatory and legal documents: Order of Ministry of 

Education and Science of Ukraine “On Creating Conditions for Ensuring Right to 

Education of Persons with Disabilities” (2005), Resolution of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine “Procedure of implementing Inclusive Education in 

Comprehensive Schools” (2011), National Strategy for Development of Education in 

Ukraine up to 2021 (2013) and others. All governmental measures are aimed at 

integrating people with special needs into society, i.e.: education, employment, 

leisure and more. However, most of these documents currently remain 

unimplemented in practice. Many problems arise in education when it comes to the 

transition from medical to social model of working with children with disabilities. 

Therefore, in this article we consider problems of implementation of inclusive 

education in modern educational institutions of Ukraine [2]. 

The Concept of Inclusive Education Development (2010) marked the 

beginning of significant changes in Ukraine at the legislative level that defined the 

basic principles of its development:  

- scientific quality (defining theoretical and methodological foundations of 

inclusive education, program and method tools, analyzing and monitoring results of 

its implementation and evaluating effectiveness of technologies to achieve positive 

results, conducting independent evaluation); 

- consistency (ensuring equal access to quality education for children with 

special educational needs, the continuity between levels of education: early care – 

pre-school education – secondary education, etc.);  

- variability, correctional orientation (organizing an individually oriented 

educational process together with correction and development to meet social and 

educational needs of children with psychophysical disabilities, including children 

with permanent disabilities);  

- personalization (making an individually oriented, person-centered, 

differentiated approach);  

- social responsibility of the family (upbringing, educating and child 

development, creating appropriate conditions for the development of natural abilities, 

participation in an educational and rehabilitation process);  

- interagency integration and social partnership (coordinated activities of 

various departments, social institutions and services to optimize the process of 

educational integration of children with special educational needs) [5].  
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In summary, although Ukraine makes effort to conform to European 

disabilities law, the mechanisms to implement and enforce this law are largely 

ineffective. To reform the special education system and make inclusion reality the 

law has to be economically justified and have community support. Further, it is 

necessary to coordinate Ministries to pursue the national policy and involve other 

interested groups that can render assistance in removing the barriers to inclusion. 

Effective implementation of every inclusion ‘step’ requires consistent data collection 

regarding legislative policy, funding, public attitudes, social assistance, health care 

issues, and ways towards merge of general and special education. The data collected 

will ensure the continuous movement towards inclusion. By ongoing effort to make 

the educational system accessible to all, Ukraine will reform society, making it more 

inclusive and humane [1].  

Effective implementation of inclusive education in Ukraine is possible with the 

combination of certain factors: sufficient schools funding, improvement of regulatory 

and legal base, developing teaching and methods base of inclusive education, training 

teachers for realizing inclusive education in their teaching practice. Particularly 

important today is the formation of positive public opinion on tolerance towards 

people with special needs, the implementation of advocacy among parents about the 

nature and content of inclusive education. It is reasonable to involve mass-media and 

volunteer organizations that facilitate a successful integration and education of 

persons with disabilities in educational institutions of different types: kindergartens, 

comprehensive schools, vocational schools, higher educational institutions, 

postgraduate education establishments. 
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ПАТРІОТИЗМ ЯК ПРАВОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ГРОМАДЯН 

 

Вітчизна – ось і альфа, і омега! 

Д. Павличко  

 

Тлумачний словник української мови визначає патріотизм як любов до 

Батьківщини, до свого народу. Патріот – це людина, яка віддана своєму 

народові, готова заради нього йти на жертви і подвиги [5, с. 223]. 

Патріотизм є творчим актом духовного самовизначення особи. Це свідома 

громадянська позиція, особлива спрямованість соціальної поведінки 

громадянина. Критеріями патріотизму є любов, вірність і служіння 

Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, 

піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного 

відродження, сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних 

інтересів у повсякденному житті. У випадку загрози національній безпеці 

патріотизм проявляється у готовності служити Україні, встати на її захист; у 

визнанні пріоритету суспільних і державних інтересів над особистими. Таке 

розуміння патріотизму є базовим для усвідомлення сутності цього феномена в 

умовах розбудови правової держави та становлення ринкової економіки [1]. 

З патріотизмом органічно поєднується етнічна самосвідомість 

громадянина, яка базується на етнічній ідентифікації, що вбирає в себе любов 

до свого народу, віру в його духовні сили, її майбутнє, готовність до праці на 

користь народу; знання та уміння осмислювати його моральні та культурні 

цінності, історію, звичаї, обряди, символіку; передбачає систему вчинків, які 

мотивуються любов’ю, вірою, звичками, знаннями, відповідальністю перед 

своїм народом. 
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Патріотизм також сприяє формуванню культури міжетнічних відносин, 

що проявляється в повазі до інтересів, прав, самобутності людей інших 

національностей, підтримці їх у боротьбі за свободу і незалежність, терпимості, 

толерантності, готовності й умінні йти на компроміс з різними етнічними, 

релігійними групами заради миру в своїй державі й у світі [1]. 

Свідомий патріотизм несумісний з шовінізмом, расизмом, які 

проявляються у неповазі й ненависті до інших народів і націй, до їх культури і 

прав. Сепаратизм також чужий українському патріоту, оскільки він завжди дбає 

про єдність України. 

Важливою складовою патріотизму є моральні якості (доброта, чуйність, 

милосердя, толерантність, совість, чесність, повага, правдивість, 

працелюбність, справедливість, гідність, терпимість до людей, повага і любов 

до своїх батьків, роду), що визначають культуру поведінки особистості. 

Цінності моралі полегшують сприймання правових норм, які, в свою чергу, 

сприяють глибшому усвідомленню моральних істин. Моральна свідомість дає 

змогу усвідомити межі моральної поведінки, за якою починаються аморальні й 

протиправні вчинки [2].  

Істотною ознакою патріотизму є законослухняність, виконання 

конституційних норм, дотримання чинних законів, знання не лише своїх прав, а 

й обов’язків: 

1) обов’язок неухильно дотримуватися Конституції України та законів 

України (ст. 68 Конституції України); 

2) обов’язок не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей 

(ч. 1 ст. 68 Конституції України);  

3) обов’язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані збитки (ст. 66 Конституції України); 

6) обов’язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом (ст. 67 Конституції України); 

7) обов’язком громадян є також захист Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України, шанування її державних символів (ст. 65 

Конституції України) [3; 4]. 

Отже, основними якостями свідомого громадянина-патріота України є: 

• патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність і мужність, 

суспільна ініціативність і активність, готовність працювати на благо 

Батьківщини, захищати її. 



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

39  

• повага до Конституції, законів держави, прийнятих у ній правових норм, 

висока правосвідомість. 

• досконале знання державної мови, постійна турбота про піднесення її 

престижу. 

• повага до батьків, свого родоводу, до традицій та історії рідного народу, 

усвідомлення своєї належності до нього. 

• дисциплінованість, працьовитість, завзятість, творчість, почуття 

дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію. 

• фізична досконалість, моральна чистота, висока художньо-естетична 

вихованість. 

• гуманність, шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв інших 

народностей, що населяють Україну, висока культура міжнаціонального 

спілкування. 

Таким чином, патріотизм – це безкорислива любов до своєї Батьківщини, 

відданість їй. Справжній патріот виховує у собі державотворчі, політичні та 

громадянські цінності. Патріотизм – це не просто слово чи відчуття. 

Насамперед, це дія, спрямована на розвиток дисципліни, вивчення рідної мови, 

історії та культури своєї держави, це повага до себе та інших, уміння 

відповідати за свої слова та вчинки. Патріот – це людина, що усвідомлює 

власну приналежність до держави та з гордістю називає себе громадянином 

України. 
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ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Важливим питанням сьогодення є забезпечення взаємодії органів 

публічної влади з громадськістю, відкритості доступу громадян до інформації. 

Як свідчить світова практика, така відкритість органів влади підвищує 

ефективність їх діяльності та якість виконання покладених на них функцій.  

Для України необхідним є застосування нових підходів до залучення 

громадян до процесу прийняття рішень, що дозволить одночасно підвищити 

прозорість діяльності органів публічної влади.  

У вітчизняній системі доступу до органів влади залишається значна 

кількість прогалин, над якими потрібно працювати. Одним із способів їх 

подолання є використання зарубіжного досвіду. Тому розглянемо практику 

зарубіжних країн з питання взаємодії органів публічної влади з громадськістю 

та виокремимо найбільш перспективні аспекти, що можуть бути застосовані в 

Україні. 

Реалізація права на доступ до публічної інформації є однією з 

найважливіших гарантій становлення демократичного суспільства. Прикладом 

є Швеція, у якій з 1766 р. діє Закон «Про свободу друку», відповідно до якого 

урядові документи мають бути відкритими для суспільства, а громадяни 

можуть звертатися із запитом до органів влади стосовно надання документів.  

Ефективність взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю може 

бути значно підвищена, якщо застосовувати досвід Фінляндії [1] щодо свободи 

доступу до інформації. У Законі «Про відкритість діяльності уряду» (прийнятий 

у 1999 р.) зазначено, що документи є відкритими для громадськості, за 

винятком випадків, коли існують вагомі причини для відмови в їх наданні.  

Сьогодні майже всі органи державної влади Фінляндії мають власні веб-

сайти та пропонують ряд онлайн-послуг: громадяни можуть займатися 

пошуком та отримувати інформацію, надсилати запити, брати участь у 

голосуванні, подавати заяви та більше взаємодіяти з посадовими особами. 

Політика відкритості та можливість електронного доступу до інформації є 
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основною причиною низької корупції у Фінляндії, факти корупційних діянь у 

країні трапляються скоріше як винятки, ніж як закономірність. Положення, які 

стосуються прозорості (Конституція і Закон «Про відкритість діяльності 

уряду»), використовуються на всіх рівнях державної адміністрації. Ними 

проголошується право доступу до всіх державних документів як основне право 

громадянина, у свою чергу, органи державної влади зобов’язуються 

превентивно забезпечувати інформацією громадськість. У цілому досвід країн, 

які прийняли закони про доступ до публічної інформації, свідчить про 

позитивний вплив та підвищення ефективності діяльності органів влади, а 

також зменшення ризиків корупції. 

На відміну від Фінляндії, для публічного контролю, боротьби з корупцією 

та вдосконалення підзвітності Корея та Мексика зосередилися на тому, щоб 

зробити владу більш відкритою [2].  

Прогресивним є досвід США. У лютому 1997 р. американська 

адміністрація виступила з ініціативою «Удосконалення урядової діяльності 

через нові технології», а в 2000 р. стартував проект FirstGov, що об’єднав 

близько 20 тис. сайтів державних органів різних рівнів. Проект здійснювався в 

кілька етапів: до 2002 р. проводилися нескладні операції (наприклад, 

заповнення деяких електронних документів), з 2002 по 2005 р. було створено 

єдиний сайт електронного уряду, що дав змогу американцям спілкуватися в 

Інтернеті як із представниками федерального уряду, так і з органами влади 

штатів і міст.  

У Європі лідером у цій сфері є Великобританія. З 2000 р. у цій державі 

реалізується програма «E-citizen, e-business, e-government» («Електронний 

громадянин, електронний бізнес, електронний уряд») у рамках проекту 

«Стратегічна структура для обслуговування суспільства в інформаційному 

столітті». Програма передбачає розвиток і використання всіх електронних видів 

державних послуг: вони можуть надаватися через Інтернет, мобільний зв’язок, 

цифрове телебачення, центри обслуговування викликів (кол-центри). У країнах 

Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) Європейський Союз уже створив фонд 

«Smart», завданням якого є надання допомоги цим країнам в «електронізації» 

діяльності державних органів [4, с. 22].  

Цікавим для України є досвід Канади. З 2004 р. діє «Комунікативна 

політика Уряду Канади». Згідно з цим стратегічним документом, Уряд 

зобов’язаний «пояснювати свою політику та рішення, інформувати суспільство 

про пріоритети, визначені для країни». Відповідно до Комунікативної політики, 

урядова інформація повинна бути широко доступна в суспільстві, для 

спілкування з канадцями повинні застосовуватися всі форми комунікації. 
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Інформація про урядові рішення, програми, послуги та ініціативи повинна бути 

чіткою, зрозумілою, об’єктивною, легкою для розуміння та корисною, для чого 

в комунікаціях з населенням має вживатися проста мова.  

Слід також зазначити, що кожен проект нормативно-правового акта в 

Канаді подається на розгляд Уряду разом з комунікативним планом. Цей план 

готується за встановленим зразком комунікативним підрозділом Міністерства 

за результатами консультацій з розробниками проекту нормативно-правового 

акта. Взаємодія між розробниками проекту акта та комунікативним підрозділом 

повинна відбуватися ще з початку процесу розроблення акта для того, щоб 

забезпечити: 

− урахування порад з комунікації на всіх етапах розроблення проекту 

акта; 

− залучення (у разі необхідності) спеціалістів комунікативного підрозділу 

до участі у міжвідомчих заходах; 

− розроблення плану стратегічних комунікацій паралельно з процесом 

розроблення проекту акта [3, c. 34]. 

Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського 

суспільства, виходячи з світового досвіду, має певні етапи. До етапів 

налагодження співпраці й партнерських відносин органів публічної влади з 

громадськістю можна віднести: 

1. інформаційний зв’язок із спільнотою. На цьому етапі передбачається 

використання теле- і радіоінтерв’ю, висвітлення в пресі засідань органів 

державної влади, постійні публікації за цією тематикою в засобах масової 

інформації, повідомлення в них про управлінські послуги для населення, 

подання рекламних матеріалів, інформаційних пакетів для преси, прес-релізів, 

прес-конференцій тощо; 

2. зворотний зв’язок із спільнотою. Етап визначається застосуванням 

таких форм і методів, як громадські слухання, вивчення громадської думки, 

«гаряча лінія» тощо. 

3. Діалог зі спільнотою, що потребує постійного зв’язку з населенням, що 

активізує, зокрема, допомогу громадським лідерам, діяльність дорадчих та 

експертних комісій; 

4. партнерство зі спільнотою. Етап характеризується спільною 

відповідальністю, діяльністю наглядових та профільних комісій, рад, груп, 

проведенням референдумів [5]. 

Зазначеним етапам мають бути притаманні такі характеристики, як 

динамічність, прозорість, відкритість, доцільність, ефективність, 
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результативність. Вони повинні забезпечувати безперервність двосторонньої 

взаємодії. 

Отже, у зарубіжних країнах, які мають багатолітній і навіть столітній 

досвід взаємодії органів влади з громадськістю, технології взаємодії влади з 

громадськістю дістали подальшого розвитку. Сьогодні на їх основі формуються 

нові форми та засоби залучення громадськості до спільного з владою 

вирішення існуючих проблем; органи влади залучають громадськість для 

покращення своєї діяльності, особливо при наданні послуг населенню та при 

вирішенні проблем, що виникають у окремих громадян. 

На сьогоднішній день можна говорити про те, що публічна сфера 

піднялась на специфічно новий рівень; відтепер кожен громадянин може мати 

доступ до ресурсу публічних виступів і викладу своїх думок.  

Таким чином, зарубіжний досвід організації зв’язків громадськості з 

органами публічної влади свідчить про прагнення зробити інформацію більш 

доступною кожному зацікавленому громадянину. Адже співпраця органів 

публічної влади з громадськістю є невід’ємним елементом демократичної 

політичної культури суспільства та країни в цілому. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

Об’єднані територіальні громади займають важливе місце в проведенні 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, що 

відбуваються на засадах децентралізації, яка, в свою чергу, є однією з 

найважливіших складових нової регіональної політики в Україні, стратегічні 

завдання та пріоритети якої визначені в Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020» [12], Державній стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року [10], Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [13]. 

Упровадження такої загальнодержавної реформи, як реформа з 

децентралізації влади потребує прийняття законів та підзаконних нормативно-

правових актів, які б забезпечили правове регулювання створення та діяльності 

новостворених об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) пропорційно до 

наданих їм широких повноважень, що дозволить безперешкодно реалізувати 

вказану реформу та завершити процес децентралізації влади. 

Дослідженням питань нормативно-правового забезпечення у сфері 

створення та розвитку територіальних громад в Україні займалися такі 

вітчизняні вчені: В. Вакуленко [1], Н. Гончарук [14], І. Дробот [2], Ю. Куц [3], 

Ю. Молодожен [4], В. Наконечний [5], С. Серьогін [14] та ін. У зв’язку зі 

змінами та вдосконаленням законодавчої бази щодо ОТГ, місцевого 

самоврядування та інших споріднених питань необхідно постійно проводити 

аналіз нормативно-правової бази для формування знань про їх сучасний стан.  

Окрім уже зазначених стратегічних планів, які визначають напрямки 

впровадження реформ, правовою основною ОТГ є закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», «Про співробітництво територіальних громад», «Про засади державної 

регіональної політики», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних 

територіальних громад», а також багато інших нормативно-правових актів 

України. 
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Метою Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» є створення правових умов і можливостей для посилення гарантій 

місцевого самоврядування; сприяння створенню дієздатних територіальних 

громад; формування ефективних рад та їхніх виконавчих органів, головним 

завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб громадян, якісне 

надання їм необхідних соціальних послуг; забезпечення сталого розвитку 

відповідних територій, ефективного використання бюджетних коштів [8]. 

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» розроблено 

з використанням найкращого європейського досвіду. Він визначає 

організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, 

принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, 

фінансування та контролю, підстави та особливості припинення 

співробітництва [11]. 

Також важливу роль у розвитку територіальних громад в Україні відіграє 

Закон України «Про засади державної регіональної політики», який визначає 

основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні 

засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої 

політики України [9]. 

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних 

територіальних громад» визначено особливості формування та виконання 

бюджетів ОТГ, у т. ч. передбачено прямі міжбюджетні відносини ОТГ із 

Міністерством фінансів України [7]. 

Однак на сучасному етапі не всі положення затвердженого Верховною 

Радою України Плану виконуються відповідно до графіку [6]. Обговорення 

законопроектів іде повільно, вноситься багато поправок, законодавчі процеси 

затягуються, а це спричиняє неприйняття великої кількість законів, що мали б 

остаточно закріпити повноваження за новоствореними ОТГ. 

Для подальшого успішного завершення реформи територіальної 

організації влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації 

необхідним є продовження роботи щодо удосконалення законодавчо-

нормативної бази, що тягне за собою внесення змін у вже існуючі та прийняття 

нових законів та підзаконних актів. Зокрема, необхідно здійснити наступні 

заходи: 

● відновити роботу над законопроектом щодо внесення змін до 

Конституції України з питань децентралізації, яким має бути удосконалена 

конституційна база для функціонування нової системи територіальної 

організації влади та системи адміністративно-територіального устрою держави; 

● прийняти базовий закон «Про адміністративно-територіальний устрій 

України», в якому визначити засади державної політики у цій сфері, 
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конструкцію нового адміністративно-територіального устрою, уніфіковані 

вимоги і критерії до адміністративно-територіальних одиниць усіх рівнів, чіткі 

процедури утворення і ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, 

порядок встановлення і зміни їх меж тощо;  

● підготувати й прийняти нову редакцію Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», удосконаливши забезпечення функціонування 

повноцінного місцевого самоврядування на різних рівнях управління, 

перерозподіл повноважень в системі органів місцевого самоврядування та між 

органами місцевого самоврядування й державними органами виконавчої влади; 

● внести зміни до закону «Про співробітництво територіальних громад» 

щодо запровадження процедури приєднання територіальних громад до вже 

існуючих договорів про співробітництво; 

● прийняти нову редакцію Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», тобто реформа публічної служби передбачає 

створення нової побудованої на європейських принципах державної служби; 

● внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо належного 

ресурсного забезпечення місцевого самоврядування, а саме: наділити органи 

місцевого самоврядування фінансовими ресурсами відповідно до повноважень, 

перелік яких встановлюється законом; запровадити горизонтальну систему 

вирівнювання спроможності місцевих бюджетів за доходами, що дозволятиме 

не вилучати всі надлишкові доходи в заможних громад і, водночас, відійти від 

повного утримання менш заможних громад та стимулювати їх до розвитку; 

● внести зміни до закону «Про регулювання містобудівної діяльності» 

щодо внесення до переліку документів з просторового планування на 

місцевому рівні плану об’єднаної територіальної громади, який включатиме 

функціональне зонування території, формування інженерно-транспортної 

інфраструктури, благоустрою території тощо [15]. 

Отже, під час дослідження виокремлено документи, які визначають 

основні етапи, умови та власне процес добровільного ОТГ, а також функції та 

обов’язки, якими вони наділяються і фінанси, які будуть надані для їх реалізації 

після завершення процедури об’єднання. Головними мотивом об’єднання 

територіальних громад є отримання економічної та податкової самостійності, 

надання статусу, наближеного до того, який сьогодні мають міста обласного 

значення. 
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ПРАВА І ПІЛЬГИ УЧАСНИКІВ АТО 

З 14 квітня 2014 року розпочалася Антитерористична операція на сході 

України (АТО) – комплекс військових та спеціальних організаційно-правових 

заходів українських силових структур, спрямований на протидію діяльності 

незаконних російських та проросійських збройних формувань у війні на сході 

України. Президент України підписав зміни до закону «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до якого 

військовослужбовці, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, брали участь в АТО, забезпеченні її проведення, а також 

працівники підприємств, установ, організацій, які залучались до участі в 

антитерористичній операції, у порядку, встановленому законодавством, 

визнаються учасниками бойових дій [5].  

Статус учасника бойових дій станом на 31 січня 2018 року одержали 

326 060 учасників антитерористичної операції. На даний час їх кількість зросла.  

Мета дослідження: з’ясувати, які пільги перебачені для учасників 

бойових дій та якими нормативними законами досягається їх забезпечення. 

Українське законодавство містить чимало законів і постанов, якими в 

різній мірі передбачено пільги для учасників бойових дій. Центральне місце 

серед них займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» [5]. Крім того, питання пільгового забезпечення 

регулюється Законами України «Про поліпшення матеріального становища 

учасників бойових дій та інвалідів війни» [7], «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» [4] та іншими нормативними 

актами. 

До основних пільг, якими можуть скористатись учасники АТО, можна 

віднести: 

1) безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних 

препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; 

2) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування 

з дорогоцінних металів); 

 ДОРОШЕНКО Д.В., 
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3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або 

одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. 

Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом 

Міністрів України; 

4) 75-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) 

в межах норм, передбачених чинним законодавством; 

5) 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами 

(газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом 

для побутових потреб в межах середніх норм споживання; 

6) 75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах 

норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у 

будинках, що не мають центрального опалення. Пільги щодо плати за житло, 

комунальні послуги та паливо надаються учасникам бойових дій та членам їх 

сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми 

власності на нього; 

7) безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського 

транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській 

місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення 

та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі 

внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та 

місця проживання; 

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на 

пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були 

прикріплені за попереднім місцем роботи; 

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням 

необхідних спеціалістів; 

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, 

аптеках та першочергова госпіталізація; 

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 

100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; 

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а 

також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати 

строком до двох тижнів на рік; 

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності 

чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та 

на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації; 
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14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для 

індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, 

першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх 

паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво 

під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, 

забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що 

передається міністерствами, іншими 11 центральними органами виконавчої 

влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих 

рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на 

квартирний облік; 

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний 

ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних 

мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних 

будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років 

починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики 

надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України; 

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) 

кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних 

гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до 

садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального 

будівництва і садових будинків; 

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, 

водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно 

від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) 

вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою; 

18) пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету 

відповідно до податкового та митного законодавства; 

19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове 

встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 

20 відсотків від тарифів вартості основних та 50 відсотків – додаткових робіт). 

Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 

50 відсотків від затверджених тарифів; 

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та 

організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово- 

комунального господарства, міжміського транспорту; 

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, 

а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі 
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неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального 

захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим 

ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством; 

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на 

позаконкурсний вступ до закладів вищої освіти та переважне право на вступ до 

професійно-технічних закладів освіти і на курси для одержання відповідних 

професій; 

23) учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове 

утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, 

підвищуються в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність; 

24) щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова 

грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в 

межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет 

України; 

25) додатково учасникам бойових дій виплачується щомісячна цільова 

грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн. незалежно від розміру інших 

виплат, пенсій та надбавок тощо (Закон України «Про поліпшення 

матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни») [7]; 

26) військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу 

органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, мають право на 

призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, 

жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для 

чоловіків і не менше 20 років для жінок (Закон України «Про 

загальнообов’язкове пенсійне страхування») [6]; 

27) інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір 

пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, 

цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, 

встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) 

не досягає в інвалідів війни I групи – 285 відсотків прожиткового мінімуму для 

осіб, які втратили працездатність, II групи – 255, III групи – 225, учасників 

бойових дій – 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна 

допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів (Постанова 

КМУ «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії 

інвалідам війни та учасникам бойових дій) [10]; 

28) час проходження військовослужбовцями військової служби в 

особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу 

роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби (Закон України 
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«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей») [4]; 

29) для реабілітації учасників бойових дій держава гарантує забезпечення 

виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, 

послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на 

підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-

профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від 

встановлення їм інвалідності (Закон України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні») [3]; 

30) за громадянами України, які проходять військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період, не припиняється державна реєстрація 

підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців (стаття 39 Закону 

України «Про військовий обов’язок і військову службу» [2]. 

Самозайняті соби (фізичні особи-підприємці, особи, які провадять 

незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, 

на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, 

сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, а 

також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової 

звітності з єдиного податку (Податковий кодексУкраїни) [8]; 

31) за громадянами України, які проходять військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, 

зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в 

установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. 

(стаття 119 Кодексу законів про працю України, стаття 39 Закону України 

«Про військовий обов’язок і військову службу») [2]; 

32) військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період, грошове забезпечення виплачується в 

порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового 

сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за 

контрактом. (Постанова Кабінету Міністрів України «Питання грошового 

забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом 

під час мобілізації, на особливий період») [9]; 

33) поновлення студентів у відповідному навчальному закладі після 

демобілізації та продовження їх безоплатного навчання, на той термін, що 

залишився до кінця чергового періоду навчання і був завчасно оплачений ними 

до призову (Закон України «Про вищу освіту») [1]; 

34) дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у 

першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних 
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навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм 

власності; 

35) особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був 

військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 

особою при виконанні ним обов’язків військової служби, протягом трьох років 

після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується поза 

конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних 

вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за 

рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. 

Після нещодавніх змін до законодавства особи в статусі добровольця 

отримують ті самі пільги, що й військовослужбовці. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

Конфлікт на Донбасі змінив долю багатьох наших співгромадян. Ніхто не 

міг передбачити розгортання таких широкомасштабних військових дій у Європі 

на початку ХХІ століття. Багатьом громадянам довелось залишити рідну 

домівку задля забезпечення у першу чергу власної безпеки. Однак держава 

Україна дбає про своїх громадян, які змушені залишити власне місце 

проживання та перебувати на мирній території України. У зв’язку з цим 

з’явилась нова категорія людей – внутрішньо переміщені особи (далі ВПО). 

З урахуванням історичних, географічних, політичних, економічних, 

культурних, правових та інших факторів Україна належить до європейської 

сім’ї, але, як і деякі інші держави Східної Європи, за багатьма параметрами, в 

тому числі й правовими, має певні відмінності від країн, що входять до складу 

Європейського Союзу. Це ставить перед Україною завдання здійснити 

широкомасштабні державно-правові реформи щодо відповідності її 

законодавства міжнародно-правовим стандартам, у першу чергу, з захисту прав 

людини. Особливої гостроти зараз набуває проблема захисту та забезпечення 

прав внутрішньо переміщених осіб. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що забезпечення прав і 

свобод особи, їх практична реалізація є тим критерієм, за яким оцінюється 

рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому. За 

даними Міністерства соціальної політики України, кількість ВПО в Україні 

зараз становить 1 609 054 особи. Найбільше такі жителі зосереджені у 

Донецькій, Луганській та Харківській областях. Дослідження правового статусу 

ВПО є важливим питанням для ефективного вирішення правових проблем 

даної категорії населення. 

Дана проблема отримала ґрунтовне висвітлення у працях таких 

науковців, як І. Басова, С. Верланов, К. Вітман, К. Крахмальова [1; 2; 3; 4]. 

 ЛЕЙБЕЛЬ В.Е., 

учениця 11-Б класу Комунального закладу «Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26» Полтавської 
міської ради 
Наук. керівник – вчитель-методист Комунального закладу 
«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26» 
Полтавської міської ради Бєлаш О.В. 
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Важливими для визначення статусу внутрішньо переміщених осіб є 

закони та підзаконні акти, а саме: Конвенція про статус біженців від 28 липня 

1951 року; Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй з внутрішнього 

переміщення, що розроблялися з 1992 року; Конституція України; Закони 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 

20 жовтня 2014 року, «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» від 5 березня 

2015 року, «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року, «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» від 15 квітня 2014 року, «Про встановлення 

додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на 

територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження 

відповідальності підприємств – виконавців/виробників житлово-комунальних 

послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні 

ресурси» від 13 січня 2015 року. 

Об’єктом наукової роботи є правовий статус ВПО в Україні на сучасному 

етапі. Предметом дослідження є організаційні та правові засади реалізації прав 

та свобод внутрішньо переміщеними особами в Україні. 

Метою роботи є аналіз національного законодавства в контексті 

забезпечення прав та свобод ВПО в Україні. 

Для реалізації даної мети було окреслено та вирішено низку завдань: 

• опрацьовано нормативно-правове забезпечення; 

• з’ясовано зміст поняття «внутрішньо переміщена особа»; 

• визначено порядок надання статусу ВПО та особливості реалізації 

соціально-економічних, політичних, духовних прав та свобод. 

Наукове дослідження базується на універсальних наукових принципах 

об’єктивності та системності. Були застосовані загальнонаукові та спеціально-

юридичні методи: порівняльно-правовий, критичного аналізу джерел, 

типологічний, порівняльний тощо. 

Наукова новизна полягає у тому, що в ході дослідження була зроблена 

спроба систематизувати значну кількість правових норм міжнародного та 

національного законодавства, які визначають правовий статус внутрішньо 

переміщених осіб. Робота має широке практичне застосування. Її можна 

використати для розгляду тем під час вивчення шкільного предмету «Основи 

правознавства» у 9 класі, курсів «Правознавство» для профільного рівня 

старшої школи тощо.  

Встановлено, що поняття «внутрішньо переміщені особи» сформувалось 

у галузі міжнародного публічного права, поступово відокремлюючись від 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1192-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85-19
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поняття «біженців», і було реципійоване національним, у тому числі, 

адміністративним правом [8]. 

З’ясовано, що правові норми, якими регулюється діяльність органів 

публічної адміністрації щодо реалізації належних внутрішньо переміщеним 

особам прав, свобод і обов’язків, розпорошені по досить великій кількості 

джерел різного обсягу дії, цільової і предметної спрямованості, юридичної 

сили [8]. 

Станом на сьогодні організаційне забезпечення статусу ВПО в Україні 

здійснюють декілька десятків органів влади, а також окремі національні і 

міжнародні організації. Усі вони сприяють реалізації прав та свобод даної 

категорії осіб в Україні. На місцевому рівні у Донецькій і Луганській областях 

України, куди тимчасово переміщається більшість ВПО, забезпечення 

реалізації статусу внутрішньо переміщених осіб здійснюють не органи 

місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, а військово-

цивільні адміністрації.  

Окрім дежави, проблемами ВПО опікуються громадські організації. 

Зокрема, в Полтаві та в області діють такі громадські організації, як «Жінки 

Донбасу», «Крим SОS», «Донбас SОS», «Червоний Хрест», «Карітас», що 

займаються домашньою опікою та охороною здоров’я, роботою з дітьми та 

молоддю в кризових обставинах, роботою з людьми з особливими потребами та 

гуманітарними проектами.  

Основними проблемами забезпечення статусу внутрішньо переміщених 

осіб в Україні є: 

1) відсутність єдиного головного координуючого органу виконавчої 

влади для реалізації державної політики у сфері забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб; 

2) проблеми обліку кількості і потреб внутрішньо переміщених осіб в 

Україні; 

3) нестачі фінансових і людських ресурсів; 

4) необхідність адаптації студентів-переселенців до освітнього 

середовища;  

5) порушення принципу законності в діяльності органів місцевих 

адміністрацій із забезпечення статусу ВПО в Україні; 

6) відсутність механізму притягнення посадових осіб, які опікуються 

питанням ВПО, до відповідальності за порушення прав, свобод та законних 

інтересів внутрішньо переміщених осіб. 

Для вирішення зазначених проблем пропонується використати 

позитивний досвід Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Грузії та Хорватії, які 
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успішно подолали проблеми вимушеного внутрішнього переміщення на своїй 

території. 

«Я засуджую і відмежовуюсь від ліберальної ілюзії про рівність людей, 

незважаючи на це, я гаряче захищаю ідею про фундаментальне значення 

рівності можливостей…», − так писав відомий Отто Штрасер. Ми глибоко 

переконані, що наша держава здатна створити рівні можливості для громадян 

своєї країни. 
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МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА НАСЕЛЕННЯ  

В АСПЕКТІ ПАРТНЕРСТВА З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Питання взаємодії правоохоронних органів із громадськістю є важливим 

в умовах розвитку соціально орієнтованої держави. Залучення населення до 

правоохоронної діяльності є одним із основних факторів підвищення 

ефективності роботи поліції у справі охорони публічного порядку, 

профілактики правопорушень та розкриття злочинів. 

Метою дослідження є визначення принципів та напрямів взаємодії 

Національної поліції України та населення.  

Потреба у безпеці є однією з базових потреб людини, а співпраця поліції 

та громади – найкращий спосіб її забезпечення. Адже цей підхід ґрунтується на 

взаємодії тих, від кого залежить безпека: між громадою, поліцією та місцевою 

владою [1]. 

Взаємодію поліції та громади ще називають англійським терміном 

CommunityPolicing (CoP). Вона полягає у тому, що поліція працює, враховуючи 

думку громади щодо проблем безпеки та громадського порядку на території 

обслуговування. CommunityPolicing – це постійна взаємодія поліції з 

населенням та місцевою владою з метою створення спільного безпечного 

простору [3, с. 349]. 

В Україні діє програма ПОЛІС від міжнародної організації IREX. На базі 

бібліотек як культурно-просвітніх установ проводяться тематичні зустрічі 

поліцейських із членами громади. Це зближує громаду з офіцерами поліції. 

Окрім ПОЛІС, в Україні також діють такі програми співпраці з громадою, 

як «Сусідська варта», «ПОЛІНА». Проводяться круглі столи на різну тематику, 

конкурси та екскурсії, що сприяють активній співпраці поліції та населення.  

З метою детального вивчення різних аспектів взаємодії поліції та 

населення ми звернулися до інспектора Управління патрульної поліції 

м. Полтава Зінюхи М.О. (див. фото 1). У ході зустрічі ми ознайомилися з 

 ВОЙТЕНКО К.С., 
учениця 10 класу Комунального закладу «Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28» Полтавської 
міської ради 
Наук. керівник – учитель історії та правознавства 
Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 28» Полтавської міської ради 
Земелько І.С. 
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роботою патрульної поліції, принципами партнерства поліціянтів та громади, а 

також отримали цікаві роздаткові матеріали – буклети (див. фото 2). 

 

  
 

Фото. 1. Зустріч з інспектором поліції               Фото 2. Роздаткові матеріали 

Зінюхою М.О. 
 

Корисною для нас була зустріч зі старшим інспектором з особливих 

доручень відділу уповноважених Голови Національної поліції України з питань 

контролю за дотриманням прав людини у поліцейській діяльності 

Мельничук Н.І. У межах проекту «Знай свої права» було надано інформацію 

щодо конституційно-правових механізмів захисту прав людини (див. фото 3).  

 

 
 

Фото 3. Обговорення проблеми захисту прав людини зі старшим 

інспектором Мельничук М.І. 

 

Інформативною для автора стала зустріч із підполковником кримінальної 

поліції, заступником начальника Управління превентивної діяльності 

Ахиджанян Ж.С. (див. фото 4). Ми дізналися більше про заходи, які поліція 

проводить для підвищення рівня правової обізнаності дітей, про нові підрозділи 

та роботу кримінальної поліції.  
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Фото 4. Зустріч з підполковником кримінальної поліції Ахиджанян Ж.С. 
 

Підполковник кримінальної поліції Ахиджанян Ж.С. повідомила, що, 

відповідно до статистичних даних Управління превентивної діяльності 

м. Полтава, кількість правопорушень зменшилась у зв’язку з реформуванням 

правоохоронних органів. Якщо у 2016 році в Полтавській області було скоєно 

298 злочинів, то у 2017 році – 231. Такі дані вказують на зниження рівня 

злочинності на 22 %. Щодо неповнолітніх показник правопорушень у 2016 році 

складав 167, а у 2017 р. – 112 (кількість правопорушень зменшилася на 33 %). 

З метою з’ясування рівня довіри школярів до поліції було проведено 

анкетування серед учнів 8-10 класів. Анкета містила п’ять запитань, зміст яких 

пов’язаний з діяльністю поліціянтів та партнерством поліції з населенням. 

Отримані результати можна побачити у формі діаграм (див. рис. 1, 2, 3, 4, 5). 
 

 
 

Рис 1. Основні обставини звернення громадян до поліції 
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Рис 2. Завдання поліціянта Рис 3. Суб’єкти довіри учнів 

 

 
 

Рис. 4. Основні якості поліціянта Рис 5. Фактори підвищення 

ефективної діяльності поліції 
 

 

Тож можна зробити висновок, що рівень довіри до поліції не досить 

високий, але перші кроки співпраці вже зроблено, і поліція стає ближчою до 

людей. Більшість опитуваних вважає, що співпраця з громадськістю та високий 

професіоналізм поліціянтів сприятимуть ефективній діяльності поліції. 

Варто зазначити, що залучення населення до правоохоронної діяльності є 

одним із основних факторів підвищення ефективності роботи поліції у справі 

0
5

10
15
20
25
30
35

14

34

26

5

Найважливіше  завдання 
поліціянта

0

20

40

60 53
51

38 54

Довіра учнів

0
5

10
15
20
25
30
35

18 17

1

33

Найважливішими  якостями 
поліціянта є...

0
5

10
15
20
25
30
35

13

5

32
28

Що  сприятиме  більш 
ефективній  діяльності поліції?



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

62  

охорони публічного порядку, профілактики правопорушень та розкриття 

злочинів [2].  

Отже, взаємодія правоохоронних органів з громадськістю, удосконалення 

дій громадських формувань з охорони громадського порядку, участь поліції у 

вирішенні проблем певної територіальної громади – все це вимоги сьогодення, 

ігноруючи які, неможливо здійснити якісне реформування правоохоронної 

системи в нашій державі. 

Розвиток громадянського суспільства зумовлює необхідність створення 

сил правопорядку, максимально наближених до населення, які найбільш повно 

враховують інтереси мешканців територіальних громад, активно співпрацюють 

з ними. 
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ВІДОЗВА С. ПЕТЛЮРИ «ПРОТИ ПОГРОМІВ» ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ 

ЙОГО ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ХАРАКТЕР 

УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКИХ ВІДНОСИН 

В Україні погляди і особливо державна діяльність Симона Петлюри 

досить часто висвітлюються з діаметрально протилежних позицій: від повного 

несприйняття до творення політичного та державного ідола, зразка «батька 

нації», який був так потрібен українцям. Найгострішим питанням в даному 

контексті є проблема українсько-єврейських відносин та поглядів головного 

отамана УНР на них.  

 
ШТЕПА О.О., 

 
аспірант Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 
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Метою даної статті є розкриття основних державно-правових поглядів 

С. Петлюри на так зване «єврейське питання» на основі першоджерел – його 

власної відозви «Проти погромів». 

Основною підставою для звинувачення С.В. Петлюри в антисемітизмі є 

заява на судовому процесі у Франції С. Шварцбарда, вбивці колишнього голови 

Директорії, який стверджував, що чув про єврейські погроми, нібито ініційовані 

отаманом, від єдиновірців, яких зустрів у 1917 році по дорозі з Петрограду до 

Одеси. Адвокат Швардцбарда Анрі Торрес висунув іншу версію захисту: про 

15 родичів Швардцбарда, включаючи батьків, вбитих петлюрівцями під час 

єврейських погромів. А. Торрес обгрунтовував особисту відповідальність 

Симона Петлюри за погроми українських євреїв тим фактом, що Петлюра як 

очільник держави ніс відповідальність за все, що відбувалося на підконтрольній 

йому території. 

Соратники С. Петлюри надали в процесі більше 200 документів, що 

доводили: Симон Петлюра не тільки не заохочував переслідуваня євреїв, але і 

жорстоко карав будь-які їх прояви в своїй армії. Однак вони не були прийняті до 

уваги, оскільки А. Торрес заявив, що більшість з них були складені постфактум, 

після залишення петлюрівцями України, і жоден документ не був підписаний 

Петлюрою особисто. Свідчив у процесі на користь С.В. Петлюри і колишній 

отаман Н.І. Махно, заперечуючи, зокрема, антисемітизм українського лідера [2].  

Відомо, що досить часто петлюрівцями називали себе більшовицькі 

регулярні частини, білогвардійці, загони різноманітних отаманів та різномасні 

дезертири і мародери, що блукали в той час по зруйнованій Україні, вчиняючи 

погроми, вбивства та грабежі. Підтвердженням того є згадка політичного діяча 

доби Директорії І.П. Мазепи про перемовини між делегацією українського 

уряду та представником французького командування полковником 

Фрейденбургом. Однією з умов надання Францією військової допомоги УНР, 

згідно з його вимогою, було виведення зі складу Директорії В. Винниченка, 

С. Петлюри та В. Чехівського. «Винниченка і Чехівського, додав він, треба 

вигнати як собак за більшовизм, а Петлюра мусить зникнути сам, бо, мовляв, 

тепер кожний бандит називає себе петлюрівцем» [1, с. 138]. 

12 жовтня 1919 року головний отаман армії УНР Симон Петлюра видав 

відозву до підлеглих йому частин «Проти погромів». У ній він відзначає роль 

вояків у звільненні українських земель від «грабіжників більшовиків». Проте, 

на думку українського лідера, вороги незалежності держави ще не склали зброї 

і продовжують відкрито та приховано опиратися переможному поступу військ 

республіки. «Провокацією, на яку вони витрачають величезні суми, вони хотять 

розкласти нас зсередини, підкуплюючи злочинний елемент, який підбурює 

наших козаків до різних бешкетів і до погромів над невинним єврейським 



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

64  

населенням і цим хотять накласти тавро погромників на чоло лицарів які несуть 

визволення всім народам на просторах України.  

Цим способом наші вороги хотять роз’єднати українські і єврейські 

працюючі маси, шляхи яких зв’язані і мають за собою 300 років знущання і 

гніту російського царизму. 

Наша Народна армія мусить нести рівність, братерство і визволення 

українському і єврейському громадянствам, бо останнє активно підтримує 

правительство УНР. Всі його партії, як то: Бунд, Об’єднанці, Поалей-Ціон і 

Фолкс-Партей стали на грунті самостійності України і беруть участь у 

будівництві Республіки» [3, с. 84-85].  

Отаман відзначає значну допомогу, що надається українським воякам 

єврейським населенням: лікування поранених, відновлення мосту під 

Староконстянтиновом, допомога харчами і одягом. Зі свого боку армійські 

частини забезпечують охорону єврейських крамниць і склепів. Особливі 

сподівання С.В. Петлюра покладав на агітаційну роботу Міністерства у 

єврейських справах, зокрема, серед євреїв-більшовиків, що прагнуло змінити їх 

політичну орієнтацію та закликало усіх лояльних євреїв вливатися в лави армії 

УНР. 

Звертаючись до старшин і козаків Української Армії, він зазначав: 

«Українські і єврейські працюючі маси дивляться на вас, як на визволителів і 

грядучі покоління не забудуть ваших заслуг перед цими народами, а історія з 

гордістю впише на свої сторінки моменти з цієї боротьби. Уникайте провокацій, 

а з провокаторами, хто сам чинить погроми, та підбиває слабіших від нас, 

будьте безпощадними. 

Кара на смерть мусить впасти на голови погромників і провокаторів. 

Більше карности і дисципліно-карности я вимагаю від вас в цьому 

відношенні, щоб не один волос не упав з голови невинного.  

Пам’ятайте, що ви є кращі сини свого великого народу, який хоче жити 

своїм самостійним життям і нікого не хоче поневолити, а тому і ви, його 

військо, і надалі стійте непохитно на сторожі його інтересів і інтересів того, хто 

вам допомагає і благає вас про його визволення. 

Винуваті перед українським народом і республікою, незглядно на їх 

належність до тої чи іншої національності, понесуть саму тяжку кару по 

законах, які мають чинність на території Української Народної Республіки, а 

невинуватим ви мусите нести визволення з-під ненависного ярма 

більшовицького» [3, с. 86]. 

Початок гібридної війни з сусідньою державою активізував дискусію 

стосовно багатьох українських історичних постатей, зокрема, і С. Петлюри. 

Звинувачення цілої нації у «фашизмі», «шовінізмі» та «антисемітизмі» стало 

зброєю агресора на ідеологічному фронті. Саме тому надзвичайно важливим 
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сьогодні є вивчення історії Української революції 1917-1922 років та спадщини 

цього політичного діяча. Аналіз першоджерел, зокрема, відозви «Проти 

погромів», що була розглянута в даній статті, свідчать про те, що уряд 

С. Петлюри вживав усіх можливих заходів для захисту єврейської нації від 

насильства з боку бійців регулярного українського війська.  
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ОСОБЛИВОСТІ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ  

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

У Конституції України зазначено, що кожен має право захищати своє 

життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних 

посягань (стаття 27) [1].  

Положення Основного Закону доповнюються і конкретизуються 

статтею 36 Кримінального кодексу України, в якій зазначено (ч. 1): 

«Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних 

законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також 

суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання 

шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди необхідної і достатньої в даній 

обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при 

цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони» [2]. 

Відзначимо, що суспільно небезпечне посягання має початковий і 

кінцевий моменти. Роз’яснюючи це положення, Пленум Верховного Суду 

України в постанові від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику у справах про 
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необхідну оборону» зазначив, що стан необхідної оборони виникає не тільки в 

момент вчинення суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення 

реальної загрози заподіяння шкоди (абз. 2 п. 2) [3]. 

Здійснення необхідної оборони є суб’єктивним правом, а не обов’язком 

громадянина, тому відмова останнього від використання свого права не тягне за 

собою будь-якої відповідальності. Крім того, громадянин не зобов’язаний 

повідомляти державним або іншим органам чи службовим особам про 

вчинений ним акт необхідної оборони, хоча він і має право зробити це для 

правильного вирішення кримінальної справи, що порушується у зв’язку з 

суспільно небезпечним посяганням [4, с. 155]. 

Але для того, щоб необхідна оборона була повністю законною і не несла 

характеру злочину, потрібні докази, що вказують на суспільно небезпечний 

характер посягання, від якого оборонялася особа. Іноді вважають, що суспільно 

небезпечне посягання може виражатися тільки у нападі. Проте ст. 36 КК такого 

обмеження не містить. Тому посягання може полягати й у діях, що не мають 

характеру нападу. Наприклад, замах на крадіжку. Посягання може бути вчинене 

особою як із застосуванням фізичної сили (наприклад, спроба задушити 

жертву), так і з використанням зброї, інших знарядь, предметів, механізмів, 

тварин та ін. Отже, суспільно небезпечне посягання, передбачене у ч. 1 ст. 36 

КК, ‒ це будь-які дії людини, безпосередньо спрямовані на заподіяння негайної 

істотної шкоди правоохоронним інтересам особи, що захищається, чи іншої 

особи, суспільним інтересам або інтересам держави [2]. 

У юридичній літературі до суспільно небезпечного посягання, щодо якого 

може бути застосована необхідна оборона, відноситься і таке посягання, що 

пов’язане з бездіяльністю особи. Прикладом посягання, за якого може бути 

застосована необхідна оборона, є застосування насильства до нетверезого водія, 

який створює аварійну ситуацію [5, с. 190]. 

Захист допускається і щодо необережних дій або навіть невинних дій 

особи, якщо ними створювалась реальна загроза заподіяння шкоди інтересам, 

які охороняються законом, наприклад, від психічно хворої людини, від особи, 

яка не досягла віку кримінальної відповідальності [5, с. 190]. 

Також слід пам’ятати про посягання, при яких необхідна оборона завжди 

є законною і не має перевищення меж. Адже відповідно до ч. 5 ст. 36 КК «не є 

перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну 

відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів 

для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для 

відвернення протиправного насильницького вторгнення в житло чи інше 

приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто 

посягає» [2]. 
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Отже, не вважається перевищенням меж необхідної оборони під час 

захисту від таких трьох посягань: 

• напад озброєної особи; 

• напад групи осіб; 

• протиправне насильницьке вторгнення в житло чи інше 

приміщення. 

У перелічених випадках особа за законодавством України має право, 

здійснюючи необхідну оборону, завдавати нападнику будь-якої шкоди і навіть 

позбавити його життя. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що необхідна оборона є 

суб’єктивним правом кожного громадянина, проте для її законного 

застосування обов’язково потрібна наявність суспільно небезпечного 

посягання, що може отримати вияв як у вигляді нападу на особу, так і у діях, 

що не мають характеру нападу, але спрямовані на заподіяння негайної істотної 

шкоди правоохоронюваним інтересам особи. Також ми з’ясували, що існує три 

випадки, за яких необхідна оборона завжди буде законною і не матиме 

характеру перевищення меж, – це напад озброєної особи, напад групи осіб і 

протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення. 
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ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІДЕЇ САМОГУБСТВА 

Питання самогубства завжди привертало до себе увагу громадськості, 

оскільки воно зачіпає таємниці людського існування, є одним з важливих 

векторів розвитку сучасної прикладної етики як напряму професійної етики, що 

вивчає практичні моральні проблеми. Осмисленню правових аспектів питання 

самогубства присвячена низка наукових праць. 

Відзначимо, що акти самогубства спостерігалися ще на ранніх етапах 

розвитку людства. До нашого часу збереглася значна кількість легенд, переказів 

та інших видів фольклору, у яких згадується та наголошується на різноманітних 

ритуалах, жертвоприношеннях. 

Проблема суїциду є досить актуальною нині. Щороку близько мільйона 

осіб у всьому світі накладають на себе руки. Самогубства забирають більше 

життів, аніж злочинність і навіть війни. Кожних 40 секунд у світі особи 

позбавляють себе життя, а число невдалих спроб сягає 10-20 мільйонів на рік. 

Згідно зі статистичними даними, що висвітлені у звіті «Світова статистика 

охорони здоров’я – 2017», оприлюдненого Всесвітньою організацію охорони 

здоров’я (ВООЗ), Україна входить до європейської десятки лідерів за кількістю 

самогубств з показником 20,1 випадків на 100 тисяч населення [4]. 

Дослідники визначають сутність самогубства як соціально-

психологічного явища поведінки людини, що чиниться у стані сильного 

душевного розладу або під впливом психічного захворювання, або свідомий акт 

самоусунення з життя під впливом гострих психотравмуючих ситуацій, при 

яких власне життя як цінність втрачає сенс [6]. 

Звичайно, всі групи населення тим чи іншим чином можуть надати 

перевагу суїцидальним методам, проте саме молодь є найбільш уразливою до 

соціальних негараздів у суспільстві. Результати соціально-психологічних 

досліджень свідчать, що 27,2% дітей віком 10-17 років іноді втрачають бажання 

жити, 17,7% уважають, що нікому немає до них справ, 25,5% не завжди можуть 

розраховувати на допомогу близької людини, 51,9%  не стримуються в ситуації 

конфлікту [4]. 
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Самогубство може бути наслідком складних зовнішніх обставин, 

спадковості, особливостей нервової системи. На думку А. Луначарського, у 

житті людини може настати переломний момент, коли постають запитання: що 

є життя взагалі? Що становить основу світобудови? Прослідковується 

спорідненість питань самогубства та світогляду. Останнє може виступати в 

якості своєрідного філософськи окресленого нігілізму, бунту, протесту, що 

навіть за відсутності безумовних причин логічно призведе до свідомого 

вкорочення життя [3]. 

До основних причин самогубства слід віднести наступні: 

1) переживання образи, самотності; 

2) втрата батьківської любові, нерозділене кохання, ревнощі; 

3) смерть членів сім’ї; 

4) почуття провини, сорому, образи; 

5) страх перед ганьбою, приниженням, глузуванням; 

6) бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття; 

7) почуття помсти, погроз; 

8) депресії, емоційне, психічне, фізичне скривдження; 

9) алкоголізм, наркоманія, зловживання токсичними препаратами; 

10) фінансові проблеми (безробіття) [5]. 

З’ясовано, що на рівень суїцидальності впливають також нові технічні 

засоби передачі інформації. У час бурхливого розвитку ЗМІ, комп’ютерних ігор 

із поширеним у них некрофільством, садистсько-мазохістськими смакуваннями 

смерті, у тому числі й суїцидальної, ці тенденції поглибились. 

У межах проблеми самогубства досить гостро постає питання евтаназії (у 

перекладі з грецької мови – швидка й легка смерть). 12 країн світу нині 

обговорюють обставини, за яких необхідно вдаватися до евтаназії. Дозволена 

вона в Нідерландах. У деяких штатах США, зокрема в Орегоні, лікар може 

приписати хворому смертельний препарат, однак прийняти його пацієнт 

повинен сам.  

Суть евтаназії полягає у тому, щоб урятувати людину від болісного 

процесу вмирання, коли вона сама знає, що помирає, і знають про це всі 

оточуючі, але вже ніхто не може їй майже нічим допомогти. Саме ця реальність 

актуалізує проблематику евтаназії. Але цей метод використовується, як 

правило, для особливо хворих людей, що навряд чи вже колись вилікуються [1]. 

Іншим виявом суїцидальної активності є ритуальні самогубства, які в 

деяких країнах світу здійснюються й нині. Так, наприклад, в Індії є таке 

поняття як Дікша – ритуальне самогубство, що означає очищення від гріхів, чи 

то самопожертва богу, що веде за собою повне звільнення від негараздів, 

проблем, страждань земного життя [2]. 

Отже, проаналізувавши етичні аспекти проблеми самогубства, слід 

наголосити, що кожна людина має усвідомити значущість власного життя, 
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навчитися гідно переносити удари долі. З метою попередження спонукань до 

самогубства та повторних суїцидальних спроб психологічні служби мають 

постійно проводити соціально-психологічні заходи, які б на ділі забезпечили 

реалізацію принципу гуманізму – основоположного принципу права, який 

визнає саму цінність людини. 
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КІБЕРБУЛІНГ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ МОЛОДІ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

Нині комп’ютерні та Інтернет-технології сприяють реалізації принципу 

вільного доступу до інформації, формуванню віртуального комунікативного 

простору. Як свідчать результати досліджень, сучасна молодь не уявляє свого 

життя без засобів комунікації та Інтернету. Кожна четверта особа (24,3%) три 

години на день проводить за комп’ютером в Інтернеті, при цьому у вихідні дні 

кількість користувачів всесвітньої мережі подвоюється (41%) [1]. З одного 
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боку, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій молодь отримує 

доступ до електронних бібліотек, до різноманітних матеріалів пізнавального та 

розважального характеру, може спілкуватися з друзями тощо. Але, з іншого 

боку, віртуальний світ приховує у собі низку загроз: насильство, шахрайство, 

використання персональних даних у злочинних цілях тощо. 

Нині серйозною соціальною проблемою є кібернасильство, або 

кібербулінг. У перекладі з англійської мови кібер – віртуальне середовище, а 

булінг – залякування, цькування. Представник ООН з питань насильства щодо 

дітей Марта Сантос Паіс (Marta Santos Pais) стверджує, що мільйони дітей у 

всьому світі кожного дня піддаються різним формам насильства. Зі зростанням 

ролі медіа у житті дітей кібербулінг стає все більш загрозливим джерелом 

переслідувань та різноманітних зловживань, оскільки швидше та в більшому 

обсязі може нанести їм шкоду [2]. 

Проблема кібербулінгу є предметом наукових розвідок таких вітчизняних 

учених, як О. Дроздов, Н. Когутяк, В. Ролінський, С. Стельмах, А. Чернякова. 

Питання профілактики кібербулінгу на фундаментальному рівні висвітлено у 

працях І. Лубенець, Л. Найдьонової, О. Лапи, О. Блискун, Н. Дайнеки, 

Є. Кулика та інших.  

У науковій літературі кібербулінг визначається як систематичні умисні та 

агресивні дії, які здійснюються окремою особою чи групою осіб з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Кібербулінг може 

бути прямим і непрямим. Прямий кібербулінг – це безпосередні дії щодо особи 

шляхом надсилання повідомлень. При непрямому кібернасильстві до процесу 

цькування та залякування жертви долучаються інші особи (як діти, так і 

дорослі). Переслідувач може зламати акаунт жертви і від імені господаря 

надсилати листи знайомим, руйнуючи його комунікативне поле. 

Американські дослідники Р. Ковальські, С. Лімбер і П. Агатстон у праці 

«Кібербулінг: булінг у цифрову епоху» наводять наступні види насильства у 

віртуальному просторі: 

‒ флеймінг (від англ. flaming – пекучий, палючий) ‒ обмін короткими, 

гнівними повідомленнями між двома особами чи групою осіб за допомогою 

електронних засобів комунікації; 

‒ харасмент (від англ. harassment – постійні виснажливі атаки) – це 

систематичне надсилання жертві образливих повідомлень, погрозливі дзвінки з 

перевантаженням персональних каналів комунікації; 

‒ зведення наклепів – розповсюдження принизливої, неправдивої 

інформації з використанням комп’ютерних технологій. Це можуть бути 

текстові повідомлення, фото, відео, що ображають жертву; 
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‒ кіберпереслідування – приховане вистежування через Інтернет окремих 

користувачів з метою організації злочинних дій (нападу, побиття, 

зґвалтування);  

‒ хепіслеппінг (від англ. happy slapping – щасливе плескання) –

розміщення відеороликів насильницького характеру в Інтернеті, де їх можуть 

переглядати тисячі користувачів без жодної згоди жертви; 

‒ тролінг – розміщення провокаційних повідомлень у мережі для 

привернення уваги та збудження активності, що може спричинити конфлікт; 

‒ сексуальні посягання – надсилання жертві фотографій порнографічного 

характеру для того, щоб вести з нею відверті сексуальні розмови. Педофіл, 

замаскувавшись під фейковим іменем чи прикинувшись товаришем батьків, 

може запросити дитину на зустріч чи отримати у неї інформацію про час та 

місце, коли вона буде сама [5]. 

Як бачимо, кібербулінг є досить небезпечним явищем, що потребує 

правового регулювання. Однак далеко не всі розвинуті країни розробили 

відповідні законодавчі документи. Позитивний досвід боротьби з насильством у 

віртуальному просторі мають Сполучені Штати Америки. На сьогодні ще не 

прийнятий федеральний закон, який гарантував би захист від кібербулінгу, але 

кожен з 50-ти штатів має законодавство, яке певним чином регулює суспільні 

відносини у всесвітній мережі. У 20-х штатах передбачена кримінальна 

відповідальність за Інтернет-знущання. Основним механізмом, через який 

здійснюється реалізація норм права, є заклади освіти. У кожному штаті, окрім 

Монтани, адміністрація шкіл, відповідно до положень закону, наділена 

повноваженнями здійснювати ідентифікацію випадків кібербулінгу та 

вдаватися до заходів дисциплінарного впливу на Інтернет-агресорів. У деяких 

штатах, наприклад, у Колорадо, закон зобов’язує адміністрацію шкіл прийняти 

так звані кодекси безпеки («Safe School Plan»), які застосовуватиме заклад 

освіти з метою боротьби з кібербулінгом [2]. 

Продуктивно працюють у цьому напряму Нідерланди, де діє інститут 

омбудсмена з прав дитини. Правові акти, введені в країні, дають чіткі вказівки 

закладам освіти про те, як запобігти та реагувати на випадки кібербулінгу. 

Основне завдання омбудсмена полягає у тому, щоб ліквідувати прогалину між 

прийнятими законами та їх реальним втіленням. 

В Україні діє Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України». У ст. 8 п. 2 зазначено, що Національна поліція України забезпечує 

захист прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави 

від злочинних посягань у кіберпросторі; здійснює заходи із запобігання, 
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виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів, підвищення 

поінформованості громадян про безпеку в кіберпросторі. У ст. 12 передбачена 

відповідальність за порушення законодавства у сфері кібербезпеки. Зокрема, 

особи, винні у порушенні законодавства у сферах національної безпеки, 

електронних комунікацій та захисту інформації, якщо кіберпростір є місцем 

та/або способом здійснення злочину, іншого винного діяння, відповідальність 

за яке передбачена цивільним, адміністративним, кримінальним 

законодавством, несуть відповідальність згідно із законом [4]. 

Вважаємо, що в нашій країні необхідно вирішити проблему низького 

рівня обізнаності молоді, батьків та педагогів з тими небезпеками, які приховує 

віртуальний світ. Потрібно навчити дітей основам безпечного спілкування у 

всесвітній павутині. Необхідні тренінги для молоді, батьків, педагогів з метою 

поширення позитивного досвіду боротьби з насильством у кіберпросторі. 

Викладачі та психологи мають бути професійно підготовлені до проведення 

бесід з дітьми на тему кібернасильства. Адміністрація та педагоги закладів 

освіти мають вести пропаганду недопустимості насильства ні в якому вигляді, у 

тому числі із застосування сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій [3]. 

Отже, кібербулінг – це новітня форма агресії, що виявлється у 

приниженні, цькуванні, залякувані особи за допомогою електронних засобів 

комунікації. Нагальною потребою сьогодення є створення умов для безпечного 

спілкування молоді в Інтернет-середовищі, що вимагає консолідації зусиль 

держави, соціальних інститутів, громадськості та правоохоронних органів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

Нині продукти інтелектуальної власності, будучи визначальним 

чинником економічного, соціального та культурного розвитку України, 

потребують посиленої правової охорони. Заступник начальника відділу Центру 

правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України 

О. Костюченко стверджує: «Охорона інтелектуальної власності сприяє 

використанню та подальшому розвитку винахідницьких і творчих талантів та 

досягнень, підтримує та зберігає національний потенціал у сфері 

інтелектуальної діяльності та залучає інвестиції, стабілізуючи економічний 

стан, при якому як вітчизняні, так і зарубіжні інвестори можуть бути впевнені в 

тому, що їх права будуть поважатись. Створення саме такої системи має 

особливе значення для України – країни зі значним науково-технічним та 

інтелектуальним потенціалом» [5]. 

Метою даної роботи є дослідження механізму правового регулювання 

відносин інтелектуальної власності в Україні. 

На фундаментальному рівні правові аспекти охорони інтелектуальної 

власності висвітлені у працях Г.О. Андрощука, В.П. Грибанова, В.С. Дроб’язко, 

Р.О. Денисова, О.А. Підопригори, Р.Б. Шишки, А.П. Сергеєва, Б.Г. Прахова, 

О.Д. Святоцького, Р.О. Стефанчука, В.П. Чеботарьова та інших. 

Нині необхідність охорони прав інтелектуальної власності пов’язується з 

потребами створення сприятливих умов для творчого саморозвитку 

особистості, заохочення інноваційної діяльності та впровадження її результатів 

з метою соціально-економічного розвитку країни, забезпечення надійного 

захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції, пов’язаної з 

неправомірним використанням об’єктів інтелектуальної власності. 
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У Конституції України зазначено, що кожен має право володіти, 

користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності; громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової 

і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, 

моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності; кожний громадянин має право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або 

поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими 

законом (ст. 41, ст. 54). Захист права інтелектуальної власності згідно зі ст. 55 

Основного Закону може здійснюватись судами, Уповноваженим Верховної 

Ради України з прав людини, міжнародними судовими установами чи 

відповідними органами міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

Україна [4].  

Також юридичні та фізичні особи можуть вдаватися до самозахисту права 

інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 19 Цивільного Кодексу України 

самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені 

законом та не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому способи 

самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, характеру дій, 

якими воно порушене, а також наслідкам, що спричинені цим порушенням. 

Особа, право інтелектуальної власності якої порушене, може сама обирати 

способи самозахисту або вони можуть встановлюватися договором. Маються 

на увазі лише законні засоби самозахисту, такі, наприклад, як відмова 

здійснити певні дії, передбачені укладеним договором про передачу майнових 

прав інтелектуальної власності або ліцензійним договором, відмова від 

виконання недійсного договору тощо [7].  

Відзначимо, що правовідносини у сфері інтелектуальної власності в 

Україні регулюються не лише окремими положеннями Конституції України, 

але й нормами Цивільного, Господарського, Кримінального, Митного кодексів 

України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

процесуальних кодексів. В Україні діють 10 спеціальних законів у сфері 

інтелектуальної власності. Україна є учасницею 18 багатосторонніх 

міжнародних договорів у цій сфері. Правовідносини, пов’язані з правовою 

охороною інтелектуальної власності, регулюють також близько 100 

підзаконних нормативних актів.  

Зокрема, у Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) відносинам 

інтелектуальної власності присвячена окрема Книга четверта «Право 
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інтелектуальної власності», яка максимально наблизила систему охорони 

інтелектуальної власності до світових стандартів, у ній знайшли відображення 

найновіші досягнення як світової, так і вітчизняної правової науки. 

Глава 75 ЦК України визначає види договорів щодо розпорядження майновими 

правами інтелектуальної власності та встановлює конкретні вимоги щодо 

кожного з них. Такими договорами можуть бути: ліцензія, ліцензійний договір, 

договір про створення за замовленням і використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав 

інтелектуальної власності, а також інші договори щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності. Окрім цього, глава 76 регулює 

відносини, пов’язані із договорами комерційної концесії, що стосуються 

відносин, пов’язаних із наданням дозволу на використання цих об’єктів [7]. 

Окремі аспекти захисту права інтелектуальної власності у сфері 

господарювання містить Господарський кодекс України, у якому визначені 

види господарських санкцій, що можуть бути застосовані до порушника: 

відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції [2].  

Що стосується адміністративної відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності, то адміністративні процедури застосовуються у 

випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, зокрема при порушенні прав інтелектуальної власності, 

здійсненні дій, що становлять акти недобросовісної конкуренції, незаконному 

розповсюдженні примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних, порушенні законодавства, що регулює 

виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, 

імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва. Адміністративна 

відповідальність за правопорушення, передбачені цим кодексом, настає, якщо 

ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної 

відповідальності [3].  

Кримінально-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності 

передбачений Кримінальним кодексом України. Кримінальна відповідальність 

за злочини у сфері інтелектуальної власності передбачена за порушення 

авторського права і суміжних прав; порушення прав на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію; незаконне виготовлення, підроблення, 

використання або збут незаконно виготовлених чи підроблених контрольних 
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марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та 

фонограм; незаконне використання торговельної марки (знака для товарів і 

послуг), комерційного (фірмового) найменування, географічного зазначення; 

незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що 

становлять комерційну таємницю [6].  

Спеціальне законодавство України у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності складають, зокрема, такі закони України: «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 

«Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів», «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем» та «Про авторське право i суміжні права». Ними детально 

врегульовано відносини щодо набуття, здійснення та захисту прав на винаходи, 

корисні моделі, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), промислові 

зразки, топографії інтегральних мікросхем, географічні зазначення, об’єкти 

авторського права і суміжних прав. 

На жаль, незважаючи на те, що в Україні вже сформована нормативно-

правова база у сфері інтелектуальної власності, залишається велика кількість 

неврегульованих питань. Серед проблем охорони права інтелектуальної 

власності найгострішими є такі, як випуск піратської продукції, в тому числі 

створення веб-сайтів виключно для поширення піратських матеріалів, 

неконтрольоване використання фальсифікованих товарів, що завдає великих 

збитків бюджету і значної шкоди іміджу країни, відсутність належного 

інформаційного забезпечення діяльності в галузі охорони інтелектуальної 

власності тощо. 

Але, незважаючи на вищезазначене, на сьогодні в Україні здійснюються 

заходи, спрямовані на забезпечення конституційних прав громадян на захист 

інтелектуальної власності, забезпечення сприятливих умов для створення 

об’єктів інтелектуальної власності. Триває робота щодо підвищення якості 

законодавчих актів, усунення суперечностей та прогалин. Зокрема, 13 березня 

2018 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні ініційовані 

Мінекономрозвитку законопроекти у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності, а саме: 

 щодо охорони географічних зазначень; 

 щодо охорони прав на конфігурації елементів мікросхем 

(компонування напівпровідників), 
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 щодо боротьби із шахрайством у сфері розповсюдження об’єктів 

авторського та суміжних прав на матеріальних носіях [1]. 

Вважаємо, що створення дієвої правової системи охорони інтелектуальної 

власності стане міцним фундаментом для подальшого інноваційного розвитку 

України, підвищення її конкурентноздатності на світовому ринку.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА 

У 1967 році у Стокгольмі було підписано Конвенцію про заснування 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності, якою було визначено межі 

застосування прав на: 

● літературні, художні та наукові твори; 

● виконавчу діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі; 

● винаходи у сферах людської діяльності; 

● наукові відкриття; 

● промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові 

найменування і комерційні позначення; 

● захист від недобросовісного суперництва; 

● усі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, 

науковій, літературній і художній галузях [1]. 

Загальні принципи охорони права громадян України на творчу діяльність 

визначені у статті 41 Конституції, що передбачає право кожної особи володіти, 

користуватися та розпоряджатися результатами своєї творчої та 

інтелектуальної діяльності [2]. 

Інтелектуальна творчість – це цілеспрямована пошукова діяльність 

людини, результатом якої є щось якісно нове, яке вирізняється неповторністю, 

оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю [5, с. 7]. Основними 

видами інтелектуальної творчості є духовна та науково-технічна 

діяльність (див. рис. 1). 

Результатом інтелектуальної творчості є продукти інтелектуальної 

власності. Найпоширеніший енциклопедичний інтернет-ресурс Вікіпедія дає 

декілька визначень інтелектуальної власності (ІВ). Одне з них є найбільш 

вживаним і має такий зміст: «Інтелектуальна власність – результат 

інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, 

винахідника та інших) або кількох осіб» [1]. 

 КАЛЮЖНА В.А., 
студентка І курсу експлуатаційного відділення 
Полтавського коледжу нафти і газу ПолтНТУ 
Наук. керівник – викладач Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка, 
кандидат технічних наук, доцент Калюжний А.П. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рис. 1. Види інтелектуальної творчості 
 

Поняття ІВ виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення 

за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у 

галузі науки, виробництва, мистецтва та літератури. Кожна особа має право 

розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, 

будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть 

використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім 

випадків, визначених законодавством [6]. 

Одним із напрямів науково-технічної діяльності є проведення патентних 

досліджень, які в свою чергу дають можливість визначати прогресивні 

тенденції в різних галузях господарства України. Патент – це техніко-правовий 

документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною 

моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право 

власності на зазначені об’єкти (див. рис. 2). 

Відзначимо, що при створенні ефективних технічних рішень потрібно 

враховувати ряд факторів, які визначають ефективність їх функціонування, а 

саме:  

‒ технічні рішення як сукупність взаємодіючих вузлів та компонентів;  

‒ взаємодія технічного рішення з іншими об’єктами;  

‒ взаємодія технічного рішення з людським фактором;  

‒ взаємодія технічного рішення з флорою, фауною та довкіллям [3]. 

Корисним ефектом вважають ту конкретну користь, яку дає використання 

винаходу:  

‒ зростання продуктивності праці; 

‒ збільшення випуску продукції; 

‒ підвищення якості продукції; 

‒ поліпшення техніки безпеки. 

Духовна Науково-

технічна 

Інтелектуальна 

творчість 

Результати 

художньої 

творчості 

Результати 

науково-технічної 

творчості 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Рис. 2. Зразок оформлення патенту 

Раціоналізаторська пропозиція – це технічне вирішення, якому 

притаманна відносна новизна і яке є корисним для тієї організації, до якої цю 

пропозицію подано. 

Реєстрація патенту починається з подачі заявки на реєстрацію 

промислового зразка (див. рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Механізм подання заявки 

Механізм подання заяви 

Складена за спеціальною формою (Р-1) 

надсилається в організацію, до діяльності якої ця 

пропозиція належить, або у галузеве міністерство 

Заявка передається у відділ винахідників і раціоналізаторів 

Заявка реєструється в журналі реєстрації заяв у день 

надходження 
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З моменту реєстрації заявка повинна бути розглянута на підприємстві 

(протягом 15 діб) та у міністерстві або інституті інтелектуальної власності 

України (протягом 45 діб). При цьому є можливі 3 варіанти рішень: 

‒ пропозиція приймається до використання; 

‒ пропозиція умовно приймається з необхідністю дослідної перевірки; 

‒ пропозиція відхиляється. 

Автору раціоналізаторської пропозиції протягом місяця на підприємстві 

після прийняття рішення за підписом керівника видається посвідчення або 

видається патент на рівні держави відповідним органом влади, наприклад, 

інститутом інтелектуальної власності. У разі співавторства посвідчення чи 

патент видається кожному співавтору [3]. 

Заява на видачу патенту має чітко виражену форму і включає опис 

установки-прототипу (можливо декілька), опис самого винаходу з його 

формулою і при необхідності креслення винаходу. Також до заявки додається 

реферат, що складається з 1-2 речень і використовується для інформаційних 

цілей. Формула винаходу базується на описі і повинна стисло і чітко виражати 

технічну суть винаходу; визначати обсяг винаходу, а саме межі прав власника 

патенту; бути засобом відмінності об’єкта винаходу від інших об’єктів. 

У ст. 6 п. 4. Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» визначено строки дії патенту: «Строк дії патенту України на винахід 

становить 20 років від дати подання заявки до Установи.  

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати 

подання заявки до Установи.  

Строк дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб 

захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує 

дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за 

клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою 

подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 

5 років. За подання клопотання сплачується збір.  

Строк дії деклараційного патенту на корисну модель  становить 10 років 

від дати подання заявки до Установи.  

Строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і 

деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку 

засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від 
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визначеного за цим Законом строку дії охорони винаходу (корисної 

моделі)» [4].  

На жаль, патенти, які зареєстровані в Україні, не завжди знаходять 

впровадження на виробництві та в побуті, як більшість патентів європейського 

зразка. 

Право інтелектуальної власності на прикладі патентної роботи повинно 

орієнтуватися, в основному, на економічні результати, тому необхідно не 

тільки патентувати, але й рекламувати найбільш ефективні розробки на рівні 

науково-технічної літератури та в періодичних виданнях, на постійно діючих 

спеціалізованих виставках тощо. 

Надалі зусилля науковців та винахідників слід спрямовувати на 

проведення патентних досліджень при розробці науково-дослідницьких робіт, 

які забезпечують підвищення технічного рівня розвитку різних галузей 

господарств України, тенденцій розвитку об'єктів досліджень та 

патентоспроможність, а також дають можливість патентовласнику мати 

економічний дохід від упровадження свого винаходу. 

Джерела та література: 

1. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтелектуальна_власність  

2. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-

ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254/96-вр 

3. Ніколайчук Л.Г. Патентознавство : навч. посібник / Л.Г. Ніколайчук, 

Л.Б. Демидчук. – Л. : Видавництво ЛІKA, 2015. – 172 с. 

4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 

05.12.2012 № 3687-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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право : навч. посібник / Л.С. Червінський, Л.О. Сторожук. – К. : Видавничий 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТОВАРОЗНАВСТВА  

У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Перехід України до ринкових відносин вимагає від фахівців 

товарознавчої сфери глибоких теоретичних та практичних знань, умінь, 

необхідних для поліпшення системи постачання населення високоякісними 

товарами. Тому основу товарознавства у сучасному суспільстві складають 

правові аспекти товарознавчих експертиз. 

Методологічні основи товарознавства на фундаментальному рівні 

осмислені такими вченими, як А.А. Дубініна, І.О. Дудла, В.М. Завгородня, 

М.П. Зрезарцев, В.О. Назаренко, О.Ф. Оснач, І.В. Сирохман. Науковці 

доводять, що для визначення тих чи інших споживчих властивостей товарів 

необхідно використовувати експертизу товару, що передбачає оцінку ключових 

його характеристик, а також їх змін, спричинених рухом товару.  

Товарознавча експертиза – особливий вид діяльності, що ґрунтується на 

знаннях про товар і спрямований на всебічне оцінювання товарів [3]. 

Експертиза має свою структуру, що включає кілька основних компонентів, 

таких як суб’єкт, об’єкт, критерії, методи, процедура та результат. Експертні 

комісії, як правило, складаються з двох груп, а саме експертної та робочої. 

Професійний склад і чисельність фахівців, які входять до цих групи, їх 

структура та принцип організації залежать від цілей та етапів експертизи, 

особливостей оцінюваного виробу, умов проведення експертизи, а також 

встановлюються нормативними документами. 

Основними причинами застосування товарознавчої експертизи є: по-

перше, експертиза товару зменшує ризик реалізації, виробництва і закупівлі 

великих партій товару низької якості; по-друге, експертиза нових товарів 

допомагає вчасно виявити їх переваги та недоліки. При виявленні недоліків 

виробник зможе вчасно їх усунути, аби уникнути зниження попиту та 

конкурентоспроможності. 

Слід звернути увагу, що товарознавча експертиза здійснюється на 

підставі аналізу ключових характеристик товару: асортиментні, якісні, кількісні 

 ПОЛЯНСЬКА Н.С., 
студентка ІІІ курсу товарознавчо-правового відділення 
Полтавського кооперативного коледжу 
Наук. керівник – викладач Полтавського коледжу вищого 
навчального закладу «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна», кандидат 
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та вартісні. Експертиза товару здебільшого спрямована на перевірку споживчих 

товарів. Проте, якщо проводиться комплексна експертна оцінка, то об’єктом 

товарної експертизи може стати сировина, документи, технологічні процеси, 

зберігання і транспортування або післяпродажне обслуговування. При 

виробленні товарів партіями оцінці підлягають лише окремі екземпляри товару. 

Це обумовлено тим, що для виготовлення цих товарів використовувалася 

однакова сировина, виробництво здійснювалося за спільною технологією тощо. 

У результаті експертизи, на підставі виявлених значень характеристик 

товару робиться компетентний висновок про їх відповідність уже наявним 

вимогам. Cлід зауважити, що вимоги можуть визначатися не лише 

нормативними документами, але й самими експертами. 

Для експертизи товару застосовують об’єктивні методи, що вимагають 

складних вимірювальних приладів. Використовують також органолептичні 

методи, що передбачають залучення органів чуття. Для цієї групи методів 

характерні швидкість і відсутність дорогого устаткування. Недоліком 

органолептичних методів вважається суб’єктивність.  

Відзначимо, що товарну експертизу можуть проводити як фізичні, так і 

юридичні особи. Щоб стати експертами, фізичним особам потрібно отримати 

статус кандидата в експерти, а потім пройти атестацію або сертифікацію у 

певній системі чи експертній організації. У якості експертів можуть бути також 

залучені висококваліфіковані фахівці з різних галузей науки й техніки. Такі 

фахівці вважаються незалежними експертами [1]. 

На сьогодні незалежні товарознавчі експертизи здійснюються у Торгово-

промисловій палаті України, Центрі метрології і стандартизації Держстандарту 

України, структурах Міністерства охорони здоров’я України, державних 

структурах із захисту прав споживачів, деяких громадських установах, 

діяльність яких пов’язана з дослідженням якості товарів. 

Іноді необхідність отримання незалежної думки спеціаліста з 

товарознавства виникає у таких установ, як санітарно-епідеміологічні служби, 

міськвиконкоми, районні органи влади тощо. 

Особливого значення набуває проблема проведення компетентної 

товарознавчої експертизи вже під час закупівлі товару іноземного виробництв 

на території країни-постачальника або на митниці під час перетинання партії 

товару кордону України. Експертиза можлива тільки за умови піднесення до 

необхідного рівня ролі товарознавців у комерційній діяльності фірм, установ та 

інших суб’єктів підприємницької діяльності. 

Зазначимо, що при розслідуванні і розгляді у судах карних справ 

відповідно до карно-процесуального кодексу України (КПК України) виникає 

необхідність спеціальної інформації у галузі товарознавства. Таку інформацію 
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отримують при проведенні судово-товарознавчих експертиз. Експертизи 

призначаються при розгляді певних карних справ про розкрадання державного 

або особистого майна, крадіжки, хабарі, про фальсифікацію товарів, розділ 

майна, повернення втрат при пошкодженні майна, псування товарів, продаж 

неякісних товарів. Відповідно до Закону «Про судову експертизу», судова 

експертиза ‒ це дослідження експертом на основі спеціальних знань 

матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини 

справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства 

чи суду [2].  

Головними завданнями судової товарознавчої експертизи є: 

- визначення належності товарів (далі – товарна продукція) до 

класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері (вид, 

сорт, артикул, марка, модель, розмір, комплектність тощо); 

- встановлення способу виробництва товарної продукції (промислова чи 

кустарного виробництва), підприємства-виробника, країни-виробника; 

- визначення відповідності пакування і транспортування, умов і термінів 

зберігання товарної продукції до вимог чинних правил; 

- визначення причин якісних змін товарної продукції (мають виробничий 

характер, виникли при транспортуванні, зберіганні, у процесі експлуатації); 

- визначення кількісних показників товару (вага, розміри, об'єм, розміри 

тощо), його комплектності, відповідності вимогам стандартів, технічних умов і 

умов постачання; 

- дослідження компонентів товару, встановлення їх вмісту у відсотках, 

визначення матеріалів та сировини, які були використані під час виготовлення 

продукції; 

- встановлення вартості майна станом на певний період (зокрема, вартості 

відсутнього майна); 

- визначення ціни товару; 

- дослідження якості товарів, виявлення дефектів, зміна якості, 

визначення сортності, придатності до реалізації (в продаж або переробку), 

встановлення невідповідності якості товарів умовам контракту [4]. 

Слід зауважити, що дослідження харчових продуктів – відносно новий 

напрямок діяльності експертів Київського науково-дослідного інституту 

судових експертиз, проте його актуальність не піддається сумніву, оскільки 

дана експертиза є основним засобом підвищення якості товарів та недопущення 

постачання в торговельні підприємства фальсифікованих товарів, 

удосконалення їх асортименту. 
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На нашу думку, достовірне проведення експертизи дозволить виявити 

неякісні товари та захистити українського споживача від підробок та товарів 

невідомого походження. 
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РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

В умовах становлення в Україні ринкової економічної системи, основою 

якої є малі та середні суб’єкти господарювання, досить гостро постає проблема 

незаконного захоплення цих суб’єктів господарювання, або рейдерство. Дана 

проблема зачіпає інтереси як вітчизняних, так й іноземних суб’єктів 

господарювання та інвесторів. Це явище стало реальною загрозою економіці в 

цілому, призводячи до руйнування вітчизняного бізнесу, підприємництва та 

виробництва, посилення напруги в економічному просторі країни, оскільки 

практично будь-яке підприємство може стати об’єктом рейдерської атаки або 

економічного шантажу.  

Рейдери – це команда висококваліфікованих спеціалістів із захоплення 

фірми або із перехоплення управління за допомогою навмисне розіграного 

бізнес-конфлікту. Основна мета рейдерства – приборкання великого бізнесу, 
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великих фірм, підприємств, захоплення значних площ, земельних ділянок, 

обладнання і нерухомості. 

Термін «рейдер» має англійське походження та утворений від слова 

«ride» – їздити верхи. Словом «рейдер» позначали особу, яка входила до 

невеликого мобільного озброєного угруповання, що вчиняє напади. Згодом 

слово «рейд» в англійській мові набуло таких додаткових значень, як 

несподівана атака невеликими військовими силами; вторгнення на чужу 

територію з метою загарбання товарів чи інших цінностей; дії, спрямовані на 

знищення конкурента; на встановлення контролю над компанією через 

придбання більшості акцій; дії спекулянтів, спрямовані на зниження цін на 

акції через узгоджений ними одночасний продаж тощо [3, с. 133]. 

В Україні умови для рейдерства створюються у той момент, коли суб’єкт 

господарської діяльності приватизується незаконним шляхом. Здійснити 

захоплення підприємства, якщо його корпоративна історія бездоганна і відсутні 

причини для судових спорів, неможливо. Відтак наявність корпоративного 

спору є основною передумовою для втілення планів захоплення [7, с. 318]. 

Серед основних причин поширення рейдерства слід виділити наступні: 

слабкість правової системи; недосконалість судової влади; корумпованість 

органів влади; відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали 

права власника; низький рівень правової культури; правовий нігілізм як у 

суб’єктів господарювання, так і представників органів влади; сумнівна 

передісторія приватизації об’єктів тощо. 

Класична схема рейдерства передбачає кілька стадій. Перша ‒ це 

підробка, створення, отримання в суді документів, що свідчать про перехід 

права власності на майно чи корпоративні права. 

З метою захоплення підприємства використовують боргові зобов’язання, 

які пізніше трансформуються в арешт майна з передачею його на зберігання 

загарбникам чи продаж майна з аукціону «потрібним людям». Документи про 

нового власника майна потрапляють до реєстрів, внаслідок чого створюється 

цілком законний і легітимний документ – витяг з реєстру, що підтверджує 

право власності. Далі буває по-різному: захоплення приміщень чи рахунків, 

зміна керівників. Але все це закінчується тиском на трудовий колектив, який 

силою підкупу й погроз змушують визнати нового власника та підкорюватися 

його наказам [5, с. 132]. 

Рейдерські методи захоплення власності є різноманітними. Однією з 

поширених схем, яку використовують рейдери, є поглинання підприємства з 

використанням штучного банкрутства. Підприємство-поглинач скуповує борги 

підприємства-цілі та ініціює процедуру банкрутства.  
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Методи рейдерської атаки можна поділити на три основних види: «біле», 

«сіре» та «чорне» рейдерство. «Біле рейдерство» ‒ ретельно спланований 

комплекс дій для поглинання компанії, що відбувається всупереч волі 

власників підприємства, але такий вид поглинання здійснюється при повній 

відповідності до чинного законодавства з використанням передбачених законом 

методів. Часто такий вид поглинання застосовується до активів, які мають 

проблеми з корпоративним управлінням та скрутне фінансове становище. 

«Чорне рейдерство» ‒ захоплення активів або компаній з використанням 

незаконних методів: підкупу посадових осіб товариства, органів державної 

влади, правоохоронних органів, органів судової влади, підробки документів, 

злочинної змови з державними реєстраторами або нотаріусами. Такий вид 

рейдерства може бути застосований до будь-якої компанії або активу, але 

найбільше в зону ризику потрапляють непублічні компанії. 

«Сіре рейдерство» ‒ поглинання компанії, що здійснюється з 

використанням як законних механізмів, так і незаконних дій. Такі захоплення є 

найбільш складними по своїй суті, адже всі незаконні дії в результаті 

підтверджуються законними механізмами, що ускладнює подальше оскарження 

реальними власниками активів [2, с. 107]. 

Немалий інтерес для рейдерів становлять сільськогосподарські 

підприємства, які володіють не тільки технологіям, великими сумами обігових 

коштів, але й такою цінністю як земля. 

Зазначимо, що чинне кримінальне законодавство України передбачає 

відповідальність за елементи «рейдерства», проте не надає комплексної оцінки 

цьому небезпечному явищу. Не передбачено кримінальної відповідальності для 

юридичних осіб, і це дозволяє їм використовувати підставних, або ж і зовсім 

неіснуючих фізичних осіб, що унеможливлює притягнення винних до 

кримінальної відповідальності. 

Згідно з міжнародною практикою боротьби з організованою злочинністю, 

ефективною є боротьба з організаціями, у тому числі тими, що діють як 

юридичні особи. Зокрема, у США для захисту від рейдерів ефективно 

використовується Закон Ріко (RICO Act) – це закон про організації, що діють 

під впливом рекету та корупції. Закон регулює механізми боротьби з 

організованою злочинністю. У Франції застосовують розділ IV Торгового 

кодексу Франції, що передбачає кримінальну відповідальність за 

правопорушення комерційних організацій. 

Одним із механізмів ефективного й прозорого захисту прав власності є 

система реєстрації прав власності – система титулів Торренса. Вона популярна 

у розвинених країнах не лише завдяки принципам відкритості та доступності. 
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Найважливішим принципом цієї системи є принцип страховки. Його сутність 

полягає у тому, що матеріальні збитки власнику (колишньому власнику) 

титулу, що виникли через некоректне ведення державного реєстру, негайно і 

справедливо відшкодовує безпосередньо держава. 

Так історично склалося, що наша держава чітко не встановлює міру 

власної відповідальності, яку вона або посадові особи, що її представляють, 

повинні понести у випадку нанесення шкоди законному власникові. Як 

свідчить практика, догана державному реєстратору або звільнення чиновника 

не перешкоджають зловживанням, особливо коли йдеться про вирішення долі 

суттєвих активів. Тільки кримінальна та матеріальна відповідальність є дієвим 

способом запобігання злочинам у даній сфері. 

Нині основною групою ризику є середній та малий бізнес, оскільки саме 

він часто не має ресурсу та фінансів для ефективного захисту. Також у групі 

ризику знаходяться компаній, які нехтують засобами превентивного захисту, 

чим відповідно викликають підвищену зацікавленість з боку рейдерів.  

Рейдерство набуває ознак системного явища та загрожує не тільки певній 

галузі промисловості, а й ринковій економіці загалом. Україна не повинна бути 

ідеальним місцем для діяльності рейдерів. Рейдерські схеми постійно 

змінюються і йдуть в ногу зі змінами в законодавстві. Відповідно процес 

аналізу слабких місць, потенційних небезпек має бути безперервним і лише в 

такому випаду може бути ефективним. Удосконалення законодавчої бази є 

вкрай необхідним, оскільки рейдерство створює загрозу національній безпеці 

України.  
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РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА «ДОВКІЛЛЯ ‒ 2021» ТА  

МІСЬКА ПРОГРАМА «ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ В МІСТІ ПОЛТАВА  

НА 2017-2021 РОКИ»: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ОСОБИ 

 

У нерозвинених країнах смертельно небезпечно 

пити воду, в розвинених – дихати повітрям. 

Джонатан Рабун 

 

Уся попередня історія, й особливо XX століття, характеризувалася 

нестримним прагненням людства забезпечити економічний і техніко-

технологічний прогрес. Успіх вимірювався зростанням національного 

продукту, бо саме з ним найбільше пов’язувався добробут населення. Однак 

цей прогрес був в основному однобічним – він забезпечувався за рахунок 

нещадної експлуатації та виснаження природного середовища. По суті, такі 

тісно взаємопов’язані сфери людського життя, як економіка, природне 

середовище та соціальні інститути функціонували ізольовано одна від одної, 

завдаючи шкоди природній основі життєдіяльності суспільства та людини. 

Унаслідок цього перед людством постали широкомасштабні екологічні 

проблеми. 

Численні факти свідчать про загострення екологічної ситуації в Україні 

(деградація сільськогосподарських угідь, забруднення питної води, 
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атмосферного повітря, знищення лісів, нагромадження побутових і 

промислових відходів тощо). У зв’язку з цим постає необхідність у визначенні 

правових засад реалізації екологічних прав людини.  

Джерельну базу даного дослідження складають Конституція України, 

Закони України: «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2020 року», «Про охорону атмосферного 

повітря», «Про охорону навколишнього природного середовища» та інші [6; 7; 

8; 9; 10; 11]. 

Були опрацьовані також локальні правові акти: Регіональна програма 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів 

Полтавської області на 2017-2021 роки («Довкілля – 2021»), Стратегія розвитку 

Полтавської області на період до 2020 року, «Програма охорони довкілля в 

місті Полтава на 2017-2021 роки» та інші [12; 13; 14]. 

Об’єктом дослідження є екологічні права особи в Україні. 

Предметом даної роботи є розгляд особливостей реалізації Регіональної 

програми «Довкілля-2021» та міської програми «Охорона довкілля в місті 

Полтава на 2017-2021 роки» в контексті реалізації екологічних прав особи. 

Мета роботи – висвітлити правові засади реалізації Регіональної 

програми «Довкілля-2021» та міської програми «Охорона довкілля в м. Полтава 

на 2017-2021 роки» в руслі забезпечення екологічних прав особи.  

Екологічні права людини і громадянина – це встановлені та гарантовані 

державою можливості у сфері використання природних ресурсів, охорони 

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки. 

Вони пов’язані з охороною, використанням і відтворенням природних ресурсів, 

забезпеченням екологічної безпеки, запобіганням і ліквідацією негативного 

впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, 

збереженням природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, 

ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та 

природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною [1; 2; 3]. 

Перелік екологічних прав не є вичерпним. 

Населення України може реалізувати свої екологічні права та виконувати 

екологічні обов’язки відповідно до національного та регіонального 

законодавств. Зокрема, на регіональному рівні діє програма «Довкілля – 2021», 

продовженням якої є міська «Програма охорони довкілля в місті Полтава на 

2017-2021 роки». Стратегічними цілями регіональної екологічної політики 

Полтавської області на період до 2021 року є: 

1. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 

безпеки (стратегічна ціль № 1). 
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2. Досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього 

природного середовища (стратегічна ціль № 2). 

3. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і 

формування екологічної мережі (стратегічна ціль № 3). 

4. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості (стратегічна 

ціль № 4). 

5.Удосконалення регіональної екологічної політики (стратегічна 

ціль № 5). 

Розробка «Програми охорони довкілля в м. Полтава на 2017-2021 роки» є 

продовженням передньої програми природоохоронної діяльності Полтавської 

міської ради на 2012-2016 роки з урахуванням пріоритетних напрямів Стратегії 

розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

позачергової двадцять шостої сесії Полтавської обласної ради шостого 

скликання від 16.01.2015 року та Регіональної програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 

безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-

2021 роки («Довкілля – 2021»), затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії 

Полтавської обласної ради сьомого скликання від 06.03.2017 року. 

Програма спрямована на реалізацію заходів у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, координації природоохоронної 

діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності, раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів, зменшення негативного 

впливу на довкілля та мешканців міста, а також підвищення рівнів екологічної 

свідомості населення і відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності за 

наслідки господарської діяльності, удосконалення всієї сфери охорони довкілля 

в місті [12]. 

Відповідальність за реалізацію програми покладається на всіх 

співвиконавців програмних заходів, а саме: Полтавське регіональне управління 

водних ресурсів; Управління житлово-комунального господарства Полтавської 

облдержадміністрації; міськвиконкоми, районні державні адміністрації, районні 

ради, об’єднані територіальні громади, сільські та селищні ради. Департамент 

екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації як 

відповідальний виконавець виступає головним отримувачем та розпорядником 

бюджетних коштів, якому підзвітні та підконтрольні інші співвиконавці 

Програми, а також міськвиконкоми, районні державні адміністрації, районні 

ради, об’єднані територіальні громади, сільські та селищні ради.  

Відзначимо, що головним очікуваним результатом від виконання 

програми «Довкілля – 2021» є стабілізація й поетапне поліпшення екологічної 

ситуації в регіоні, що забезпечить послідовне поліпшення умов життя 

населення, зокрема сільського, а також підвищення рівня громадської 
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екологічної свідомості як основного гаранта результативного вирішення 

екологічних питань на місцевих рівнях й ефективної реалізації регіональної 

екологічної політики в цілому [13]. 

Отже, на основі проведеного дослідження встановлено, що для 

забезпечення екологічних прав жителів Полтавської області, м. Полтави 

реалізується Регіональна програма «Довкілля – 2021» та міська програма 

«Охорона довкілля в м. Полтава на 2017-2021 роки». Проаналізувавши їх 

положення, було з’ясовано, що основними стратегічними цілями програм є 

поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки; 

досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного 

середовища, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ В УКРАЇНІ  

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ 

У середньому щороку Україна продукує близько 17 млн тонн сміття 

(побутового і промислового). На жаль, лише 5% із цього обсягу потрапляє в 

переробку. Решта 95% потрапляє на звалища, площа яких не може не вражати. 

За даними 2016 року, санкціоновані звалища в Україні можна було порівняти з 

розмірами Кіпру, а стихійні – цілої Бельгії [5]. 

Кожний житель нашої країни щороку викидає від 200 до 300 кг 

побутового сміття. Теоретично його можна було б переробляти, як це роблять у 

цивілізованих країнах. Проте в Україні поки катастрофічно бракує 

промислових потужностей для переробки сміття. На сьогодні найсучаснішим 

таким комплексом є Рівненський сміттєпереробний завод, що був побудований 
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у 2013 році. Він відповідає встановленим у державі екологічним нормам. 

Проте, на жаль, це поки що виключення з правил [5]. 

Втім, до того, як переробляти сміття, українцям треба бодай навчитися 

його розділяти. Програми з сортування відходів працюють у Києві, Львові, 

Дніпрі та інших великих містах. У столиці, наприклад, близько 10% сміття 

може бути відсортовано. А це означає, що в нього є принаймні теоретичний 

шанс стати вторсировиною, а не потрапити на звалище. 

З 1 січня 2018 року Україна зобов’язалася сортувати все сміття за видами 

матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання, 

для захоронення та небезпечне. Про це йдеться у статті 32 Закону України «Про 

відходи», до якої був доданий відповідний пункт ще у 2012 році [3]. Цей пункт 

відповідає двом Директивам ЄС – 1999/31/EC та 2008/98/EC, які врегульовують 

поводження зі сміттям у країнах Європи, надають чітку послідовність дій, які 

необхідно виконувати із відходами, класифікують сміття, ставлять стратегічну 

мету скоротити кількість відходів, які вивозять на полігони [1; 2]. 

Згідно із Законом «Про відходи», «оброблення (перероблення) відходів – 

це здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною 

фізичних, хімічних і біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх 

до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення» [3]. 

Відповідно до європейських норм, придатні для повторного використання 

відходи повинні відправлятися на відповідні підприємства, безпечні – 

відвозитися на полігони ТПВ, а з небезпечними проводитимуться необхідні для 

знешкодження операції. При цьому на звичайні сміттєзвалища не мають 

потрапляти відходи, які розкладаються біологічним шляхом (норма Директиви 

ЄС 1999/31/EC) [2]. 

Чинний Закон України «Про відходи» не має переліку та послідовності 

операцій із сміттям. За таких умов доданий 2012 року пункт до статті 32 цього 

Закону набуває декларативного характеру. 

За словами заступника начальника управління благоустрою та 

комунального обслуговування Мінрегіону Людмили Полтораченко, питання 

збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів 

належить до відання виконавчих органів сільських, селищних і міських рад. 

За даними Верховної Ради, в Україні на 1 січня 2017 року було 29722 

населених пунктів: 460 міст, 885 селищ місцевого типу і 28377 сіл. У 

дослідженні Мінрегіону не йдеться, який саме обсяг сміття сортують в Україні, 

а також на якій стадії перебуває впровадження ініціатив роздільного збору 

відходів. Наша країна не має жодного заводу із комплексної переробки 

сміття [4]. 
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Еколог Міжнародної організації «Екологія-Право-Людина» 

А Войціховська стверджує, що нині в Україні спостерігається негативна 

тенденція до збільшення кількості відходів, відправлених на полігони. Вона 

зауважила: «У 2016 році в Україні захоронено на 1,2% більше побутових 

відходів на сміттєзвалищах, ніж у 2015 році. Причинами такої ситуації стали 

незацікавленість населення та виробників у скороченні обсягів продукування та 

сортуванні сміття, незацікавленість підприємців у переробленні сміття 

(відсутність стимулювання займатися цим) і застарілість законодавства» [4]. 

У липні 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України 

закінчило роботу над «Національною стратегією поводження із відходами», в 

якій детально описано проблему поводження зі сміттям та заходи для її 

вирішення. Перепоною для реалізації положень документу може стати кількість 

органів, відповідальних за поводження із відходами та чинний закон «Про 

відходи» від 1998 року. 

Наразі у Верховній Раді зареєстровано шість законопроектів про сферу 

побутових відходів. У контексті утилізації та захоронення сміття найбільш 

перспективними вбачаються законопроекти 4028, 4838 і 6602. Законопроект 

4028 пропонує новий варіант утилізації товарних упаковок, а 4838 і 6602 майже 

повністю змінюють чинний закон «Про відходи». Останні передбачають 

запровадження нових стратегій поводження із відходами в Україні та, 

відповідно до законодавства ЄС, чітко прописують систему моніторингу, збору, 

сортування, транспортування, утилізації та захоронення сміття. Зокрема, ці 

документи пропонують чітку послідовність операцій у сфері побутових 

відходів: запобігання утворенню відходів, підготовка відходів до повторного 

використання, матеріальна утилізація, інші операції утилізації, видалення. 

Також вони зобов'язують підприємства брати відповідальність за утилізацію 

своїх відходів. Зрештою, законопроекти 4838 і 6602 пропонують відтермінувати 

норму про заборону захоронення неутилізованих побутових відходів із 1 січня 

2018 до 1 січня 2025 року [5]. 

Поки українці думають, куди подіти сміття, у країнах ЄС інша халепа – 

де його взяти. Адже на переробці сміття можна мати дуже непоганий бізнес. У 

розвинутих країнах перероблені відходи давно стали повноцінним продуктом 

міжнародної торгівлі. З вторинної сировини отримують теплову та 

електроенергію. 

У Європі в кожній країні є спеціальні контейнери для сортування сміття. 

Зазвичай розподіляють відходи на кілька основних категорій: пластик, папір, 

скло, органічні відходи та метал. 
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Одним з лідерів переробки сміття є Швеція. Тут переробляють 99% усіх 

відходів країни. За допомогою вторинної сировини опалюють будинки, 

забезпечують їх електроенергією. А було б у них більше сміття – були б краще 

забезпечені власні енергетичні потреби. Таку проблему у Швеції вирішили 

імпортом сміття з інших країн [4]. 

Схожа ситуація і в Німеччині, Швейцарії та Австрії. У країнах полігони зі 

сміттям як такі взагалі закриті, адже 97% відходів також переробляється. До 

слова, вся цементна промисловість у цих країнах працює на спалюванні сміття 

та автошин. У Німеччині навіть існує так звана «сміттєва» поліція, яка штрафує 

порушників [4]. 

Провідні країни світу прийшли до висновку, що найбільш ефективним 

шляхом для зменшення негативних наслідків дії відходів на довкілля буде 

покладання відповідальності на виробників, які випускають у вільний обіг 

товари, внаслідок використання яких утворюються відходи. 

Та не всі країни Європи мають таку втішну ситуацію з переробкою 

сміття, як Швеція чи Німеччина. Гігантськими звалищами та відсутністю 

відповідних заводів славляться Італія, Болгарія, Румунія та країни Балтії. Вони і 

є одними з постачальників відходів до лідерів переробки сміття. 

Якщо говорити про потенціал сміття, то його можна сортувати, 

переробляти, компостувати, спалювати, використовувати метан, що 

утворюється. Лише на львівському сміттєзвалищі утворюється 10 млн кубічних 

метрів метану щорічно. 

З непридатної деревини, соломи і т.д. виготовляють альтернативне 

органічне паливо – пелети, якими опалюють будинки. Величезним попитом 

користується вторинна сировина з переробленого пластику. З пляшок, які 

переробляють спочатку на гранули, виготовляють предмети домашнього 

побуту, корпуси побутової техніки, труби, іграшки та багато іншого. Особливо 

популярна сировина серед власників 3D-принтерів [4]. 

Завдяки спеціальній обробці відпрацьованих автомобільних шин 

сировину використовують для виготовлення килимків, підлоги, підошов до 

взуття, покриття тенісних кортів та у будівництві доріг. 

Брухт, особливо з кольорових металів, також є дуже вигідним у 

сміттєвому бізнесі. Переплавлений метал може піддаватися багаторазовій 

переробці, не втрачаючи при цьому своїх властивостей.  

Макулатуру переробляють на газетний і туалетний папір, тканину, 

руберойд, картон та інше. 

Експерти доводять, що для того, аби наша країна вийшла з екологічної 

кризи, потрібні інвестори. При цьому найкращими стимулюючими факторами 



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

99  

для інвесторів, які мають намір вкладати кошти у сміттєпереробні заводи, є 

надання можливості пільгового кредитування та податкових канікул терміном 

3-5 років, прозорий та спрощений механізм отримання дозвільних документів. 

На думку А Войціховської, на державному рівні потрібно заохочувати бізнес з 

переробки та утилізації відходів, «інакше наша країна перетвориться на 

суцільне сміттєзвалище» [4]. 

На думку фахівців, нині необхідно закрити існуючі сміттєзвалища, які 

забруднюють атмосферу, підземні води, ґрунти та одночасно побудувати 

сміттєпереробні заводи, сміттєсортувальні лінії, полігони, які відповідатимуть 

екологічним стандартам та прийматимуть сміття, яке не підлягатиме переробці. 

На законодавчому рівні необхідно обмежити обіг одноразових пластикових 

товарів – зокрема, пакетів та пластикових пляшок, що зменшить їх кількість та 

стимулюватиме збільшення кількості більш екологічних товарів. 

Отже, з метою запобігання подальшому забрудненню навколишнього 

середовища необхідно вдатися до наступних дій: 

•· запровадити в Україні обов’язкову систему роздільного збору, 

сортування й сепарації сміття та систему вторинної переробки твердих 

побутових відходів: 

•· ініціювати розробку пакету законодавчих документів щодо  безпечного 

вирішення проблеми сміття в Україні; 

•· посилити боротьбу зі стихійними звалищами та наслідками їх існування; 

•· організувати проведення науково-дослідницьких робіт зі створення 

екологічно чистих технологій переробки та знешкодження промислового й 

побутового сміття; 

•· розпочати загальноукраїнську інформаційно-освітню кампанію для 

роз'яснення необхідності належного збору сміття для його подальшої 

утилізації. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ  

ТА ЗАХИСТУ ЛІСІВ УКРАЇНИ 

Однією з найактуальніших проблем сьогодення є взаємодія людства з 

природою. Ліси – одне з найцінніших національних багатств України, у наш час 

їх стан є критичним. Ліси мають велике значення в розвитку економіки країни, 

життєдіяльності суспільства. 

В Україні ліси займають велику площу та відіграють одну з 

найважливіших ролей у народному господарстві, виконують здебільшого 

екологічні, водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, 

естетичні, культурні та інші функції, які підлягають державній 

охороні [3, c. 64]. 

Право лісокористування є складовою частиною права 

природокористування, тому йому відповідають загальні особливості 

останнього. Водночас право лісокористування має певні особливості, які 

зумовлені формою державної власності на ліси та правовим режимом, 

важливістю лісу у здійсненні екологічних, економічних, оздоровчих функцій. 

Охорона лісів та природи повинна бути спрямована на їх раціональне та 

ефективне використання. Не останню роль у процесі встановлення балансу між 

екологічними та економічними вимогами використання лісових ресурсів, 

забезпечення сталого лісокористування відповідного регіону відіграє право. 
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Метою даної роботи є аналіз чинного законодавства України щодо 

охорони лісів, а також з’ясування його ефективності. 

На території України ліси розміщуються нерівномірно. Найбільш 

залісеним регіоном нашої держави є Карпати, саме в цьому регіоні ліси 

відіграють важливе значення, оскільки вони повинні вбирати величезну частку 

води і тим самим рятувати довкілля від повеней, а також захищати ґрунти від 

ерозії [4, c. 87]. Вирубування лісів на Закарпатті стало причиною повеней, які 

призвели до суцільних ерозійних процесів.  

Для того, щоб зберегти ліси та їх властивості у Карпатському регіоні, 

відповідно до статті 2 Закону України «Про мораторій на проведення суцільних 

рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» від 

10 лютого 2000 року № 1436 – ІІІ, було введено мораторій на проведення рубок 

головного користування, а саме:  

‒ у високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем 

моря;  

‒ у берегозахисних ділянках лісу; 

‒ у лісах в лавинонебезпечних басейнах; 

‒ у лісах в селенебезпечних басейнах. 

На підставі ст. 86 ЛКУ організація охорони і захисту лісів передбачає 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, 

пошкодження, ослаблення, незаконного вирубування та захисту від шкідників 

та хвороб [2]. 

Власники лісів і постійні лісокористувачі зобов’язані проводити 

комплекси протипожежних та інших заходів, спрямованих на охорону, 

збереження та відновлення лісів (систематично спостерігати за лісами, задля 

захисту їх від шкідників і хвороб; здійснювати своєчасне виявлення осередків 

хвороб лісу, проводити профілактичні заходи щодо їх виникнення, локалізації і 

ліквідації) [5, с. 297]. 

Охорона і захист лісу може здійснюватись із застосуванням авіації, зону 

на яку вона поширюється, визначає центральний орган виконавчої влади з 

питань лісового господарства. 

Згідно із Концепцією національної екологічної політики України на 

період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

17 жовтня 2007 року №880-р, екологізація лісового господарства України 

передбачає: 

‒ запровадження класифікації функцій та напрямів використання 

екосистем, забезпечення проведення їх повної еколого-економічної оцінки як 
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основи для визначення можливості та екологічно допустимих обсягів 

використання сировинної складової екосистеми; 

‒ запровадження механізму заборони використання ресурсу до 

визначення його кількісних та якісних показників; 

‒ запровадження принципу гнучкого управління використанням 

природних ресурсів, у тому числі постійного моніторингу кількісних та якісних 

показників таких ресурсів під час їх використання; 

‒ передбачення можливості корегування процесу використання 

природних ресурсів з урахуванням результатів моніторингу, включаючи їх 

видову зміну та припинення виснажливого використання; 

‒ проведення оцінки впливу природних і антропогенних факторів на 

динаміку ресурсних видів рослин та розроблення прогнозу змін фіторесурсів; 

‒ установлення обґрунтованої ціни біоресурсів; 

‒ відновлення чисельності рідкісних та таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тварин і рослин. 

Завдяки створенню повноцінної системи моніторингу лісів як комплексу, 

безперервного спостереження, оцінки і прогнозу їх стану буде налагоджене 

раціональне використання та відтворення лісових ресурсів [5, с. 298]. 

На підставі статті 26 ЛКУ Верховна Рада України визначає засади 

державної політики у сфері лісових відносин; приймає закони щодо 

регулювання відносин у даній сфері; затверджує загальнодержавні програми з 

охорони, захисту, використання та відтворення лісів і вирішує інші питання в 

сфері лісових відносин відповідно до Конституції України [2]. 

Відповідно до статті 29 ЛКУ, Міністерство екології та природних 

ресурсів України у сфері лісових відносин вносить пропозиції щодо 

формування та реалізації державної політики, здійснює державне управління, 

регулювання в сфері охорони, захисту, використання та відновлення лісів як 

складової частини державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища; бере участь у розробленні загальнодержавних, 

державних і регіональних програм з охорони, захисту, використання та 

відтворення лісів тощо.  

Згідно зі статтею 32 ЛКУ, районні державні адміністрації у сфері лісових 

відносин на їх територіях забезпечують реалізацію державної політики у сфері 

лісових відносин; беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання 

регіональних програм з охорони, захисту та відтворення, використання лісу; 

передають у власність для не лісогосподарських потреб ділянки землі до 

1 гектару, що перебувають у державній власності, у межах сіл, селищ, міст 

районного значення та припиняють права користування ними [2]. 
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Отже, забезпечення охорони і захисту лісів покладається на органи 

виконавчої влади з питань лісового господарства та органи місцевого 

самоврядування, власників лісів та постійних лісокористувачів. Державне 

управління в галузі охорони, захисту, використання, а також відтворення лісів 

здійснюють загальні і спеціальні органи державної влади. Раціональне 

використання і відтворення лісових ресурсів потребує створення повноцінної 

системи моніторингу лісів як комплексу, безперервного спостереження, оцінки 

і прогнозу їх стану.  
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ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПІД ЧАС БУРІННЯ НАФТОВИХ І 

ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 

12.12.1994 року, до переліку корисних копалин загальнодержаного значення 

належать і підземні води (прісні та мінеральні), які, згідно зі статтею 5 Кодексу 

України про надра, становлять державний фонд надр [1]. 

Україна володіє відносно обмеженими запасами поверхневих водних 

ресурсів, тому велике значення у водогосподарському балансі мають підземні 
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води, які задовольняють суттєву частку питних потреб нашої держави. Із 

200 великих міст 50 повністю і 85 здебільшого постачаються за рахунок 

підземних вод. У зв’язку з прогресуючим забрудненням поверхневих вод роль 

підземних у водопостачанні постійно зростає. Це зумовлено, перш за все, 

високою якістю прісних підземних вод та більш надійною їх захищеністю від 

забруднення. Однак геологічна діяльність людини, про яку ще в 1927 році 

згадував академік В.І. Вернадський, у техногенному наступі на оточуюче 

середовище, на жаль, займає одне із провідних місць. Небезпечними в цьому 

сенсі є геологорозвідувальні роботи на нафту та газ [2]. 

Аналіз і узагальнення інформації щодо динаміки якості підземних вод в 

Україні свідчить, що їх забруднення виявляється практично повсюдно в зонах 

інтенсивної нафтогазовидобувної діяльності.  

Проведення робіт, пов’язаних з бурінням і освоєнням свердловин у 

процесі видобування нафти і газу, зумовлюють цілу низку екологічних 

проблем, що характеризуються забрудненням підземних вод. У процесі буріння 

свердловин джерелами забруднення є відпрацьований буровий розчин, 

тампонажний розчин, хімічні реагенти для оброблення розчину, стічні бурові 

води (СБВ), нафта і нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали, 

господарсько-побутові стічні води і тверді відходи. 

Згідно зі статтею 55 Кодексу України про надра, в проектах на 

будівництво свердловин повинні передбачатися заходи, що забезпечують 

знешкодження стічних вод, шкідливих речовин, відходів виробництв, а також 

запобігають їх проникненню у водні пласти [1]. 

Небезпека забруднення підземних вод часто виникає у процесі буріння і 

кріплення нафтових та газових свердловин у разі проникнення в пласт 

фільтрату промивної рідини, цементних розчинів, а також у випадку 

перетікання нафти або пластових мінералізованих вод із небажаних горизонтів. 

У процесі буріння на території бурових робіт у земельних амбарах 

накопичується велика кількість стічних вод. Ці води є сильно забрудненими 

диспергованою глиною, нафтою, мастильними матеріалами, маслами, 

хімреагентами, солями, вибуреною породою тощо. Скидання води, що не 

пройшла очищення, у відкриті водойми або у підземні горизонти призводить до 

їх інтенсивного забруднення. Щоб зменшити негативний вплив забруднювачів 

глибина амбарів повинна сягати до 3 м (взагалі залежить від рівня підземних 
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вод на конкретній площі). Якщо відстань від дна амбару до горизонту 

підземних вод менше 2 м, то проводять відсипку ґрунтового полотна бурового 

майданчика до відповідного рівня. У місцях з близьким до поверхні землі 

рівнем підземних вод (в болотистій місцевості) необхідно передбачити 

безамбарний спосіб буріння [3]. 

Дно і стінки амбарів повинні мати захисний гідроізоляційний екран, тип 

якого залежить від фізико-хімічного складу та фільтраційних властивостей 

ґрунтів. 

Для попередження переповнення амбарів і виносу неочищеної стічної 

води за межі валу, особливо в місцевості, де спостерігаються часті проливні 

дощі, доцільно організовувати очистку бурових стічних вод (БСВ) до 

нормативних показників і повторного її використання.  

Технологічний процес очищення здійснюється за допомогою 

стандартного нафтопромислового обладнання або із застосуванням 

спеціалізованих стаціонарних та пересувних установок. 

Після відстоювання освітлену воду аналізують на вміст нафтопродуктів, 

мінеральних солей, завислих речовин та визначають кислотність (рН) 

середовища. Якщо у воді вміст нафтопродуктів не перевищує (50100) мг/л, 

солей не більше 4500 мг/л, а рН коливається в межах 5,58,0, то таку воду 

вважають очищеною і використовують для технічних потреб [3]. 

Якщо БСВ не піддаються очищенню, то їх закачують у глибокі підземні 

водоносні горизонти, що не містять прісних вод. Дозвіл на захоронення БСВ 

видається у виняткових випадках за проектами після проведення спеціальних 

досліджень з дозволу Мінекобезпеки, за погодженням Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства праці і соціальної політики України та 

відповідною місцевою Радою народних депутатів. 

З метою економії витрати прісної води доцільне повторне використання 

очищених БСВ для технологічних потреб буріння. 

При безамбарному способі буріння облаштовується замкнута система 

водопостачання із застосуванням технологій і установок для очистки води. 

Певну небезпеку створюють також мінералізовані пластові води, 

забруднення якими може виникати у разі їх перетікання. Ступінь їх шкідливості 

може бути різним і залежить від їх мінералізації, температури, сольового 

складу тощо [4]. 
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Охорона підземних вод і поверхневих водоймищ здійснюється на всіх 

етапах спорудження свердловини, включаючи будівельно-монтажні роботи, 

буріння, кріплення і випробування. Про це свідчить відповідна стаття 56 

Кодексу України про надра, яка передбачає недопущення шкідливого впливу 

робіт, пов’язаних з користуванням надрами і свердловин, що експлуатуються. 

Під час буріння з метою охорони підземних вод питної якості 

передбачається опускання кондуктора на глибину, обумовлену глибиною 

залягання питних вод. На Дніпровсько-Донецькій западині глибина спуску 

кондуктора, як правило, становить 250-500 м [3]. 

Буріння свердловини під направлення та кондуктор ведеться на 

необробленому буровому розчині для попередження потрапляння фільтрату 

бурових розчинів у питні водоносні горизонти. З метою запобігання міграції 

підземних вод усі обсадні колони цементуються з підняттям тампонажного 

розчину до устя. 

Усі перелічені заходи забезпечують надійний захист прісних вод від 

забруднення, яке виникає у результаті буріння свердловин.  

Отже, на вуглеводневих родовищах повинен передбачатися контроль за 

станом вод (поверхневих і підземних). Регулярно повинні контролюватися такі 

показники: пластовий тиск, рівень ґрунтових вод, наявність у них 

забруднюючих речовин (вміст нафтопродуктів), мінералізація тощо. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО ЯК КОМПЛЕКСНА ГАЛУЗЬ 

ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 

Суспільство не може існувати без задоволення життєво необхідних 

екологічних потреб, що проявляються у формі збереження (охорони) 

природного довкілля та його компонентів, раціонального використання 

природних ресурсів, а також захисту (охорони) людини від несприятливого 

стану навколишнього середовища. Це формує відповідні суспільні екологічні 

інтереси, пов’язані з регулюванням природокористування, оптимізацією 

охорони природи і забезпеченням охорони життя і здоров’я громадян від 

небезпечного довкілля [1, с. 252]. У зв’язку з цим актуалізується роль 

екологічного права. 

Екологічне право як галузь у правовій системі України з’явилося 

відносно недавно. На думку В.І. Андрейцева, предмет екологічного права 

складають екологічні правовідносини, що виникають у галузі використання 

природних ресурсів, охорони навколишнього середовища та забезпечення 

екологічної безпеки. Іншими словами, екологічне право закріплює норми, 

правила, стандарти, що їх необхідно дотримуватися для збереження 

навколишнього природного середовища (НПС) як необхідної умови існування 

людей, для захисту екологічних прав громадян, для встановлення оптимального 

співвідношення між екологічними та економічними інтересами 

суспільства [2, с. 49]. 

Слід наголосити, що певні норми екологічного права виникли ще у 

античні часи. Проте лише у ХХ ст. екологічне право стає самостійною галуззю 

екологічних і правових наук. Це пов’язано із надзвичайним загостренням та 

глобалізацією екологічної кризи, що змусила суспільство виробити такі закони і 

норми поведінки людей, які були б спрямовані на збереження довкілля від 

подальшого руйнування та забезпечення гідних умов для існування усіх 

жителів планети. 
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Екологічне право є швидко прогресуючою галуззю правничої науки. 

Механізм формування екологічного права розглядається правниками як 

складна сукупність історичних, соціальних, екологічних, юридичних та інших 

передумов і чинників, що регулюють виникнення, становлення і розвиток норм 

екологічних правовідносин. 

Основу екологічного законодавства складають норми Конституції 

України (cт. 13, 92, 50, 16, 66, 14) [5], закони та підзаконні акти. Серед законів 

необхідно виділити наступні: Закон України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» від 25 червня 1991 р. [4], Закон України «Про 

екологічну експертизу» від 09 лютого 1995 р., Закон України «Про охорону 

атмосферного повітря» від 21 червня 2001 р., Закон України «Про рослинний 

світ» від 09 квітня 1999 р. тощо. 

Провідне місце серед джерел екологічного права України належить 

Земельному (від 25.10.01 р.), Лісовому (від 21.01.94 р.), Водному (від 

06.06.95 р.) кодексам та Кодексу про Надра (від 27.07.94 р.). 

Нині в Україні реалізується концепція широкого розуміння екологічного 

права як інтегрованої спільності і комплексної галузі права, що об’єднує такі 

складові, як природноресурсне право, природоохоронне право і комплексний 

міжгалузевий інститут правової екології людини, право екологічної безпеки, 

норми яких регулюють екологічні суспільні відносини в галузі 

природокористування, охорони довкілля та екологічної безпеки [6]. Відповідно 

об’єктом екологічного права є сукупність природних, природно-соціальних 

умов і процесів, природних ресурсів, ландшафтів, природних і природно-

антропогенних комплексів, екосистем, життя і здоров’я громадян, що 

підлягають охороні за допомогою норм екологічного законодавства. 

Мета екологічного права полягає у дієвому та ефективному правовому 

регулюванні відносин у галузі взаємодії суспільства та природи. Ключовими 

завданнями екологічного права є: 

- врегулювання відносин у галузі екології шляхом створення оптимальної 

системи еколого-правових норм; 

- створення ефективної системи правового оперативного, стимулюючого і 

примусового впливу на юридичних і фізичних осіб щодо використаних 

природних ресурсів та їх відходів, 

- обґрунтування правового статусу органів управління і контролю в 

екологічній сфері; 

- встановлення економічної та юридичної відповідальності за порушення 

екологічного законодавства; 
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- координація екологічних, економічних і соціальних інтересів 

суспільства на основі науково обґрунтованих і юридично зафіксованих норм і 

стандартів [6]. 

Еколого-соціальна форма взаємодії суспільства і природи вимагає 

постійної трансформації соціальних регуляторів розвитку екологічних 

відносин. У галузі охорони навколишнього природного середовища громадяни 

України зобов’язані: 

а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства, 

відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища;  

б) здійснювати діяльність з дотримання вимог екологічної безпеки, інших 

екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів; 

г) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та 

штрафи за екологічні правопорушення; 

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним 

впливам на навколишнє природне середовище [3]. 

Громадяни України зобов’язані виконувати й інші обов’язки у галузі 

охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства 

України. 

Отже, сучасне екологічне право є найбільшим виразником уявлень та 

поглядів про природу, в якому зведені до стандартів правила поведінки і дій 

людей у взаєминах з природою. Така характеристика екологічного права робить 

його кардинально відмінним від усієї системи сучасного права та значною 

мірою впливає на розроблення концепту, в основу якого мають бути покладені 

наступні принципи: поміркованість у природокористуванні; безперервність 

(постійність) включення окремої особи у колективну спільноту щодо 

вирішення екологічних проблем; справедливість щодо несення відповідальності 

нинішніх поколінь людей за стан навколишнього природного середовища перед 

майбутніми поколіннями; життєвість усіх елементів природи, включаючи 

гармонійне існування самої людини в природі, без заподіяння їй шкоди.  
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ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Забезпечення сталого розвитку країни має супроводжуватись підтримкою 

безпечного навколишнього природного середовища для життєдіяльності 

людини. З цією метою приймаються нормативно-правові акти, що регулюють 

раціональне використання природних ресурсів, спрямовані на охорону 

навколишнього природного середовища від забруднення, на захист життя і 

здоров’я населення. Таким чином складається система однорідних правових 

норм і правових інститутів, що має назву екологічного права. 

Законодавство в галузі регулювання відносин щодо раціонального 

використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного 

середовища, екологічної безпеки сприяє врегулюванню та подоланню різних 

спірних питань, створює правову основу для своєчасного застосування до 

юридичних та фізичних осіб, що вчинили екологічні правопорушення, таких 

важелів: 

‒ превентивних; 

‒ оперативних; 

‒ кореляційних; 
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‒ стимулювальних; 

‒ регулятивних; 

‒ примусових [3, с. 136-137]. 

Екологічне законодавство складається із загальнодержавних та галузевих 

актів, що регулюють спільні суспільні відносини в екологічній сфері, а саме: 

‒ земельне право; 

‒ надрове право; 

‒ водне законодавство; 

‒ лісове законодавство; 

‒ законодавство про тваринний і рослинний світ; 

‒ законодавство про природно-заповідний фонд; 

‒ законодавство про екологічну експертизу; 

‒ законодавство про охорону навколишнього природного 

середовища [3, с. 138]. 

Одним із основних джерел екологічного законодавства є Декларація про 

державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., в якій передбачено 

повновладдя народу України, що має виключне право на володіння, 

користування і розпорядження національним багатством, до якого належать 

земля, її надра, водні ресурси тощо. 

Основними законами, що складають екологічне законодавство є: 

‒ Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

‒ Основи законодавства «Про охорону здоров’я»; 

‒ Закон України «Про екологічну експертизу»; 

‒ Земельний кодекс України; 

‒ Закон України «Про плату за землю»; 

‒ Водний кодекс України; 

‒ Лісовий кодекс України; 

‒ Закон України «Про тваринний світ»; 

‒ Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; 

‒ Закон України «Про природно-заповідний фонд»; 

‒ Закон України «Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»; 

‒ Закон України «Про виключну (морську) економічну зону» та багато 

інших [1]. 

Фахівці доводять, що механізм організаційно-правового забезпечення 

сталого природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища має базуватися на співробітництві державних органів і громадян із 

перенесенням тягаря розв’язання екологічних проблем на власника джерела їх 

виникнення. Саме такий підхід найбільшою мірою відповідає завданням 
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інтегрованого управління в галузі довкілля та спрямований на досягнення цілей 

екологічної політики з найбільшою ефективністю. 

Відзначимо, що сучасний стан розвитку екологічного права 

характеризується наявністю розгалуженої системи законодавчих та 

нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері 

використання природних ресурсів, їх відтворення, охорони довкілля та 

забезпечення екологічної безпеки. Незважаючи на те, що оновлення 

екологічного законодавства відбувається шляхом надмірної диференціації 

нормативних актів на рівні законів чи підзаконних нормативних актів, тобто 

диференційовано щодо кожного з природних ресурсів або для регулювання 

окремих спеціальних питань, дослідження відповідних еколого-правових 

аспектів відбувається в контексті віддзеркаленої Законом України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» ідеї створення правового 

механізму, здатного унеможливити екологічні ризики, попередити та 

ліквідувати негативні екологічні та соціальні наслідки прояву екологічної 

небезпеки [2, с. 75-76]. 

Удосконалення екологічного законодавства є основним завданням 

уповноважених органів держави та утворених ними робочих груп щодо 

підготовки законопроектів, спрямованих на урегулювання екологічних 

правовідносин, внесення до уже чинних законів відповідних змін та доповнень, 

що випливають із практики застосування актів екологічного законодавств, 

виконання вимог міжнародних Конвенцій та інших договорів, узятих Україною 

зобов’язань у цій сфері. 

Отже, забезпечення екологічної безпеки, попередження будь-яких 

факторів, що спричиняють загрозу екологічному благополуччю суспільства, – 

головне завдання екологічного законодавства. Воно досягається більш якісними 

змінами останнього та екологізацією інших видів законодавства – 

господарського, цивільного, адміністративного, кримінального та інших 

галузей законодавства, які також містять екологічні норми та вимоги. Тому в 

плані удосконалення екологічного законодавства і забезпечення його дієвості є 

особливо важливою систематизація нормативно-правових актів та їх змісту, 

приведення його у відповідність до регульованих ним суспільних відносин. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Правовою основою забезпечення безпеки життя та діяльності людини в 

Україні є Конституція України. Відповідно до Основного Закону, людина, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються 

найвищою соціальною цінністю (ст. 3 КУ) [2]. З цією метою держава бере на 

себе зобов’язання зберегти генофонд України, подолати наслідки 

Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу. 

Правовий порядок ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не 

може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством 

(ст. 19 КУ) [2]. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 

Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах (ст. 21 КУ). Кожна 

людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не 

порушуються права і свободи інших людей, право на захист свого життя і 

здоров’я, життя та здоров’я інших людей від протиправних посягань. 

Відповідно до Конституції України, людина має невід’ємне право на життя, на 

свободу та особисту недоторканність (ст. 29 КУ) [2]. 

Держава також гарантує право людини на працю, яку вона вільно обирає 

або на яку вільно погоджується (ст. 43 КУ) [2]. Основний Закон гарантує рівні 

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програму 

професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів 

відповідно до потреб суспільства. 

 КРИЦЬКИЙ Р.В., 

студент ІV курсу бурового відділення Полтавського 
коледжу нафти і газу ПолтНТУ 
Наук. керівник – викладач Полтавського коледжу нафти і 
газу ПолтНТУ, спеціаліст вищої категорії Новікова Л.О. 
 

 



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

114  

Кожній людині Конституція гарантує право на належні та безпечні умови 

праці, на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування (ст. 49 КУ) [2]. Охорона здоров’я забезпечується державним 

фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і 

оздоровчо-профілактичних програм, створенням умов для ефективного та 

доступного медичного обслуговування. 

Держава дбає про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя, є 

гарантом права на безпечне для життя і здоров’я довголіття та на 

відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Законом гарантується 

право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту. Така інформація ніким не може бути 

засекречена (ст. 50 КУ) [2]. 

Але, окрім прав, людина має також певні обов’язки. Кожен особисто 

повинен відповідати за свою безпеку та безпеку оточуючих. Разом із тим саме в 

силах держави надати потрібні знання та навички населенню для гарантування 

безпечної життєдіяльності. З цією метою у навчальні плани закладів вищої 

освіти включені дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», 

«Цивільний захист». 

Окрім Конституції, законодавство щодо безпеки життєдіяльності 

базується на прийнятих Верховною Радою законах. Зокрема, Закон України 

«Про охорону здоров’я» проголошує, що кожна людина має природне 

невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава 

відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і 

збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони 

здоров’я у діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і 

відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, удосконалення 

медичної допомоги та запровадження здорового способу життя. 

Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо 

реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у 

процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, 

регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між 

роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища та встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. 

Умови та безпека праці – важливе завдання соціально-економічної 

політики держави. Рівень безпеки у виробництві значною мірою залежить від 

правового регулювання питань щодо безпеки та охорони праці, а саме від 

певних вимог у законах та інших нормативно-правових документів [3]. 



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

115  

До основних факторів, що спричиняють травматичні випадки на 

виробництві, відноситься, в першу чергу, застаріле обладнання та 

недотримання правил особистої безпеки працівниками. 

Для зменшення кількості травм на виробництві та смертельних випадків 

необхідно проводити роботу серед працівників з метою підвищення культури 

дотримання правил безпеки, також необхідно впроваджувати систему 

контролю за дотриманням правил безпеки зі встановленням штрафних санкцій 

до порушників. Усе це дозволить зберегти людське життя. 

Однак, за даними Міжнародної організації праці, рівень смертельного 

травматизму в Україні залишається одним з найвищих порівняно з 

європейськими країнами та США [1]. 

Закон України «Про цивільну оборону» стверджує, що кожен має право 

на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, 

стихійних лих та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від 

Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від 

форм власності і підпорядкування. 

Закон України «Про дорожній рух» визначає правові та соціальні основи 

дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення 

безпечних і комфортних умов для учасників руху та охорону навколишнього 

природного середовища. Закон регулює суспільні відносини у сфері 

дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов’язки і відповідальність 

суб’єктів – учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів 

державної виконавчої влади, об’єднань, підприємств, установ і організацій 

незалежно від форм власності та господарювання . 

Людина, її життя, здоров’я і безпека відповідно до Конституції України 

визнані найвищою соціальною цінністю в нашій державі. Однак порівняно з 

країнами Європи стан безпеки дорожнього руху в Україні можна 

охарактеризувати як вкрай незадовільний через високий рівень смертності та 

дорожньо-транспортного травматизму. Кількість загиблих у ДТП в Україні 

становить 13% від загиблих у дорожніх пригодах усієї Європи, тоді як кількість 

автомобілів складає лише 2% від усього європейського автомобільного парку. 

Імовірність потрапити в дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним 

наслідком в Україні у п’ять разів вища, ніж у західноєвропейських країнах. 

Україна входить до  групи країн найвищого ризику щодо безпеки пішоходів [3]. 
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Основними причинами ДТП, які призводять до смертельних наслідків, є: 

невідповідна швидкість руху (49%); порушення правил маневрування(21%); 

виїзд на смугу зустрічного руху (20%); керування транспортом у нетверезому 

стані (5%); порушення правил проїзду перехресть (4%). Потребує 

удосконалення існуюча система аналізу аварійності на автомобільному 

транспорті.  

Закон України «Про пожежну безпеку» визначає правові, економічні та 

соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, що є 

невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя і здоров’я 

людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. 

Забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників. 

Керівники підприємств, незалежно від форми власності, зобов’язані розробляти 

комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, дотримання 

протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог 

приписів і постанов державного пожежного нагляду. 

Отже, суть реалізації законодавства, в якому висвітлені питання безпеки 

життєдіяльності, зводиться головним чином до реалізації закріплених у цьому 

законодавстві прав та обов’язків учасників відносин у галузі забезпечення 

безпеки життєдіяльності і здійснюється в двох головних формах: дотримання та 

виконання. Вони складають основу правомірної поведінки суб’єктів цих 

відносин. Дотримання – форма реалізації, котра виражається в утриманні 

фізичних та юридичних осіб від дій, заборонених законодавством, яке містить 

положення про безпеку життєдіяльності. Виконання – форма реалізації, котра 

виражається в здійсненні, активному проведенні в життя фізичними та 

юридичними особами вимог цього законодавства. 

Позитивні зрушення у сфері безпеки життєдіяльності зроблені чималі, 

однак здійснені заходи поки що не привели до відчутного поліпшення умов і 

безпеки життєдіяльності. А це, поза сумнівом, відображається на економіці 

держави загалом. 
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ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  

ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ ТА СПОРТ 

Фізична культура і спорт відіграють важливу роль у формуванні, 

зміцненні, збереженні здоров’я громадян, підвищенні працездатності та 

збільшенні тривалості активного життя, утвердженні міжнародного 

спортивного авторитету держави. 

Спорт – одна з найважливіших сфер суспільного життя, одна з основ 

збереження і зміцнення здоров’я населення, засіб підвищення життєстійкості, 

оптимізму, працездатності людей. Нормативна регламентація суспільних 

відносин у сфері спорту посідає важливе місце у діяльності органів державної 

влади, насамперед, Верховної Ради України. Так, ст. 49 Конституції України 

проголошує, що держава, поміж іншого, дбає про розвиток фізичної культури і 

спорту. Нормативне визначення поняття «спорт» міститься в Законі України 

«Про фізичну культуру і спорт», який визначає правові, соціальні, економічні й 

організаційні основи розвитку фізичної культури та спорту в Україні, участь 

державних органів, посадових осіб, а також підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності у зміцненні здоров’я громадян, досягненні 

високого рівня працездатності та довголіття засобами фізичної культури і 

спорту [4, c.4]. 

Стаття 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» визначає, що 

фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що 

спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її 

особистості [1]. 

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової 

активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, 
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життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків 

між народами і зміцнення миру. 

Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою 

виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах 

фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом 

змагальної діяльності. Соціальна цінність спорту визначається його дієвим 

стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств 

населення. 

Стаття 2 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» проголошує, що 

законодавство України про фізичну культуру і спорт базується на Конституції 

України, відповідних міжнародних договорах України та інших нормативно-

правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері [1]. 

Стаття 3 визначає, що громадяни мають право займатися фізичною 

культурою і спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак [1]. 

Стаття 4 проголошує, що державна політика у сфері фізичної культури і 

спорту ґрунтується на таких засадах: 

‒ визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму 

гуманітарної політики держави; 

‒ визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку 

особистості та формування здорового способу життя; 

‒ визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної 

досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та 

позитивного міжнародного іміджу держави; 

‒ забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету 

загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та гендерної 

рівності; 

‒ гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері фізичної 

культури і спорту; 

‒ забезпечення безпеки життя та здоров’я осіб, які займаються фізичною 

культурою і спортом, учасників та глядачів спортивних і фізкультурно-

оздоровчих заходів; 

‒ сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і 

спортом громадян різних вікових груп; 
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‒ утвердження етичних та моральних цінностей фізичної культури і 

спорту; 

‒ створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері 

фізичної культури і спорту; 

‒ забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-

спортивної спрямованості; 

‒ забезпечення різноманітності, високої якості та доступності 

фізкультурно-спортивних послуг для громадян; 

‒ забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту; 

‒ забезпечення доступу інвалідів до спортивних споруд; 

‒ заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту; 

‒ орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної культури 

і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень зі світовим досвідом у цій 

сфері [1]. 

У статті 26 проголошується, що органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування мають сприяти розвитку фізичної культури у 

закладах освіти. Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити 

розвиток фізичного здоров’я учнів та студентів, комплексний підхід до 

формування розумових і фізичних здібностей особистості, вдосконалення 

фізичної та психологічної підготовки до активного життя, професійної 

діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої 

спрямованості, широкого використання різноманітних засобів та форм 

фізичного виховання і масового спорту, безперервності цього процесу протягом 

усього життя. 

Таким чином, фізичне виховання відіграє важливу роль у формуванні 

молодого покоління, зміцненні і збереженні його здоров’я, підготовці до 

майбутньої професійної діяльності та захисту Батьківщини. Держава створює 

умови для правового захисту інтересів громадян у сфері фізичної культури і 

спорту, розвиває фізкультурно-спортивну індустрію та інфраструктуру, 

заохочує прагнення громадян зміцнювати своє здоров’я, вести здоровий спосіб 

життя [5, с. 12]. 

Створення умов для занять фізичною культурою населення за місцем 

проживання та у місцях масового відпочинку покладається на місцеві органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за рахунок коштів 

відповідних бюджетів на підставі державних нормативів фінансування 

фізкультурно-оздоровчих програм [4, с. 6]. 
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Отже, основну нормативну базу законодавства України у галузі фізичної 

культури та спорту становлять Конституція України та Закон України «Про 

фізичну культуру і спорт». Зокрема, останній визначає загальні правові, 

соціальні, економічні і організаційні основи фізичної культури і спорту в 

Україні, участь державних органів, посадових осіб, а також підприємств, 

установ, організацій, незалежно від форм власності, у зміцненні здоров’я 

громадян, досягненні високого рівня працездатності та довголіття засобами 

фізичної культури і спорту. 

Джерела та література: 

1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» [Електронний 

документ] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 14. – Ст. 80. 

– Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/page 

2. Книга вчителя фізичної культури : довідково-методичне видання / 

[упор. С.І. Операйло, А.І. Ільченко, В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова]. – Х. : 

ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 464 с 

3. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. ‒ № 30. – Ст. 141. – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

4. Корж В.П. Нормативно-правове та організаційно-управлінське 

забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні / В.П. Корж, 

Ю.О. Павленко, М.В. Дутчак, О.К. Артем’єв, В.П. Карленко, В.О. Дрюков // 

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2006. – №10. – С. 4–12.  

5. Костенко М.П. Законодавче та нормативно-правове забезпечення 

розвитку спорту вищих досягнень в Україні / М.П. Котенко // Актуальні 

проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. праць. – К. : Науковий світ, 

2003. – С. 12–17.  

6. Олійник М.О. Правові основи організації та управління фізичною 

культурою, спортом і туризмом в Україні/ М.О. Олійник, А.П. Скрипник. – Х.: 

Харківський державний інститут фізичної культури, 2000. ‒ 292 с 

7. Папуша В.Г. Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація / 

В.Г. Папуша. – Тернопіль : Збруч, 2000 – 248 с.  

8. Шкребтій Ю.М. Напрями реформування системи фізичної культури і 

спорту в Україні/ Ю.М. Шкребтій // Актуальні проблеми фізичної культури і 

спорту : Зб. наук. праць ДНДІФКС. – Вип. 4. – К., 2004. – С. 5–11. 

  



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

121  

Зміст 
 

Передмова………………………………………………………………… 3 

Андрущенко Д.А. 

Державна мова та освітній процес в Україні…….…………...…..…….. 

 

4 

Чеснюк Є.Г. 

Дорожня карта імплементації статті 7 «Мова освіти» Закону України 

«Про освіту»…..……………………………………………………….….. 

 

 

8 

Ахімова А.О.  

Шляхи формування правової культури молоді…………..…………….. 

 

13 

Кириченко В.А. 

Правова освіта як невід’ємна складова загальної культури 

громадян…………………………..……………….……………..………. 

 

 

16 

Шведюк А.С. 

Проблеми формування правової культури в українському 

суспільстві………………………………………………………………… 

 

 

20 

Таран В.І. 

Особливості формування правової культури студентів……………….. 

 

24 

Кречківський М.М. 

Правова держава та громадянське суспільство………………………… 

 

26 

Булда Р.В. 

Правова поведінка: поняття, види…………………..…….…………….. 

 

29 

Кужим К.О. 

Справедливість як ідеал права та моралі……………………….………. 

 

31 

Іваніна І.Д. 

Ukraine Administrative and Legal Regulation of Implementing Inclusive 

Education……………………………………………………..…….…....... 

 

 

34 

Стогній Д.Ю. 

Патріотизм як правовий обов’язок громадян....………….......………... 

 

37 

Лазебна Л.О. 

Взаємодія органів публічної влади з громадськістю………...……….... 

 

40 

Штепа А.А. 

Нормативно-правова база створення об’єднаних територіальних 

громад в Україні…………………………………………….....……….… 

 

 

44 

Дорошенко Д.В. 

Права і пільги учасників АТО……………............................................. 

 

48 



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

122  

Лейбель В.Е. 

Правовий статус внутрішньо переміщених осіб: організаційні та 

правові засади…………………….………………………….................... 

 

 

54 

Войтенко К.С. 

Механізм взаємодії поліції та населення в аспекті партнерства з 

громадськістю……………………….……………………...…………….. 

 

 

58 

Штепа О.О. 

Відозва С. Петлюри «Проти погромів» як ілюстрація його державно-

правових поглядів на характер українсько-єврейських 

відносин……………………………………………………………..…….. 

 

 

 

62 

Бондаренко В.П. 

Особливості необхідної оборони в законодавстві України…..……….. 

 

65 

Білера Т.Ю. 

Етичні аспекти ідеї самогубства.………………….………….…………. 

 

68 

Щербук С.С. 

Кібербулінг та правові аспекти захисту молоді в інформаційному 

просторі……………………………………………..……..……………… 

 

 

70 

Ширай Т.В. 

Особливості правового регулювання інтелектуальної власності в 

Україні ………………………………………………………………..…... 

 

 

74 

Калюжна В.А. 

Організаційно-правові основи патентознавства……………………..… 

 

79 

Полянська Н.С. 

Правові аспекти товарознавства у сучасному суспільстві……....…….. 

 

84 

Дядюк Ю.C. 

Рейдерство в Україні: поняття та особливості……………..………..…. 

 

87 

Корнієнко Ю.І. 

Регіональна програма «Довкілля – 2021» та міська програма 

«Охорона довкілля в місті Полтава на 2017-2021 роки»: особливості 

реалізації в контексті забезпечення екологічних прав особи….…...….. 

 

 

 

91 

Головань В.В. 

Проблема переробки сміття в Україні та шляхи її вирішення…...……. 

 

95 

Климко І.О. 

Правове забезпечення охорони та захисту лісів 

України…………………………………………………………..……..…. 

 

 

 

100 



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

123  

Кушнір В.Ю. 

Забруднення підземних вод під час буріння нафтових і газових 

свердловин: правовий аспект………………………………….………… 

 

 

103 

Макаренко К.А., Материнко Є.Ю. 

Екологічне право як комплексна галузь юридичної науки………...….. 

 

107 

Гончаренко В.С. 

Екологічне законодавство України та шляхи його вдосконалення…… 

 

110 

Крицький Р.В. 

Правові основи безпеки життєдіяльності………………….…………… 

 

113 

Чорний А.К. 

Законодавство України про фізичну культуру та спорт……………..… 

 

117 

 

  



 

Держава. Право. Суспільство: сучасні проблеми та тенденції розвитку 

124  

 


	2. Бондаревський В.Г. Правова свідомість та правова культура в Україні: проблеми їх формування [Електронний ресурс] / В.Г. Бондаревський. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-11939.html
	1. Головащенко О. Громадянське суспільство як основа у становленні правової держави / О. Головащенко // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3(54). – С. 126–128.
	2. Громадянське суспільство і правова держава [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/12090810/politologiya/gromadyanske_ suspilstvo_pravova_derzhava
	3. Любченко П.М. Конституційно-правові проблеми визначення структури громадянського суспільства / П.М. Любченко // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 3(38). – С. 43–53.
	4. Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи / М.І. Михальченко. – Дрогобич : ВФ «Відродження», 2004. – 488 с.
	ПАТРІОТИЗМ ЯК ПРАВОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ГРОМАДЯН
	Вітчизна – ось і альфа, і омега!
	Д. Павличко

	5. Костюченко О. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні [Електронний ресурс] / О. Костюченко. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/4487
	3. Правові аспекти товарознавчих експертиз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.com.ua/view_tovarznavprod.php?id=4
	4. Товарознавча судова експертиза [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1971011163842/tovaroznavstvo_sudova_ekspertiza

