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ПЕРЕДМОВА
«… Три вещи сияют миру, и их нельзя скрыть: солнце, небесные светила и истина. В них нет тайны.
…».
Будда. «Истинная жизнь, жизнь вне времени»
«… Истинный закон – это разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на
всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая, запрещая, от
преступления отпугивает, оно, однако, ничего, когда это не нужно, не приказывает честным людям и не
запрещает им и не воздействует на бесчестных, приказывая им что-либо или запрещая. Предлагать полную
или частичную отмену такого закона — кощунство; сколько-нибудь ограничить его действие не дозволено;
отменить его полностью невозможно, и мы ни постановлением сената, ни постановлением народа
освободиться от этого закона не можем. …».
Цицерон (106 – 43 гг. до н. э.). «О государстве» III, XXII, 33.
« … (Усі племена) мали ж свої обичаї, і закони предків своїх, і заповіти, кожне – свій норов. Так,
поляни мали звичай своїх предків, тихий і лагідний, і поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів
своїх, а невістки до свекрів своїх і до діверів велику шану мали. І весільний звичай мали вони: не ходив жених
по молоду, а приводили (її) ввечері; а назавтра приносили (для її родини те), що за нею дадуть.
А деревляни жили подібно до звірів, жили по-скотськи: і вбивали вони один одного, (і) їли все
нечисте, і весіль у них не було, а умикали вони дівчат коло води.
А радимичі, і в’ятичі, сіверяни один обичай мали: жили вони в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте,
і срамослов'я (було) в них перед батьками і перед невістками. І весіль не було в них, а ігрища межі селами. І
сходилися вони на ігрища, на пляси і на всякі бісівські пісні, і тут умикали жінок собі, – з якою ото хто
умовився. Мали ж вони по дві і по три жони,.. А коли хто вмирав – чинили вони тризну над ним, а потім
розводили великий вогонь і, поклавши на вогонь мерця, спалювали (його). А після цього, зібравши кості,
вкладали (їх) у невеликий посуд і ставили на придорожньому стовпі, як (це) роблять в’ятичі і нині.
Сей же обичай держали і кривичі, й інші погани, не відаючи закону божого, бо творили вони самі собі
закон. …»
Нестор Літописець. «Повість минулих літ»
«…

264.

В

общественных

организмах,

как

и

в

организмах

индивидуальных,

строение

приспособляется к деятельности. Если обстоятельства приводят к основному изменению в образе
деятельности, то мало-помалу совершается основная перемена в форме строения: но если вновь
принимаются за старую деятельность, то совершается возвращение к старому типу.
265. Рассматривая общественные метаморфозы, следующие за изменением общественных
деятельностей, мы должны помнить о том сопротивлении перемене, которое оказывает унаследованный
общественный тип, а также и о том сопротивлении, которое происходит вследствие частичного сохранения
старых условий. Затем мы должны предвидеть возвращение к старому, если прежние условия опять получат
господство. ...
267. Конечно, общественные метаморфозы всегда усложняются и затемняются специальными
причинами, которые никогда не бывают одинаковыми. Так, в нашем случае привычки, верования и чувства
были изменены обширными преобразованиями, внезапно вызванными железными дорогами и телеграфами.
…»
Спенсер Герберт. «Основания социологии», Глава ХІХ, XI.
Общественные метаморфозы
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«…питання про те, що таке право, і зокрема об’єктивне право, як сукупність чинних правових норм, є
занадто спірне в науці. Тепер стала загальником ота теза, що суте існування права – не в статтях і
параграфах законів, надрукованих у кодексах, не в судових ухвалах і не в інших постановах органів влади,
дотичних до правових питань, а у свідомості як цілої суспільності, так і поодиноких членів її. Однак ця загалом
правильна точка зору, безперечно, лише втруднила розв’язання питання про те, в чому полягає реальність
об’єктивного права і яку частину культури воно становить. Справді, право як елемент свідомості може
існувати у двох різновидах: як суто психічне явище, тобто деяка сукупність уявлень, почувань і вольових
імпульсів, або ж як норма чи, радше, сукупність норм, яким ми надаємо надіндивідуального значення і які
народжуються у нашій свідомості з певними вимаганнями належнісності й обов’язку. Можливими є комбінації
цих двох поглядів на право як на елемент нашої свідомості та різні переходи від одного до другого.
Посередньою ланкою поміж одним і другим звичайно слугують соціально-психічні явища. Проте й соціальнопсихічні явища можна витлумачувати і в суто психологічному, і в нормативному сенсі. Отож нехай би якими
розмаїтими здавалися погляди на право, та їх завше можна звести до двох вищеозначених основних
поглядів. Тільки ці два погляди і мають принципове значення, тим-то, оглядаючись на них, ми оглядаємося і
на всі перехідні види психологічного-нормативного розуміння права. …»
Богдан Кістяківський «Методологія і соціологія права»,
розділ «Реальна об’єктивність права»
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УДК 342.716
Право на життя
Автор: Анохін Максим, студент ІІ курсу
спеціальності «Правознавство»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Федоренко Тетяна Миколаївна,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Життя людини в Україні визнається найвищою соціальною цінністю. «Кожна людина має невід’ємне
право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Кожен має право захищати своє життя і
здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань» (ст. 27 Конституції України) [1]. Право на
життя гарантується і статтею 281 Цивільного кодексу України [2].
Але в деяких випадках постає питання: чи є у невиліковно хворої людини право самостійно
розпоряджатися своїм життям. Право на евтаназію, саме так у літературі називається навмисне прискорення
смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань. Цей термін вживається у ст.
52 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» [3]. Отже його вживання у наукових дослідженнях
набуло легального статусу.
У залежності від поведінки медичного працівника розрізняють евтаназію пасивну та активну, у
залежності від можливості хворого висловити свою волю добровільну і недобровільну. [4]
Сьогодні питання щодо можливості застосування евтаназії залишається відкритим. У більшості
держав світу евтаназія або не передбачена законом, або заборонена ним. Найпершою країною, яка визнала
евтаназію, були Нідерланди. [4]
Також евтаназія була легалізована в Бельгії в 2002 році. В бельгійських аптеках навіть з’явилися
спеціальні прибори для евтаназії. За законом Бельгії евтаназія може бути застосована щодо людини, якій
виповнилося 18 років і, яка страждає невиліковним захворюванням. [4]
У Фінляндії та Швеції пасивна евтаназія не вважається протизаконною, проте підставою для її
застосування є вільне і свідоме волевиявлення пацієнта, причому аналогічні прохання навіть від найближчих
родичів визнаються юридично недійсними.
Перший у світі Закон «Про право людини на смерть» було прийнято у 1977 р. у штаті Каліфорнія
(США). [4]
Верховною Радою України також розглядалося питання евтаназії, але обурення духовенства не
дозволило утвердити його. На сьогодні евтаназія в Україні заборонена законом. Про це йдеться у ст. 52
«Основ законодавства України про охорону здоров’я» [3].
Отже, питання евтаназії сприймається неоднозначно. З однієї сторони, застосування евтаназії
забезпечує право людини на самостійне розпорядження своїм життям, а також гуманність, яка дозволяє не
терпіти нестерпні страждання. Високої позитивної оцінки заслуговує повага до волі людини, що бажає своїм
відходом із життя зняти моральний і фінансовий тягар із близьких людей.
З іншого боку, евтаназія паралізувала б науковий прогрес, адже якщо евтаназія буде дозволена
законодавцем, то медичному персоналові не доведеться відшукувати нові методи полегшення страждання
хворого, ученим-біологам і генетикам не доведеться винаходити нові засоби боротьби з раком, СНІДом та
іншими тяжкими хворобами. [5]
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Легалізація евтаназії призвела б до неприпустимого тиску щодо деяких інвалідів, престарілих і
невиліковно хворих осіб, які б хотіли ще пожити, але водночас не хочуть бути «марним і тяжким тягарем» для
суспільства.
Складно буде встановити добровільність ухвалення рішення. І, навіть у тому випадку, коли
добровільна згода пацієнта є очевидною, завжди існує ймовірність того, що хворий, може переглянути своє
рішення, тоді коли розпочата процедура позбавлення життя уже викличе незворотні зміни у його організмі.
Процедура евтаназії може полегшити вчинення злочинів шляхом застосування фізичного або
психологічного тиску на пацієнта, підкупу медичного персоналу, зловживання посадовим положенням,
шахрайства тощо.
Можуть виникнути проблеми у правильності постановки діагнозу і прогнозу подальшого розвитку
захворювання, проблема одержання згоди пацієнта, що знаходиться в несвідомому стані, проблема
встановлення і доведення добровільності відходу з життя, медико-етичні проблеми і багато інших. [5]
У сьогоднішніх умовах евтаназія може перетворитися на засіб умертвіння самотніх старих, дітейінвалідів, осіб, які хворіють на невиліковні хвороби і на лікування яких бракує коштів тощо. [6]
Крім того, якщо розглядати евтаназію із юридичної точки зору, лікар, який робить смертельну
ін’єкцію, фактично учиняє умисне вбивство.
Слід пам’ятати, що критерій невиліковності важко визначити, тоді як можна чекати від науки зцілення
від серйозних хвороб і зменшення страждань хворих.
Отож, однозначний висновок щодо можливості застосування евтаназії зробити складно. У випадку
дозволу проведення евтаназії потрібно враховувати безліч аспектів, чітко визначити процедуру виконання
евтаназії, коло осіб, щодо яких вона може проводитися, визначити, яку кримінальну відповідальність нестиме
та особа, яка якимось чином порушила процес евтаназії.
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До питання розвитку правової системи Європейського Союзу
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Наукова громадськість привертає увагу до феномену правової системи ЄС, яка має характерні
особливості:


пріоритет правової системи Європейського співтовариства стосовно правових

систем держав – членів, що забезпечується Судом ЄС, який наділений винятковими повноваженнями
тлумачення права ЄС;


посилення ролі нормативно-правових актів міждержавних управлінських структур в правовій системі ЄС;



посилення незалежності правової системи ЄС від національних правових систем держав-членів, що

виявляється в можливості її прямого впливу на них та обов’язковості вимог правової системи ЄС щодо
поведінки юридичних та фізичних осіб без прийняття з боку держав-членів додаткових актів [3; с.45].
Серед різної кількості напрямів розвитку ЄС найбільш вагоме місце займають такі напрями, як
створення організаційних європейських інституцій і формування загального європейського простору. Перший
із цих напрямів відображає процес формалізації та організації різних сфер наднаціонального формування та
його правової системи, що виявляється у створенні й функціонуванні соціально-політичних, правових,
економічних та інших наддержавних інститутів і органів, що діють на основі і в рамках загальноєвропейських
правових та соціальних норм. Що ж до другого напряму – формування загального європейського простору, то
він у найзагальнішому плані уявляється у вигляді процесу впливу всіх ланок Європейського Союзу, його
інститутів і права на різні міжнаціональні, національні, а також міжнародні інститути та правові системи, і
наслідком цього процесу є придбання ними багатьох загальноєвропейських ознак.
Безсумнівним результатом історичного розвитку конституційної думки, конституційної теорії і
практики, а також сучасного міжнародного та європейського права в сенсі розвитку еволюційного процесу, а
разом із тим і тенденції створення правових та організаційних європейських інституцій, вніс Лісабонський
договір, який запровадив, на думку провідних дослідників цього унікального правового акта, в інституційну
систему ЄС низку важливих корективів, а саме: закріпив пост Голови Європейської Ради ( з кінця 2014 р. -Дональд Туск) [3; с.63]. Європейська Рада нині виконує функцію вищого органу політичної координації на рівні
ЄС (формально Європейській Раді надано юридичний статус правового інституту Євросоюзу та ін.).
Формування загального європейського простору як загальноєвропейське правове явище, що
охоплює всі сфери життя Євросоюзу та його правової системи, в інституціональному плані з точки зору
механізму її організації та прояву багато в чому схожа з процесом створення правових та організаційних
європейських інституцій.
Найбільш помітним напрямом розвитку правової системи ЄС протягом останніх років була спроба
створення та прийняття загальноєвропейської конституції.
Дана тенденція трактується як складний, багатовимірний процес, що включає:


розробку, узгодження та прийняття основоположного нормативного акта, тобто конституції ЄС;
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забезпечення пріоритету конституційних положень перед усіма іншими законами та правовими актами і
суворого дотримання їх у повсякденній діяльності наддержавних і національних органів держав-членів
ЄС;



впровадження принципів та норм, які містяться в її положеннях, у всі сфери та галузі суспільного життя
ЄС та його правової системи [2; с.32].
Висновки. Очевидна невдача з прийняттям європейської конституції аж ніяк не загальмувала тенденцію

створення та прийняття основного загальноєвропейського нормативно-правового акта – конституції та
процесу уніфікації європейської правової системи. Європейський конституційний процес активізував
прагнення європейської правлячої еліти до прийняття, якщо не конституції в загальноєвропейському сенсі як
основного закону ЄС, то хоча б її тимчасового аналога – Лісабонського договору 2007 р.
Список літератури:
1.

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу [Текст]: Навч. посіб: Пер. з англ. – К.: Т-во «Знання»,
КОО, 2002.
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Служити Європі. Популярно про установи Європейського Союзу [Текст] Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2000.
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Гладенко О.М. Лісабонський договір ЄС 2007 року як новий етап еволюційного розвитку права
Європейського Союзу / О.М. Гладенко [Текст] // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 1
(11).

УДК 327.5 ( 477 + 569.н)
Відносини України та Ізраїлю в контексті арабо-ізральського конфлікту
Автор: Барган Оксана, студентка IІІ курсу спеціальності
«Міжнародні відносини» ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Розв’язання арабо-ізраїльського конфлікту грає важливу роль у формуванні простору безпеки на
Близькому Сході. У ньому активно беруть участь Ізраїль, Палестина, Сирія, Іран, США, Росія, ЄС та ООН. З
усіма вище загаданими країнами, особливо що стосується близькосхідних країн, Україна має інтерес зберегти
добрі відносини, аби розвинути з цими державами свою економічну, енергетичну та безпекову співпраці. З
цього випливає, що Україна аби досягти своєї мети, повинна враховувати й фактор конфлікту на даній
території. Для цього варто зберегти добрі політичні відносини з усіма країнами Близького Сходу, а також
враховувати думку міжнародної спільноти щодо вирішення проблеми. Тому в даному питанні Україна
виступає за мирне вирішення конфлікту.
Ще з кінця ХХ століття Україна намагалася зробити внесок у врегулювання арабо-ізраїльського
конфлікту, аби вона вирішилась мирним шляхом. Україна всіляко підтримувала ініціативу палестинської та
ізраїльської сторін у проведенні мирних переговорів. Так, у 1993 році Україна вітала угоду між Ізраїлем та
Організацією визволення Палестини, а також мирного договору Ізраїлю та Йорданії, вбачаючи у цьому перші
кроки до дипломатичного врегулювання конфлікту [1].
На початку ХХІ століття Україна більш активно почала брати участь вирішенні Близькосхідної
проблеми. Аби розпочати переговори з ізраїльською стороною щодо конфлікту, було призначено В.
Нагайчука Повноважним представником України на Близькому і Середньому Сході, який упродовж 2001 року
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тричі відвідав Ізраїль. Під час одного з візитів, у вересні 2001 року, він вручив спеціальне послання
Президента України щодо конфліктної ситуації в регіоні й проблеми її врегулювання [2]. Через рік, 24 квітня, у
місті Аммані під час офіційного візиту до Йорданії, Сирії та Лівану, Л. Кучма оприлюднив пропозиції щодо
мирного, дипломатичного вирішення арабо-ізраїльської проблеми. Основна мета політики щодо конфлікту –
розміщення на західному березі річки Йордан та в Секторі Газа військового контингенту, який би забезпечив
проведення мирних переговорів, після яких палестинська територія звільнилася б від окупації. Одним із
способів досягнення цієї цілі є «повне і негайне виведення ізраїльських військ із території, підконтрольних
Палестинській національній автономії». Окрім цього, документ засуджує насильство ізраїльських військових, а
також надає пропозицію провести спеціальну міжнародну конференцію з метою мобілізації фінансових
ресурсів для гуманітарної допомоги [3].
За словами Л. Кучми «Україна підтверджує готовність надати свою територію з метою проведення
одного чи кількох раундів мирних переговорів» [4]. Так, 13-15 травня 2003 року у місті Києві відбулася
Міжнародна конференція ООН. Вона була першим міжнародним заходом в рамках вирішення арабоізраїльського конфлікту. На цих перемовинах Україна знову висловила своє бажання вирішити даний
конфлікт мирним шляхом [5].
Але негативним наслідком активного втручання України в близькосхідний конфлікт стала поява
певних ускладнень у політичній сфері україно-ізраїльських відносин. Ізраїль прагне нав’язати Україні власне
бачення вирішення конфлікту, з точки зору безпеки їх країни, а також обмежити кількість акторів, які беруть
участь у арабо-ізраїльській проблемі. Тому заява України на Міжнародній конференції на підтримку миру в
травні 2003 року в Києві про те, що вона готова направити військовий контингент для миротворчої місії у
складі сил ООН на кордон між ізраїльською та палестинською територією, викликала негативну реакцію у
Держави Ізраїль. Пояснення України, що дана стратегія у конфлікті відповідає вибраній орієнтації на ЄС, не
знайшло потрібного розуміння з боку ізраїльської сторони [6].
Сьогодні Україна менш активно бере учать у вирішенні Близькосхідного питання. Причиною такої
поведінки можна пояснити подальшим загостренням конфлікту в даному регіоні, ускладненням відносин
Ізраїлю з іншими арабськими країнами, за якими співпрацює Україна та появою нових дестабілізуючих
факторів, такі як діяльність терористів, які заважають проводити миротворчу операцію з розв’язання
конфлікту. Слід також враховувати, що й на Сході Україні триває збройний конфлікт. Всі ці чинники заважають
Україні проводити посередницьку політику у вирішені у арабо-ізраїльської проблеми [7].
Висновок. Участь України у розв’язані арабо-ізраїльського конфлікту відіграє важливу роль у
закріпленні її на Близькому Сході й відповідно в розвитку політичних відносин з Ізраїлем. Спочатку, за часів
президентства Л. Кучми, Україна активно брала участь у вирішенні арабо-ізраїльського конфлікту, але у
зв’язку з тим, що це викликало негативний відгук у Ізраїлю та намаганням його нав’язати власне бачення
рішення цієї проблеми, Україна поступово призупинила свої дії у цьому напрямку.
Список літератури
1.

Захарченко А. Позиція України щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (2000-2006 рр.)
[Електронний

ресурс]

/

Алла

Захарченко.

–

Режим

доступу

:

http://old.niss.gov.ua/book/

Volovych_htm/Zaharcenko.htm
2.

Галик В. Україна в Європі і світі [Текст] / Володимир Галик. – К. : Знання, 2013. – С. 342.

3.

Президент оприлюднив українські близькосхідні ініціативи [Текст] // День. – 2002. – № 77. – С. 6.

4.

Там само. – С. 6.

5.

Чернишов І.В. Позиція України в Близькосхідному врегулюванні 2000-2007 рр. [Текст] / Ігор Вікторович
Чернишов // Наукові праці. – 2011. – № 142. – С. 58 – 61.

10

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

6.

X ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Захарченко А. Шляхи і засоби мінімізації негативного впливу арабсько-ізраїльського конфлікту на
українсько-ізраїльські і українсько-арабські відносини [Електронний ресурс] / Алла Захарченко. – Режим
доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Odesfilya/st_zah.htm

7.

Чернишов І.В. Позиція України в Близькосхідному врегулюванні 2000-2007 рр. [Текст] / Ігор Вікторович
Чернишов // Наукові праці. – 2011. – № 142. – С. 61.

УДК 35.071.5(575.4)
Правовое регулирование административно-территориального устройства Туркменистана
Автор: Бекмурадов Хангелды, студент ІІ курса
специальности «Правоведение»
НУК имени адмирала Макарова, г. Николаев
Научный руководитель: Федоренко Татьяна Николаевна,
канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории государства и права,
НУК имени адмирала Макарова, г. Николаев
Современное административно-территориальное устройство Туркменистана определяется Законом
Туркменистана

«О

порядке

решения

вопросов

административно-территориального

устройства

Туркменистана, присвоения наименований и переименования государственных предприятий, организаций,
учреждений и других объектов», принятым 18 апреля 2009 года (далее – Закон) [1]. Закон основывается на
положениях Конституции Туркменистана и определяет структуру административно-территориального
устройства страны, порядок образования и упразднения административно-территориальных единиц,
присвоения и изменения их наименований и изменения их границ. Согласно Закону, вопросы
административно-территориального устройства решаются Меджлисом Туркменистана по представлению
Кабинета Министров Туркменистана [1; 2; 3].
Важным этапом в формировании административно-территориального устройства современного
Туркменистана был советский период, когда произошло определение границ Туркменистана. В 1917 году
территория современной Туркмении входила в состав Закаспийской области (со столицей Ашхабад) и
Бухарского эмирата. В1919 была образована Туркестанская Советская Федеративная Республика с центром
в Ташкенте, куда вошла большая часть Туркмении. Сама Туркмения, как отдельная административная
единица, была выделена в 1921 в виде Туркменской области. После ликвидации Бухарской НСР в 1924, её
западные районы были объединены с Туркменской областью в Туркменскую ССР.
Туркменская ССР первоначально делилась на округа: Керкинский, Ленинский (позже – Чарджуйский),
Мервский, Полторацкий (позже – Ашхабадский) и Ташаузский. В 1939 было введено областное деление:
Ашхабадская область, Красноводская область, Марыйская область, Ташаузская область, Чарджоуская
область.
В 1943 из части Чарджоуской области была образована Керкинская область, просуществовавшая до
1947. В том же году была ликвидирована Красноводская область, районы переданы Ашхабадской области.
В 1952 Красноводская область была восстановлена, но в 1955 опять ликвидирована, районы вновь
переданы Ашхабадской области.
В 1959 была ликвидирована Ашхабадская область. Кировский, Серахский и Тедженский районы
переданы Марыйской области, остальные районы перешли в непосредственное республиканское
подчинение.
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Ташаузская

и

Чарджоуская

области,

часть

районов

ликвидирована, оставшиеся районы областей перешли в непосредственное республиканское подчинение.
Таким образом, с 1963 года Туркменская ССР состояла только из районов республиканского подчинения.
В 1970 восстанавливаются Марыйская, Ташаузская и Чарджоуская области.
В 1973 восстанавливаются также Ашхабадская и Красноводская области, районы республиканского
подчинения

прекращают

существование.

В

1988

Ашхабадская

и

Красноводская

области

вновь

ликвидируются. В 1991 на территории бывшей Красноводской области образовывается Балканская область с
центром в Небит-Даге.
В современном Туркменистане в соответствии с Законом населённые пункты подразделяются на
городские (города и посёлки) и сельские (сёла). В Туркменистане (данные на 1 января 2014 года) 24 города,
относящихся к трём административным категориям, 77 посёлков и 1901 село.
В административном отношении Туркменистан состоит из велаятов, этрапов, генгешликов и
населённых пунктов пяти административных категорий (данные на 1 января 2014 года):
велаятов – 5;
городов с правами велаята (городов с населением, превышающим 500 тысяч человек; фактически
один Ашхабад);
этрапов (50 в велаятах и 9 в городах – 5 в Ашхабаде, 2 в Туркменабате и 2 в Туркменбаши);
городов с правами этрапа (городов с населением, превышающим 30 тысяч человек; таких городов
насчитывается 15);
городов в этрапе (к этой категории могут быть отнесены посёлки с населением, превышающим 8
тысяч человек, а также перспективные посёлки с меньшим населением, в которых расположены
промышленные предприятия, развито жилищно-коммунальное хозяйство, имеется сеть социальнокультурных учреждений и организаций торговли и быта; городов этой категории насчитывается 9);
посёлков (к этой категории относятся сёла с населением, превышающим 2 тысячи человек, а также
перспективные сёла с меньшим населением, достигшие определённого уровня благоустройства, на
территории которых расположены предприятия и организации, железнодорожные станции, гидротехнические
сооружения, санатории и другие лечебные учреждения; в Туркменистане насчитывается 77 посёлков);
генгешликов (552; генгешлик образуется из территории одного или нескольких сёл);
сёл (к этой категории относятся населённые пункты с населением, превышающим 50 человек
постоянного населения и характеризующиеся упорядоченной застройкой; в Туркменистане насчитывается
1901 село).
Современное административно-территориальное устройство Туркменистана соответствует задачам
управления

государством,

и

основана

с

учетом

успешного

зарубежного

опыта

государственного

строительства, а также национальных особенностей Туркменистана.
Список литературы:
1. О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Туркменистана,
присвоения наименований и переименования государственных предприятий, организаций, учреждений и
других объектов [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.turkmenbusiness.org/content/zakonturkmenistana-o-poryadke-resheniya-voprosov-administrativno-territorialnogo-ustroistva
2 Конституция Туркменистана от 18 мая 1992 г. Редакция 2008 г. [Электронный ресурс] – Режим
доступа : http://turkmenistan.gov.tm/?rub=12
3. Имамкулиева И. Конституция Туркменистана – основа демократического развития страны.
[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://turkmenistan.gov.tm/?id=1412
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УДК 327(510+961.1)
Китайсько-фіджійські відносини у контексті візиту
Сі Цзіньпіня до Фіджі (21-23 листопада 2014 р.)
Автор: Біляєв Дмитро, студент IІІ курсу
спеціальності «Міжнародні відносини» ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Офіційний візит Сі Цзіньпіня до Фіджі в листопаді 2014 р. був названий багатьма офіційними
китайськими та фіджійськими ЗМІ «новою ерою» [1] у відносинах Китаю з острівними державами південної
частини Тихого океану. Першочерговою метою візиту було поглиблення економічної взаємодії між Китаєм та
острівними державами Океанії, зокрема з Фіджі, також були підписані угоди про співпрацю в інших галузях.
Висвітленню зовнішньоекономічних відносин Китаю з острівними державами Океанії присвячені праці
Т. Уеслі-Сміта, Е. Портера, С. Пале та інших авторів.
Економічні відносини з острівними державами Океанії, які започатковувались Китаєм задля
зміцнення свого політичного авторитету на світовій арені і визнання комуністичного уряду цієї держави
урядами країн південного регіону Тихого океану, зараз знаходяться на стадії переродження. Візит Голови
КНР Сі Цзіньпіня до Фіджі може розглядатися як робота з впровадження стратегії по інтенсифікації і
диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Через активну участь і
взаємодію на міжнародній арені, а саме в АТР таких впливових держав, як Австралія, Японія та інших, Китай,
який за даними МВФ в кінці 2014 року вийшов на перше місце з показником у 17,6 трильйонів доларів за
об’ємом національного економічного виробництва [2] прагне утвердити свій вплив в Океанії. Пекін акцентує
увагу на Фіджі, як союзника, який готовий за певних умов рухатись в фарватері китайської політики.
Анонсуючи запланований візит на брифінгу, помічник міністра закордонних справ КНР Чженг Зегуанг
повідомив, що загальний обсяг торгівлі між Китаєм та вісьмома острівними державами за 2013 рік склав 4.42
мільярди доларів США. [3].
На зустрічі у Фіджі Голова КНР Сі Цзіньпінь висунув такі пропозиції щодо поліпшення відносин між
Китаєм та острівними державами на сучасному етапі:
1)

будувати відносини стратегічного партнерства між державами на основі взаємної поваги до інтересів
кожної держави, її особливостей;

2)

збільшити кількість візитів офіційних представників усіх рівнів між країнами задля налагодження
діалогу між державами;

3)

запрошення приєднатися до ініціативи Китаю «Морський Шовковий Шлях ХХІ століття» (21st-Century
Maritime Silk Road initiative ) та відміна тарифів для найбідніших країн на 97% експортних товарів;

4)

посилення культурної співпраці, китайська сторона пропонує 2000 наукових та 5000 навчальних
грантів для усіх перелічених острівних держав, просування туристичної привабливості цих держав в
Китаї, направлення медичних фахівців на найвіддаленіші острови;

5)

також продовжити кооперацію з найважливіших проблем регіону, зокрема співпрацювати у питаннях
зміни клімату у форматі Південь-Південь, надавати обладнання для енергозбереження і брати
активну участь у регіональних організаціях Океанії [4].
З Фіджі було укладено Китаєм: три меморандуми, в яких обговорювались створення культурного

центру Китаю в Фіджі, розвиток відносин в оборонній сфері, безпеки та міграції, боротьбі зі змінами клімату;
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договори про співпрацю в економічній сфері, будівництво спортивного комплексу в Фіджі, а також безвізовий
режим для фіджійців [5].
Лідер Фіджі Эпелі Наілатікау представив Китай як справжнього друга Фіджі, який ніколи не влізає у
внутрішню політику держави, як зазначає відоме австралійське видання «The Australian» тим самим
підкреслюючи дії Канберри і Веллінгтона у 2006 році [6].
Отже, візит Голови КНР Сі Цзіньпіня до Фіджі мав дуже велике значення для розвитку відносин між
Китаєм та острівною державою. Він символізував тверду готовність Китаю укріплювати та поглиблювати
міждержавні відносини між країнами, захищати свої економічні та політичні інтереси в даному регіоні,
відноситись до Фіджі згідно з її інтересами щодо співпраці з КНР та особливостями її економіки. Він також
окреслив сфери взаємовідносин, які окрім економіки включали енергетику, освіту, культуру, оборону та
політику. Підписання меморандумів та угод підтвердило рішучість прагнень Китаю.
Список літератури:
1.

Pratibha J. A New Era of Confidence / Jyoti Pratibha [Електронний ресурс] // Fiji Sun: official site. – 2014. –
November 23. – Режим доступу : http://fijisun.com.fj/2014/11/23/a-new-era-of-confidence/.

2.

Китай став лідером світової економіки [Електронний ресурс] // Кореспондент: офіційна сторінка. – 2014. –
6 грудня. – Режим доступу : http://ua.korrespondent.net/business/economics/3452706-kytai-stav-lideromsvitovoi-ekonomiky.

3.

Chinese president to pay first visit to Pacific island countries in history [Електронний ресурс] // Xinhua: official
site. –

–

2014.

November 13.

–

Режим

доступу :

http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-

11/13/c_133787327.htm.
4.

Xi Jinping Holds Group Meeting with Leaders of Pacific Island Countries and Delivers a Keynote Speech
Building Strategic Partnership of Mutual Respect and Common Development and Together Realizing Dream of
Development, Prosperity and Harmony [Електронний ресурс] // Ministry of Foreign Affairs, the People's
Republic

of

China:

official

site.

–

–

2014.

November

22.

–

Режим

доступу

:

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1214281.shtml.
5.

China’s Xi returns home after Fiji talks [Електронний ресурс] // Mai Life: official site. – 2014. – November 23. –
Режим доступу : http://www.mailife.com.fj/chinas-xi-returns-home-after-fiji-talks/

6.

China’s South Pacific reach [Electronic resource] // The Australian: official site. – 2014. – November 24. – Mode
of

access

:

http://www.theaustralian.com.au/opinion/editorials/chinas-south-pacific-reach/story-e6frg71x-

1227132394221?nk=0d1ff6fed7b0dccb33ad972c07ea91ca

УДК 341.1
Венецианская комиссия – лаборатория правовой экспертизы
Автор: Божаткина Елизавета, студентка ІІ курса
факультета международно-правовых отношений,
Национального университета
«Одесская юридическая академия», г. Одесса
Как известно, создание Венецианской Комиссии было вызвано историко-правовыми и политическими
процессами в Европе в конце 80-х начале 90-х гг. XX века и новой ролью в них Совета Европы.
Венецианская Комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право, –
консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году
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(неофициальное название – Венецианская комиссия – объясняется тем, что Комиссия была создана по
инициативе итальянских властей в Венеции). Секретариат Комиссии находится в г. Страсбург (Франция), а в
Венеции четыре раза в год проводятся пленарные заседания [1; 2].
Венецианская Комиссия была создана в форме частичного соглашения – особой правовой формы
сотрудничества государств в рамках Совета Европы, действующей на основе резолюции Комитета
министров в определенной области и касающейся только части государств-членов Совета Европы. В 2002 г.
Комиссия была преобразована в расширенное соглашение, позволяющее и неевропейским государствам
участвовать в её деятельности. Венецианская Комиссия, как и большинство органов, созданных на основе
частичных соглашений, обладает определенной, в том числе финансовой независимостью [1; 2].
В настоящее время Венецианская Комиссия насчитывает 54 государства-члена, 1 государство –
ассоциированного члена, 8 государств-наблюдателей и трех членов, имеющих специальный статус [1; 2].
Структура Венецианской Комиссии и наиболее общий порядок ее работы определены в ст.ст. 4, 5
Устава комиссии и в ее Регламенте [2].
Работа Венецианской Комиссии осуществляется членами (экспертами) Венецианской комиссии,
членами Секретариата Венецианской Комиссии и консультантами. Члены Венецианской Комиссии являются
независимыми экспертами, получившими международную известность благодаря своему опыту работы в
демократических институтах или в силу их вклада в укрепление права (ч. 1 ст. 2 Устава) [2]. На практике, как
правило, членами Венецианской Комиссии являются профессора по конституционному и международному
праву, судьи верховных или конституционных судов, депутаты национальных парламентов.
Каждая страна-участник назначает в комиссию одного эксперта (и может назначить лицо, при
необходимости его заменяющее) сроком на четыре года; эксперты должны работать как независимые
специалисты, а не представители государств. Во время действия их полномочий члены Комиссии могут быть
заменены только в том случае, если они подали в отставку, или если комиссия отмечает, что указанный член
более не в состоянии или более не обладает достаточной квалификацией для исполнения своих
обязанностей. Таким образом, государство-участник Расширенного соглашения не может отозвать своего
представителя до окончания срока его мандата. Это обеспечивает определенную независимость членов
Комиссии при исполнении ими своих полномочий.
Председатель Комиссии – Джанни Букиккио (Италия), а член Комиссии от Украины – председатель
комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия, профессор, доктор юридических
наук Сергей Кивалов [1; 2].
Основная форма работы Венецианской Комиссии – анализ законов и законопроектов государствучастников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов, права
меньшинств и др. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным
государством, другим государством с согласия той страны, которая принимает документ, а также
Парламентской ассамблеей Совета Европы. Заключения Комиссии широко используются ПАСЕ как
отражение «европейских стандартов» в области демократии. Помимо этого, Комиссия публикует
тематические

исследования

по

отдельным

проблемам,

ведет

базы

данных

CODICES

(решения

конституционных судов) и VOTA (избирательное право). По проблематике выборов Комиссия тесно
сотрудничает с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ [1; 2].
Полномочия Венецианской Комиссии определяются ст. 3 ее Устава. Без ущерба для компетенции
органов Совета Европы комиссия по собственной инициативе может проводить исследования и, в случае
необходимости, изучать и разрабатывать ведущие направления, законы и международные соглашения.
Любое предложение Комиссии может быть обсуждено и принято уставными органами Совета Европы [2].
Венецианская Комиссия устанавливает процедуры и методы работы в своем внутреннем
регламенте, принимает решение о распространении информации о своей деятельности. Рабочими языками
Комиссии являются английский и французский. Сессии Венецианской Комиссии проводятся в закрытом
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порядке, если только Комиссия не решит провести публичные заседания. На сессии могут быть приглашены
представители государств или организаций, сотрудничающих с Комиссией.
Деятельность Венецианской Комиссии постоянно эволюционирует, с течением времени приоритеты
в работе комиссии меняются. В начале 90-х гг. комиссия занималась преимущественно срочной
конституционной «инженерией», предлагая государствам правовые решения для будущих конституций. В
середине 90-х гг. и к концу XX века Комиссия активно занималась вопросами национальных меньшинств,
давала заключения на поправки к конституциям государств, вопросы конституционного правосудия, активно
участвовала в разработке избирательного законодательства, а также разработала ряд заключений по
вопросам прав человека и международного права.
В последнее время спектр деятельности комиссии продолжает расширяться. Венецианская
Комиссия продолжает заниматься вышеуказанными вопросами, к которым присоединились новые, а именно:
правовое посредничество в урегулировании конституционных кризисов, реформирование избирательного
законодательства, регламентирование деятельности политических партий, различные аспекты, связанные с
основными правами человека, и др.
В настоящее время Венецианская Комиссия стала авторитетным органом в рамках Совета Европы,
готовящим рекомендации по актуальным вопросам внутригосударственного, европейского и международного
права.
Венецианская Комиссия в первую очередь оказывает содействие, дает рекомендации, оказывает
«срочную конституционную помощь» в области конституционного права, и в этих целях анализирует
документы конституционного характера, как по просьбе государств, так и органов Совета Европы и других
международных организаций. Комиссия готовит заключения, содержащие рекомендации в отношении
законодательства конкретных государств, разрабатывает принципы и стандарты в форме руководящих
начал или «сводов (кодексов) должного поведения» (codes de bonne conduite), «унифицирующих» ту или
иную область, которые используются законодательными, правоприменительными и иными органами
государств, участвующих в работе комиссии.
Результат деятельности Комиссии в каждом конкретном случае представляет собой правовую
экспертизу, которую осуществляют юристы с мировым именем, включая судей конституционных судов
входящих в Комиссию государств.
Следует отметить, что поскольку Комиссия является консультативным органом, она попросту не
имеет реальных рычагов воздействия на те или иные субъекты международного права и может лишь давать
им рекомендации. Учитывать эти рекомендации или нет, решает само государство (орган), которому
рекомендации адресованы.
В рамках содействия в области конституционного права Венецианская Комиссия уделяет особое
внимание странам, где имели место либо продолжаются этнические или политические конфликты.
Так Венецианская Комиссия разработала заключения по просьбе государств более чем на
шестьдесят законов, касающихся проектов конституций, действующих конституций и поправок к ним.
Ярким примером, отражающим деятельность Комиссии в области конституционного права, являются
вопросы, касающиеся отдельных конституционно-правовых институтов Украины.
Так, 20–21 марта 2015г. в г. Венеции проходила 102-я Пленарная сессия Венецианской комиссии
Совета Европы. Были рассмотрены такие украинские вопросы как проект изменений в Закон "Об очищении
власти", Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Закон "О Высшем совете юстиции", –
являющимися, соответственно, 6-ым и 9-ым разделами Закона Украины "Об обеспечении права на
справедливый суд", реформе судов и прокуратуры.
Эксперты Венецианской комиссии, проанализировавшие, по просьбе украинской власти, закон "О
судоустройстве и статусе судей", а также поправки в закон "О Высшем совете юстиции", назвали поправки в
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Конституцию залогом успешной судебной реформы Украины. Эксперты обратили внимание на то, что по
многим пунктам они соответствуют предыдущим рекомендациям Венецианской комиссии [3-7].
Венецианская

Комиссия

согласилась

подождать

с

утверждением

окончательного

текста

"Заключения" до июня 2015 г., одновременно настаивая на срочности рассмотрения Верховной Радой
Украины поправок к Закону "Об очищении власти", поскольку тот действует уже почти полгода. В
Венецианской Комиссии надеются, что Украина успеет усовершенствовать закон до июньской сессии
Комиссии. Как отметил Президент Венецианской Комиссии Джанни Букиккио: «Все наши симпатии – на
стороне Украины. Мы осознаем сложности: одновременно кризис, военный конфликт на востоке страны, и
все реформы нужно проводить очень срочно. Это и пересмотр Конституции, и децентрализация, и
улучшение судебной системы и пересмотр люстрационных законов. Для Венецианской Комиссии Украина –
приоритет, и поскольку озвученные поправки будут готовы, с согласия докладчиков, в июне 2015 г. Комиссия
направит текст предварительного заключения по этим поправкам в помощь законодателям в Украине.
Комиссия готова оказать повсеместную помощь" [6].
Венецианская Комиссия единогласно утвердила "Заключение" по Закону "О судебной системе и
статусе судей", а также изменениям в Закон "О Высшем совете юстиции". Данное заключение готовилось
Венецианской Комиссией совместно с Генеральным Директоратом по вопросам верховенства и права и прав
человека Совета Европы. Заключение готовилось в рекордно короткие сроки, что в который раз подчеркнуло
позицию Венецианской Комиссии и ее руководства по всесторонней поддержке судебно-правовой реформы
в Украине: четырем европейским экспертам дали менее месяца на подготовку проекта. Венецианская
комиссия одобрила реформу – но с серьезными оговорками [7].
Венецианская

Комиссия

приняла

решение

отложить

утверждение

окончательного

текста

Заключения по Закону Украины "Об очищении власти", действующему в Украине с 16 октября 2014 года, до
своей 103-й пленарной сессии, запланированной на 19–20 июня [3–7].
Следует отметить, что Венецианская комиссия является единственным органом европейской
международной организации который, разрабатывает заключения по конституционному праву и вносит
существенный вклад в осуществление конституционных реформ и приведение конституций государств в
соответствие со стандартами европейского конституционного наследия во многих европейских и не
европейских государствах и выступает посредником для предотвращения и разрешения конституционных
кризисов в государствах-членах.
Таким образом, можно выделить в участии Венецианской Комиссии два основных направления
правового

содействия

при

урегулировании

конституционных

кризисов:

смягчение

и

устранение

противостояния между государственными органами; устранение конституционных пробелов, вызвавших
конституционный кризис. Именно в сложных и необычных юридических ситуациях государства прибегают к
Венецианской Комиссии как к посреднику.
Список литературы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Венецианская_комиссия
2. Официальный сайт Венецианской комиссии www.venice.coe.int
3. Венецианская комиссия до июня предоставит выводы относительно изменений в закон "Об
очищении власти" [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://sud.ua/tag-932/судебно-юридическая on-line
газета/20.03.2015
4. Кивалов С.: На 102-ой сессии Венецианской комиссии полно "украинских" вопросов [Электронный
ресурс] – Режим доступа : http://sud.ua/tag-932/судебно-юридическая on-line газета/20.03.2015
5. 21 марта Венецианская комиссия рассмотрит проект изменений в Закон "Об очищении власти"
[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://sud.ua/tag-932/судебно-юридическая on-line газета/20.03.2015
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6. Венецианская комиссия отложила до 19 июня утверждение своего заключения по закону Украины
"Об очищении власти" [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.kivalov.com.ua/ru/news
7. "Оценивайте не только количество, а и качество работы судьи" – Заключение Венецианской
комиссии

по

Закону

"О

судебной

реформе"

[Електронний

ресурс]

–

Режим

доступа

:

http://www.kivalov.com.ua/ru/news

УДК 347.67
Заповіт подружжя
Автор: Бондар Юлія, студентка ІІІ курсу
спеціальності «Правознавство»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Ільїнська Катерина Олександрівна,
ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Цивільний Кодекс України містить у собі деякі новели, які були прийняті у відповідності з розвитком
суспільних відносин і покликані задовольняти усі потреби людини. Однією з таких новел є заповіт подружжя. І
хоча поняття спільного заповіту подружжя вже є добре відомим у світі і в нашій державі він виступає як один
із предметів запозичення іноземного досвіду, а саме – досвіду Німеччини, проте практичне застосування
такого права має деякі невирішені питання в Україні. З цього виглядає очевидною актуальність порушеної
теми.
Так, згідно із ст. 1233 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ), заповітом є особисте розпорядження
фізичної особи на випадок своєї смерті [1]. За загальним правилом, це односторонній правочин, у якому
виражена воля однієї особи. Особистий характер заповіту логічно випливає із суті його понятійного
визначення, адже кожна особа має право розпоряджатися тільки тим, що належить їй за життя [2]. Відповідно
до ст. 1243 ЦКУ подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві
спільної сумісної власності. У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності
після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. У разі смерті
останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті. За життя дружини та
чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. Така відмова підлягає нотаріальному
посвідченню. У разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у
заповіті подружжя.
По суті заповіт подружжя є домовленістю між подружжям про перехід прав власності на спільно
набуте майно після смерті обох з подружжя до визначених спільним рішенням спадкоємців. При цьому
заповіт може бути складений щодо всього спільного майна подружжя або стосовно його частини, яка
конкретно обумовлюється в заповіті [3].
Буквальне тлумачення словосполучення «майна, яке належить подружжю на праві спільної
власності» дозволяє стверджувати, що таке майно має бути в наявності на час складання заповіту, хоча це і
суперечить загальній нормі ЦКУ, що пов'язує чинність заповіту щодо складу спадщини з моментом її
відкриття (ч. 4 ст. 1236 ЦК), а також нині чинній нотаріальній практиці, яка свідчить про те, що нотаріус не
перевіряє належність спадкового майна заповідачу в момент складання заповіту (пункт 159 Інструкції про
порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України) [4].
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Особливістю спільного заповіту є те, що після смерті одного з подружжя цей заповіт змінювати вже
не можна. Кожен з подружжя має право відмовитися від спільного заповіту лише за життя обох, при цьому
така відмова підлягає нотаріальному посвідченню. У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної
сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив та
нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного в заповіті подружжя. У разі смерті останнього з
подружжя право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті [5].
Чинний ЦК не дає відповіді на питання, яким чином після смерті першого з подружжя його частка у
спільній сумісній власності перейде до другого з подружжя - автоматично чи шляхом прийняття її за
звичайною процедурою спадкування. Оскільки у ЦК не зазначене інше, подружжя у заповіті має призначати
спадкоємцями один одного, в такому разі частка вважатиметься об'єктом спадкування на користь другого з
подружжя. Разом з тим другий з подружжя, який пережив, очевидно, вважатиметься звичайним спадкоємцем,
і з його спадщини вираховуватиметься обов'язкова частка, виплачуватимуться борги кредиторам
спадкодавця тощо. Таким чином, не виключено, що до спадкоємця, призначеного спільним заповітом
подружжя, перейде майно не у тому вигляді, в якому воно було заповідане [4].
Спільний заповіт подружжя не охоплює всього належного на праві власності майна. Тому в
нотаріальній практиці на сьогоднішній день склалася ситуація, що заповіти подружжя хоч і передбачені
цивільним законодавством, але практично не посвідчуються, а посвідчуються заповіти від кожного з
подружжя окремо [5].
Аналізуючи все вищенаведене, можна зробити висновок про те, що заповіт подружжя є цілком
позитивним явищем, адже він захищає права тієї особи, якій подружжя бажає заповідати своє майно і чітко
виражає волю як чоловіка, так і жінки. Але, поряд з цим є певні недоліки, які потрібно враховувати при виборі
саме такого виду заповіту. Так, за умови складення спільного заповіту в разі смерті одного із подружжя,
іншого із подружжя вже позбавлено можливості розпорядитися майном, на яке накладено заборону. Це
призводить до того, що у разі смерті одного з подружжя інший вже не має можливості відкликати заповіт, що
по суті протистоїть правові заповідача у будь-який час скасувати чи змінити заповіт, яке гарантується ст. 1254
ЦКУ. Тому, виглядає очевидним необхідність вирішення поставлених питань, а головне їх нормативне
закріплення, яке б урегюлювало всі можливі недоліки.
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УДК 340.12:347.622
Шлюбно-сімейне право за варварськими правдами
Автор: Вовк Катерина, студентка II курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Ковальова Світлана Григорівна,
канд. юрид. наук, доцент кафедри історії та теорії держави і права
ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Актуальність теми полягає в тому, що такі правові інститути, як шлюбне та сімейне право завжди
цікавили науковців, адже їх розвиток дуже динамічний і своєрідний. Окрему сходинку займає правове
регулювання шлюбного та сімейного права за варварськими правдами.
Метою даної статті є встановлення основних рис шлюбно-сімейного права за варварськими
правдами.
Варварськими правдами називаються ранньофеодальні юридичні кодифікації германських народів.
Найбільш ранньою з них вважається так звана «Салічна правда» (Lex Salica), датована V ст. Приблизно тоді
ж, у V-VI ст., з'явилися Ріпуарська та Бургундська правди. Дещо пізніше були укладені англосаксонські
судебники, германські та кельтські юридичні збірники (ірландський, аламаннський, баварський) та ін.
При проведенні аналізу норм шлюбно-сімейного права автор спиралася на тексти Салічної правди
[1], Саксонської правди [2], Бургундської і Аламаннської правд, а також Ріпуарської правди.
Шлюбні звичаї варварських племен переживали певні зміни. Первісно шлюб був купівлею (викупом)
дружини, після смерті чоловіка права на неї переходили до свекра. Це пояснювалося тим, що як глава сім'ї (т.
зв. «великої сім'ї», якими жили варвари) саме свекор вносив плату за викуп дружини для сина. У «Салічній
правді» місце викупної плати зайняли речі чи гроші, т. зв. «ранковий дар» у винагороду за невинність.
Дружина приносила у дім придане. Зґвалтування каралося штрафом у 62,5 соліди, а співжиття з дівчиною за
взаємною згодою – 45 (XXV, ст. 1, 2).
Безпосередній аналіз варварських правд свідчить, що у них було багато спільного. Наприклад, як в
Аламаннській, так і в Баварській правдах були заборонені кровозмісні шлюби. Це пояснювалось великою
кількістю хвороб, котрі виникали у дітей після їх народження у такому шлюбі, а також це заборонялося з
пошани до родинних зв’язків.
Одруження на рабині чи вихід вільної заміж за раба означало втрату особистої свободи (XXV, ст. 5,
6). Розлучення спочатку дозволялися, але пізніше були заборонені внаслідок поширення християнства
(королівський капітулярій 744 р.).
Кровозмісні шлюби були заборонені. Тому не можна було брати в дружини тещу, невістку, падчерку,
мачуху, дочку брата, дочку сестри, дружину брата, сестру дружини. Сини (діти) братів, діти сестер могли
з'єднуватися між собою без будь-яких застережень. Якщо хто-небудь надійде всупереч цьому, то суддями він
віддаляється (виганяється) і втрачає своє майно, яке набуває скарбниця. Якщо себе збезчестили
недозволеної зв'язком особи маленькі, то вони позбавляються свободи і приєднуються до державних рабів
[3, ст. 39].
Що ж стосується Вестготської правди, то за її положеннями недозволеним шлюбом вважався союз,
коли вінчаються двоє не згідно з законами Канонів або Едикту, завгодно також присудити володарю, щоб ті
негайно розлучалися; і хто з суддів відмовиться, спираючись на дану постанову по цій справі, засудити чи
розлучити тих, сплатять свій вергельд [4, cт. 8].
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За законами Уітреда, люди, які вступили в шлюб шляхом порушення церковних правил, повинні
повернутися до праведного життя, принісши покаяння в гріхах, або будуть вигнані з церковної громади [5, ст.
3].
Таким чином, можна помітити, що за варварським законодавством у будь-якому випадку
кровозмісних шлюб вважався забороненим. Це можна вважати, як невеликий прояв, у певному розумінні,
гуманізму та поваги до особистості.
Однак, випадки таких шлюбів все-таки траплялися. Для дітей, що народжувались в таких союзах,
застосовувались окремі положення закону. Наприклад, щодо спадкування за законами Короля Ліутпранда –
діти, які були або будуть народжені від недозволеного шлюбу, а саме від шлюбу брата з сестрою або рідних,
тобто з дружиною брата чи з сестрою дружини, так як і канонічні встановлення містять рівний припис як про
двох сестер, так і про двох братів. Хто буде народжений від такого шлюбу, не є законним спадкоємцем свого
батька, але самі речі отримують найближчі родичі; і якщо не буде найближчих родичів, нехай все майно
забирає собі королівський двір. [6, ст. 32].
Також було вказано, щоб ніхто не насмілювався брати в дружини ні свою хрещену матір, ні хресну
дочку, яку прийняв з святої купелі на хрестинах. Його хресний син не має права брати в дружини дочку того,
хто прийняв його з купелі, оскільки доведено, що з'єднані вони духовною спорідненістю. І хто наважиться
вчинити це зло, позбудеться всього свого майна, і сини, народжені від недозволеного шлюбу, не повинні
виступати спадкоємцями, але лише найближчі родичі; і якщо не буде найближчих родичів, забирає собі
королівський двір. І де будуть знайдені ті, які уклали вищеописані недозволені шлюби, розлучаються і
піддаються вищеописаним штрафам [6, ст. 34].
Були випадки, коли раби наважувались брати шлюб з вільними громадянами. Про такі шлюби
записано в Едикті Ротарі – якщо раб наважиться вступити в шлюб з вільною жінкою або дівчиною, то тим
самим піддає небезпеці своє життя і ту, яка погодиться стати дружиною раба, її родичі можуть вбити або
продати за межі країни і розпорядитися її майном на свій розсуд [7, с. 221].
Шлюби з рабами тягли за собою утрату свободи.
Існувала і зворотна норма – якщо Альдо візьме в дружини свою або чужу рабиню, їхні сини будуть
рабами, так як їх мати рабиня [7, с. 220].
Сімейне право за варварськими правдами також зазнавало певні зміни у своєму розвиткові.
За Салічною правдою стародавні звичаї германців дозволяли укладання шлюбу через купівлю
дружини, але ще стародавніші не виключали її крадіжки. Через купівлю чоловік набував владу над жінкою.
Після його смерті ця влада переходила до свекра, тому що викуп (плата) давався ним. У час Салічної правди
ці звичаї вже відмирали. Місце викупної плати зайняли речі або гроші, які чоловік приносив дружині у вигляді
ранкового подарунку (у нагороду за невинність).
Сім'я у франків мала патріархальний характер, але влада батька не була безмежною. Вона
нагадувала більше сувору довічну опіку над дружиною, дочкою або сином. Опіка над сином припинилася по
досягненні ним 12 років.
Шлюбу і сім'ї в Салічній Правді присвячене значне число статей. Шлюбу передувала угода між
сім'ями нареченого і нареченої. Обов'язково була потрібна згода батьків. Заборонялися шлюби з родом
родичів і свояками. Такі шлюби об’являлися недійсними.
За Саксонською правдою вже зародився інститут спільної сумісної власності подружжя про це
написано у положеннях статті 48 – з того, що чоловік і дружина придбали разом, жінка нехай отримає
половину, – так у Вестфалії; у остфалах і анграріев вона не повинна нічого отримувати, але так
задовольняється своїм приданим [2, с. 48].
За «Правдою Іне» якщо хто-небудь купить дружину, проте придане за нареченою не дасться
повністю, то опікун нареченої зобов'язаний повернути викуп нареченому і сплатити йому ще раз стільки ж у
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відшкодування і сплатити поручителю присутньому при заручинах стільки, скільки слід платити за порушення
поруки [8, с. 31].
«Якщо керл і його дружина спільно мають дитину, і чоловік помре, то мати повинна зберігати і
виховувати дитину: їй слід давати (родичам з боку чоловіка) 6 шилінгів на виховання, корову влітку, бика
взимку; родичі повинні охороняти володіння, поки дитина не досягне повноліття» [8, с. 38].
Отже, розглядаючи варварські правди, ми доходимо висновків, що цими нормативно-правовими
актами регулювалися порядок укладання шлюбу, заборонені шлюби, придане й майнові відносини у сім’ї та
спадкування.
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Чорноморські протоки віддавна знаходились у центрі уваги міжнародної спільноти через величезні
економічні та стратегічні переваги, які гарантувало встановлення контролю над ними. Унікальним є саме
географічне положення Чорноморських проток, бо вони розділяють два континенти – Європу й Азію і
з’єднують три моря – Азовське, Чорне і Середземне, будучи, таким чином, єдиним виходом для
чорноморських країн в теплі незамерзаючі моря і далі у Cвітовий океан.
Питання правового режиму чорноморських проток Босфор і Дарданелли почали висвітлюватися
впродовж останніх двох десятиліть переважно в роботах таких вітчизняних авторів, як Г. О. Анцелевич, М. О.
Баймуратов, І. О. Білорус, О. В. Богдан, В.А. Василенко, О.Ф. Висоцький, С.П. Головатий А.І. Дмитрієв, І. В.
Дмитриченко, В. П. Цемко, О. М. Шемякін та інші.
В даний час правовий режим проток регулюється підписаної в 1936 р. в Монтре Конвенцією «Про
режим проток”. Нею проголошується повна свобода торгового судноплавства як у мирний, так і у військовий
час (якщо Туреччина є воюючою стороною, то правом вільного проходу користуються тільки судна країн, що
не роблять сприяння супротивнику Туреччини) [1].
Конвенція Монтре функціонувала цілком нормально і влаштовувала всіх. Протягом 60 років з дня її
підписання жодна з держав-учасниць не скористалася правом запропонувати її перегляд або денонсувати.
Проте на початку 1994 року на сесії ІМО розглядався новий запропонований Туреччиною документ
«Регулювання морського судноплавства в протоках Туреччини і районі Мармурового моря» (Регламент
судноплавства в протоках). Цей документ заснований на вимогах міжнародних конвенцій і Регламенті порту
Стамбул 1994 р. Необхідно відзначити, що сам Регламент 1994 р. не відрізнявся коректністю і відповідністю
положенням Конвенції Монтре[2]. Факт порушення положень Конвенції Монтре був визнаний багатьма
державами і відображений у ряді рішень ІМО та інших міжнародних організацій. Турецькі нововведення
стосувалися, по-перше, кораблів завдовжки понад 200 м – вони мають проходити протоки в світлий час доби і
обов’язково з турецьким лоцманом (це, як правило, танкери або військові кораблі) [3].
По-друге, турецька влада мала право проводити огляд торгових суден, перш за все танкерів, на
предмет їх відповідності національним і міжнародним експлуатаційно-екологічним стандартам [2].
По-третє, введені штрафи та інші санкції за недотримання цих стандартів – аж до відправки судна
назад, обмеження стоянки (заправки) в примикаючих портах та ін.
По-четверте, для проблемних суден і вантажів вартість лоцманської проводки і портової стоянки були
підвищені у декілька разів. Але, на жаль, Туреччина узяла курс на ігнорування певних положень Конвенції
Монтре.
У зв’язку з інтенсифікацією судноплавства, збільшенням габаритів суден і перспективою подальшого
зростання перевезення нафти і нафтопродуктів через чорноморські протоки Туреччина в 1998 році в
односторонньому порядку ввела в дію нові правила судноплавства в протоках, які передбачають істотні
обмеження транзиту крупних нафтоналивних судів [3]. При цьому турецька влада, коментуючи ще одне таке
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«нововведення», стверджує, що це не порушенням Конвенції Монтре, а є перегляд внутрішніх правил для
своїх національних служб, при цьому забуваючи, що такі «нововведення» виходять за рамки міжнародних
договорів. Окрім "конструкційних" обмежень по довжині суден, тепер стали висовуватися додаткові, деколи
важко з’ясовні умови. Викликає подив вимога, щоб великотоннажні судна проходили протоку тільки в світлий
час доби [3].
З тих пір, як була підписана конвенція Монтре, діючий правовий режим в Чорноморських протоках
дійсно потребує уточнення. Адже з часу підписання цього документа пройшло більше ніж 70 років. І певні його
положення, звичайно, вимагають перегляду. Але перегляд можна здійснювати тільки таким шляхом, який
передбачений самою конвенцією, а не шляхом ігнорування її положень. Є ще й інший шлях: це звернення з
відповідним запитом в Міжнародну морську організацію і проведення попередніх консультацій з державамиучасницями.
Список літератури:
1. Режим Чорноморських проток. Етапі створення і сучасність. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: www.kimo.univ.kiev.ua
2.

Конвенція про режим проток

20 липня 1936 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_228
3. Благодельський С. Правове положення Чорноморських проток в контексті 70-річчя ухвалення
Конвенції Монтре 1966 року [Електронний ресурс] / С. Благодельський // Юридичний журнал. – 2006. – № 6. –
Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2296

УДК 342.98:35.075.3
Правові засади реформування державної служби в Україні
на сучасному етапі
Автор: Гаврильчак Ольга, студентка ІІІ курсу
спеціальності «Менеджмент і адміністрування»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Джулай Галина Григорівна, ст. викладач
кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
За останній рік в нашому суспільстві відбуваються зміни в військово-політичній, економічній та
соціально-гуманітарних сферах. Для вдалого забезпечення просування реформ у зазначених сферах
нагальним питанням стає реформування всього сектору державного управління та державної служби. Слід
зазначити, що в попередні роки створені правові передумови для позитивних змін, які знайшли своє
відображення в Конституції України, Законі України «Про державну службу», Указах Президента України «Про
стратегію реформування системи державної служби в Україні».
Закон України «Про державну службу» трактує поняття «державна служба» як професійну діяльність
осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті і практично виконують завдання і функції
держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів [3].
Державна служба будується відповідно до визначених принципів тобто за основними началами, що
визначають її характер. Стаття 3 Закону «Про державну службу» визначає наступні принципи: верховенство
Конституції і Законів над іншими нормативними правовими актами, посадовими інструкціями, пріоритет прав і
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волі людини і громадянина й обов'язок державного службовця дотримувати і захищати їх, єдність системи
державної влади, принцип поділу влади на виконавчу, законодавчу і судову, обов’язковість державних рішень
для органів і керівників, рівний доступ до служби, принцип єдності основних вимог до державної служби:
професіоналізм, компетентність, чесність, відданість справі, гласність у її здійсненні; персональна
відповідальність за виконання службових обовязків і дисципліни, дотримання прав та законних інтересів
органів місцевого і регіонального самоврядування; дотримання прав підприємств, установ і організацій,
об’єднань громадян [4].
Нормативно-правова база, яка регулює сьогодні діяльність державної служби України, багато в чому
вичерпала свій потенціал і стримує розвиток інституту державної служби України і перешкоджає реальній
адаптації до умов Європейського співтовариства [1].
Першим поштовхом до змін стало підписання Президентом України П. Порошенком Указу «Про
Стратегію сталого розвитку «Україна-2020”». У рамках стратегії визначені цілі, напрями, пріоритети розвитку
країни до 2020 року. Метою реформ задекларовано досягнення європейських стандартів життя та гідного
місця Україні в світі. Однією з 62 реформ є реформа державної служби та оптимізація системи державних
органів. Важливим кроком наближення державної служби до європейських та міжнародних стандартів було
схвалення Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р про реформування
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року. Метою
даної стратегії є створення у середньостроковій перспективі належних умов для ефективного впровадження в
Україні реформи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [6].
Сучасний стан розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування вимагає
нормативно-правового удосконалення та актуалізації положень законодавства щодо: запобігання проявам
корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;відкритого конкурсного
відбору на усі посади державної служби; просування по службі державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх
посадових обов’язків; визначення вимог до посад державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування; чіткого і прозорого механізму відповідальності державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, які призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної,
районної у місті, обласної ради на конкурсній основі, за порушення вимог законодавства, невиконання чи
неналежне виконання своїх обов’язків і т.д.[7].
Основними напрямами реалізації даної стратегії є:.гарантування політичної нейтральності державної
служби

та

служби

в

органах

місцевого

самоврядування

шляхом

розмежування

політичних

та

адміністративних посад; забезпечення рівного доступу громадян до державної служби та служби в органах
місцевого самоврядування, усунення корупційного механізму шляхом проведення виключно відкритого
конкурсу на зайняття вакантних посад; формування ефективної системи управління людськими ресурсами на
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, що базуватиметься на врахуванні знань,
умінь, навичок, а також особистісних якостей державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування; підвищення ефективності професійного навчання державних службовців та посадових осіб
місцевого

самоврядування

шляхом

оптимізації

системи

підготовки,

перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації, зокрема у сфері державного та регіонального управління, запровадження індивідуальних
програм розвитку персоналу та планування кар’єри; встановлення прозорої моделі оплати праці та уніфікація
порядку встановлення розмірів посадових окладів відповідно до юрисдикції державного органу та органу
місцевого самоврядування; гармонізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
шляхом відповідності законодавства у сфері державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування міжнародним стандартам та нормам ЄС і т.д. [5].
Щодо проведення подальших реформ в державної служби завжди потрібно звертати увагу перш за
все на високу кваліфікаційну підготовку службовців на всіх рівнях. У ході адміністративного реформування
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мають бути чітко визначені цілі, завдання та функції центральних органів виконавчої влади, визначені та
розподілені функції та повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Це буде головним підґрунтям для оновлення професійно-кваліфікаційного складу [2].
Висновок. Говорячи про подальше реформування державної служби в умовах адаптації до
Європейського Союзу, слід вдосконалити систему правових та соціальних засад ефективного функціонування
державної служби та її кадрового забезпечення. Проблема

реформування державної служби потребує

вдосконаленого правового регулювання та подальшого вивчення вченими та фахівцями.
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УДК 347.65/.68
Актуальні питання успадкування майна в зоні АТО
Автор: Гліщинський Євген, студент ІІІ курсу
спеціальності «Правознавство»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Ільїнська Катерина Олександрівна,
ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Знання основ реалізації спадкових прав дозволяє розширити рамки юридичних знань, а це особливо
важливо в наш час, коли формується демократичне і логічне законодавство. Вибір теми дослідження
зумовлюється ситуацією що склалася в лівобережній частині нашої країни, де зараз проходить
антитерористична операція (далі – АТО).
Що ж робити людині, яка, за законом чи заповітом, є спадкоємцем особи, яка проживала в зоні
проведення АТО? На сьогодні тут не працює жоден державний реєстр та жоден державний орган. Водночас
право власності, як і багато інших конституційних прав, на цій території не скасовувалося.
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Згідно законодавства, підставою для відкриття спадщини є смерть особи чи оголошення її померлою.
Стаття 1221 Цивільного кодексу (далі - ЦК) визначає, що місцем відкриття спадщини є останнє постійне місце
проживання спадкодавця, а якщо воно невідоме – місцезнаходження нерухомого майна або його основної
частини, а за відсутності такого – місцезнаходження основної частини рухомого майна [1].
На підставі ч.1 ст.1270 ЦК установлено строк для прийняття спадщини – 6 місяців, відлік якого
починається з часу відкриття спадщини. Крім цього, особа повинна мати низку документів, аби підтвердити
своє право на спадкування. Одним з найважливіших документів, з обов’язкових, є свідоцтво про смерть. За
загальним правилом на підставі медичної справки про смерть органами реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби видається свідоцтво про смерть, де вказується дата та місце смерті. Тільки на підставі
свідоцтва, яке видають державні органи, особа може заявити про своє право на спадкування [1].
Верховною Радою України 12.02.2015 прийнято закон «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення реалізації права на спадкування» №189-VIII [2]. Цим законом врегульоване
питання визначення місця відкриття спадщини:
-

якщо останнім місцем проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія або населений

пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному
обсязі свої повноваження, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви;
-

якщо місце проживання спадкодавця не відоме, а нерухоме майно або основна його частина (в разі

відсутності нерухомого майна — основна частина рухомого майна) знаходиться на такій території, місцем
відкриття спадщини також є місце подання першої заяви.
Таким чином, спадкоємцям дозволяється подавати відповідну заяву до будь-якого нотаріуса чи органів
місцевого самоврядування (сільських, селищних рад) за місцем свого перебування. Після цього спадкова
справа вноситься до Спадкового реєстру в порядку, який має затвердити Кабмін.
Законодавець чомусь забув, що, крім місця, необхідною складовою спадкування є час (дата)
відкриття спадщини, а саме – день смерті спадкодавця або день, коли за рішенням суду людина
оголошується померлою, що фіксується у свідоцтві про смерть. У законі не вказано, як вирішуватиметься це
питання стосовно особи, яка померла на непідконтрольній центральній владі території країни. Тож і механізм
відкриття спадщини за місцем подання першої заяви на практиці не буде реалізований через відсутність
законодавчого порядку отримання свідоцтва про смерть за таких обставин.
Медичні заклади, розташовані на непідконтрольній Україні території, в деяких містах усе ж працюють.
Проте на території, непідконтрольній Україні, такі свідоцтва не видаються, оскільки відповідно до указу
Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про
невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях» від
14.11.2014 №875/2014 діяльність державних підприємств, установ та організацій, їх філій (відділень),
представництв тут припинена [3].
Тобто жоден державний орган у зоні проведення АТО не функціонує, а отже, не здійснює покладених
на нього функцій. Таким чином, на руки спадкоємець може отримати тільки висновки судово-медичної
експертизи (СМЕ) чи лікаря про причину смерті. Виникає питання: чи буде дійсний цей висновок для
подальшого отримання свідоцтва в органах державної влади? Можливо, на підставі медичної справки про
смерть спадкоємці мають звернутися за отриманням свідоцтва про смерть на території, підконтрольні
Україні? Законодавчо дане питання не врегульоване.
Для розв’язання проблеми необхідно насамперед на законодавчому рівні підготувати відповідні зміни
до ЦК. Адже зміни, передбачені законом № 189-VIII, не є дієвими через відсутність механізму отримання
свідоцтва про смерть людини, яка померла в зоні проведення АТО. Та й право на спадкування гарантують
тільки тим особам, які проживають на підконтрольній Україні території.
Для врегулювання ситуації необхідно насамперед вирішити, яким чином буде встановлюватися факт
смерті людини на окупованій території. Наприклад, запровадити видання свідоцтв в інших областях України
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на підставі висновку лікаря чи СМЕ. Адже лікарів, які нині працюють у зоні проведення АТО, ніхто не
позбавляв ні повноважень, ні відповідної кваліфікації.
Друга необхідна умова – подовжити передбачений ЦК строк для прийняття спадщини з 6 до 12
місяців. Адже державні органи та нотаріат на непідконтрольній Україні території відсутні.
Отже, ці зміни допоможуть вирішити питання, пов’язані з прийняттям спадщини в зоні проведення
АТО, та захистити право спадкування.
Тому держава в цілому й законодавець зокрема зобов’язані вже сьогодні подбати про те, аби
захистити право власності своїх громадян. Адже, крім проблем зі спадкуванням, виникає чимало інших
труднощів, пов’язаних з офіційно живими громадянами, які насправді померли на окупованій території.
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канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
У сучасності, як і 600 років тому, світ має одну спільну рису, а саме наявність об’єднавчих процесів у
міжнародних відносинах. Держави досі об’єднуються у коаліції, створюють військові та економічні організації
для захисту своїх інтересів чи то для підтримання миру і безпеки у певних регіонах планети. Країни та нації зі
спільною історією, релігією або типом культури нерідко консолідують свої зусилля перед зовнішньою
військовою, економічною чи релігійною експансією, що і відбувалося в ХІV-ХVI століттях у Північній Європі.
Згадаємо спочатку про Нючьопінзький рецес 1396 року, який був важливою угодою для подальшого
укладення

документів

Кальмарського

зібрання.

Дана

угода

закріплювала

обрання

короля

Еріка

Померанського у Швеції. Передбачала також виключне право короля встановлювати та збирати податки,
забороняла дворянству та духівництву набувати землі та наказувала повернути усі податні володіння Швеції
до казни, визначалася необхідність підтримувати вічний мир між Швецією, Данією та Норвегією [1].
Після коронування Еріка у Данії та Швеції почалися переговори про умови унії і в результаті за
різними календарями 13 чи то 20 липня 1397 року складено акт Кальмарської унії. Він включав усього 9
пунктів [2].
У передмові було зазначено, що так як кожне з трьох королівств визнало Еріка своїм королем й він
був коронований за усіма необхідними звичаями, то вирішено між цими королівствами підтримувати мир. Ерік
повинен був бути єдиним королем трьох держав. Якщо в короля будуть сини, то один з них буде спадкоємцем
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престолу, а інші отримають земельні володіння. Якщо ж дітей не буде, то спадкоємець буде обраний зі
спільного погодження членів королівської ради.
Другий пункт договору вказував на те, що усі три королівства мають допомагати одне одному. Якщо
одному з королівств буде оголошена війна, то інші повинні допомогти.
Третій пункт. Король зобов’язаний керувати тим чи іншим королівством за місцевими законами й ні в
якому разі не переносити їх до інших королівств.
Четвертий пункт. Якщо королю у разі війни потрібна буде допомога населення одного з королівств, то
така допомога повинна бути надана якомога швидше.
П’ятий пункт наголошував на тому, що внутрішні заворушення повинні зникнути й кожна людина
повинна задовольнятися тим, що вона має. А всі люди повинні підкорятися королівській владі.
Шостий пункт. Ті, хто порушують закон одного королівства, будуть переслідуватися й на території
інших двох.
Сьомий пункт. Король має право проводити переговори з представниками інших країн у будь якому з
трьох королівств та приймати рішення від імені трьох королівств, але враховуючи думку його радників від
кожного королівства.
Восьмий пункт. Змушував виконувати усі пункти акту на користь троїстої унії.
Останній пункт передавав Маргреті права на володіння усією дарованою землею трьох королівств,
але після її смерті усі володіння повертаються короні [3].
Про унію не згадувалося під час зносин з іноземними державами, але Маргарита більше не прагнула
до більшого юридичного визнання унії. Королева до кінця життя тримала головне управління королівствами в
своїх руках. Усі її дії були спрямовані на посилення монархічної влади, тому вона часто та вміло обмежувала
вплив дворян. Тож, вірогідно, запорукою тривалого існування союзу вона вважала виключно опору на
особистість правителя та його радників.
Але сучасні дослідники стверджують, що результатом зустрічі знаті в місті Кальмар були саме два
основні документи, а не один. Був акт про коронацію Еріка Померанського та угода про союз трьох королівств
(вірогідно той самий акт про Кальмарську унію). Цей перший документ був записаний на пергаменті від імені
всіх учасників. Зазначеним актом оголошувалася коронація Еріка Померанського на престоли та визнання
його влади над усіма трьома королівствами. За королем, а також за Маргретою, яка була регентшею при
неповнолітньому королі, визнавалося право розпоряджатися замками й землями. Маргреті гарантувалася
свобода від відповідальності за політику, яку вона проводила [4].
Ці документи є найголовнішими підтвердженнями укладення унії. Але, як зазначають більшість
скандинавістів, існували певні суперечливі моменти у процесі укладення даних документів, безпосередньо це
стосується договору про об’єднання трьох королівств. Печатки на тексті васальної присяги були проставлені
всупереч правилам. Їх поставили прямо під текстом, були не привішені до пергамента [5]. Їх приклали не всі
особи. Ще незвичніше складено документ про унію. Авторами цього акта проголошено 17 дуже впливових
представників знаті: 7 шведів, 6 датчан і 4 норвежці. Даний документ мав бути переписаний в шести
екземплярах, кожний з яких повинні були засвідчити підписами король, королева, члени риксродів,
представники різних феодальних родів і міст усіх держав [6]. Однак на сьогоднішній день існує лише щось на
зразок чорнового варіанта тексту, який всупереч правилам складання важливих законодавчих документів
того часу написаний не на пергаменті. З 17 повноважних осіб печатки приклали лише половина. Хоча,
можливо, всім не вистачило місця на папері? Мається на увазі те, що печатки під документом розміщені тісно
та деякі навіть зачіпали текстову основу документа.
Але якщо навіть унія дійсно інувала попри усі організаційні суперечливі моменти, то все одно
вірогідність припинення існування унії була досить високою, адже ті принципи, які кожна з трьох королівських
рад прагнула покласти в основу унії, мали розходження. Фактично вже тоді створювалися передумови для
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боротьби між датською королівською владою та аристократією Швеції. Не можна було виключати сценарій
політичної кризи та внутрішньої боротьби в унії.
Одже, даний кальмарський документ був напівофіційним заключним актом зібрання. Реальним
політичним результатом стало утворення монархії під сильною владою датського королівства, це було метою
королеви Маргрети. Ратифікація угоди державними радами і торговельними містами трьох королівств не
відбулась, але Маргреті та Еріку Померанському цей документ був необхідний як єдиний акт про вічний
скандинавський союз, як підстава для шведської та норвезької військової допомоги, що надавалася королю,
як гарантія того, що опозиціонери правлячого режиму не отримають політичного притулку у Швеції чи
Норвегії. Також союзний договір був потрібен датським правителям як доказ міжнародного престижу. Фактом
цього виступають перемовини про династичний шлюб Еріка Померанського з нащадками англійського
престолу. Мав місце шлюб між Еріком і Філіппою – дочкою англійського короля Генріха IV [7]. Союз був
схожий на щось проміжне між конфедерацією і монархією, бо хоча й королівства керувалися кожне своїми
законами, але ж мали спільного монарха та зовнішню політику.
Висновки. Особливість полягає в тому, що перехід до ранніх абсолютних монархій у Північній Європі
відбувся саме через дану троїсту унію, яка, звісно, була утворена за згодою керівних класів трьох країн.
Необхідно акцентувати на тому, що сближення керівних класів країн відбулося в результаті боротьби
аристократичних (сепаратистських та централізаторських) національних тенденцій кожної з країн. У цій
боротьбі приймали участь представники усіх класів і в той самий час боротьба навколо унії стала однією з
головних політичних напрямків тогочасної Північної Європи поряд із боротьбою за перевагу у Балтійському
морі. В той самий час всі унії того часу у даному регіоні мали спільну рису, а саме мова йде про внутрішнє
протистояння центробіжних сил кожної з країн у союзі. Можна було спостерігати досить парадоксальний
варіант державного розвитку. Мається на увазі те, що укріплення авторитету централізованого керування
поєднувалося із формальним міждержавним об’єднанням. Міждержавні унії пізнього середньовіччя як прояв
розвитку державності пов’язані не тільки із боротьбою між тенденціями до сепаратизму та централізації
всередині кожної з країн. Необхідно враховувати й тип самої централізації, яка відбувалася тоді в Європі чи
то на рівні невеликих країн як Італія та Німеччина, чи на більш універсальному рівні, що поєднувалося із
розмірами держави, як Франція, Росія або Іспанія. Останній варіант досягався шляхом військового
захоплення, або через династичні союзи чи васальні зв’язки.
Тож шляхом створення та підписання у Кальмарі 1397 року двох документів (про коронацію Еріка
Померанського та про вічний союз королівств) Маргарита встановила зверхність Данії над Швецією та
Норвегією. І дійсно, подальша історія Півночі Європи характеризується прагненням Норвегії та Швеції
звільнитися від Данії. Результат Кальмарського зібрання й досі викликає багато спірних питань та активні
дискусії у Європі, але одне можна сказати із впевненістю – ця подія відіграла дуже важливу історичну роль у
подальшому північноєвропейському співробітництві та утворенні руху скандинавізму, ідеї якого досі живуть
серед народів північних країн Європи.
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УДК 341.46:061.1
Міжнародна правосуб'єктність Європейського Союзу
Автор: Дзивицька Юлія, студентка IV курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
У теорії міжнародного права вся повнота міжнародних прав і обов'язків визнається тільки за
суверенними державами. В свою чергу міжнародні організації мають специфічний обсяг правосуб'єктності,
яка обмежена здійсненням цілей і функцій, зазначених в їх установчих документах. Міжнародною
правосуб'єктністю прийнято називати здатність міжнародних утворень самостійно здійснювати свої права і
нести обов'язки у відносинах з іншими суб'єктами міжнародного права. Стосовно Європейського Союзу слід
говорити не про взаємовідносини з суб'єктами міжнародного права взагалі, а тільки про відносини з третіми
країнами і міжнародними організаціями.
У тексті Маастрихтського договору про ЄС 1992 р. відсутнє пряме згадування про міжнародну
правосуб’єктність Європейського Союзу. Очевидно держави-члени намагалися запобігти перебиранню
Союзом власних суверенних повноважень у галузі зовнішньої політики. [1, с. 128]. Але Лісабонський договір
2007 р. чітко закріпив існування міжнародної правосуб’єктності ЄС. Тому ЄС є суб’єктом міжнародного права,
а саме міждержавною міжнародною організацією. Правосуб’єктність ЄС має похідний характер, а тому її зміст
і обсяг визначені домовленістю держав-членів й обмежені виконанням покладених на ЄС завдань.
І. І.Лукашук стверджує, що право укладати міжнародні договори є практично найпереконливішою
ознакою наявності в організації міжнародної правосуб’єктності, оскільки, якщо в тих чи інших межах не
визнавати за міжнародною організацією правосуб’єктності, то вона не вправі укладати і здійснювати
міжнародні договори. У зв’язку з цим необхідно відзначити, що Комісія міжнародного права ООН визначила
критерії правосуб’єктності міжнародної організації. Одним з них, зокрема, є здатність укладати міжнародні
договори, що регулюється міжнародним правом [2, с.168].
Як і більшість міжнародних організацій ЄС може діяти тільки на основі принципу "наданих
повноважень", тобто в рамках відповідних норм свого статуту (Римського договору) [3, с.121].
Це свідчить про те, як зауважує Ю. М. Юмашев, що Співтовариство створювали відповідно до
класичних канонів міжнародного публічного права. В той же час воно володіє характерними рисами, які
відрізняють його від типових міжнародних організацій. Серед них учений виділяє значну самостійність
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Співтовариства, порівнюючи з державами – членами. Зокрема, в ЄС є власні фінансові засоби і спільно
розвинута інституційна система, а також воно не може припинити існування тільки за власним розсудом
держав – членів і без участі своїх керівних органів, які наділені правом приймати певні рішення більшістю
голосів, а не одноголосно. Деякі правові акти цих органів є обов'язковими не тільки для держав – членів, але
й для їх громадян і виявляють безпосередню дію як на держави, так і на громадян [4, с. 73].
Ще одним способом реалізації правосуб’єктності Європейського Союзу є право бути учасником
міжнародних організацій, а також право «посольства». Сьогодні більше 150 держав відкрили дипломатичні
представництва при ЄС у м. Брюсселі, в тому числі й Україна. Зі свого боку ЄС також відкриває
представництва, вони мають статус делегацій Європейської Комісії у відповідній державі.
Що стосується саме відповідальності Європейського Союзу, то відповідно до статті 340 Договору про
функціонування Європейського Союзу то установлюється договірна відповідальність Союзу. У разі
позадоговірної відповідальності Союз, згідно із загальними принципами, що є спільними для законодавств
держав-членів, відшкодовує всі збитки, завдані його установами або службовцями під час виконання їхніх
обов’язків. Становленню інституту відповідальності ЄС сприяла практика Суду ЄС, який визначив, що «Суди
ЄС мають виключну юрисдикцію щодо розгляду та прийняття рішень у справах про відшкодування шкоди,
завданої Співтовариством». Суд неодноразово відзначав, що питання відповідальності ЄС лежить
насамперед у площині визначення компетенції ЄС.
У межах ЄС відносини відповідальності за зобов’язаннями, зокрема в рамках СОТ, реалізуються у
такий спосіб: Комісія уповноважена оскаржувати дії держав-членів, які суперечать актам ЄС, що спрямовані
на реалізацію зобов’язань на підставі участі ЄС у СОТ. Причому за державами можливість оскаржувати акти
ЄС на підставі невідповідності зобов’язаннями СОТ не закріплено. У рамках СОТ держави часто подають
позови не проти ЄС у цілому, як інтеграційного об’єднання, відповідального за своїх держав-членів, а й проти
самих держав-членів [5, с. 56].
Тож можна зробити висновок що Європейський Союз є особливим суб’єктом міжнародного права,
міжнародною організацією інтеграційного типу, наділеною державами-членами відповідною компетенцією і
повноваженнями. Нормативне закріплення правосуб’єктності ЄС не змінило його статус особливого
об’єднання. Зміст і обсяг правосуб’єктності визначається за домовленістю держав-членів та обмежені
виконанням покладених на ЄС завдань, тобто міжнародна правосуб’єктність Союзу має похідний характер.
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До питання правосуб’єктності індивідів у міжнародному праві
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юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Довгий час міжнародне публічне право було міждержавним правом, тому що держави були
основними і єдиними його суб’єктами. Навіть зараз держави є єдиними суверенними суб'єктами
міжнародного права в силу того, що міжнародна правосуб'єктність властива їм у зв’язку з самим фактом їх
існування. Однак з розвитком науки міжнародного права з’явилися інші суб’єкти міжнародних правовідносин,
питання про міжнародну правосуб'єктність яких вважається спірним. З огляду на це найбільш дискусійним
наразі є питання про визнання фізичної особи суб’єктом міжнародного права.
У науці міжнародного права питання міжнародної правосуб’єктності фізичної особи розглядається від
її повного невизнання (І. І. Лукашук., С. В. Черниченко та ін.), визнання специфічної, обмеженої, особливої
правосуб’єктності (А. І. Дмітрієв, Г. В. Iгнатенко, А. І. Ковлер та ін.), до безумовного визнання такої
правосуб’єктності (В. Г. Буткевич, Л. Д. Тимченко, Н. В. Захарова та ін.).
Така

суперечливість

поглядів

лежить

в

основі

теорії

співвідношення

міжнародного

і

внутрішньодержавного права. Так, виникнення примату міжнародного права над внутрішньодержавним
поклало початок розвитку концепції міжнародної правосуб’єктності індивіда. Саме творці й послідовники
теорії примату міжнародного права завжди відстоювали ідею міжнародної правосуб’єктності індивіда. Щодо
прихильників теорії примату національного права, то більшість вчених не вважають доцільним виділяти
міжнародну правосуб’єктність індивіда, бо відповідно до їхньої точки зору «правосуб’єктність у міжнародному
праві передбачає, крім здатності до самостійних міжнародних дій, також спроможність створювати й
забезпечувати виконання міжнародно-правових норм», якою фізичні особи не володіють [1].
З російських юристів-міжнародників найбільш послідовним противником визнання правосуб'єктності
індивіда є С. В. Черниченко. Він вважає, що «індивід ні за яких умов не може бути прирівняний ні до такої
організації людей, як держава, ні тим більше до такої форми співробітництва держав, як міжурядові
організації. Тому він об'єктивно не здатний бути учасником міждержавних відносин і підкорятися прямому
впливу норм міжнародного права. Він не має і не може мати ні одного елементу міжнародної
правосуб'єктності» [2].
Л. Оппенгейм ще в 1947 р. зазначав, що «хоча нормальними суб'єктами міжнародного права є
держави, вони можуть розглядати фізичних та інших осіб як безпосередньо наділених міжнародними
правами і обов'язками і в цих межах робити їх суб'єктами міжнародного права». Далі він уточнює свою думку
в такий спосіб: «Особи, які займалися піратством, підлягали дії норм, встановлених в першу чергу не
внутрішньодержавним правом різних держав, а міжнародним правом» [3, с. 124 – 125].
З цього приводу Л. Д. Тимченко пише, що «в сучасному міжнародному праві існує ряд норм, які
поширюються безпосередньо на індивіда. А якщо є відносини, в яких беруть участь індивіди і ці відносини
врегульовані міжнародним правом, то, звичайно, що учасники таких відносин повинні визнаватись суб’єктами
міжнародного права» [4, с. 47]. На підтримку своєї позиції вчений посилається на праці Г. М. Вельямінова, В.
С. Верещетіна, Н. В. Захарової.
Відповідно до вищенаведеного можна виокремити фізичну особу як окремого суб’єкта міжнародного
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права. Серед основних підстав для визнання міжнародної правосуб’єктності індивіда можуть бути названі
такі:
1. Міжнародне право може безпосередньо створювати для особи права та обов’язки;
2. Можливість індивіда звертатися в міжнародні судові установи для захисту своїх прав;
3. Індивіди є суб’єктами міжнародної кримінальної відповідальності за міжнародні злочини.
В даний час права і обов'язки індивідів або держав по відношенню до індивідам закріплені в багатьох
міжнародних договорах: у Загальній декларації прав людини 1948 року (стаття 6); у Міжнародному пакті про
громадянські та політичні права 1966 року (стаття 2); у Міжнародній конвенції про захист прав усіх
працівників-мігрантів і членів їхніх сімей 1990 року (стаття 8) та ін. Це дає підставу деяким ученим говорити
про те, що індивіди стають учасниками міжнародних відносин, урегульованих нормами права, тобто, в
певному значенні, суб'єктами міжнародного права [4, c. 136].
Щодо можливості індивіда вільно звертатися із повідомленнями та скаргами про захист прав у
міжнародні судові установи, то тут прослідковуються певні протиріччя. Так, ст. 34 Статуту Міжнародного Суду
ООН передбачається: «Тільки держави можуть бути сторонами в справах, що розглядаються в суді». Також,
наприклад, у ч. 4 ст. 55 Конституції України вказано, що «Кожен має право після використання всіх
національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких
є Україна». Згідно зі ст. 25 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 р. «Будьяка особа або група осіб мають право направити петицію в Європейську комісію з прав людини». Згідно зі ст.
190 Конвенції ООН з морського права 1982 р. фізична особа має право пред'явити позов державі - учасниці
Конвенції і вимагати розгляду справи в Трибуналі з морського права стосовно спорів, пов’язаних з діяльністю
в районі дна морів і океанів за межами національної юрисдикції .
Про прямі обов’язки індивідів перед міжнародним правом, а відповідно про міжнародну
правосуб’єктність, говорять у випадках їхньої міжнародно-правової відповідальності за скоєні ними злочини
проти миру та безпеки людства. Статут Міжнародного військового трибуналу 1945 р. визнає індивіда
суб'єктом міжнародно-правової відповідальності. Згідно зі ст. 6 керівники, організатори, підбурювачі і
посібники, що брали участь у складанні або в здійсненні загального плану або змови, направленого на
скоєння злочинів проти миру, військових злочинів і злочинів проти людяності, несуть відповідальність за всі
дії, вчинені будь-якими особами з метою здійснення такого плану. Той факт, що підсудний діяв за
розпорядженням уряду або за наказом начальника, не звільняє його від відповідальності (ст. 8).
Індивід є також суб'єктом міжнародно-правової відповідальності відповідно до Конвенції про
попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 р. Особи, звинувачені в здійсненні геноциду та
інших подібних діянь, повинні бути суджені компетентним судом тієї держави, на території якої було зроблено
це діяння, або міжнародним кримінальним судом. Такий суд може бути створений державами - Учасниками
Конвенції або ООН.
Противники визнання індивіда суб'єктом міжнародного права як основний аргумент на підтвердження
своєї позиції посилаються на те,що індивіди не можуть укладати міжнародні публічно-правові договори і тим
самим не можуть брати участь у створенні норм міжнародного права. Ми згодні з такою думкою, однак, як
показує практика, безпосереднім адресатом деяких з таких норм, а отже, і суб’єктом міжнародних
правовідносин індивід, безсумнівно, є. Відсутність при цьому в індивіда нормотворчих функцій свідчить лише
про його специфічність як суб’єкта права, а не про те, що в нього немає й не може бути міжнародної
правосуб’єктності. Наприклад, у міжнародному праві договірна правоздатність в повному обсязі властива
лише суверенним державам. Інші суб'єкти - міжурядові організації, нації і народи, які борються за
незалежність, - володіють договірною правоздатністю в обмеженому обсязі.
На наш погляд, наведені вище приклади дають підставу припустити, що індивіди в конкретних
випадках, передбачених міжнародним законодавством, володіють якостями міжнародної правосуб'єктності,
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але обсяг такої правосуб'єктності, безперечно, є доволі обмеженим. Цього цілком достатньо для визнання в
індивіда якостей суб'єкта міжнародного права.
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УДК 340.12
Соціальна держава: сутність та генезис
Автор: Дмитриченко Денис, студент I курсу
Факультету цивільної та господарської юстиції
Національного університету «Одеська юридична академія», м. Одеса
Зміни в українському суспільстві ставлять на порядок денний питання розробки моделі соціальної
держави і практичного втілення її у життя. Зрозуміло, що проголошення України соціальною державою (ст. 1
Конституції України 1996 р.) в умовах економічної нестабільності, зубожіння значної частини населення,
правового нігілізму, неповазі до соціальних прав громадян тощо, постійно виводило цю проблему з
академічної площини у політичну дискусію, особливо у період виборчих компаній. Кожна політична сила
обіцяла втілення грандіозних соціальних змін і підвищення добробуту населення, проте більшість соціальних
гасел так і залишилися лише «великими проектами».
Актуальність теми. Для національної правової доктрині феномен соціальної держави, проблема
реалізації соціальної функції державою Україна представляють значний теоретичний і практичний інтерес,
оскільки українське суспільство очікує нових прогресивних змін.
У концепціях філософів епохи Просвітництва (XVII-XVIII ст.ст.) підкреслюється принцип свободи
особистості, ідеї самоцінності окремої людини, поваги до її власності і господарської самостійності,
невід'ємності її громадянських прав. У громадянському суспільстві стабільність, благополуччя, прогрес
суспільства в цілому нерозривно пов’язані з добробутом особистості, інтереси й надбання якої захищаються
законами і цілою системою установ та інститутів (Дж. Локк, Т. Гоббс, Ш. Монтеск’є, Д. Дідро, Ж.Ж. Руссо та
ін.).
Вперше поняття «соціальна держава» ввів у науковий обіг в 1850 р. німецький вчений Лоренц фон
Штейн, який зазначав, що соціальна держава «зобов'язана підтримувати рівність в правах для всіх різних
суспільних класів, для окремої особистості за допомогою своєї влади ... розвиток одного виступає умовою
розвитку іншого, і саме в цьому сенсі і йдеться про соціальну державу». У 1930 р. німецьким вченим Г.
Геллером було запропоновано поняття «соціальна правова держава» і надано його трактування.
Центральною ідеєю соціальної правової держави стає акцентування на правах громадянина з їх соціальними
гарантіями з боку держави. Народження терміна «соціальна держава» було пов'язано з аналізом розвитку
капіталізму і класової боротьби в Німеччині, спробами визначити роль держави в регулюванні справедливого
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розподілу доходів між працею і капіталом, встановлення рівності і свободи людей, забезпеченні соціальної
солідарності суспільства, що виражається в турботі можновладців і працюючих про незаможних і
непрацюючих тощо [1, с. 16, 17].
Ідеї ліберальної соціальної державності, які виходили від принципу загальної свободи, вперше
отримали законодавче закріплення в Конституції Веймарської республіки, прийнятої 11 серпня 1919 р., що
встановила: «Порядок економічного життя повинен відповідати принципам справедливості і цілям
забезпечення для всіх існування гідного людини існування» [2]. Після Другої світової війни в багатьох країнах
розпочався

період

глибоких

соціальних

перетворень,

викликаних

прагненням

людей

відновити

справедливість, свободу, рівність, надати всім і кожному широке коло прав і свобод людини і гарантувати їх
правовий і соціальний захист через встановлення механізмів в міжнародному та національному
законодавстві. Його змістом стала активна розробка цілісної концепції соціальної держави в Італії, Німеччині,
Великобританії, США. У згаданих країнах було прийнято низку законів, що регулюють суспільні відносини у
сфері соціального захисту, соціального забезпечення та соціальної допомоги населенню.
Західні вчені почали в цьому контексті розроблювати концепцію «держави добробуту». Н. Ферніс і Т.
Тілтон спробували виробити типи і критерії «держави добробуту». Перший тип – це «позитивна держава
соціального захисту». Основу її складає ідея індивідуалізму і турбота про корпоративні інтереси. Соціальний
захист в державах даного типу знаходиться на порівняно низькому рівні і виступає в першу чергу як засіб
соціального контролю. Другий різновид – це «держава соціальної безпеки». Вона здійснює політику повної
зайнятості, що забезпечує всім громадянам отримання доходів не нижче рівня прожиткового мінімуму, а
також рівність соціальних шансів. Третій тип держави добробуту – це «соціальна держава загального
добробуту», яка ґрунтується на принципах рівності, солідарності, корпоративізму і забезпечує повну
зайнятість, сприяє згладжуванню відмінностей в доходах громадян, співпрацює з громадськими організаціями
і в першу чергу з профспілками [3].
Крім того, ідею соціальної держави з її орієнтацією на розвиток людини, створення їй гідних умов
життя було втілено в Загальній декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня
1948 р., в якій підкреслюється, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, і
кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені Декларацією без будь-якої дискримінації (ст.
1, ст. 2) [4].
Німеччина стала піонером в практичній реалізації даної ідеї. У 1949 р. під час утворення ФРН
положення про те, що вона є соціальною державою, було офіційно внесено до Конституції країни. Німці пішли
шляхом розвитку діалогу і співпраці класів, громадських груп і прошарків. Після ФРН такий підхід підтримало
багато інших країн Заходу: Франція (1958 р.), Швейцарія (1972 р.), Греція (1973 р.), Швеція (1975 р.), Іспанія
(1978 р). У 90-ті роки даний процес торкнувся і східноєвропейських постсоціалістичних країн [1, с. 17].
Дослідники феномену соціальної держави акцентують увагу на тому, що реалізація концепції соціальної
держави дозволила серйозно послабити в останні десятиліття соціальну напруженість, зокрема у західних
країнах, на основі розширення середнього класу, зближення рівня та умов життя різних прошарків населення,
звуження кола жебраків тощо.
Соціальна функція є однією з найважливіших функцій будь-якої держави. Саме від ефективності її
реалізації залежить можливість визнання конкретної держави соціальною. Своє безпосереднє втілення
соціальна функція знаходить в тому, що держава як система інститутів, що реалізують публічну владу, має
управляти суспільними процесами та організовувати їх, щоб забезпечити максимально можливе задоволення
потреб її населення шляхом надання прав, розробки механізмів їх реалізації і гарантування, зокрема захисту.
У Конституції Ірландії при визначенні основних принципів соціальної політики, по суті, розкривається
зміст поняття «соціальної держави» (ст. 45). Це – держава, яка сприятиме добробуту всього народу, що
захищає і забезпечує по можливості соціальний порядок, в якому справедливість і доброчинність повинні
надихати всі національні інститути. Зокрема, політика в такій державі має бути спрямована на забезпечення
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того, щоб: громадяни (при цьому чоловіки і жінки в рівній мірі мають право на відповідні засоби існування)
могли за допомогою своїх професій знайти кошти для розумного забезпечення своїх домашніх потреб;
власність і управління матеріальними ресурсами суспільства могли б бути розподілені між приватними
особами і різними класами для кращого сприяння загальному благу; вільній конкуренції не було дозволено
розвиватися так, що призводило до загальної шкоди в результаті концентрації власності та управління
основними потребами небагатьма індивідами; основним і постійним завданням контролю кредиту був
добробут народу в цілому; найбільша кількість сімей, зайнята у сільському господарстві, мала бути
економічно забезпечена.

Далі йдеться про те, що держава повинна: заохочувати і при необхідності

доповнювати приватну ініціативу у промисловості і торгівлі; докладати зусиль, щоб приватне підприємництво
своїми діями забезпечувало розумну ефективність виробництва і розподілу товарів і захищало населення від
несправедливої експлуатації; охороняти економічні інтереси більш слабких верств суспільства, а при
необхідності брати участь у підтримці хворих, вдів, сиріт і літніх людей; докладати зусиль, щоб силами і
здоров'ям працівників не зловживали і щоб громадяни не мали потреби через економічну необхідність
займатися тим, що не підходить для їхньої статі, віку і сили [5].
На відміну від минулого, як зазначають Р. В. Енгібарян, Е. В. Тадевосян, сучасна соціальна держава
зазвичай бере на себе обов'язок забезпечення не окремих приватних соціально-економічних прав і свобод, а
їх більш широкої і цілісної системи, а також їх реального гарантування. Такий підхід реалізується через
конституційно-правове визначення відносин між працею і капіталом, соціальних функцій приватної власності,
свободи економічної діяльності, підвищення життєвого рівня населення, боротьби з безробіттям, охорони
сім'ї, материнства і дитинства, розвитку освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, екологічної
безпеки та ін. З контексту відповідних конституційних норм (Італії, Іспанії, Бразилії, Португалії та ін.)
абсолютно ясно випливає, що одним із завдань соціальної держави є сприяння згладжування наявної
соціальної нерівності, подолання її крайніх форм (у тому числі шляхом розширення кола середніх власників),
оскільки така нерівність є перешкодою на шляху реалізації прав і свобод особистості. Так, ст. 3 Конституції
Італії перед державою ставить завдання «усувати перешкоди економічного і соціального порядку, які,
фактично обмежуючи свободу і рівність громадян, заважають повному розвитку людської особистості і
ефективної участі всіх трудящих у політичній, економічній і соціальній організації країни». Конституція Іспанії
проголошує рівність, поряд зі свободою, справедливістю і політичним плюралізмом, однією з вищих цінностей
свого правопорядку (ст. 1), а ст. 9 зобов'язує державну владу "створити ефективні умови, за яких свобода і
рівність людей і утворених ними груп стають реальними, допомагають подолати перешкоди і сприяють участі
всіх громадян у політичному, економічному, культурному та соціальному житті». У ст. 9 Конституції Португалії
зазначено, що одним з основних завдань держави є сприяння підвищенню добробуту і якості життя народу і
реальної рівності між португальцями [6, с. 114 – 115].
У країнах Європейського Союзу в даний час існує найбільш розвинена в сучасному світі система
соціального забезпечення, основи якої були закладені ще в першій половині XX ст.

Зокрема, у ст. 145

Договору про функціонування Європейського Союзу йдеться, що держави - члени Союзу «намагаються
розробити скоординовану стратегію на підтримку зайнятості і, зокрема, сприяти формуванню кваліфікованої,
навченої і такої, що вміє адаптуватися робочої сили, а також ринків праці, здатних оперативно реагувати на
економічні зміни» [7, с. 287]. Соціальна політика в країнах ЄС тісно пов'язана із забезпеченням соціальної
безпеки в державі і суспільстві [8, с. 182]. Проте дослідники сходяться в тому, що єдиної європейської
соціальної моделі немає, існує лише спільна думка, що соціальна справедливість і соціальне вирівнювання
можуть піти на користь економічному розвитку [9, с. 51].
Висновки. Термін «соціальна держава» підкреслює саме ту обставину, що держава покликана
здійснювати політику, спрямовану на забезпечення певного рівня добробуту своїх громадян, підтримку
соціально незахищених верств населення, на утвердження в суспільстві соціальної справедливості. Найбільш
доцільною є концентрація можливостей держави на створенні умов, що сприяють становленню середнього

37

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

X ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

класу, в поєднанні з адресною, диференційованою допомогою малозабезпеченим верствам населення і
прогресивним оподаткуванням багатих. Соціальна держава - це держава, головним принципом якої за будьяких системних і структурних перетворень економіки є проведення активної політики, орієнтованої на
створення умов для гідного існування кожної людини. Формування моделі соціальної держави в Україні [10]
перебуває на початковому етапі, нормативно-правова база із цих питань має істотні прогалини і протиріччя.
Тому конституційна норма про соціальну державу сьогодні залишається дороговказом для України, ніж
реальністю.
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УДК 342.716
Право на життя в конституційному аспекті
Автор: Довженко Ольга, студентка ІІ курсу
спеціальності «Правознавство»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Федоренко Тетяна Миколаївна,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Більшість прав і свобод людини не даровано державою і ніким іншим. Вони є природними і
невід’ємними. Усвідомлення цієї істини з’явилося у людини вже багато століть тому.
Основні фундаментальні права, зафіксовані в конституції держави і найважливіших міжнародноправових актах, є правовою базою для похідних, але не менш важливих прав. Законодавство України
визначає, що людина, її життя і здоров’я є найвищою соціальною цінністю. Основні права і свободи людини і
громадянина закріплюються в Конституції України, є невід’ємними правами і свободами людини і
громадянина, що належать їм від народження чи завдяки наявності у них громадянства України,
гарантуються Українською державою і становлять ядро правового статусу особи в Україні [1].
Конституція закріплює найбільш важливі та соціально значимі для окремої людини, суспільства і
держави права і свободи. Свідченням цього є ст. 27 Конституції, в якій закріплено невід’ємне право на життя
[1]. Ця конституційна засада створює відповідний правовий режим реалізації різноманітних елементів права
на життя у тій чи іншій правовій галузі.
Життя є особистим немайновим благом фізичної особи (людини). Цим благом особа наділена і є її
носієм внаслідок еволюційного природного процесу, продуктом якого є все людство.
Суб’єктом права на життя є людина. Згідно з законодавством України людина з’являється в момент
народження та зникає після смерті. Це означає, що українське законодавство не розглядає ненароджену
істоту як людину, хоча в деяких випадках може визнавати інтереси «зачатої, але ще не народженої дитини»
(ч. 2 ст. 25 ЦК України) [2].
Право на життя складається з невід’ємності права на життя, заборони свавільного позбавлення
життя, права на позбавлення життя внаслідок неминучої потреби застосувати силу.
Стаття 21 Конституції України передбачає, що права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними [1]. Невідчужуваність прав і свобод людини – це їх внутрішня іманентна, «неминуча»
властивість людині, їх невід’ємність від неї. Ця властивість прав і свобод полягає в тому, що можливості
людини, які в них відображаються, є неодмінною, закономірною приналежністю кожної людської істоти. Їх
виникнення датується моментом її народження і не потребує дозволу, схвалення з боку будь-кого, у тому
числі й держави. Жодна людина не може бути позбавлена таких можливостей: без них вона – незалежно від
місця, часу й умов її існування – не зможе сформувати, розвинути, проявити себе саме як особистість.
«Права людини та основні свободи є невід’ємним правом кожної людини, наданим їй від народження», –
зазначається у п. 2 ч. 2 Декларації та Програми дій Всесвітньої конференції з прав людини, яка відбулася під
егідою ООН у Відні 1993 р [3, с. 191].
Початок і кінець життя – це його юридичні межі. Аналізуючи норми кримінального права, можна дійти
висновку, що початок життя визначається двома факторами: 1) моментом, коли у того, хто посягає, є
можливість спричинити реальну шкоду людині; 2) моментом, коли у того, хто посягає, складається уява про
новонародженого як про живе [4].
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Визначення початку і кінця життя людини пов’язане з такими пограничними питаннями, як: аборти,
евтаназія та самогубство. В Україні відсутня заборона проводити штучне переривання вагітності (аборти) [5].
Суперечливі погляди на евтаназію з медичної і морально-етичної точок зору породили і суперечливу
юридичну оцінку цього явища, що знайшло відображення в законодавствах ряду країн. В Україні евтаназія
заборонена. Офіційно евтаназію дозволено в Швейцарії, Китаї, у 23 штатах США, Уругваї. Самогубство –
позбавлення особою самою себе (без сторонньої допомоги) власного фізичного життя, що має місце
внаслідок добровільного, обміркованого рішення або внаслідок рішення, що виникає у стані афекту Сучасна
теорія права виходить з загального визнання за особою права свідомо розпоряджатися власним життям [3, с.
190].
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що правове тлумачення права на життя доцільно розглядати у
широкому та вузькому значенні. Основою права на життя є благо на життя, яке є абсолютним благом, хоча у
законодавстві не міститься абсолютної заборони позбавлення права на життя (заборони вбивства).
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На cьoгoднішній день CША є oднією з найвпливoвіших кpаїн cвіту. У цієї деpжави булo безліч
пpезидентів, які фopмували кpаїну «пo цеглинці». І заpаз ми мoжемo пoбачити кpаїну, яка відpізняєтьcя cвoєю
екoнoмічнoю, пoлітичнoю і війcькoвoю міццю.
Зoвнішня пoлітика Амеpики XIX століття – це зведення кpoків діяльнocті амеpиканcькoї влади упродовж
уcьoгo cтoліття. Піcля oтpимання cувеpенітету і пpийняття кoнcтитуції в XVIII cт., Cпoлучені Штати напpавили
cвoї cили на фopмування нoвoї пoлітичнoї щаблі. Пеpед Амеpикoю відкpивалиcя нoві мoжливocті. В пеpшу
чеpгу, гoлoвнoю метoю булo poзшиpення cвoїх теpитopій. Як пoказує аналіз зoвнішньoї пoлітики, тo
захoплення теpитopій не булo пpoблемoю для Штатів, тим cамим вoни cтавали не тільки більш пoтужнoю і
cамocтійнoю кpаїнoю, але й викликали кoнкуpенцію у кpаїн Євpoпи. Гoлoвним завданням для poзшиpення,
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Амеpика вважала зміцнення війcькoвих cил і мopcькoгo флoту, так як зі Cеpедземнoгo мopя інoді були
втopгнення піpатів, а так cамo на cуші були кoнфлікти з міcцевими пocеленнями індіанців.
Oднак найбільш кoнфліктні cитуації були пoв'язані з Англією. На cвітoвій аpені Великoбpитанія
пoбачила cупеpницю в ocoбі Амеpики, і це булo oднією з пpичин війни між деpжавами в 1812 poці. Але піcля
тoгo, як Амеpика пеpемoгла в цій війні, був підпиcаний миpний дoгoвіp, який пpoгoлocив деpжави coюзниками.
Oднак, кoнфлікти тpивали пpoтягoм уcьoгo століття [1].
Великий

вплив

на

формування

подальшої

зовнішньополітичної

діяльності

США

мав

латиноамериканський напрям. У результаті розгортання у 20-х рр. ХІХ ст. латиноамериканського питання,
Сполучені Штати розпочали анексувати територію Латинської Америки. Аби зменшити вплив країн Європи та
інших країн світу на Латинську Америку, США в 1823 році запропонували Доктрину Монро, яка була
спрямована на зменшення впливу іноземних країн у політику всієї Америки. Впровадження США доктрини
Монро у життя, викликало велике незадоволення збоку більшості провідних акторів тогочасної міжнародної
арени, серед яких й Великобританії [2].
Наcтупнім кpoкoм булo впpoвадження CША на екoнoмічний pинoк кpаїн Латинcькoї Амеpики. У 18461848 poках виник кoнфлікт з Мекcикoю чеpез теpитopії Техаcу [3]. Війна закінчилаcя дoгoвopoм ГвадалупеІдальгo, за умoвами якoгo Амеpика пpиєднала Веpхню Каліфopнію, Нoву Мекcику і pайoн нижньoї Pіo-Гpанде
[4].
В кінці XIX cтoліття, CША не відхoдили від ocнoвнoї кoнцепції - poзшиpенні cвoїх вoлoдінь. У пpoміжку
між іcпанo-амеpиканcькoї війнoю, були захoплені теpитopії Cантo-Дoмінгo і Гавайcькі ocтpoви [5].
Іншим важливим напрямом зовнішньої політики та дипломатії США був азійський, а саме поширення
свого впливу у Китаї. Упродовж 1899-1900 рр. американський держсекретар Дж. Хей почав політику
«відкритих дверей», яка мала забезпечити потреби американської промисловості в ринках збуту. Дж. Хей
намагався використати доктрину «вільної торгівлі» для реалізації власних інтересів – ліквідації митних
перешкод для імпорту американських товарів до Китаю. Доктрина Хея за суттю суперечила англійським
інтересам в Китаї. В подальшому це призвело до того, що Велика Британія змушена була поступитись
значною частиною свого впливу на Далекому Сході [6].
Розглядаючи питання щодо зовнішньої політики США упродовж ХІХ століття, ми можемо зробити
висновок, що в основному політика базувалася на захопленні нових територій, для отримання статусу на
світовому просторі.
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Останнє десятиліття ХХ ст. стало революційним періодом в історії країн Центральної та Східної
Європи. Саме в цей час у їх суспільно-політичному розвитку значну роль почав відігравати національний
фактор, який призвів як до позитивних, так і до негативних політичних, соціальних та культурних наслідків.
Яскравим прикладом цього процесу може слугувати історичний розвиток Чехословаччини та її державнаступниць періоду кінця 1980-х – середини 1990-х рр.
Значні перетворення, що відбулися в Чехословаччині та в інших країнах Центральної та Східної
Європи наприкінці 1980-х рр. зумовлені економічними та національними факторами в суспільно-політичному
житті. Падіння системи державного соціалізму та розпад Чехословацької федерації продемонстрували силу
національного чинника у політичному житті країни. Слід підкреслити, що національний фактор у даному
випадку виступив одночасно руйнівником усталених політичних утворень та творцем нових національних
держав.
Процеси національного відродження, які охопили Чехію після 1993 р. вплинули на її зовнішню
політику, на докорінну зміну її зовнішньополітичного курсу і зараз з усією очевидністю ми бачимо результати
такого повороту, таких перемін – Республіка Чехія – член ЄС, НАТО і претендує на лідерство серед
центральноєвропейських країн, що входять до складу ЄС.
Демократичні реформи, що мали місце у посттоталітарному суспільстві та побудова правової
держави створили середовище в якому людські та громадянські права були понад усе. З повагою ставилися
до свобод народу, до політичного вибору та релігійного віросповідання, до права народу на самовизначення
та національної самосвідомості [1]. В таких умовах починається зростання ролі національного фактора в
суспільно-політичному житті, на політичну арену виходить почуття національної гідності. Ніша, яка
звільнилася після знищення масової ідеології, потребувала заповнення. У такому випадку саме
націоналістична ідеологія знайшла своє місце у народній свідомості.
Важливу роль у трансформаціях відігравала інтелігенція, її роль була першорядною. Тут лідерство
навіть меншої верстви «чистих» або «вільних» інтелектуалів широко визнавали. Це нагадує відомий вираз Г.
Кона, який обстоював думку, що, на відміну від «західних» націоналізмів із їхнім раціональним і
громадянським характером і буржуазною соціальною базою, націоналізми «сходу» завдячують своїм часто
авторитарним, таємничим і «органічним» характером лідерству маленької верстви інтелектуалів за
відсутності буржуазії [2].
Після проведення виборів 1992 р. з ГПН виокремився Рух за Демократичну Словаччину, що вивів на
політичну арену нового словацького лідера – В. Мечіяра, який в подальшому став одним з ініціаторів мирного
роз'єднання Чехії та Словаччини. Другі і останні спільні вибори у Чехословаччині, що відбулися у 1992 p.,
підтвердили різницю у політичних інтересах населення обох республік: у Словаччині перемогли лівозорієнтовані сили та націоналістичні партії, а в Чехії – прибічники радикальних економічних реформ, які
виступали за збереження єдиної Чехословаччини [3].
Наприкінці 1992 р. чехословацький парламент прийняв рішення про розділ федерації і утворення з 1
січня 1993 р. двох незалежних держав – Чеської і Словацької республік. Цей процес тривав всього півроку і
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пройшов взірцево та цивілізовано як і «Ніжна революція» в Чехословаччині, яка поклала край тоталітарному
пануванню комуністичної партії в країні.
Реакція населення обох країн на розпад Федерації була неоднозначною, однак і чеське, і словацьке
суспільства проявили політичну терпимість. Поділ Чехословацької Федерації на дві незалежні держави
підтвердив різницю у політичних та економічних прагненнях громадян Чехії та Словаччини, певну культурноментальну різницю між народами.
Таким чином, суспільно-політичний розвиток Чехословаччини та спалах націоналізму серед
населення та політичних еліт обох країн в 1989-1992 рр. зумовили розпад федерації. Після розпаду Федерації
суспільно-політичний розвиток Чехії та Словаччини відбувався в напрямку побудови демократичних
суспільств, проте мав свої особливості. Чеський уряд визначив основні напрямки політичного та економічного
розвитку країни, серед яких - вступ до Європейського Союзу та НАТО. Останнє сприяло подальшим
економічним перетворенням в країні та побудові демократичного суспільства, в якому громадянам
гарантувалися усі права та свободи, незалежно від їхнього національного походження.
У вересні 1992 р. було прийнято закон про принципи поділу держави. Все майно розподілялося в
пропорції 2 (Чехія): 1 (Словаччина). Нерухомість мала належати тій республіці на території якої вона
знаходилася. 25 листопада було затверджено закон про поділ ЧСФР. Федеральна асамблея затвердила
розпад держави 183 голосами проти 117-ти, що становило перевагу лише в три голоси більше від необхідних
трьох п'ятих парламентської більшості. Вже 31 грудня 1992 р. Чехословаччина перестала існувати як єдина
держава [4]. Розпад Чехословаччини тягнув за собою зміни не лише державного, але і регіонального
масштабу. Відбулося своєрідне руйнування центральноєвропейських векторів – «Північ-Південь» та «СхідЗахід». «Вишеградська трійка» трансформувалася в «четвірку».
Вже 19 січня Чехія і Словаччина стали членами OOH та протягом короткого часу були визнані
європейською та світовою спільнотою. Таке миттєве включення цих держав до світового співтовариства є
свідченням того, що розлучення цих держав було правильним і зваженим кроком, який пройшов у
цивілізованих рамках.
Висновки. Розділ Чехословаччини – це результат консенсусу провідних політичних сил держави.
Чехословацький появи двох незалежних держав відзначається спокійністю, прагматичністю, плавним і
мирним перебігом подій, де обидві сторони спокійно і виважено вирішили основні питання поділу. Такий
варіант вирішення внутрішньодержавного конфлікту став можливим завдяки тому, що чеському та
словацькому народам і їх лідерам притаманні елементи європейської політичної та правової культури, що
дало змогу вгамувати синдром «історичних кривд», переступити через ідейні і національні суперечності [5].
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Слід зазначити, що ще з 1814 року Швеція не брала участі у війнах і не вступала до жодних військових
альянсів. У 1834 році в ситуації реального ризику перетворення Балтики на театр воєнних дій, Швеція
офіційно проголосила політику нейтралітету, яку підтверджувала щоразу, коли виникали подібні ситуації [1].
Коли 1948 року після комуністичного перевороту в Чехословаччині й блокади Берліна загострилася
міжнародна криза, уряди Швеції й Данії запропонували почати переговори про скандинавський оборонний
союз. Швеція бачила цей союз незалежним від великих держав. Норвегія же, спираючись на свій досвід під
час Другої світової війни, вважала, що такий оборонний союз може бути створений тільки в тісній співпраці з
західними державами. Норвегія натомість вирішила приєднатися до Північноатлантичного пакту (НАТО), який
саме тоді тільки створювався. Тому переговори про скандинавський оборонний союз зірвалися. Данія також
вирішила приєднатися до НАТО, а Швеція вибрала позаблокову позицію.
Головним принципом шведської зовнішньої політики після Другої світової війни було «неприєднання до
військово-політичних блоків у мирний час з метою зберегти нейтралітет на випадок війни». Незважаючи на
таку позицію, Швеція брала досить активну участь у дебатах ООН і в багатьох випадках робила вагомий
внесок у розв’язанні конфліктів між іншими країнами. У 1953 році Генеральним секретарем ООН був обраний
швед Даг Гаммаршельд. Саме шведський дипломат – один із перших використав міжнародні миротворчі
контингенти для врегулювання кризових ситуацій в різних регіонах світу. Ця ідея стала однією з головних
складових зовнішньополітичної доктрини країни. Це зайвий раз довело міжнародний авторитет Швеції [2].
У 1960-х – 70-х роках Швеція демонструвала свою активність на міжнародній арені. А саме, у рамках
ООН, а також через підтримку різноманітних визвольних рухів, країна допомагала визволенню колишніх
колоній і визнанню їх незалежними державами. Завдяки гуманітарним акціям та досить щедрій фінансовій
підтримці країнам, що розвиваються, Швеція сприяла розв’язанню конфліктів та збереження миру. Це ще раз
демонструє Швецію як миротворчу країну та сильного міжнародного гравця.
Але, незважаючи на політику нейтралітету, в окремих випадках шведська громадська думка чітко
виявляла свою позицію. Наприклад, ситуація, що сталася під час війни у В’єтнамі 1965-73 років, коли критика
американської політики була дуже гостра, що навіть посла США було відкликано зі Стокгольма і шведськоамериканські відносини, які переважно були добрими, на певний час погіршилися. Також Швеція виступила з
гострим протестом проти політики апартеїду в Південно-Африканській Республіці. Це спричинило розрив
економічних відносин між двома країнами, які відновилися тільки на початку 1990-х років. Державний
переворот у Чилі справив неабияке враження у Швеції, і країна вирішила надати притулок багатьом
політичним біженцям із Чилі та інших південноамериканських держав, де були диктаторські режими [3].
Протягом 1980-х років шведський народ виступав проти радянської окупації Афганістану. Ще більш
негативна реакція на дії Радянського Союзу посилилася в жовтні 1981 року, коли радянський підводний човен
У-137 сів на мілину в затоці Госеф’єрден, поблизу військово-морської бази біля містечка Карлскруни. Це були
не тільки шведські територіальні води, а й заборонені військові зони. Протягом 1980- х років ця подія та інші
порушення шведських територіальних вод радянськими субмаринами та шведського повітряного простору
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радянськими винищувачами біля берегів Балтійського моря і над островом Готланд напружили шведськорадянські відносини, але і не справили прямого впливу на офіційні зв’язки між державами.
Швеція завжди виступала проти будь-яких проявів агресії, не боячись погіршення відносин з країнамилідерами воєнно-політичних блоків. Уряд засуджував дії США у В’єтнамі та вторгнення Радянського союзу до
Афганістану, Угорщини, Чехословаччини.
По закінченню «холодної війни» ситуація на міжнародній арені змінюється. На перший погляд загроза
глобального протистояння зникла і тому, шведський нейтралітет перестає бути таким дієвим, як раніше. Але,
з іншого богу – з’являються нові загрози, які мають міжрегіональний хаотичний характер (міжетнічні
конфлікти, загострення «заморожених» конфліктів, міжнародний тероризм). І тут постає логічне питання «Чи
буде політика нейтралітету Швеції такою дієвою та ефективною як раніше?» Адже нові загрози потребують
нових методів врегулювання.
Хоч Швеція і проводила політику нейтралітету у роки «холодної війни», нейтральний статус не
закріплений ні в одному національному або міжнародному акті. Політика нейтралітету не згадується навіть у
Конституції Швеції і не визнана жодною з держав або міждержавних об’єднань. Кожного року нейтралітет
незмінно

згадується

в

зовнішньополітичних

деклараціях

Уряду,

які

можна

вважати

офіційними

підтвердженнями Швеції свого нейтрального статусу [4].
Отже, можна сказати, що сутність зовнішньої політики Швеції зводиться до політики свободи від союзів
у мирний час із метою збереження нейтралітету в разі війни. Як вже згадувалось раніше, на відміну від
Швейцарії та Австрії, нейтралітет яких базується на багатосторонніх договорах і міжнародних гарантіях,
шведський нейтралітет ґрунтується на односторонньому волевиявленні самої держави. Шведський
нейтралітет - явище досить складне та суперечливе, що не вкладається в рамки однозначних оцінок.
Зовнішня політика Швеції, як і зовнішньополітичний курс Данії і Норвегії, схожих з нею своїми історичними
долями, складався і закріплювався під впливом особливостей географічного та економічного стану цих
держав[5]. Володіючи важливими ключовими позиціями на півночі Європи (Норвегія та Швеція) і контролюючи
основні морські шляхи між Балтикою і Північним морем (Данія), Скандинавські країни завжди приймалися в
розрахунок у глобальній стратегії великих держав. Нейтралітет Швеції, не зафіксований ні конституційним
актом, ні міжнародною угодою, більше скидається на зовнішньополітичну самоідентифікацію країни в
сучасному світі [6].
Незважаючи на зміну обстановки у світі, Швеція і зараз приймає участь у миротворчих місіях при ООН,
таких як, країни Африки, Індія, Косово, Грузія, Афганістан, Ірак. За таку активну миротворчу участь Швецію
називають «світовим миротворцем» або «сумлінням світу» [7].
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Аналіз норм Руської Правди в контексті теорії
про 3-х елементну структуру норми права
Автор: Коваленко Аліна, Тищенко Лідія, студентки І курсу
спеціальності «Правознавство»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Федоренко Тетяна Миколаївна,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
У цій роботі ми досліджуємо правові норми видатної пам’ятки феодального права – Руської Правди
(далі – Р. Пр.; Коротку редакція Руської Правди – Кор. Пр.) – в контексті вчення про 3-х елементну структуру
норми права. З погляду цієї теорії норма права складається з гіпотези, диспозиції, санкції.
Структура правової норми – це її внутрішня побудова, яка характеризується наявністю в ній відносно
автономних, але нерозривно пов’язаних одна з одною складових частин, що розрізняються за
функціональною роллю.
Структура норми права
Гіпотеза

Диспозиція

Гіпотеза – структурний елемент

Диспозиція

норми
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–
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закріплено

правило
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змістом

якого
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права
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та

Санкція – це частина норми права,
містить

правила,

вказівки

наслідків

щодо

порушення

зафіксованого

в

диспозиції.

юридичні

обов’язки.

Аналіз норми за структурою сприяє з’ясуванню змісту правила поведінки, що в ній міститься, а це, в
свою чергу, допомагає правильній реалізації даній нормі, зміцненню законності й правопорядку, тобто
досягненню того, заради чого існує право.
Більшість норм Кор. Пр. присвячені захисту охороні життя, здоров’я і майна. На теперішній час
істориками права Кор. Пр. поділяється на 4 частини, а саме:
– Правда Ярослава, що є найстарішою частиною тексту, яку проголосив князь Ярослав Мудрий, що
суперечить поглядам деяких дослідників, наприклад, В. Сергеєвича, А. Преснякова, М. Тихомірова. Правда
Ярослава охоплює статті від 1 до 18.
У поглядах дослідників Р. Пр. немає єдності і на час виникнення Правди Ярослава, на думку одних
вона постала біля 1016 р., інших – у 1030-х pp. Постанови цієї найстарішої частини Р. Пр. сягають VIII – IX
століть, а то й більш давніх часів, з яких вона, наприклад, перебрала інститут кровної помсти, що згодом був
замінений грошовою карою.
– Правда Ярославичів – звана також Уставом Ярославичів (статті 19 – 41). Правда Ярославичів
складена на з’їзді синів Ярослава: князів Ізяслава, Всеволода і Святослава у Вишгороді 1072 р. або у 1032–
1054 рр.
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Норми Правди Ярославичів охороняють інтереси князя, доменіальне господарство, урядовців і
майно. Норми цієї частини Правди свідчать про розшарування суспільства: розмір стягнень за вбивство,
залежав від соціального становища вбитого;
– Покон вірний – встановлює виплати вірникам (ст. 42);
– Урок мостникам (ст. 43) є останньою частино Р. Пр.
У 1 ст. Кор. Пр. викладена норма, щодо кровної помсти. Але, слід врахувати, що на момент появи цієї
статті, кровна помста багато в чому втратила свій першочерговий характер; наявність кровної помсти
свідчить і про вплив на цю норму звичаєвого права.
Аналіз змісту цієї статті дозволяє виділити наступні частини логічної норми права: санкція – «аще не
будеть кто мьстя, то 40 гривен за голову, любо мечьник, любо ябетник, аще изьгои будеть, любо
словени, то 40 гривен положити за нь» розмір штрафу складає 40 гривен; диспозиція – «убьеть муж(ь)
мужа, то мьстить брату брата, или сынови отца, любо отцю сына», яка містить модель поведінки
суб’єктів, а саме право на помсту. Гіпотеза цій норми вимагає однієї умови – того щоб людина була вільною
[1].
Стаття 2 Кор. Пр. містить норми кримінального, цивільного, адміністративного права. Деякі
положення статті є загальними для декількох наступних статей. В цій статті, визначено суб’єктивний склад
правопорушення.
Стаття називає два види доказів: по-перше, зовнішній вигляд потерпілого, по-друге, наявність свідка
– саме ця частина статті може бути визначена як гіпотеза цієї норми. Диспозицію норми складає помста.
Санкція передбачена лише в тому випадку, якщо помста з якоїсь причини є неможливою.
Якщо в ст. 2 основну увагу приділяють характеру тілесних ушкоджень, то в ст. 3, розглядається
знаряддя, якими нанесені тілесні ушкодження. Логічним продовженням статей 2 й 3 Кор. Пр. є ст. 4.
Тілесним ушкодженням присвячено в Правді Ярослава три статті – 5-а, 6-а, 7-а. Правда виділяє три
види тілесних ушкоджень: ушкодження руки, ноги, пальця. За цей злочин передбачений штраф 40 гривен, він
прирівнювався до штрафу за вбивство – це складає зміст санкції («Оже ли утнеть руку, и отпадеть рука любо
усохнеть, то 40 гривен») [1].
Особливу увагу Правда Ярослава приділяє пошкодженню бороди і вусів (ст. 8) – що слід розуміти як
гіпотезу норми; санкція за ці дії – штраф. Диспозиція норми – це право вільної людини бути неушкодженою.
Стаття 9 трактується по-різному. Одні дослідники в її диспозиції вбачають замах на злочин, інші –
закінчений злочин, тому оцінювати статтю треба виходячи з характеру Правди Ярослава в цілому.
Постраждалий є вільною людиною – гіпотеза, санкція має форму штрафу («Оже лик кто вынезь меч, а не
тнеть, то тьи гривну положить») [1].
В статті 10 йдеться про фізичне насильство, але у порівнянні з іншими санкціями штраф був відносно
невисоким та складав 3 гривни. Розмір штрафу за образу становив 3 гривни. В цьому правоположенні
вперше визначається статус іноземців. Вони згадуються в Правді Ярослава двічі: ст. 10, ст. 11, яка говорить
про приховування іноземцями челяді. Дана стаття містить всі елементи логічної норми права.
Стаття 12 є продовженням ст. 11, в ній йдеться про незаконне користування майном. Для
законодавця важливий факт незаконного користування, оскільки крадіжка коня каралась особливо суворо.
Статті 13 та 14 містять норми права, які визначають порядок вилучення власником своєї речі у
злочинця. 13 стаття містить норму матеріального права, а також штрафну санкцію; відповідно ст. 14 – описує
процедуру вилучення речі.
Стаття 15 викликала безліч тлумачень. Мова йдеться про випадок коли в результаті «зводу»
викрадач знайдений, але окрім знайденої речі, ним були вкрадені і інші речі, не знайдені, повернення яких
потребує позивач. Дана частина статті вказує на гіпотезу норми права. У випадку неповернення відповідачем
речі він повинен відшкодувати збиток і заплатити штраф, що є санкціє норми.
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Стаття 16. В статі описується процедура «зводу» – процес, за допомогою якого відшукується
недобросовісний власник речі; стаття є окремим випадком коли «предметом» (учасником) зводу є челядин,
що складає гіпотезу норми.
Стаття 17. В цьому положенні визначено двояке ставлення до холопів в давньоруському суспільстві.
З одного боку, холоп не є суб’єктом права – за свої дії він не відповідає і відповідати не може, майнові санкції
до нього навіть не можна застосувати. Але з іншого боку, на холопа поширюється звичай помсти. З цієї точки
зору, припустимо визнання холопа в деяких випадках суб’єктом права.
Санкція цієї норми передбачає 12 гривен штрафу за образу, нанесену холопом вільному. Умовою
реалізації цієї норми (гіпотеза) є те, що постраждалий є вільною людиною.
Стаття 18 торкається випадків пошкодження чужого майна. Перша частина регулює випадки, коли
людина, яка зіпсувала річ, бажає залишити її у себе. Юридичним наслідком, в такому випадку, є повернення
ціни речі власнику. Друга частина говорить про випадок, коли зламану річ хочуть повернути власнику без його
волі.
Стаття 19. В статті встановлюється покарання за вбивство старшого дружинника, в ній чітко
виражається класовий поділ суспільства. В законі встановлюються штрафи за вбивство князівських слуг. Ця
стаття встановлює підвищену платню за їх вбивство – 80 гривен (санкція).
Стаття 20. Іншим різновидом навмисного вбивства є вбивство в розбої – це найтяжчий злочин.
Правда Ярослава каже про випадки, коли жертвою злочину стає огнищанин. Обов’язок розшукувати
злочинця, на території верві, за звичаєм належала верві, в разі відмови верві – гіпотеза, від пошуку на неї
покладалася виплата штрафу («дика віра») – санкція.
Стаття 21. Дозволяє вбити вбивцю боярина відразу без суду; таким чином, підкреслювався
небезпечний характер злочину.
Статті 22 – 27. В цих статтях викладені санкції за вбивство князівських слуг, а також людей, які
знаходяться в феодальної залежності від князя.
Стаття 28 встановлює штрафи за викрадення князівської худоби, саме таким чином закон ставить
князівське майно під охорону.
Стаття 29 встановлює розмір штрафу за викрадення холопа, до речі розмір штрафу значно
перевищував розмір штрафу за вбивство холопа.
Стаття 31 (Стаття 40 аналогічна статті 31). Говорить про покарання у разі здійснення злочину
декількома особами. Р. Пр. вже знала інститут співучасті. У випадку здійснення злочину однією особою,
покарання (санкція) призначалося у розмірі 1 гривни; якщо злочин здійснили 3 особи, то кожна з них
сплачувала по 3 гривни.
Стаття 32. Майно князя має охоронятися і в лісі. Є вірогідним, що ця стаття застосовувалася за
методом аналогії, стаття містить всі 3 елементи норми права.
Стаття 33 непрямо вказує на існування одночасно з князівським вервного суду. Вона містить санкції
за фізичні ушкодження смерда, огніщана, тіуна, без дозволу князя. Стаття містить всі 3 елементи норми
права.
Стаття 34. Встановлює високу платню за знищення межових знаків. Мова йде по охорону
землеволодіння. Стаття містить всі 3 елементи норми права.
Стаття 35 – 37 мають казуїстичний характер, перелічують покарання за крадіжку майна. Статті
містять всі 3 елементи норми права.
Стаття 38. Відображає зв'язок між нормами звичаєвого права та право положеннями, що виходили
від князівської влади. Стаття має складну структуру, в ній містяться всі 3 елементи норми права.
Стаття 39. Встановлює покарання за крадіжку сіна й дров. Стаття містить всі елементи логічної
норми права.
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Стаття 41. Визначається розмір винагороди за виконання дружинниками князя судебних функцій,
крім того вказаний розмір відрахування на користь церкви. Стаття містить всі елементи норми права.
Стаття 42. Покон вірний представляє собою третю частину Кор. Пр. Покон визначає типовий для
ранньофеодальної держави порядок годування князівського слуги-вірника. Стаття містить всі елементи норми
права.
Стаття 43. Урок мостників визначає порядок оплати князівських слуг. Стаття містить всі елементи
норми права.
Отже, дослідивши Коротку редакцію Руської Правди в контексті теорії про 3-х елементну структуру
норми права, можна зробити висновок, що внутрішня побудова норм цієї епохи відрізнялася логічністю,
досить високим рівнем послідовності викладу норм.
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УДК 342.734
Пільги як елемент конституційного права на соціальний захист
Автор: Ковганюк Валерія, студентка V курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Валецька Оксана Валеріївна,
канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного та кримінального
права і процесу ЧДУ імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
28 червня 1996 року з прийняттям Конституції Україна стала на якісно новий шлях розбудови
суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави – держави, в якій людина, її життя,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю; держави, в якій всі
громадяни мають право на соціальний захист, що забезпечується різними засобами соціальної допомоги та
підтримки різних соціальних категорій, груп населення. Найбільш поширеним та універсальним юридичним
засобом вирівнювання матеріального чи соціального статусу окремих груп населення вважається правова
пільга.
Чинне законодавство України не містить визначення соціальних пільг, хоча сам термін “пільги”
вживається і в літературі, і в правових актах доволі часто. Загалом правова база, якою регулюються
відносини забезпечення громадян державними пільгами, налічує понад 25 законів України та актів Кабінету
Міністрів України.
Спроба обґрунтувати юридичну природу пільг, визначити їх була зроблена науковцями різних
галузей права – трудового, цивільного, адміністративного, фінансового тощо (Г. Пашковою, С. Ковальським,
О. Мурзою, Ю. Шклярським, С. Синчук, І. Ярцуном, В. Литвиненко, І. Бадовською та іншими). Огляд юридичної
наукової літератури свідчить про те, що серед науковців відсутній єдиний підхід до визначення поняття
“правова пільга”. Наведемо деякі варіанти його трактування.
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Пільги – встановлені законодавством переваги, що надаються особі (чи групі осіб) порівняно з
іншими особами. Можуть полягати у звільненні тих чи інших осіб від відповідних обов’язків або наділенні їх
додатковими гарантіями [1].
Під пільгами у праві соціального забезпечення окремі науковці розуміють юридичний засіб створення
сприятливого режиму для громадян, які знаходяться в складній життєвій ситуації, що виражається у повному
чи додатковому звільненні від виконання певних обов’язків [2, с. 9].
Пільги – це нерівність у правах, за допомогою пільг здійснюється диференціація категорій осіб, яким
надається особливий статус (професійний або соціальний) [3, с. 523].
Вважається також, що пільги держава застосовує переважно для того, щоб підтримати соціально
незахищені або малозахищені категорії громадян у сучасних складних соціально-економічних умовах, в яких
перебуває наше суспільство [4, c. 3].
Серед державних пільг слід розрізняти: соціальні – ті, що надаються громадянам за життєвих
обставин, які зумовлюють необхідність особливої уваги до людини, тобто є частиною державної системи
соціального забезпечення; професійно-побутові – ті, які пов’язані зі службовим статусом особи чи видом її
трудової діяльності. Вони надаються державою з метою матеріально-побутового забезпечення працівників
окремих професій (наприклад, пільги суддям, медичним працівникам, народним депутатам, прокурорам
тощо) [5, с. 121]. На відміну від соціальних пільг, професійно-побутові не є видом соціального забезпечення, а
отже, не належать до предмета нашого дослідження.
Соціальна пільга – це законодавче звільнення (повне чи часткове) особи від виконання нею свого
обов’язку або надання їй додаткових прав при настанні соціального ризику чи за наявності у такої особи
значних заслуг перед державою, пов’язаних з певними публічними подіями [6, с. 435].
Пільги часто називають додатковим видом соціального забезпечення [7]. Їх роль полягає у
забезпеченні додаткової підтримки особам, у яких пенсія та заробітна плата є меншими від прожиткового
мінімуму. Соціальні пільги спрямовані на реалізацію конституційного права кожного громадянина на достатній
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48 Конституції
України) [8].
На сьогоднішній день право на пільги має більше третини населення України. Загальний обсяг пільг
потребує щороку все більше і більше коштів. Варто визнати, що держава неспроможна забезпечити всі
передбачені законодавством пільги. Крім того, попередні стратегії, концепції, які стосувалися упорядкування
системи надання пільг, врахування адресних підходів, так і не були втілені в життя або були частковими в
силу різних обставин.
2 березня 2002 року Кабінет Міністрів України Постановою № 253 затвердив Стратегію заміни
системи пільг на адресну грошову допомогу населенню, проте фактично програма зазнала краху, навіть не
розпочавшись. 13 квітня 2004 року Конституційний Суд України виніс Ухвалу про відмову у відкритті
конституційного

провадження

щодо

конституційності

Постанови

Кабінету

Міністрів

України

“Про

затвердження Стратегії заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населенню”, а наступного дня, 14
квітня 2004 року, уряд скасував цю постанову. Робилися і інші численні спроби призупинити виплату пільг чи
певних компенсацій, однак в результаті звернень до Конституційного Суду України такі норми визнавалися
неконституційними.
У своїх рішеннях Конституційний Суд України наголошував, що утверджуючи і забезпечуючи права і
свободи громадян, держава окремими законами України встановила певні соціальні пільги, компенсації і
гарантії, що є складовою конституційного права на соціальний захист і юридичними засобами здійснення
цього права, а тому відповідно до норм Конституції України, вони є загальнообов’язковими, однаковою мірою
мають додержуватися органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими особами.
Невиконання державою своїх соціальних зобов’язань щодо окремих осіб ставить громадян у нерівні умови,
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підриває принцип довіри особи до держави, що закономірно призводить до порушення принципів соціальної,
правової держави.
Така позиція Конституційного Суду України зумовлена необхідністю захисту в сучасних умовах
інтересів багатьох громадян, які позбувшись пільг реально не отримують від держави нічого взамін і
перебуватимуть за межею бідності. Тому держава повинна поступово здійснювати зміни у механізмі надання
соціальних пільг, шляхом вибору на добровільній основі, враховуючи високий рівень бідності населення
України.
11 грудня 2014 року Верховною Радою України була схвалена Програма діяльності Кабінету Міністрів
України на 2015-2016 роки. Міністр соціальної політики Павло Розенко виділив три основні напрями
реформування системи пільг: 1) ліквідація неефективних пільг; 2) посилення адресності пільг; 3) монетизація
пільг [9].
Підводячи підсумки, слід зазначити, що право на пільги і надалі розглядається як елемент
конституційного права на соціальний захист, оскільки на сьогоднішній день держава нездатна забезпечити
належний життєвий рівень малозахищених верств населення іншим чином.
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УДК 34:061.21 ЄС(477)
Специфіка громадських організацій України та ЄС:
порівняльний аналіз
Автор: Констанчук Світлана, студентка IV курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
На сьогоднішній день формування громадянського суспільства, захисту прав громадян, вирішення
загальнодержавних і локальних задач є першочерговими завданнями для суспільства, яке може шукати
шляхи вирішення даних проблем через участь в громадських об’єднаннях, що згідно статті першої Закону
України «Про громадські об’єднання» є добровільним об'єднанням фізичних осіб та/або юридичних осіб
приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних,
соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів [1].
На початку 1990х років в Україні зростала кількість громадських організацій, але діяльність переважної
більшості з них тяжіла до формалізму. Заважала доволі слабка фінансова та інституційна спроможність
неурядових громадських організацій. У нашій країні не було створено належного законодавства, зокрема
стосовно джерел фінансування інституцій громадянського суспільства та практичної неможливості співпраці
з іноземними міжнародними неурядовими організаціями
Оцінка розвитку громадянського суспільства в Україні за останні часи, міжнародними неурядовими
організаціям, має тенденцію до поліпшення. Про це свідчать оцінки Індексу сталості неурядових організацій
низки агентств. Проте мобілізуюче значення для вітчизняного громадянського суспільства має той факт, що в
країнах стабільної демократії близько половини населення (49% – у Німеччині, 54% – у Нідерландах)
відносить себе до членів неурядових організацій [2, с. 41]. Зрушення в цьому напрямі – це перспективне
завдання для нашої країни. Варто зауважити, що в багатьох європейських країнах неурядові організації
працюють за підтримки урядів або органів місцевого самоврядування. Неурядові організації, зокрема
міжнародні, є силою, яка спроможна вирішувати гострі соціальні питання ефективніше та оперативніше, ніж
державні структури. В Україні такий стан речей ще не став нормою, але є позитивні тенденції, котрі
потребують подальшої підтримки.
Загалом на меті неурядових організацій як, для ЄС так і для України є здійснити суспільно-корисну
справу, досягти позитивних змін та надати при потребі допомогу при вирішення проблем, які постають перед
суспільством.
Специфіку діяльності неурядових організацій ЄС можна прослідкувати за такими їх ознаками:
- Неурядові організації постають своєрідним чинником реалізації програм ЄС;
- Діяльність таких організацій зорієнтована, як на наукові дослідження існуючих проблем, так і на
практичне їх вирішення;
- Розвиток громадянського суспільства на Європейському рівні та його зміцнення відбувається шляхом
співпраці з неурядовими організаціями країн-членів ЄС та неурядовими організаціями країн не членів ЄС;
- Розвинена архітектоніка організації( в організації існують підрозділи, які мають свою локальну мету,
досягнення якої є елементом досягнення загальної, основної мети; тобто кожен підрозділ має свої цілі).
- Розширений зв'язок з організаціями Міжнародного та світового рівня, що виявляється у можливості
різних джерел фінансування, варіативністю застосування методів та способів для досягнення мети.
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Діяльність Міжнародних неурядових організацій в ЄС здійснюється на основі трьох рівнів права:
1) Міжнародне право; 2) Внутрішнє право держави; 3) Внутрішнє право (статут) конкретної
Міжнародної неурядової організації [3, с. 8 – 11].
Специфіка неурядових організацій в Україні проявляється в наступному:
Спостерігається досить низький рівень участі громадян країни у діяльності неурядових організацій,
хочу ставлення до діяльності таких організацій позитивне.
Досить добрий показник поінформованості про існування та діяльність громадських організацій, але, на
жаль, більшість громадян майже не обізнані про діяльність неурядових організацій.
З метою створення сприяючого середовища для функціонування і розвитку неурядових організацій,
виконавча влада в державі повинна розробити більш досконалий, конструктивний механізм взаємодії з
такими організаціями, шляхом, наприклад, надання відповідної інформації, консультування з питань, що
безпосередньо стосуються їх діяльності для допомоги вирішення конкретних задач [4, с. 4].
Необхідно створити умови, за яких неурядові організації мали б можливість впливати на процес
прийняття рішення, що зачіпають їх інтереси. Актуальним є залучення неурядових організацій до роботи над
законодавчими актами, правилами та положеннями, які стосуються їхнього функціонування.
Висновки:
Кожній країні характерні свої специфіки та особливості, тому при формуванні громадянського
суспільства та демократичної держави повинна відбуватись співпраця та взаємопідтримка виконавчої влади,
неурядових організацій які діють в державі та організацій, які можуть сприяти успішному розвитку України.
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УДК 342.722
Конституційно-правова відповідальність як різновид юридичної відповідальності
Автор: Корнієнко Катерина, студентка ІІІ курсу
спеціальності «Менеджмент і адміністрування»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Джулай Галина Григорівна, ст. викладач
кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
«Истинное равенство граждан состоит в том,
что все они одинаково были подчинены законам».
Д'Аламбер Жан Лерон
Системна криза в усіх сферах суспільного життя України не могла не оминути і конституційну сферу.
При цьому особливо небезпечно є безвідповідальність вищих органів державної влади, їх посадових осіб за
порушення норм Конституції України/
В оціночному контексті положень Конституції України 1996 р., на жаль, недостатню увагу приділяють
питанням конституційної відповідальності. Достатньо звернути увагу на те, що останніми роками на
серйозному науковому рівні згадану проблему аналізували лише окремі дослідники.[2, с.14]
Конституційно-правова відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності і відіграє
досить важливу роль в системі «стримувань» і «противаг» [3, с.48]
Однією із системо утворюючих, кваліфікованих ознак конституційного права є інститут конституційної
(державно – правової) відповідальності.
Конституційна відповідальність – невід'ємний складовий елемент соціальної відповідальності особи,
асоціацій, різноманітних формальних та неформальних суспільних інституції. Це – особливий вид юридичної
відповідальності, зміст і особливості якої зумовлені місцем і роллю конституційного права України. Вона має
багато спільного з іншими видами юридичної відповідальності. Однак конституційній відповідальності
властива якість, яка надає їй специфічного виду. Такою якістю цілком закономірно є політичний характер
конституційної відповідальності, оскільки конституційні відносини зв'язані з такими соціальними явищами, як
народ, держава, нація, політика. Дуже виразно це спостерігається на рівні конституційного регулювання. Тут –
особлива вага відповідальності, оскільки в ній реалізується інтереси суб'єктів конституційних відносин.
З іншими видами відповідальності конституційну відповідальність споріднюють такі ознаки, як санкції
і можливості у необхідних випадках застосувати такий спонукальний чинник, як примус. Вказівки застосування
у необхідних випадках таких санкцій міститься у джерелі конституційного права – Конституції України,
конституційних законах та інших нормативних актах.
Крім чітко вираженого політичного характеру конституційна відповідальність втілюється в життя
двояко:
–

безпосередньо в межах конституційних відносин;

–

через норми інших галузей права.

Однак в багатьох випадках конституційна відповідальність поєднується, переплітається з іншими
видами юридичної відповідальності. Особливість юридичної відповідальності є й те, що вона буває двох
видів:
–

Ретроспективною: тобто відповідальністю за минуле;
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Позитивною: це відповідальна поведінка, відповідальне ставлення особи до своїх обов'язків,
належне виконання своїх обов'язків, підзвітність, юридична компетентність.

Суб'єктами конституційно-правової відповідальності можуть бути органи державної влади, органи
виконавчої влади, органи і посадові особи місцевого самоврядування, фізичні особи.
Типовими прикладами конституційних санкцій є:
–

скасування та зупинення нормативно - правового акту який не відповідає Конституції;

–

визначення виборів або результатів референдуму недійсними;

–

відповідальність депутатів перед парламентом та місцевими радами;

–

офіційне визначення роботи державних органів , посадових осіб незадовільно.

Таким чином, інститут конституційної відповідальності є одним ії системо утворюючих факторів, які
дають нам змогу вважати конституційне право самостійною галуззю системи національного права України.
Своєрідність конституційного права України виділяється не тільки в предметі, методі та
конституційній відповідальності, а й у функціях цього права під якими, звичайно розуміють зумовлені
соціальним призначенням основні напрями або способи впливу цієї галузі на суспільні відносини, уособлюють
повновладдя народу країни.
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Зовнішня політика Колишньої Югославської Республіки Македонії
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спеціальності «Міжнародні відносини»
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канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Історія Мaкедонії є ілюстрaцією розв’язaння суперечливих проблем нa півострові, в якій переплелися
різномaнітні цивілізaційно-культурні компоненти.
Дезінтегрaція СФРЮ призвелa до розпaду федерaції нa сaмостійні держaви, однією з яких стaлa
Республікa Мaкедонія. Виникнення Мaкедонії як незaлежної держaви, відбулося без зaстосувaння нaсилля,
що викликaє необхідність визнaчення витоків і передумов проголошення її держaвної незaлежності.
Мaкедонія пройшлa склaдний шлях міжнaродного визнaння, проте невирішені проблеми, нaсaмперед щодо
нaзви держaви, зaлишaються тa гaльмують її поступ до європейських структур.
Aктуaльність дослідження полягaє в необхідності вивчення досвіду розвитку бaгaтокультурного
мaкедонського суспільствa з огляду нa пермaнентну зaгостреність міжетнічних відносин в цьому регіоні
Бaлкaн. Оскільки посилення етносоціaльного протистояння, поглиблення протиріч нa основі культурних,
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конфесійних тa етнічних відмінностей в сучaсних умовaх не можуть обмежитися лише однією крaїною.
Стaновлення і суспільно-політичний розвиток Республіки Мaкедонія мaйже не досліджені у вітчизняній
історіогрaфії, що потребує вивчення зaзнaченої проблеми. Укрaїнa тa Республікa Мaкедонія мaють устaлені
двосторонні відносини, a розуміння сучaсної історії дружньої слов’янської держaви сприятиме посиленню
укрaїнсько-мaкедонських зв’язків.
Внaслідок

склaдних

історичних

обстaвин

мaкедонський

нaрод

був

позбaвлений

влaсної

держaвності, що знaчною мірою було зумовлено нaціонaльними інтересaми бaлкaнських нaродів тa політикою
великих держaв. Крокaми конституційно-прaвового стaновлення держaви впродовж 1991 р. стaли:
«Деклaрaція про суверенітет Соціалістичної Республіки Македонія»; референдум про незaлежність,
Конституція Республіки Мaкедонія. Конституція зaдеклaрувaлa нaціонaльну держaву мaкедонського нaроду,
водночaс гaрaнтувaлa громaдянську рівність тa постійне співіснувaння «нaціонaльностей». Це положення
викликaло зaперечення aлбaнських політичних лідерів, які виступили зa нaдaння aлбaнському нaселенню
держaвотворчого стaтусу. Для збереження миру в крaїні Мaкедонія підписaлa договір про виведення
Югослaвської нaродної aрмії зі своєї території, відмовившись від озброєння нa користь остaнньої. У
Попрaвкaх до Конституції Мaкедонія відмовилaся від будь-яких територіaльних претензій до сусідніх держaв,
які у нaзві сусідньої держaви вбaчaлa Греція. У цей чaс Греція тa Сербія просувaли ідею створення
бaлкaнської конфедерaції, що моглa призвести до відновлення історичного «мaкедонського питaння». Під
тиском Греції, Мaкедонія булa прийнятa до ООН під тимчaсовою нaзвою «колишня югослaвськa Республікa
Мaкедонія». Підписaння Тимчaсової Угоди між Грецією тa Мaкедонією сприяло інтегрaції остaнньої до
міжнaродних оргaнізaцій, однaк не вирішило головну проблему їх взaємовідносин.
Зовнішньополітичнa

спрямовaність

Мaкедонії

формувaлaся

в

умовaх

склaдного

процесу

міжнaродного визнaння, фaктичній зовнішній ізоляції. Євроaтлaнтичні прaгнення крaїни, a тaкож стaбілізaція
регіонaльної ситуaції в середині 1990-х рр. зблизили інтереси бaлкaнських держaв, з якими Мaкедонія
встaновилa дружні відносини. Однaк нaявність невирішених проблем, нaсaмперед у відносинaх з Грецією,
гaльмує не лише інтегрaційний поступ Мaкедонії, a й підривaє її aвторитет як міжнaродно-прaвового суб’єктa.
Негaтивні нaслідки політизaції історії вкaзують, що історичнa проблемaтикa не повиннa виходити зa межі
нaукових дискусій. Aктуaлізaція протиріч між сусідніми держaвaми нa почaтку 1990-х рр. спонукaлa Мaкедонію
шукaти прихильників зa межaми Бaлкaнського півострову. Підтримкa крaїни урядом СШA визнaчили
прозaхідну орієнтaцію мaкедонської держaви.
Стрaтегічною метою Мaкедонії є членство в НAТО тa ЄС, що зaлишaється чи не єдиним
об’єднaвчим фaктором мaкедонського бaгaтоетнічного суспільствa.
Переорієнтaція зовнішньої політики Росії нa Бaлкaнaх з почaтку 2000-х рр. проявилaся у зростaнні
співпрaці із Мaкедонією в торгівельно-економічній тa енергетичній сферaх.
Aктивізaція укрaїнсько-мaкедонського співробітництвa відбулaся нaприкінці 1990-х рр., проте його
потенціaл не використовувaвся у повній мірі. Зовнішньополітичні обстaвини впливaють нa геострaтегію
Укрaїни тa Мaкедонії, від чого зaлежить інтенсивність тa ефективність їх двосторонніх відносин. Політикa
Укрaїни в кризовий період мaкедонської держaви стaлa потужним стaбілізуючим фaктором, що познaчилося
нa зближенні інтересів тa зв’язків між держaвaми.
З моменту набуття Македонії незалежності шляхом загальнодержавного референдуму, країна
пройшла довгий та складний шлях міжнародного визнання. І до сьогодні існує така проблема, як назва
держави, через яку існують протиріччя з Грецією. Дана проблема, є перешкодою на шляху до вступу держави
до міжнародних організацій, таких, як НАТО та ЄС. Окрім невирішеної проблеми з Грецією, країна має досить
напружені відносини з сусідами Сербією та Болгарією. Сербія досі не може пробачити Автокефалію
Македонської Православної церкви. Болгарія ж, у свою чергу не визнає Македонську націю, як таку, і
наполягає, що на цій території проживають історично болгари. Також серед проблем з якими досі
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намагається справитися Македонія – це «Албанське питання», тобто питання албанської меншини. А саме їх
бажання відокремитися і об`днати історично їм приналежні землі у складі Єдиної Великої Албанії.
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канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории государства и права,
НУК имени адмирала Макарова, г. Николаев
27 октября 1991 года Туркменистан стал независимым государством и с тех пор эта дата в стране
отмечается как День Независимости.
Туркменистан – демократическое, правовое, светское государство. Государственное правление
осуществляется в форме президентской республики. Политическая структура туркменского государства
сформирована в соответствии с Конституцией Туркменистана, принятой 18 мая 1992 года (в новой редакции
от 26 сентября 2008 года) [1].
Законодательная власть осуществляется высшим представительным органом – Меджлисом
Туркменистана (парламентом), который состоит из 125-ти депутатов. Выборы депутатов Меджлиса
осуществляются гражданами Туркменистана на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании и на альтернативных началах. Меджлис и является автором большинства законов
государства, в том числе, и нормативных правовых актов [1].
Всю систему нормативных правовых актов, порядок подготовки, принятия, обнародования, введения
в действие, толкования Конституции, законов и других нормативных правовых актов Туркменистана
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определяет Закон Туркменистана от 7 декабря 2005 года №31-III «О нормативных правовых актах» (далее –
Закон) [2].
В соответствии с Законом, нормативный правовой акт Туркменистана – это официальный документ,
принятый уполномоченным на то государственным органом, должностным лицом или путем референдума,
содержащий указания общеобязательного характера, устанавливающий, изменяющий либо отменяющий
правовые нормы [2].
Нормотворческая деятельность осуществляется на принципах конституционности, законности,
приоритета общепризнанных норм международного права, защиты прав и свобод, законных интересов
граждан и социальной справедливости, гласности и учета общественного мнения.
Данный закон, структурирующий всю нормативно-правовою систему Туркменистана, имеет свою
определенную структуру и состоит из следующих глав:
1.

Общие положения.

2.

Система и виды нормативных правовых актов.

3.

Требования, предъявляемые к нормативным правовым актам.

4.

Организация работы по подготовке проектов нормативных правовых актов.

5.

Порядок вступления в силу нормативных правовых актов и их обнародования.

6.

Официальное толкование нормативных правовых актов.

7.

Заключительные положения [2].

За 10 лет существования Закона в него было внесено две поправки – в 2007 г. и 2012 г.
В Туркменистане сформирована система нормативных правовых актов, которую в соответствии с
Законом Туркменистана «О нормативных правовых актах» образуют:
‒

Конституция Туркменистана;

‒

конституционные законы Туркменистана;

‒

законы Туркменистана;

‒

постановления Халк Маслахаты Туркменистана;

‒

постановления Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, указы и постановления

Президента Туркменистана, постановления Меджлиса Туркменистана;
‒

постановления Кабинета Министров Туркменистана;

‒

акты министерств и других центральных органов государственного управления;

‒

постановления велаятских, этрапских, городских халкмаслахаты;

‒

постановления хякимов;

‒

постановления Генгешей.

Примечательно, что нормативные правовые акты расположены в порядке и по степени их
юридической силы. Согласно Закона они должны соответствовать Конституции Туркменистана и другим
правовым актам, имеющим более высокую по сравнению с ними юридическую силу.
Конституция Туркменистана, как верховный Закон государства, имеет высшую юридическую силу в
системе нормативных правовых актов. Закрепленные в Конституции Туркменистана нормы и положения
имеют прямое действие. Законы и иные акты государственных органов и должностных лиц Туркменистана
издаются на основе и в соответствии с Конституцией. Законы и иные нормативные правовые акты,
противоречащие Конституции, не имеют юридической силы.
Конституционным законом Туркменистана является принятый путем всенародного референдума или
Халк

Маслахаты

Туркменистана нормативный правовой акт, существенно затрагивающий основы

конституционного строя Туркменистана. Конституционные законы Туркменистана имеют более высокую
юридическую силу по сравнению с другими нормативными правовыми актами, кроме Конституции
Туркменистана.
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Сам по себе закон – это принятый Меджлисом Туркменистана или путем всенародного референдума
нормативный правовой акт по важнейшим вопросам общегосударственного значения.
Основное законодательство Туркмении, в соответствии с Законом Туркменистана «О нормативных
правовых актах» можно представить следующим образом:
‒

Конституция Туркменистана.

‒

Кодекс Туркменской ССР об административных правонарушениях.

‒

Арбитражный процессуальный кодекс Туркменистана.

‒

Гражданский кодекс Туркменистана.

‒

Трудовой кодекс Туркменистана.

‒

Лесной кодекс Туркменистана.

‒

Жилищный кодекс Туркменской ССР.

‒

Кодекс законов о труде Туркменистана.

‒

Уголовный кодекс Туркменистана.

‒

Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана.

‒

Санитарный кодекс Туркменистана.

‒

Кодекс о браке и семье Туркменской ССР.

‒

Таможенный кодекс Туркменистана.

‒

Кодекс Туркменистана «О воде».

‒

Кодекс Туркменистана «О земле».

‒

Налоговый кодекс Туркменистана.

‒

Кодекс Туркменистана «О социальном обеспечении».

Любой нормативный правовой акт должен содержать:
1) наименование вида акта;
2) наименование акта, отражающее предмет регулирования;
3) текст нормативного правового акта;
4) должность лица, подписывающего нормативный правовой акт;
5) дату, номер, место принятия нормативного правового акта.
Официальными источниками опубликования законов Туркменистана, постановлений Меджлиса
Туркменистана, указов Президента Туркменистана являются «Ведомости Меджлиса Туркменистана»,
«Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана», а также газеты
«Нейтральный Туркменистан» (рус. яз.) и «Туркменистана» (туркм. яз.).
Нормативные правовые акты вступают в силу через десять дней после их официального
опубликования, если настоящим законом или другими законами для данного вида акта либо в самом акте не
установлен иной срок и порядок введения в действие нормативного правового акта.
Нормативные правовые акты публикуются для всеобщего сведения или обнародуются иным
способом, за исключением содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну. Нормативные
правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан, не доведенные до всеобщего сведения, являются
недействующими с момента их принятия.
Стоит также отметить, что Закон о нормативно-правовых актах не регулирует правовой статус и
место международных договоров в системе законодательства Туркменистана.
В иерархии законов в Туркменистане следует придерживаться того неписаного факта, что общие
нормы, например, содержащиеся в общей части кодекса, имеют базовое, фундаментальное значение для
решения спорных вопросов. Учитывая правоприменительную практику Туркменистана этому правилу
необходимо следовать пока иное решение не примет законодательный орган.
В заключение, хотелось бы обратить внимание на то, что нормативные правовые акты,
перечисленные в Законе Туркменистана «О нормативных правовых актах», расположены в порядке и по
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степени их юридической силы. Нормативные правовые акты должны соответствовать Конституции
Туркменистана и другим правовым актам, имеющим более высокую, по сравнению с ним юридическую силу.
Официальное толкование нормативных правовых актов Туркменистана осуществляется принявшими их
органами и должностными лицами.
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УДК 351
Правове регулювання залучення до роботи у державних органах України іноземців
відповідно до державних інтересів
Автор: Левенець Юлія, студентка ІІІ курсу
спеціальності «Менеджмент і адміністрування»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Джулай Галина Григорівна, ст. викладач
кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
В епоху глобалізації Україна робить все можливе для встановлення тісних зв'язків з розвинутими
країнами світу. Керуючись їхнім досвідом уряд має змогу вивести державу на якісно новий рівень розвитку.
Тому залучення іноземних спеціалістів до влади є одним зі шляхів подолання кризової ситуації в країні.
Законодавча база, в свою чергу, повинна швидко реагувати на такі зміни в управлінні і прилаштовуватися до
них.
Відповідно до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011
року, іноземець - особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави
або держав [2].
2 грудня 2014 року Верховна Рада України, обираючи новий склад Кабінету міністрів, запросила на
роботу на керівні посади уряду трьох іноземних громадян. За словами експертів, іноземні фахівці внесуть
позитивні зміни, забезпечать успішну боротьбу з корупцією і здійснення реформ, які мають вирішальне
значення для країни.
Подібний досвід залучення іноземців, щоправда з власної діаспори, мають Балтійські країни та Грузія,
які свого часу задля проведення реформ запросили фахівців і патріотів із Канади, США, Франції на провідні
державні позиції.
За українським законодавством, а саме за Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» [2], іноземці не мають доступу до посад державних службовців, діяльність яких пов'язано з
державною таємницею. Тобто перед початком роботи в українському уряді, іноземні громадяни, які стануть
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державними службовцями, мають відмовитися від попереднього громадянства і набути громадянства
України.
Перед формуванням нового уряду Президент України Петро Порошенко підписав указ про надання
українського громадянства трьом іноземним фахівцям [3], підкресливши, що вони будуть займати найвищі
пости у найважливіших міністерствах.
За статтею 9 Закону України «Про громадянство» [1] іноземець або особа без громадянства можуть
бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або
зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років;
4) отримання дозволу на імміграцію;
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;
6) наявність законних джерел існування.
Проте положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб,
прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.
Планувалося прийняти закон "щодо залучення до роботи у державних органах іноземців"[4], за яким
вони протягом року зможуть працювати без відмови від свого громадянства.
Найвищим високопосадовцем, яким зможе бути іноземець, стане генеральний прокурор України. Без
українського громадянства можна буде працювати на посаді директора Національного антикорупційного
бюро, яке стане ключовим для боротьби з корупцією.
При цьому іноземцям не треба буде проходити конкурс перед призначенням на посаду. Єдиний
виняток – директор Антикорупційного бюро, де іноземці також муситимуть пройти відкритий конкурсний відбір.
До іноземців висуватимуть кілька ключових вимог – вища освіта, великий досвід роботи та знання
української мови.
Дозвіл на роботу іноземцям діятиме рік з моменту ухвалення закону. Якщо за рік людина не отримала
українського паспорта, то її мають звільнити.
Також іноземці не можуть претендувати на низку посад в уряді, які відповідають за національну
безпеку та оборону.
В кабміні іноземці не можуть бути прем’єр-міністром, міністром оборони, главою МВС, міністром
закордонних справ, міністром юстиції та інфраструктури.
Іноземці також не можуть бути заступниками цих міністрів, за виключенням міністерства юстиції.
Іноземців не допустять до керівництва прикордонної служби, служби спеціального зв’язку, комітету з
телебачення та радіомовлення, антимонопольного комітету і фонду державного майна.
У цей же список заборонених для іноземців посад потрапили космічне агентство, міграційна служба,
державний архів, пенітенціарна служба, казначейство, фінансовий моніторинг та служба з надзвичайних
ситуацій.
Спецслужби також будуть недоступними для іноземців.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо залучення до роботи у державних
органах іноземців відповідно до державних інтересів України направлено на розгляд Комітету з питань
правової політики та правосуддя. Зазначене законодавство виявляється необхідним і в сучасних умовах
потребує вдосконалення і подальшого вивчення.
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УДК 327 (510+520)
Передумови та наслідки підписання Договору про мир та дружбу 1978 року
Автор: Левицька Валентина, студентка IІІ курсу спеціальності
«Міжнародні відносини» ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Починаючи з моменту встановлення двосторонніх дипломатичних відносин, уряди Японії та
Китайської Народної Республіки бажали закріпити на офіціальному рівні дипломатичні стосунки. В 1974 році
Китайським урядом була розроблена Спільна заявка щодо укладення угоди про торгівлю, авіацію, рибальство
та інше до уряду Японії. Дана угода передбачала подальший розвиток китайсько-японських добросусідських і
дружніх відносин. Так, до кінця 1974 р., було підписано чотири двосторонні угоди про торгівлю, авіацію,
судноплавство та рибальство. Всі ці угоди відображають дух співробітництва обох сторін згідно Спільної
заяви та їх бажання подальшого розвитку дружніх відносин співробітництва в згаданих вище областях.
З 1975 року Китай та Японія розпочали переговори про укладання договору про мир і дружбу. Таким
чином, 12 серпня 1978 р., КНР і Японія підписали договір про мир і дружбу в Пекіні. Нарешті цей договір був
підтриманий обома сторонами. Від китайської сторони вів переговори та підписував

договір міністр

закордонних справ КНР з 1949 по 1958 роки Хен Кунг Чао. Японську делегацію очолював визначний
японський дипломат та нобелівський лауреат – Ісао Кавада. [1]
Договір передбачав, що обидві сторони будуть мирно співіснувати та взаємодіяти на основі п’яти
принципів мирного співіснування та намагатися розвивати двосторонні економічні відносини.
Вже відразу після підписання прем’єр-міністр КНР Хуа Го Фен відзначив «велике значення» договору
для просування добросусідських і дружніх відносин між Китаєм та Японією. У відповідь, японський прем’єрміністр Фукуда Такео заявив, що «договір має велике майбутнє для обох країн для миру і стабільності в
Азійсько-Тихоокеанському регіоні і решті світу». [2, с. 83]
В період після підписання мирного договору 1978 року до початку 1990-х років китайсько–японські
відносини характеризуються загальним «потеплінням». Це стосується і політичної, і економічної, і наукової
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сфер діяльності обох країн. Однак, існував ряд невирішених питань територіального та політичного
характеру. В першу чергу це стосувалось островів Сентаку/Дяоюдао та зростання китайських підозр щодо
відродження японського мілітаризму. Однак, це не завадило прогресу встановлення відносин.
Після економічних реформ 1979 р. китайські лідери були зосереджені над розробкою гасла
стабільності та гармонії як взаємно необхідних умов для економічного розвитку. Заради того, щоб отримати
вигоду з економічних відносин з Японією, КНР намагається з усіх сил зменшити антияпонські настрої.
Японська політика в цей період була спрямована на досягнення стратегічних зусиль в довгостроковій
перспективі поглиблення політичної та економічної взаємодії з КНР. Мета цієї політики полягала в зміцненні
позиції реформаторів в китайському уряді. Вони також прагнули зробити свій внесок у стабілізацію
двосторонніх відносин. Китайський уряд намагався відновити не тільки політичні та економічні зв’язки, а і
відносини в сфері регіональної безпеки. Як бонус, японцям дозволялося розширити свої комерційні
можливості на теренах КНР. Так, прем’єр-міністр Охіра Масайосі (1978 – 1980) відвідав у грудні 1979 р. Пекін,
і в якості дипломатичного дарунка, надав Китаю кредит в розмірі 350 млрд. єн для підтримки п’ятирічного
плану Китаю (1979 – 1984 рр.). З того часу Японія стала найбільшим донором континентального Китаю.
В економічній сфері Японія і КНР досягли великих змін. Після нормалізації в 1972 р. японо-китайських
відносин, укладення в 1978 р. договору про мир і дружбу та успішний розвиток торговельних зв'язків, Пекін,
приймаючи політику «відкритих дверей», очевидно, чимало розраховував на зустрічний рух з боку
«економічної наддержави». Ці розрахунки в цілому виправдалися. Уже на старті руху японського капіталу в
КНР президент Федерації економічних організацій Японії Інаяма підкреслював: «Для Японії найбільш
бажаним видом економічних зв'язків з будь-якою країною, у тому числі і з Китаєм, є звичайна торгівля. Однак
у відносинах з останнім ми враховуємо не тільки економічні, але й політичні аспекти цих зв'язків. Тому з
метою підтримки стабільності в регіоні і в усьому світі ми повинні крім звичайної торгівлі надавати Китаю
економічну допомогу у вигляді вивезення капіталів». [3, с. 159]
Що стосується економічних цілей Японії, то перед експортом капіталу передбачалося вирішити
актуальну для японської економіки задачу – забезпечення гарантованого імпорту з КНР природних ресурсів в
інтересах обробної промисловості і енергетики країни. Інвестиції також розглядалися в якості одного з
ефективних засобів стимулювання експорту в Китай.
Істотним чинником, що пояснює зацікавленість японського підприємництва у ввезенні капіталу в КНР,
була і залишається більш низька, порівняно з багатьма країнами, вартість робочої сили.
У 1980-х роки в Токіо неухильно зростав курс японської ієни по відношенню до долара. Це призвело
прямо до падіння конкурентоспроможності японських товарів на світовому ринку і послужило однією з причин
виникнення економічної кризи усередині країни. З урахуванням цього японські ділові кола змушені були
переглядати орієнтири зовнішньоекономічного курсу, йти на розширення експорту капіталу, в тому числі в
Китай.
Японські інвестиції в китайську економіку здійснювались у вигляді як позичкового, так і
підприємницького капіталу. Позичковий капітал розцінювався Японією в якості важливого засобу зміцнення
позицій країни на китайському ринку. Китаю надавалося:


пільгові кредити державних установ на реалізацію спільних проектів економічного розвитку КНР;



експортні кредити державних і приватних банків на цілі закупівель готової промислової продукції
Японії;



безоплатна допомога на соціально-культурні цілі.
Особливо суттєвою є роль ієнових кредитів, що надавалися КНР японським урядом на пільгових

умовах (1,25 – 4,25% річних з періодом погашення 20 – 30 років). Саме ці кредити забезпечували залучення
японських компаній до розширення капіталовкладень в Китаї. За даними Міністерства зовнішньої торгівлі і
промисловості Японії, до кінця другої програми, в 1988 році, японські компанії брали участь у здійсненні
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близько 400 проектів на території КНР. Засоби надавалися на розвиток енергетичного комплексу (освоєння
родовищ нафти, вугілля і газу), будівництво підприємств з виробництва добрив, іригаційних споруд. [3, с. 160]
Загальна сума наданих Японією Китаю коштів за 13 років з 1979 року склала 3,3 трлн. ієн, що
дорівнює 40 млрд. доларів за нинішним валютним курсом. [3, с. 160]
6 грудня 1979 р. Китай і Японія підписали «Угоду щодо сприяння культурного обміну між Китаєм і
Японією» в Пекіні. Обидві сторони домовилися розвивати двостороннє співробітництво в галузі культури,
освіти та спорту.
Науково-технічні зв'язки Японії з Китаєм, будучи складовою частиною двостороннього торговельноекономічного співробітництва, поступово набувають все більш самостійного значення. Японія при цьому
розглядає ці зв'язки, насамперед, у якості додаткового засобу для освоєння, в широкому сенсі, китайського
ринку. Для Китаю ж науково-технічні зв'язки з Японією становлять особливий, пріоритетний інтерес: країна в
процесі реформування своєї економіки відчуває величезну потребу в технологіях і науково-технічних знаннях,
якими володіє японський партнер.
Серйозні передумови розвитку співробітництва між двома країнами в галузі науки і техніки стали
створюватися проведеним у КНР з 1979 р. курсом реформ і відкритої політики. Загальний підхід до проблеми
використання іноземного технічного досвіду був визначений в 1978 р. ІІІ пленумом ЦК КПК 11-го скликання,
прийняттям наступних основних орієнтирів у розвитку сфери виробництва:


пріоритет реконструкції діючих підприємств перед будівництвом нових.



пошук «відповідних технологій»,

які відповідають китайським можливостям в області

імпорту.


зміщення акценту з технологій, призначених для виробництва металовиробів, на сучасне
програмне забезпечення.



заохочення прямих іноземних інвестицій з розрахунком на одночасне ввезення і капіталів і
технологій. [4]

Таким чином, внаслідок проведеної Пекіном політики «відкритих дверей», створюються передумови
для збільшення експорту в КНР японського капіталу. Вже на даному етапі розвитку двосторонніх зв'язків його
значення для китайської економіки досить істотне. Відзначається тенденція до зростання масштабів
інвестицій, у тому числі підприємницьких. Тим самим закладається основа для зміцнення позицій Японії на
китайському ринку для подальшого зближення між двома державами.
Також є достатні підстави вважати, що для розвитку науково-технічних зв'язків двох країн є, в цілому,
сприятливі перспективи. Зміст самого обміну де в чому буде залежати від китайської сторони, її
сприйнятливості до передового технологічного досвіду. Звертає на себе увагу той факт, що у міру
поглиблення торгово-економічного партнерства Японії з КНР набувають вагомої ролі і інші види відносин.
Поряд з торгівлею зростає, зокрема, значення діяльності спільних японо-китайських підприємств, а також
участі японського бізнесу у функціонуванні в КНР в особливих економічних зонах.
Список літератури:
1.

Sino–Japanese Treaty of Peace and Friendship [Електронний ресурс] // Ministry of Foreign Affairs of the
People’s Republic of China [Офіційна сторінка Міністерства закордонних справ Китайської Народної
Республіки].

–

Режим

доступу:

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18012.shtml
2.

Семин А.В. Эволюция и проблемы японо-китайских отношений (1972 – 1992 гг.) [Текст] / А.В. Семин. –
М. : – 1995. – 117 с.

3.

Носов М. Г. Японо-Китайские отношения [Текст] / М.Г. Носов. – М. : Наука, 1978. – 216 с.

64

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

4.

X ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Keck Z. Japan Caves to China on Senkaku Island Dispute / Zachary Keck [Електронний ресурс] // The
Diplomat: офіційна сторінка. – 2014. – 18 Oct. – Режим доступу: http://thediplomat.com/2014/10/japancaves-to-china-on-senkaku-island-dispute/

УДК 347.181
Інформаційна функція держави
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спеціальності «Правознавство»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Федоренко Тетяна Миколаївна,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова
Держава – це організація політичної влади, яка сприяє здійсненню конкретно класових,
загальнолюдських, релігійних, національних та інших інтересів в межах визначеної території. Держава –
суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним
апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних, групових,
індивідуальних інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус [1].
Функції держави – головні напрямки і види діяльності держави, обумовлені її завданнями і цілями і
такі, що характеризують її сутність. Можна класифікувати функції сучасної держави за різними критеріями:
суб'єктами, об'єктами, способами, засобами та іншими елементами державної діяльності.
Функції держави за засобами її діяльності: законодавча; виконавча (управлінська); судова;
правоохоронна; інформаційна.
Зараз ми конкретно розглянемо, саме інформаційну функцію держави.
Згідно з Конституцією України, право на інформацію знаходиться під захистом загального права на
свободу та особисту недоторканість особи. Обмін інформацією, здійснюваний за допомогою засобів зв'язку,
має і спеціальні конституційні гарантії у вигляді таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції (стаття 31 Конституції України). В умовах постійного розвитку засобів зв'язку,
конституційні гарантії поширюється на будь-які його види, в тому числі на електронну пошту, кореспонденцію
надіслану факсом тощо. Конституційний обов'язок зберігати зазначену таємницю мають виконувати як
державні установи зв'язку, так і громадські організації та приватні підприємства, що працюють у сфері
інформаційної комунікації [2].
У Конституції України (стаття 32) також зазначено, що не допускається збирання, зберігання,
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Разом з тим,
кожний громадянин має право ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною
законом таємницею. Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію
про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на
відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та
поширенням такої недостовірної інформації [2].
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Цивільний кодекс України, який серед об'єктів правовідносин називає інформацію, присвячує низку
норм різним видам інформації – правої інформації, приділяє увагу комерційному значенню інформації в нових
економічних умовах, що є явищем, безперечно, прогресивним [4].
Стаття 200 Цивільного кодексу України вперше дає визначення інформації як документованих або
публічно оголошених відомостей про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та
навколишньому середовищі, і передбачає захист прав власника таких відомостей, застосовуючи широке
поняття інформація, яке не підпадає під охорону норм авторського, патентного або іншого спеціального
законодавства [4].
Основним суб'єктом інформаційних відносин, згідно зі статтею 38 Закону «Про інформацію», є
власник інформації, який щодо об'єктів своєї власності має право здійснювати будь-які законні дії (ч. З ст. 38).
Інформація є об'єктом права власності громадян, організацій (юридичних осіб) і держави (ч. 2 ст. 38) [3].
У Законі України «Про науково-технічну інформацію» до основних завдань національної системи
науково-технічної інформації віднесена «підготовка аналітичних матеріалів, необхідних для прийняття
державними органами місцевого і регіонального самоврядування рішень з питань науково-технічного,
економічного і соціального розвитку країни» (ст. 9) [5].
Вище наведене є підставою для висновків про те, що інформаційні ресурси державних органів та
органів місцевого і регіонального самоврядування містять такі складові (підвиди інформаційних ресурсів):
інформаційні ресурси для задоволення потреб органів державної влади і управління для прийняття
управлінських рішень на всіх рівнях ієрархічної структури (формується поза органами державної влади і
управління); інформаційні ресурси про діяльність законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого і
регіонального самоврядування (внутрішній ресурс цих органів).
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НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
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канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
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Взаємодія людини з природою існувала споконвіків, адже важко уявити людину відокремленою від
природи. Ми часто, навіть не задумуючись, вступаємо в контакт з навколишнім середовищем. Проте 15–20%
жителів міст і селищ дихають повітрям, що відповідає встановленим нормативам якості, а близько 50%
споживаної населенням питної води не відповідає гігієнічним вимогам. Список подібних даних величезний.
Але й викладене свідчить, що нам – всім жителям багатою ресурсами України – пора усвідомити, що час
нерегульованого безлімітного користування природними ресурсами безповоротно закінчився.
Одним з інструментів захисту права людини на безпечне для життя і здоров’я довкілля є право.
Виробнича діяльність людини досить часто наносить навколишньому природному середовищу непоправну
шкоду. Крайнім проявом варварської поведінки людини в природі є екоцид. Екоцид (від грец.οικος – будинок і
лат. caedo – вбиваю) – масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних
ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Екоцид є кримінальнокарним діянням і розцінюється Кримінальним кодексом України як злочин [1].
Для запобігання негативним наслідкам діяльності людини, держава застосовує суворі важелі впливу
на неправомірну поведінку людини – юридичну відповідальність. Питання юридичної відповідальності за
порушення в сфері охорони природи завжди були в центрі уваги. Дану тематику у своїх дослідженнях
зачіпали такі науковці як: Балюк Г. І., Власенко В. В., Глушко В. О., Корнякова Т., Литвин О., Юречко О. В.,
Шемшучеко Ю. С., Костицький В. В., Білик І. А., Боголюбов В. А., Веденін А. А., Бринчук М. М., Плешаков А.
М., Гетьман А. П., Шульга М. В. та інші.
Правові засади кримінальної відповідальності передбачені Кримінальним Кодексом України.
Встановлення в законі і застосування на практиці кримінальної відповідальності сприяє попередженню
правопорушень, коли інші, більш м’які заходи впливу виявляються недостатніми, не результативними. У
Кодексі екологічні злочини виділені в окремий розділ – «Злочини проти довкілля» [2].
Основною метою кримінальної відповідальності за екологічні злочини є забезпечення виконання
правил охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування, захист
екологічних прав та інтересів громадян.
Екологічним злочинам притаманний ряд основних ознак: 1) вони є суспільно небезпечними діяннями
(дією чи бездіяльністю); 2) високий ступінь суспільної небезпеки цього виду злочинів обумовлений тим, що
об’єктом їх посягання є екологічна безпека, якість навколишнього природного середовища, екологічні права
громадян, а внаслідок чого заподіюється шкода або створюється загроза життю та здоров’ю людини, а також
природним екологічним системам, атмосферному повітрю, землі, її надрам, водам, лісам, тваринному і
рослинному світу, генетичному фонду, природним ландшафтам; 3) екологічні злочини є протиправними та
кримінально-карними діяннями [2; 3].
Питання ефективності юридичної відповідальності за екологічні злочини напряму пов’язане з
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ефективністю системи українського судочинства. Аналіз судової практики свідчить, що забезпечення охорони
і раціонального використання землі та її надр, водних ресурсів, атмосферного повітря, рослинного і
тваринного світу, оздоровлення екологічної обстановки потребує підвищення рівня здійснення правосуддя в
справах про відповідальність за порушення природоохоронного законодавства (Див.: Постанову Пленуму
Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17) [3]. Так, Пленум Верховного Суду України постановив
звернути увагу судів на необхідність усунення наявних недоліків і необхідність вдосконалення практики
розгляду кримінальних та цивільних справ про порушення законодавства про охорону природи, забезпечення
правильного і однакового застосування цього законодавства, неухильного додержання положень Закону
«Про охорону навколишнього природного середовища» [4].
Але постає й інша проблема – судді не завжди готові вирішити такі непрості категорії справ. Суди
мають проявляти принциповість та підвищувати ефективність застосування правових засобів до припинення
порушень законодавства про охорону природи. А також суди повинні активніше виявляти причини й умови,
що сприяють екологічним правопорушенням, реагувати, з метою їх усунення, винесенням правосудних ухвал,
розширювати гласність судових процесів у такій категорії справ.
На наш погляд, перш за все, поліпшувати ситуацію потрібно шляхом удосконалення діяльності
природоохоронних органів, оскільки саме ними першочергово виявляються ці специфічні види злочинів.
Проблем в їхній діяльності вдосталь, зокрема брак фінансових та людських ресурсів. Проте превентивна
функція реалізовувалася б набагато краще, якби інспектори з охорони навколишнього природного
середовища були належно забезпечені транспортними засобами, або кількість інспекторів дозволяла
оглядати хоча б 1 раз на день найбільш цінні природні об’єкти.
Підбиваючи підсумок, хотілося б звернути увагу на неефективність кримінальної відповідальності за
екологічні злочини. Причина цього криється не тільки в недоліках діяльності правоохоронних органів; адже
екологічні проблеми, тісно пов’язані з соціально-економічними, політичними та ін. сферами. Екологічні
проблеми важко вирішити за допомогою лише кримінальної репресії: досвід показує, що ключ до їх вирішення
лежить в площині концептуального, політичного, виховного, морального характеру, а вже потім – юридичного,
кримінального.
На наш погляд, можна погодитися з думкою про те, що декриміналізація деяких екологічних злочинів
буде сприяти посиленню боротьби з ними, так як створюватиме умови для швидкої і неминучої
відповідальності за них. Інші ж вважають, що жорсткіша відповідальність покаже кращий результат. Практика
свідчить, що сама по собі жорсткість покарання, яка не підтримується комплексом соціальних заходів, аж ніяк
не знижує злочинності. Більш того, необґрунтоване посилення покарань, так само, як і невиправдане їх
пом’якшення, може знизити їх ефективність.
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Специфіка державного регулювання ринку праці та
моделі трудових відносин в країнах Європейського Союзу
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канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
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Кожна людина має право на працю, що саме є одним із найбільш важливих соціально-економічних
прав і визначає можливість людей займатися працею для забезпечення свого матеріального добробуту, так і
духовного розвитку в умовах свободи та гідності, економічної безпеки та рівних можливостей. Забезпечення
цього права набуває особливої гостроти в умовах економічної кризи, зростання рівня безробіття, масового
порушення трудових прав працівників, і особливо важливою тут видається роль держави, яка має здійснити
усіх можливих заходів щодо захисту і реалізації права на працю, та зробити усе від неї залежне щоб, була
повага до цього права [1].
Актуальність цієї теми обґрунтована тим, що подальша трансформація ринку праці в ЄС, має
відбуватися шляхом адоптації державної політики у сфері зайнятості з урахуванням нових викликів в середині
ЄС, зокрема забезпечення вільного руху робочої сили і реалізації надійної стратегії зайнятості [4].
Специфіку державного регулювання ринку праці та моделі трудових відносин, в країнах
Европейського Союзу, досліджували вчені М. О. Амоші; О. В. Грішнов, С. О. Бандура, П. П. Зураб, М. О.
Зоммер та інш.

Вони вважали та вимагали належного обґрунтування, можливості використання

європейського досвіду регулювання ринку праці, для вироблення міцної та адекватної стратегії зайнятості [2].
Відтак, слід розглянути досвід основних країн Європейського Союзу у сфері державного регулювання
ринку праці та відповідні моделі. Визначальними факторами, які впливають на розвиток ринку праці
європейських країн, є глобалізація, яка зумовлює посилення конкурентної боротьби на світовому рику і є
причиною вибору європейськими країнами інноваційної моделі розвитку [2]. Продуктивність праці
європейських країн дещо нижча, ніж у США. Саме це явище пов’язано із намаганням європейських урядів
залучити якомога більше безробітних до сфери зайнятості. Тому, у результаті деякої лібералізації ринку праці
в країнах ЄС відбулося зростання часткової зайнятості, зростання кількості тимчасових контрактів,
зменшення відрахувань на соціальне забезпечення некваліфікованих працівників. У цілому це призвело до
зниження загального показника продуктивності праці в європейських країнах [3]. Дві основні моделі
державного регулювання трудових відносин у ЄС: рейнська (Франція, Німеччина, скандинавські країни) та
англосаксонська (Великобританія, США та ін.). Рейнська, яка є європейська модель побудована на
припущенні, що наймана робоча сила об’єктивно займає складні позиції на ринку праці, ніж роботодавці, а
тому потребує державного захисту у формі досить високих рівнів законодавчо встановленої мінімальної
заробітної плати, соціального та медичного страхування. У межах англосаксонської моделі роботодавці та
наймані працівники розглядаються як «рівні гравці» на ринку, а держава лише забезпечує безперебійне
функціонування необхідних для ринку елементів: конкуренції, юридичної системи, обмеження монополій та ін.
[3].
Механізм зайнятості в Німеччині, передбачає що, працівники і роботодавці зобов’язані вступити к
корпоративні спілки – відповідно профспілки та союзи роботодавців, їхні взаємовідносини регулюються
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Федеральним відомством праці, яке володіє законодавчо закріпленим монопольним правом на проведення
політики зайнятості відповідно до соціально-економічної політики уряду [4].
Наступним виступає регулювання ринку праці у Великобританії, що здійснюється за мінімальною
участю держави та профспілок. Тобто, держава слідкує за тим щоб підтримувалася певна відповідність між
попитом та пропозицією на ринку праці. Особливістю у Великобританії виступає, саме наявність державних
програм з професійної підготовки безробітних; державне субсидування роботодавців; наявність добре
розвиненої системи соціального страхування на випадок безробіття.
Для країн Північної Європи характерним є створення розгалуженої системи соціальної підтримки всіх
громадян, яка фінансується із загальних доходів держави. Активна політика держави у сфері зайнятості в
таких країнах, як Швеція та Норвегія, зорієнтована на застосуванні заходів з попередження безробіття в
поєднанні з підтримкою безробітних, яка включає в політику зайнятості цих країн обмежувальну фіскальну
політику; політику солідарності в заробітній платі; створення нових робочих місць, підтримку в секторах
економіки [3].
Бажано виділити декілька напрямків, саме які є визначальними у вирішенні проблеми на ринку праці
та головними аспектами політики зайнятості в країнах Європейського Союзу - збільшення чисельності
економічно активного населення; збільшення тривалості активно-трудового життя за рахунок молоді на ринку
праці; підвищення мобільності робочої сили в середині ЄС [2].
Узагальнюючи, можна стверджувати, що європейський досвід передбачає, при формуванні моделі
ринку праці, обов’язково приймати умови, коли соціально орієнтована ринкова економіка підтримує високі
темпи економічного зростання та соціального консенсусу. Тоді можна стверджувати, що досягненням такої
рівноваги може здійснюватися лише на основі діалогу, стабільних відносин між громадянами, роботодавцями
і державою, узгодженням між ними на законодавчому рівні основних принципів партнерства.
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В даній роботі ми досліджуємо та аналізуємо одну з актуальних проблем сучасного світу – захист
прав національних меншин. Етнічна та расова напруженість, що існували роками, виявляються сьогодні у
вигляді актів насильства – умисні фізичні, психологічні та економічні спрямування кривдника по відношенню
до інших людей – або і іноді, навіть, як збройні конфлікти (у Ірані, США, Близькому та Середньому Сході та
ін.).
Проблему захисту прав національних меншин (далі меншин) серед українських вчених-юристів
досліджували: М. О. Биков, Вс. Мицик, В. П. Колісник, П. М. Рабинович та ін. Серед зарубіжних авторів, які
досліджували цю тему, слід виділити праці Ф. Гекмана, А. Хонора, Г. К. Шеу. Проте, незважаючи на широке
визнання прав та свобод національних меншин ця проблема є малодослідженою.
Тому, метою цього дослідження є аналіз «Декларації про права осіб, що належать до національних
або етнічних, релігійних та мовних меншин» [1], яку прийнято резолюцією 47/135 Генеральної Асамблеї ООН
від 18 грудня 1992 року» (далі – Декларація), зокрема в Україні. Адже, найбільш повно система захисту прав
меншин на рівні ООН відбита в Декларації про права осіб, що належать до національних чи етнічних,
релігійних і мовних меншин 18 грудня 1992 року. У ній викладені права меншин на національну самобутність,
захист із боку держави проживання, користування своєю культурою, мовою, вірою, створення своїх об’єднань,
вільні контакти через кордони з громадянами тієї самої національності, що проживають в інших державах,
активна участь у вирішенні будь-яких питань, що стосуються їх. Також у Декларації зафіксовані обов’язки
держав стосовно меншин.
На думку В. Мицика, національна меншина – це спільнота, що складається з осіб, які є громадянами
даної держави, не належать до титульної національної спільноти, чи корінних народів даної держави, та
самовиражають себе як представники певної національної меншини [2].
Термін «меншість» часто зустрічається під час дискусій на тему громадянських чи колективних прав,
які стали популярними в ХХ-му столітті. Члени меншин часто зазнають утисків в суспільстві,в якому вони
живуть. Причиною цієї дискримінації може бути визнання приналежності індивіда до меншості, не залежно від
його особистих досягнень. Дискримінація також може виникати непрямо, через наявність соціальних структур,
які по-різному доступні всім.
Захист прав національних меншин – це система принципів, норм, інституцій, заходів спрямованих на
забезпечення належної реалізації, запобіганню порушень і відновлення порушених прав національних
меншин.
Захист національних меншин в Україні складається з 2 частин: захист прав національних меншин в Україні за
міжнародним правом, які в свою чергу складаються з нормативної та інституційної системи захисту прав
національних меншин та захист прав національних меншин за внутрішньодержавним правом (стаття 1
Декларації «держави захищають на їх відповідних територіях існування та самобутність національних чи
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етнічних, культурних, релігійних та мовних меншин та заохочують створення умов для розвитку тої
самобутності») [1].
Також, особи, що належать до меншин мають право користуватися досягненнями своєї культури,
сповідувати свою релігію та проводити релігійні обряди, а також користуватися своєю мовою у приватному
житті та публічно, вільно та без втручання чи дискримінації у будь-якій формі (ст. 2 Декларації: «особи, що
належать до меншин, мають право користуватися досягненнями своєї культури, сповідувати свою
релігію та використовувати релігійні обряди, а також користуватися своєю мовою у приватному житті
та публічно, вільно та без втручання чи дискримінації у будь-якій формі») [1].
Держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам, які проживають на її території,
рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права, здійснювати ці права індивідуально чи з іншими
членам групи, підтримує розвиток національної самосвідомості й самовиявлення. Усі громадяни України
користуються захистом держави на рівних підставах. При забезпеченні прав осіб, які належать до
національних меншин, держава виходить з того, що вони є невід’ємною частиною загальновизнаних прав
людини (ст. 3 Декларації: «особи, що належать до меншин, можуть здійснювати свої права, в тому числі
права, викладені у цій Декларації, як індивідуально, так і спільно з іншими членами своєї групи без будь-якої
дискримінації») [1].
Згідно із п.1 ст. 4 «учасники беруть на себе зобов’язання гарантувати особам, що належать до
національних меншин, право на рівність перед законом і рівний захист з боку закону. У цьому зв’язку будьяка дискримінація, заснована на належності до національної меншини, забороняється» [1]. Яким саме чином
реалізовуватимуться ці гарантії, держава вирішує на свій розсуд. Також у п.4 і п.5 ст. 4 Декларації зазначено,
що «особи, що належать до меншин, мають право активної участі в культурному, релігійному,
громадському, економічному та державному житті. Держави вживають необхідні заходи для забезпечення
того, щоб особи, які належать до меншин, могли повністю та ефективно здійснювати свої права людини
та основні свободи без будь-якої дискримінації і на підставі повної рівності перед законом» [1].
Якщо, в 1 – 4 ст.ст. Декларації основну увагу приділялося правам користування меншин своєю
культурою, сповідувати свою релігію, рівності перед законом, праву вільного користування своєю мовою, то в
ст.ст. 5 – 7 розглядається національна політика з урахуванням законних інтересів осіб, що належать до
меншин, з метою заохочення та поважання прав, викладених у Декларації.
В тексті ст. 9 визначено, що спеціалізовані установи ООН та інші організації сприяють повному
здійсненню прав та принципів, викладених у Декларації, в рамках їхніх відповідних сфер компетенції [1].
Захист меншин в Україні регулюється Конституцією, Декларацією прав національностей України та
законом «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р [4; 5; 6].
Держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам, які проживають на її території,
рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права, здійснювати ці права індивідуально чи з іншими
членам групи, підтримує розвиток національної самосвідомості й самовиявлення. Усі громадяни України
користуються захистом держави на рівних підставах. При забезпеченні прав осіб, які належать до
національних меншин, держава виходить з того, що вони є невід’ємною частиною загальновизнаних прав
людини.
До національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю,
виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою. Держава гарантує всім народам
право на збереження їх традиційного розселення і забезпечує існування національно-адміністративних
одиниць, бере на себе обов’язок створювати належні умови для розвитку всіх національних мов і культур [4;
5; 6].
Законодавство України гарантує всім народам і національним групам право вільного користування
рідними мовами в усіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання і
розповсюдження інформації. Усім громадянам України кожної національності гарантується право сповідувати
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свою релігію, використовувати свою національну символіку, відзначати свої національні свята, брати участь у
традиційних обрядах своїх народів [4; 5; 6].
Держава гарантує всім народам право створювати свої культурні центри, товариства, земляцтва,
об’єднання. Ці організації можуть проводити діяльність, спрямовану на розвиток національної культури,
проводити в установленому законом порядку масові заходи, сприяти створенню національних газет,
журналів, видавництв, музеїв, художніх колективів, театрів, кіностудій. Будь-яке пряме чи непряме обмеження
прав і свобод громадян за національною ознакою забороняється й карається законом [5].
Проаналізувавши тексти правових актів у сфері захисту прав національних меншин, можна зробити
висновок про досить високий рівень нормативного забезпечення прав національних меншин як на
міжнародному, так і національному рівнях. На наш погляд, труднощі в питанні захисту прав національних
меншин полягають у площині реалізації даних прав.
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УДК 327:620.9 (438)
Енергетична політика Польщі
Автор: Нароженко Юлія, студентка IІІ курсу спеціальності
«Міжнародні відносини» ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Польща в останні два десятиліття реформувала свою електроенергетичну галузь, перейшовши від
централізованого керування енергосистемою до ринкових принципів. Однак процес перетворення польської
енергетики мав свої особливості. З початку 90-х років пріоритетом для галузі стало залучення інвестицій для
заміни виведених з ладу застарілих потужностей. Як з'ясувалося, найбільшим інвестором у польську
енергетику могло бути тільки держава.
Зовнішньополітична

активність

Польщі

з

забезпечення

національної

енергетичної

безпеки

характеризується як загальними рисами для держав-імпортерів енергоносіїв, так і рядом нетипових
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особливостей [1].
На рівні тлумачення самого поняття енергобезпеки Варшава повністю дотримується позиції країнспоживачів сировини, для яких ключовими факторами є надійність поставок, справедливість цін, а також
диверсифікованість видів енергоносіїв, їх джерел і напрямків поставок.
У дійсності ж в енергетичній стратегії Польщі на передній план виступають політичні фактори,
обумовлені не стільки фактичним рівнем погроз стійкості паливно-енергетичного сектора, скільки
дискурсивним відбиттям можливих ризиків. Зокрема, незважаючи на більш серйозний ступінь залежності
Польщі в поставках нафти та нафтопродуктів з Росії порівняно з природним газом, торгівля першим видом
сировини реалізується в рамках ринкових механізмів і практично не є предметом політичного втручання, у той
час як "блакитне паливо" останнім часом являє собою найбільш демонстративний приклад політизації та
сек’юритизації енергетики. Дане штучне перенесення проблеми з області прагматичної в область стратегічну
визначає і відповідне відношення до застосовуваних механізмів її рішення [2].
У цілому, польський підхід до забезпечення енергетичної безпеки можна характеризувати як
реалістичний, а іноді і націоналістичний, оскільки він ґрунтується на зміцненні державної участі в енергетичній
галузі країни та недопущенні збільшення залежності від закордонних країн. У той же час на рівні політичних
декларацій Варшава виражає прихильність курсу «вашингтонського консенсусу», що лежить в основі
загальноєвропейської енергетичної стратегії, що виходить з принципів лібералізму, конкуренції та
екологічності, але при цьому залишає певну свободу дій державам-учасникам ЄС [3]. Так, заходу щодо
лібералізації торгівлі електроенергією та природним газом були лише формально дотримані Польщею, у той
час як на практиці привели лише до посилення державного контролю в енергетичній галузі та скороченню
іноземного впливу. Більш того, досить показові амбіції зі створення регіонального газового хаба на території
країни, що, у перспективі, крім розподілу ризиків газового сектора між регіональними учасниками, а значить і
непрямого зміцнення енергобезпеки кожної з країн, що беруть участь, також може привести і до посилення
польського впливу на енергетичних ринках, замкнувши їх на Варшаву.
Взаємини Польщі з ЄС в області енергетики будуються на нерівноцінному співробітництві. Країна є
бенефіціаром ряду загальноєвропейських інфраструктурних проектів, при цьому віддаючи переваги тим з них,
що сприяють зміцненню власної енергетичної безпеки. Наприклад, в області побудови та розширення
транскордонної газової інфраструктури Польща в більшій мірі орієнтується на Словаччину, здатну в
майбутньому забезпечити доступ до таких джерел палива, як австрійський газовий хаб Баумгертен, а також
газопровід "Набукко" і хорватський термінал СПГ, ніж на сусідню Литву, що не має альтернативних Росії
джерел поставок сировини.
З іншого боку, Польща намагається використати інститути ЄС як платформу просування власних
енергетичних інтересів, прикладом чого з'явився арбітражний розгляд Європейської комісії з ВАТ "Газпром",
використане Варшавою з метою шантажу російської компанії в цінових питаннях. Країною декларуються
прагнення по посиленню власної ролі на загальноєвропейському рівні та ініціюванню нових програм і проектів
в області енергетики, як у випадку з останньою ініціативою прем'єр-міністра Д. Туска зі створення
"енергетичного союзу", формованого винятково в інтересах нетто-імпортерів енергетичної сировини [4].
Втілення в життя польської енергетичної стратегії в багато стримується більш консервативними
західноєвропейськими державами та інститутами ЄС. У якості ж основних союзників на міжнародній арені в
області енергетичного співробітництва виступають держави Вишеградської групи, у цілому поділяючі
побоювання Польщі з приводу загроз енергетичній безпеці з боку Росії. Країни Балтії та Німеччина в
енергетичній політиці Варшави є партнерами ad-hoc, оскільки існуючі транскордонні можливості накладають
певні обмеження на можливість кооперації ринків енергетичної сировини.
Щодо країн пострадянського простору Польща використовує два різних підходи: перший
спрямований на "стримування" енергетичної експансії Росії, а другий – на залучення країн-учасниць Східного
партнерства ЄС у сферу впливу норм і правил єдиної Європи.
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Найбільш амбіційними проектами Польщі, спрямованими на зміцнення національної енергетичної
безпеки, є спорудження атомної електростанції на території країни та будівництво СПГ термінала в порту
Свиноусті. Перша ініціатива, розробка власної мирної ядерної програми, поки перебуває на підготовчому
передінвестиційному етапі. За винятком створення адміністративної структури, відповідальної за підготовку
будівництва АЕС, і необхідного юридичного фундаменту Польща так і не просунулася в реалізації проекту з
2009 р. [5].
На державному та корпоративному рівні проводиться активна діяльність з залучення іноземних
технологій та інвестицій, однак остаточного рішення прийнято так і не було. Єдиним однозначним
результатом робіт зі створення атомної енергетики в Польщі є свідоме дискримінаційне обмеження можливої
російської участі в проекті.
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Доктрина недопустимости обратной силы правового акта, ухудшающего правовой статус
социосубъектов гласит, что правовой акт, ухудшающий правовой статус социосубъектов не
распространяется на те правоотношения, который начались до вступления данного правового акта в
силу) [1], что отражено в международном и отечественном законодательстве, когда согласно:
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1. Части 1 ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических правах, не может
назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению в момент совершения
уголовного преступления. Если после совершения преступления законом устанавливается более легкое
наказание, действие этого закона распространяется на данного преступника [2].
Как видим, в данном случае эта доктрина отражена не в полной мере и относится к правовому
регулированию лишь противодействия криминальным правонарушениям, в то время как более правильно
говорить о недопустимости обратной силы любого правового акта, ухудшающего правовой статус
социосубъекта.
2. Части 1 ст. 58 Конституции Украины, законы и иные нормативно-правовые акты не имеют
обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица
[3].
Основной закон гораздо лучше, но также не полностью и точно отражает сущность данной
доктрины. Ведь и здесь вновь говорится лишь о смягчении или отмене ответственности лица, тогда как,
согласно положений природного права, основанном на общечеловеческих ценностях и принципе
справедливости, и указанной доктрины, нельзя распространять на уже существующие правоотношения
любой правовой акт, который, так или иначе, ухудшает правовой статус социосубъекта вообще [1].
Несправедливо,

когда

социосубъект,

перспективно

планируя

и

осознанно

осуществляя

общественную деятельность, начинает определенные правоотношения (общественные отношения,
урегулированные правом, в данном случае образовательным законодательством) в строгом соответствии
с их существующим правовым регулированием, а, впоследствии (особенно кощунственно незадолго до
достижения заветной цели этих правоотношений) кто-то волюнтаристски меняет этого правовое
регулирование таким образом, что правовой статус социосубъекта ухудшается, нередко существенно и,
даже таким образом, что завершение начатых правоотношений уже становится невозможным либо, по
крайней мере, весьма затруднительным или при новых требованиях нецелесообразным [1].
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УДК 327.5(8)
Друга Тихоокеанська війна 1864-1866 рр. як дестабілізуючий фактор у Латинській Америці
Автор: Орєхов Артем, студент IІІ курсу спеціальності
«Міжнародні відносини» ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Територіальні конфлікти є одними з найбільш проблемних у світовій політиці, адже їх вирішення
потребує як згоди конфліктуючих сторін, так і рішення міжнародної спільноти. Більшість суперечок у
Латинській Америці виникли в постколоніальний період, коли кордони держав не мали чіткого розмежування.
Ресурси, поширення впливу та економічна вигода спонукають держави до антагонізму та подальшого
переділу територій. Одним з таких прикладів є чилійсько-болівійський конфлікт.
Актуальність теми полягає в чисельних війнах та заморожених конфліктах у світі, причиною яких є
спірні території або зони впливу. В тому числі, можна провести паралелі із сучасними українськими реаліями.
Вирішення подібних проблем стабілізує міжнародну систему безпеки та допомагає зберегти встановлений
світоустрій, кожен суб’єкт якого має визначну роль. Також варто пам’ятати, що будь-які територіальні зміни
можуть призвести до нових воєн та краху цілої системи міжнародних відносин.
Територія пустелі Атакама та прилеглих районів має безліч переваг: значні запаси селітри, міді та
добрив, вигідне географічне положення та вихід до Тихого океану. Згідно з договором 1866 р., укладеного між
країнами-переможцями Першої Тихоокеанської війни, землі на південь до 24 широти (до району
Антофагаста) відійшли до Болівії, а всі ресурси спірних територій ділилися порівну [1].
Чилійська сторона вимагала перегляду умов, від чого Болівія категорично відмовлялася. У 1874 р.
був укладений секретний договір між Болівією та Перу, що значно посилило конфронтацію з Чилі. Союзники
намагалися долучити до угоди й Аргентину, але та відмовилася. Відповідно до нього, перуанці отримували
значний прибуток від торгівлі селітрою.
У 1878 р. болівійський диктатор Даза видав указ про підвищення податків для чилійських підприємств
на території загального користування. Це стало останнім поштовхом до війни між державами. Перу не мала
змоги воювати, тому намагалася вирішити питання дипломатичним шляхом. У свою чергу, уряд Чилі розірвав
дипломатичні відносини з Болівією, і вже 14 лютого 1879 р. військовий корабель Бланка Енкалада прибув до
порту Антофагасти, але війну Болівії та Чилі було оголошено лише 5 квітня 1879 р.
Більшість військових дій велися на морі через несприятливий рельєф та клімат. Активні
протиборства почалися наприкінці 1879 – на початку 1880рр., що ознаменувалися перемогами Чилі та
закріпили їх позиції на морі. Внаслідок цього, провінції Тарапака, Аріка та Такна стали чилійськими. Бій біля
Такни був нищівним для болівійських військ, через що країна вийшла з війни [2].
У січні 1881 р., після боїв у Сан-Хуані, чилійські війська вторглися до столиці Перу – Ліми.
Перуанський правитель Піерола втік із країни, що призвело до повного хаосу у внутрішній політиці. Уряд був
замінений громадським управлінням, яке згодом розкололося на регіональні керівництва.
Провідним політичним діячем Перу став Мігель Іглесіас, котрий видав маніфест 31 серпня 1882 р.,
згідно з яким терміново необхідно укласти мирний договір із Чилі, навіть якщо це коштуватиме територій. Але
військові за допомогою індіанців чинили помітний опір чилійцям в районі Анд, обороняючись ще майже 2
роки, та поразка перуанських партизанів біля Уамачуку означала остаточну перемогу Чилі.
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Важливим чинником є зовнішня підтримка конфліктуючих сторін. Якщо Чилі підтримувала Велика
Британія, то Болівію та Перу – США. Це пояснюється тим, що дані держави були в стані конфлікту, відповідно
до відносин між новоутвореною державою та колишньою метрополією. До того ж, європейські держави на
чолі з Британією, потребували більше ресурсів, у тому числі й селітру та мідь. Велика Британія, як потужна
морська держава, мала змогу постачати кораблі та озброєння для чилійського флоту, адже обидві держави
мали визначне геополітичне становище на своєму континенті.
За різними підрахунками, у ході війни загинуло від 14 до 23 тис. осіб. Значна кількість прибережних
міст були зруйновані, так само як і військові та морські потужності Перу та Болівії. Переможені країни, які ще
за результатами Першої Тихоокеанської війни мали безліч переваг, на цей раз вимушені були поступитися
територіями Чилі та відмовитися від своїх претензій.
Тож, Друга Тихоокеанська війна є безпосередньою причиною до розгортання чилійсько-болівійського
конфлікту та виникнення вогнища подальшої конфронтації в побережній зоні Андського регіону. Протидіяти
країни конфедерації вже не мали сил, тому вимушені були погодитися на будь-які умови чилійської сторони.
До того ж, Болівія опинилася в певній ізоляції як в економічному, так і в геополітичному плані [3].
Відповідно до домовленостей, провінція Тарапака назавжди перейшла під вплив Чилі. Території
Аріка й Такна були приєднані до Чилі на 10 років, після чого мав відбутися референдум серед місцевого
населення, що мав на меті вирішити подальшу долю провінцій. Але цього так і не відбулося. За сприяння
США, 1929 р. більша частина Такни повернулася до Перу, але Аріка й Тихоокеанське побережжя залишилися
в складі Чилі.
Після нищівної поразки, Болівія була практично ізольована від інших держав регіону. Окрім
економічного занепаду, країна зазнала суттєвих територіальних втрат. Вона втратила південно-західні
території та вихід то Тихого океану. В обмін на це, Болівія отримала компенсацію в розмірі 300 тис. фунтів, а
також право на безкоштовну торгівлю за посередництва північних портів Чилі. Дані зміни були засвідчені в
договорі 4 квітня 1884 р. Також у подальшому планувалося будівництво дороги Аріка – Ла-Пас [4].
Це означало остаточну втрату морського флоту та припинення активної торгівлі з країнами світу. Але
знесилена держава вже не мала наміру чинити опір, а лише чекала на внутрішні реформації та допомогу
міжнародної спільноти. До того ж, Болівія де-юре визнала всі свої втрати.
Таким чином, станом на кінець ХІХ ст., Чилі стала провідною державою регіону як в економічній, так і
в військово-морській сферах. Фактично запанувавши над західним побережжям Південної Америки, держава
мала змогу диктувати свої умови та залучати закордонний капітал. Також із новими територіями та ресурсами
з’явилася можливість для розвитку нових галузей промисловості.
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канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Зовнішня політика Ізраїлю є головним елементом у виконанні стратегічної мети країни. Основне
завдання політичної сили Ізраїлю є подолання дипломатичної ізоляції, прагнення визнання з боку інших країн,
встановити дружні відносини з якомога більшою частиною держав світу. Як і багато інших країн, Ізраїль у
своїй історії практикував та здійснював відкриту і таємну дипломатію задля досягнення своїх основних
національних цілей. Також, ізраїльська влада завжди прагнула сприяти посиленню імміграції євреїв до
Ізраїлю та захистити єврейську діаспору за кордоном.
Основою сучасного світу є розвиток міжнародних відносин, тому основна увага даного питання
сфокусована на арабо-ізраїльському конфлікті, активні дії якої протікали з 2000-2004 роки.
На початку ХХІ століття, розвиток зовнішньополітичного курсу Ізраїлю, був направлений на
укріплення міждержавних відносин з країнами заходу та протидії анти-ізраїльської політиці, яка проводилась з
боку країн близькосхідного регіону.
Інтифада Аль-Акса – це збройне повстання палестинських арабів проти ізраїльської влади на
території Західного берега річки Йордан і Сектора Гази.
Повстання та сутички між палестинцями та ізраїльтянами відбулися 27 вересня 2000 року, і
характеризувалися

посиленню

арабо-ізраїльського

конфлікту.

З

арабської

«Інтифада»

означає

–

«потрясіння». Взагалі Аль-Акса – це назва відомої мусульманської мечеті, яка була побудована ще в VIII
столітті на Храмовій горі в Єрусалимі. Це місце є священним в іудаїзмі і також вважається третім за святості в
ісламі. Тому, безпосереднім приводом для початку другої палестинської інтифади став візит лідера
ізраїльського правого блоку «Лікуд» Аріеля Шарона до Храмової гори в Єрусалимі, що розглядалося
керівництвом Ізраїлю, як легітимний акт, оскільки за умовами мирних угод, доступ до храму був відкритий для
віруючих усіх релігій. У зв'язку з цим друга палестинська інтифада іноді іменується «Інтифада Аль-Акса».
Річ у тому, що у жовтні 2000 року, на півночі Ізраїлю в арабських містах і селах пройшли масові
заходи та демонстрації, які супроводжувалися перекриттям доріг, підпалом автомобільних шин, закиданням
камінням проїжджих машин і зіткненнями з ізраїльською поліцією. В результаті цих подій, було вбито 13
чоловік та поранено десятки людей з боку демонстрантів та поліції [1].
Крім того, друга інтифада була активно реалізована завдяки терористичним заходам з боку
смертників, які прибували до Ізраїлю зі сторони Сектору Гази, Іудеї та Самарії. На ці аморальні дії, влада
Ізраїлю відповіла встановленням блокпостів на певних напрямках, інтенсивними рейдами по затриманню
терористів (в разі опору ізраїльським спецпідрозділам, відбувалося фізичне знищення терористів), було
введено заборону на відвідування євреями палестинських територій [2].
Пік інтифади припав на початок березня 2002 року, коли відбулися теракти, як в Ізраїлі, так і в Іудеї
та Самарії. Своєї апогеї інтифада набула, коли відбувся жахливий за наслідками і великий за розмірами
теракт у пасхальний вечір в готелі міста Нетанія [3].
У квітні 2002 року пройшла операція «Захисна стіна», територіальні рамки якої, розташовувалися на
Західному березі річки Йордан. Ця операція була розпочата після теракту в готелі «Парк» та серії терактів в
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які відбулися за попередні місяці. З військової точки зору операція «Захисна стіна» завершилася успіхом.
Була зупинена хвиля терактів, спрямованих проти цивільного населення Ізраїлю. Були знищені сотні
терористів, в тому числі організатор теракту в готелі «Парк» Кейс Адуа, захоплені сотні документів, зброя,
вибухівка. ЦАГАЛ отримав можливість безперешкодно входити на територію Палестинської автономії в цілях
арешту підозрюваних у тероризмі [4].
Ця напруженість викликала все більше заклопотаність в арабському світі. Є очевидним те, що
палестинська проблема стала важливим фактором радикалізації «арабської вулиці», що уявляло однакову
небезпеку для світських та теократичних ісламських режимів. Принц Саудівської Аравії Абдалла
запропонував компромісний план врегулювання, прийнятий в цілому на арабській нараді в Бейруті в квітні
2002 року. В плані йшла мова, про готовність усіх арабських країн нормалізувати відносини з Ізраїлем в обмін
на його пропозиції щодо кордону, який існував на 4 червня 1967 року. Цей план запізнився на 35 років, хоча в
1967 році, наміри Ізраїлю залишити під своїм суверенітетом Східний Єрусалим підривало можливості пошуку
компромісів в обмін на повернення територій. Арабська ініціатива отримала міжнародну підтримку та стала
розглядатися, як один з головних варіантів урегулювання конфлікту [5].
Після квітня 2002 року, друга інтифада пішла на спад і до осені стало набагато менше акцій
терористів і зіткнень з збройними силами та поліцією.
Дослідники інтифади вважають, що переломний момент відбувся у листопаді 2004 року, тому що у
паризькій лікарні помер беззмінний лідер палестинців Ясир Арафат. На початку 2004 року, ізраїльські ВПС
знищили главу ХАМАСу шейха Ахмеда Ясина і його наступника Рантісі. Тому з відходом зі сцени лідерів
палестинців, інтифада почала носити вже дезорганізований і, як правило місцевий характер, не охоплюючи
всю територію Палестинської Автономії [6].
В результаті терористичних актів, організованих радикальними ісламськими рухами ХАМАС та
Хізбалла, за три роки у містах Ізраїлю загинули понад 200 мирних жителів, більше ніж 1400 постраждали.
Крім того, друга інтифада призвела до економічного спаду в Ізраїлі та Палестинській Автономії.
Формально друга інтифада триває донині тому, що не було видано жодного акту про її припинення.
Тим не менш, в грудні 2008 року, після нанесення ізраїльською авіацією великомасштабних ударів по
території сектора Гази, лідери ХАМАС закликали населення Палестини до початку третьої інтифади [7].
Отже, друга інтифада – це збройне повстання палестинських арабів проти ізраїльської влади на
території Західного берега річки Йордан і Сектора Гази, яке характеризувалося спочатку протестами, а потім
значними терористичними актами з богу ХАМАСу та Хізбалли, під час яких загинуло щонайменше 200
цивільних громадян та більш ніж 1400 осіб були поранені. Формально друга інтифада триває донині тому, що
не було видано жодного акту про її припинення.
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канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
В роки Другої світової війни від рук нацистів загинуло 6 млн. євреїв. Трагедія європейського
єврейства спонукала до активізації сіоністського руху, який розвивався під гаслом: «Тільки у власній державі
євреї можуть почувати себе в безпеці».
29 листопада 1947 р. Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів – 33 «за», «проти» –13, прийняла
резолюцію про розподіл Палестини на єврейську та палестинську держави. Євреї вітали це рішення,
арабський світ категорично заперечував резолюцію ООН. 14 травня 1948 р. була проголошена держава
Ізраїль.
В 1948 році Ясір Aрaфaт вступив нa інженерний фaкультет Університету Фуaдa (мaйбутнього
Кaїрського університету). 1952 року він створив Союз пaлестинських студентів, і обирaвся головою 4 роки
підряд [1]. В 1956 році, коли aнгло-фрaнко-ізрaїльські сили рвaлися до нaціонaлізовaного Нaсером Суецькому
кaнaлу, лейтенaнт Aрaфaт уже комaндувaв зaгоном підривників у склaді пaлестинських формувань [2].
В 1959 році виник «ФAТХ» – «Рух за визволення Палестини». Головнa метa оргaнізaції – звільнення
Пaлестини шляхом збройної боротьби. Перші aкції ФAТХa були спрямовaні проти водних об'єктів Ізрaїлю
(який мaє лише одне стaбільне джерело прісної води – озеро Кінерет). Першим успіхом стaло мінувaння
кінеретського aкведукa – бомбa, що розірвaлaся, убилa сімох ізраїльтян [3]. До 1966 р. цілі aтaк біли змінені, і
такими цілями стали кібуци (єврейські сільськогосподaрські поселення). В 1967 р. Сирія, Йордaнія і Єгипет
знову нaпaли нa Ізрaїль (Шестиденнa війнa). У результaті перемоги в цій війні Ізрaїль зaхопив Голaнські
висоти, Зaхідний берег, Гaзу й Сінaй. Нa цих територіях нa той чaс перебувaло біля мільйонa aрaбів. Aрaфaт
нaмaгaвся влaштувaтися з близько 500 прихильникaми нa Зaхідному березі, aле був змушений зникнути в
Йордaнії, звідки продовжувaв терористичні вилaзки [4].
Більшість терaктів, оргaнізовaних Aрaфaтом, були спрямовaні проти мирного нaселення – цієї
тaктики він дотримувaвся протягом всієї своєї діяльності.
Коли ситуaція нa Близькому Сході знову зaгострилaся, єгипетський президент Нaсер вирішив взяти
пaлестинський рух під контроль, створивши Оргaнізaцію визволення Пaлестини і нaзнaчивши керівником
Aхмaдa Шукейрі (єгиптянин, представник Палестини в Лізі арабських держав), щоб мaти змогу контролювaти
будь-які зміни тa пересування. ОВП булa підконтрольнa aрaбській Лізі. Шукейрі дaв вигнaному народові
конституцію, що не могло зaлишитися непоміченим. Дaлі він створив Пaлестинську визвольну aрмію. Бaгaто
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пaлестинців не підозрювaло, що ОВП діє під пaтронaжем Нaсерa, a тому це створювaло великих перешкод
для Aрaфaтa: про ОВП говорили скрізь, про ФAТХ ‒ ще ні [5].
Після численних операцій, ФAТХ також почав нaбирaти обертів і поступово стaв нaйпотужнішим
пaлестинським угруповaнням. В особливості цьому посприяли його оперaції під чaс Шестиденної війни тa
легендaрний бій під Кaрaме [3], що послугувaв не лише докaзом сили пaлестинських борців, a й зaсобом
підсилення віри угруповaнь в можливість досягнення їх мети.
Вперше 1968 року, підбивaючи підсумки всього, що уже довелося пройти ФAТХу, Ясір Aрaфaт
говорив про те, що євреї тaкож мaють прaво жити в Пaлестині, про ціннісність близькосхідної нaфти як зaсобу
впливу нa зaхід, вперше він привселюдно визнaв себе лідером Aль ФAТХу.
Нa Зaгaльноaрaбському сaміті в Хaртумі 1967 року було зaзнaчено позицію трьох «ні» aрaбського
світу по відношенню до Ізрaїлю: «ні» миру; «ні» визнaнню; «ні» переговорaм [2].
Між тим, Рaдa Безпеки ООН 22 листопaдa 1967 року приймaє резолюцію, в якій гaрaнтується прaво
Ізрaїлю нa мирне співіснувaння в зaконно визнaних кордонaх і міститься зaклик до визволення зaхоплених
територій. Aрaбський світ був розлючений через те, що про їх прaвa зaбули. Арафат зaзнaчав, що три «ні»
прийняті в Хaртумі не зaдобрять пaлестинців, їм потрібне лише одне «ні» – «ні Ізрaїлю» [6].
В той чaс в керівництві Оргaнізaції визволення Пaлестини проходять зміни. Нa Шукейрі булa
поклaденa відповідaльність зa прогрaш у війні 1967 року. В 1968 році Aрaфaт очолює ОВП, висунувши нову
прогрaму, головний принцип якої: «Визволення Пaлестини – перш зa все спрaвa сaмих пaлестинців» [7].
З 1970 року ФAТХ взяв курс нa перетворення Йордaнії в потужний плaцдaрм для ведення боротьби з
Ізрaїлем. Влaштовувaлись викрaдaння іноземних літaків, підриви aвтобусів тa інші оперaції. В серпні нa
Нaціонaльній рaді Пaлестини в йордaнській столиці пaлестинці винесли рішення «…будь-якими способaми
перетворити всю йордaно-пaлестинську aрену нa оплот тотaльної пaлестинської революції» [6]. В ході
боротьби між пaлестинцями тa йордaнськими військaми зaгинуло більше пaлестинців, ніж зa всі роки
боротьби з Ізрaїлем. 25 вересня було уклaдено перемир'я.
В червні 1974 року Пaлестинськa нaціонaльнa рaдa приймaє прогрaму з десяти пунктів. Якa
передбaчaє поетaпне створення держaви нa всіх звільнених Ізрaїлем територіях. 28 жовтня 1974 року
глaвaми всіх aрaбських держaв прийнятa резолюція [3], що підтверджує прaво пaлестинців нa повернення нa
свою бaтьківщину тa сaмовизнaчення, a тaкож визнaє зa ОВП прaво єдиного тa беззaперечного предстaвникa
пaлестинців.
В жовтні 1974 року ГA ООН більшістю голосів вирішує зaпросити Aрaфaтa взяти учaсть в дебaтaх по
Ближньому Сходу. 13 листопaдa з трибуни ООН до делегaтів звернулaся людинa, зa плечимa якої не було
держaви. Тaке відбулося удруге зa історію (перший рaз був пaпa римський Пaвло VI в 1965).
1 жовтня 1977 року міністр зaкордонних спрaв СРСР Aндрій Громико і держсекретaр СШA Сaйрус
Венз у спільному меморaндумі зaявили про «визнaння нaціонaльних прaв пaлестинського нaроду». В березні
1978 року вібулaсь першa зустріч пaлестинського лідерa з Генерaльним секретaрем ЦК КПРС Леонідом
Брежнєвим [8].
Між тим, 17 вересня 1978 між Ізрaїлем тa Єгиптом був підписaний Кемп-Девідський мирний договір
[9], зa яким сторони домовились ніколи не прибігaти до сили у вирішенні проблем. Керівництво ОВП було вже
готове визнaти існувaння Ізрaїлю, якби мaло гaрaнтії щодо створення Пaлестини, aле не поспішaло з тaкими
зaявaми.
10 вересня 1993 року Ізрaїль і ОВП обмінялися листaми [8], згідно яких ОВП визнaвaлa існувaння
держaви Ізрaїль, a Ізрaїль визнaвaв ОВП як повнопрaвного предстaвникa пaлестинського нaроду. Після 14
рaундів виснaжливих переговорів, 13 вересня 1993 року в Білому домі врешті-решт булa підписaнa
пaлестино-ізрaїльськa Деклaрaція принципів про тимчaсові зaходи по сaмоупрaвлінню («угодa Осло-1») [10].
Нa офіційній церемонії в присутності високопостaвлених офіційних осіб – aмерикaнців, ізрaїльтян,
пaлестинців, норвежців і росіян Б. Клінтон, У. Крістофер, Я. Aрaфaт, І. Рaбін, Й. Хольст, Б. Бутрос Гaлі
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спостерігaли зa тим, як Шимон Перес і Мaхмуд Aббaс підписують Деклaрaцію. У ході церемонії, головa ОВП
Я. Aрaфaт і прем'єр-міністр Ізрaїлю І. Рaбін вперше обмінялися рукостискaннями.
Деклaрaція принципів ділилa відповідaльність зa зaбезпечення безпеки між сторонaми

–

пaлестинськa поліція зaбезпечувaлa внутрішню безпеку територій, a зa Ізрaїлем зберігaлося зaбезпечення
зовнішньої безпеки тa безпеки ізрaїльських поселень. Передбaчaлося створення – нa перехідний період –
змішaної пaлестино-ізрaїльської місії зв'язку, нa яку поклaдaлися питaння, пов'язaні з виконaнням Деклaрaції
принципів.
У 1994 році Ясір Aрaфaт, Іцхaк Рaбін і Шимон Перес отримaли Нобелівську премію миру "Зa зусилля
по досягненню миру нa Близькому Сході".
Логічним продовженням Деклaрaції про принципи було створення Пaлестинської aвтономії. 4 трaвня
1994 року в Кaїрі предстaвники ОВП тa Ізрaїлю підписaли угоду, зa якою в Секторі Гaзa і Єрихоні вводився
режим aвтономії. Угодa передбaчaлa виведення ізрaїльських військ із зaзнaчених територій у тритижневий
період, створення Пaлестинської Рaди, якa повиннa булa склaдaтися з 24 осіб. До компетенції нової
aдміністрaції

входилa

територіaльнa,

функціонaльнa

і

персонaльнa

юрисдикція.

Для

підтримaння

громaдського порядку створювaлися поліцейські сили, які підпорядковувaлися новій aдміністрaції. Тaк сaмо
був визнaчений і п'ятирічний термін для врегулювaння пaлестино-ізрaїльського конфлікту. Тaким чином, було
поклaдено почaток створенню пaлестинської aвтономії. 17-18 трaвня 1994 року Сектор Гaзa тa Єрихон
перейшли під контроль пaлестинців, a з в липні в Гaзу з Тунісу переїхaв лідер ОВП Ясір Aрaфaт. Ступивши нa
пaлестинську територію, він поцілувaв землю і прочитaв одну із сур Корaну [2].
На 20-й сесії Центральної ради Палестини, що проходила у Тунісі 10-12 жовтня 1993 р., було дано
доручення виконкому ОВП сформувати Раду Палестинської національної адміністрації на перехідний період,
а Ясір Арафат був обраний президентом ПНА.
Отже, хоча певні позитивні закономірності були намічені у вирішенні питання приналежності
Палестинської території, подальший розвиток подій мав такий самий суперечливий характер. Питання
національного самовизначення, кордонів та територіальної приналежності завжди викликають протистояння,
заворушення та обговорення на всіх рівнях. Історично два абсолютно різних народи мали претензії на одну
територію, яка історично належала і одній, і другій стороні. У ході вирішення цього питання, була розроблена
широка нормативно-правова база.
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Нормативно-правовий договір як джерело права
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канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Договір як джерело права має тривалу історію. Правотворча роль належить договору ще з часів
родового ладу та процесу становлення держави. Саме тоді взаємовідносини між окремими групами людей,
які складали роди/племена, базувались або творились на договірних засадах, коли шляхом договірних
відносин погоджувались і встановлювались певні правила мирного співжиття [1].
В Давньому Римі, де за свідченням фахівців у галузі римського права, найбільш важливим джерелом
зобов'язань став договір (contractus), були зроблені перші кроки з дослідження (з подальшим законодавчим
закріпленням) юридичної сили і природи договору, його структури, змісту, співвідношення договору, як
регулятора суспільних відносин, з усіма іншими їх регуляторами.
Римські юристи намагалися створити, зокрема, загальне поняття угоди (conventio), яке розпадалося,
на їхню думку, на дві такі складові частини, як: а) договір (contractus), – угоди, що користується позовним
захистом; б) угода (pactum), що має неформальний характер і не користується, за загальним правилом,
позовним захистом. Захист за такими угодами здійснювався найчастіше «шляхом посилання на них у вигляді
заперечень» [2, с. 269].
Нормативно-правовий договір – це угода між двома і більше суб’єктами правотворчості, що
встановлює правові норми, обов'язкові для невизначеного кола осіб і розраховані набагатократне
застосування. Нормативний договір є основною формою в системі міжнародного права, і все ширше
використовується в національних системах права [3, c. 240].
Ознаки нормативного договору: 1) специфіка сторін, які найчастіше виступають як носії публічних
інтересів (держава, її органи, соціальні колективи); 2) створюється двома і більше суб’єктами правотворчості
в результаті їхньої взаємної згоди; 3) має форму офіційно опублікованого письмового правового акта; 4)
містить у собі нормативно виражені взаємні права і обов’язки сторін (конвенціональні норми); 5) спирається
на особливі юридичні санкції і особливу процедуру розгляду спорів, конфліктів; 6) має продовжуваний в часі
характер. Саме ця ознака дозволяє відрізнити власне нормативний договір від разових угод про співпрацю; 7)
у вигляді конкретизації нормативного договору виступають підзаконні акти і субдоговори між конкретними
юридичними і фізичними особами [3].
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Класифікація нормативних договорів в науці не встоялася, але їхня специфіка є помітною в різних
галузях права. Тому прийнято виділяти договори конституційні, адміністративні, цивільно-правові, міжнародні
тощо.
Велике практичне значення має поділ усіх нормативних договорів на договори про компетенцію і
договори про взаємодію.
Договори про компетенцію відіграють важливу роль усфері конституційного та адміністративного
права, визначаючи компетенцію органів державної влади і розмежовуючи предмети їх ведення. Наприклад,
таку роль відіграв Конституційний договір України від 8 червня 1995 p., яким розмежовувалися предмети
ведення і повноваження найвищих органів державної влади.
Договори про взаємодію – це численні угоди про дружбу і співпрацю між державами, договори між
суб’єктами федерації, генеральні угоди між профспілками та урядом у рамках соціального партнерства.
За сферою дії розрізняють міжнародні та внутрішньодержавні договори.
Міжнародний договір – це угода між державами та іншими суб’єктами міжнародного права з питань,
що становлять для них спільний інтерес, яка регулює їх відносини шляхом утворення взаємних прав і
обов’язків. Міжнародний договір як форма закріплення міжнародно-правових зобов’язань може мати різні
найменування: «конвенція», «пакт», «угода», «протокол» та ін. Існують різні види міжнароднихдоговорів:
двосторонні і багатосторонні; політичні, економічні договори і договори, що укладаються зі спеціальних
питань. У ряді держав (у т.ч. в Україні) міжнародні договори, в яких беруть участь ці держави, розглядаються
якскладова частина національної правової системи.
Внутрішньодержавний договір – це угода між суб'єктами правовідносин у межах однієї держави, що
встановлює, змінює або скасовує норми права. Яскраво вираженим прикладом внутрішньодержавного
нормативного договору може служити колективний договір [5]. Важливим нормативно-правовим договором у
галузі конституційного права був Конституційний Договір1995 року між Верховною Радою України та
Президентом України, який діяв до прийняття 28 червня 1996 року Конституції України, будучи одночасно
гарантом прийняття нової Конституції та регулюючи до її прийняття розвиток суспільних відносин.
В цілому, договори базуються на диспозитивних нормах права, тобто на нормах, що надають
учасникам правовідносин самим домовитися про взаємні права та обов’язки та є важливим формальним
джерелом права.
Список літератури:
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3. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання третє. – X.: ТОВ
«Одіссей», 2012.— 432 с.
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УДК 341.1(49б)+061.1ЄС
Вступ Румунії до Європейського Союзу
Автор: Рульова Аліна, студентка IІІ курсу спеціальності
«Міжнародні відносини» ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
ЄС – унікальне міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації і держави, однак
формально не є ні тим, ні іншим. Україна прагне набути членства в Євросоюзі, і тому було б доцільно
розглянути вступ до ЄС на прикладі прикордонного сусіда України – Румунії.
Румунія була в числі перших соціалістичних країн, які висловили своє бажання приєднатися до
спільноти європейських держав. Це було зумовлено загальносвітовими процесами глобалізації та інтеграції.
Тим паче, що Договір про Європейський Союз свідчить, що подавати заявку на вступ до ЄС може будь-яка
європейська країна, яка прагне до дотримання та просування демократичних цінностей Союзу. Більш
конкретні критерії членства відомі як «копенгагенські критерії», прийняті у 1993 р. Ними визначено, що країна
може вступити в ЄС тільки при дотриманні певних умов [1]. Шлях Румунії до ЄС був тривалим та дуже
складним, хоча у кінцевому підсумку Румунська держава виконала свою фундаментальну ціль – стала
членом цієї структури.
Проаналізуємо, який шлях необхідно було подолати Румунії для того, щоб вступити до Європейського
Союзу.
Після повалення режиму Н.Чаушеску вихідною точкою відносин Румунії з ЄС стало встановлення між
ними дипломатичних відносин у 1990 році.
Відновлення відносин обидві сторони почали

з укладення Європейської Угоди про асоціацію між

Румунією та Євросоюзом у 1993 р., яка передбачала їх співробітництво з широкого кола питань. Будучи
асоційованим членом, Румунія розглядалася лише як об'єкт зовнішньої політики Європейського Союзу. У
1995 р. Угода про асоціацію набула чинності. У цьому ж році держава подала офіційну заявку на вступ до ЄС,
що стало дуже важливим етапом на шляху до інтеграції. У відповідь Румунії була надана заява з вимогамирекомендаціями, виконання яких було необхідною умовою [2].
Відомий чеський науковець Ф. Бушина розкриває поняття цих «рекомендацій» таким чином: це заходи
прийняті Європейською Комісією у відповідності із законодавством, які мають бути неодмінно виконані для
подальшого політичного діалогу щодо членства країни в Європейському Союзі [3, с. 17].
У свою чергу, щодо вимог і критеріїв, які висуваються Єврокомісією, слід зазначити, що саме їх
виконання є механізмом вступу і опосередковується ступенем відповідності країни-кандидата європейським
структурам.
Так, за дослідженнями згаданого Ф. Бушини, головними пунктами вимог для Румунії можна визначити
[4, с. 22]:
1. Судову реформу і боротьбу з корупцією.
2. Заходи, щодо сільськогосподарської політики та її фінансування.
3. Безпеку харчових продуктів і захист прав споживачів.
4. Продовження реформи державного управління.
5. Узгодженість зовнішньої політики з ЄС.
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У грудні 1997 р. на саміті ЄС у Люксембурзі Румунії був наданий статус учасниці «процесу
приєднання», а це означало, що вона не входила до числа тих держав, які мали отримати членство у 2005 р.
Причиною цього була економічна криза в Румунії та падіння економічних показників. Відзначалося, що
держава не просунулася на шляху реальних економічних реформ, хоча і мала на це шанси, будучи
асоційованим членом Євросоюзу. Це була думка провідних румунських експертів [5, с. 242].
У 1998 р. було підписано документ «Партнерство заради приєднання для Румунії». Цей документ став
головним у координуванні діяльності Румунії щодо вступу до ЄС. А вже у лютому 2000 р. розпочався
офіційний переговорний процес. Проте ЄК мала низку претензій до Румунії, оскільки країна не виконала деякі
рекомендації: боротьба з корупцією, безпека на кордонах, вироблення країною якісних харчових продуктів і
реформи у сфері юриспруденції. Такими були висновки Асоціативної Ради Румунія-ЄС у березні 2006 р. [6, с.
32].
На основі внутрішнього економічного аналізу інших країн Євросоюзу, румунські аналітики зробили
висновок, що рівень економічного розвитку не завжди є вирішальним аспектом, і тому потрібно робити акцент
на зовнішньополітичній діяльності [7].
Румунія мала безліч проблем, які потребували нагального вирішення та була майже не готовою до
економічної інтеграції. Основними проблемами були відзначені такі: зміцнення демократії, дотримання прав
людини, підвищення ефективності роботи адміністративного апарату, введення стандартів європейського
законодавства, поліпшення становища національних меншин. Керівництво ЄС проаналізувавши нестабільну
ситуацію на Південному Сході вирішило піти на поступки цій Східноєвропейській державі. Незважаючи на цілу
низку невиконаних критеріїв, необхідних для вступу до міжнародної організації, ЄК дала дозвіл Румунії на
входження до європейської структури. Але це був лише тактичний крок з боку ЄС, оскільки ще з історії відомо,
що цей регіон є «пороховим льохом Європи». Тому, Румунія стала в чергу для приєднання до ЄС 1 січня 2007
року [8, с. 244 – 245].
Таким чином, потрібно зауважити, що рішення Брюсселя зафіксувати остаточну дату вступу Румунії
було зумовлено виключно політичними розрахунками стратегічного характеру.
Безперечно, що на момент вступу Румунія дуже суттєво відставала у своєму розвитку від інших
високорозвинених європейських країн. Але вона прагнула членства в цій організації, хоча і усвідомлювала,
що буде аутсайдером і сподівалася змінити ситуацію на краще.
Отже, Румунія стала повноцінним членом Європейського Союзу 1 січня 2007 р., коли країну очолював
Траян Бесеску. Це досягнення він назвав історичною подією, адже Румунія тепер знаходиться в орбіті
європейських цінностей. Також це дозволило б державі вийти на якісно новий рівень розвитку і практично
вирішити наявні проблеми.
Членство в Євросоюзі Бесеску поставив собі в заслугу. Але це не зовсім вірно, адже вступ готувався
ще задовго до нього, кількома поколіннями румунських політиків, зокрема колишніми президентами
Е. Константинеску та І. Ілієску. Проте більша частина слави дісталася тоді Бесеску.
Потрібно наголосити, що вступ Румунії не був зумовлений її беззаперечними успіхами у виконанні
вимог Європейської Комісії, а скоріш за все, на думку українського автора Л. Мельничук це сталося через
вигідне геополітичне розташування Румунії та наявність стратегічного виходу до Чорного моря, а для
Євросоюзу це було важливим фактором [9, с. 2 – 3].
Як підсумок, слід зазначити: для Румунії цей крок у зовнішній політиці був доленосною віхою, оскільки її
керівництво було націлене на побудову нової демократичної держави з новою політичною та економічною
системами. І такий історичний шанс вона не втратила. На що і були спрямовані зусилля держави на шляху до
Європейського Союзу.
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Особливості правового регулювання спеціальної дисциплінарної відповідальності
Автор: Русс Тетяна, студентка V курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
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Дисциплінарна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності, яка полягає у
передбаченому

нормами

трудового

права

обов’язку

працівника

відповідати

за

вчинене

трудове

правопорушення і нести відповідальність [1, с. 18].
Залежно

від

джерела

правового

регулювання

розрізняють

такі

два

види

дисциплінарної

відповідальності – загальну і спеціальну. При цьому, загальна дисциплінарна відповідальність регулюється
Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП) і правилами внутрішнього трудового розпорядку та
поширюється на всіх працівників, крім тих працівників, для яких встановлена спеціальна дисциплінарна
відповідальність. Спеціальна дисциплінарна відповідальність регулюється законодавством, статутами й
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положеннями про дисципліну і поділяється, в свою чергу, на спеціальну дисциплінарну відповідальність
згідно із законодавством (наприклад, відповідальність прокурорів, суддів, державних службовців), а також
спеціальну дисциплінарну відповідальність згідно із статутами та положеннями про дисципліну (працівники
залізничного транспорту, зв’язку) [2, c. 19].
Закони, статути та положення про дисципліну, які регулюють спеціальну відповідальність,
передбачають підвищені вимоги для окремих категорій працівників у певних сферах діяльності. Це
обумовлено тим, що порушення правил дисципліни праці у певних випадках може спричинити істотні наслідки
для багатьох людей, на запобігання яких і спрямована спеціальна дисциплінарна відповідальність [3, с. 248].
Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють спеціальну дисциплінарну відповідальність,
дозволяє окреслити такі її особливості [4, с. 250].
1. Спеціальна дисциплінарна відповідальність поширюється на чітко визначене коло осіб. Так, якщо
КЗпП України регулює трудові відносини, в тому числі й пов‘язані з дисципліною праці, всіх працівників, то,
наприклад, Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту поширюється тільки на
працівників підприємств, об'єднань, установ та організацій залізничного транспорту, що належать до
державної

власності,

за

винятком

працівників

житлово-комунального

господарства

та

побутового

обслуговування, будівельних організацій, служб постачання та деяких інших визначених категорій
працівників.
2. При спеціальній дисциплінарній

відповідальності за порушення трудової дисципліни до

працівника можуть застосовуватись особливі види дисциплінарних стягнень, а не тільки догана чи звільнення,
які передбачені ст. 147 КЗпП. Наприклад, ст. 14 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993
року передбачає, що до державних службовців можуть застосовуватись також такі заходи дисциплінарного
впливу, як попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року в присвоєнні
чергового рангу або у призначенні на вищу посаду [5]. Дисциплінарний статут прокуратури України,
затверджений Постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 № 1796-XII, передбачає такі заходи
дисциплінарного впливу, як догана, пониження в класному чині, пониження в посаді, позбавлення нагрудного
знаку «Почесний працівник прокуратури України», звільнення, звільнення з позбавленням класного чину [6].
У нормативно-правових актах, що регламентують порядок застосування спеціальної дисциплінарної
відповідальності, доволі часто містяться вказівки про те, в яких саме випадках підлягає застосуванню те чи
інше дисциплінарне стягнення. Так, згідно з Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту
дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення застосовується за порушення дисципліни, наслідки яких
загрожують безпеці руху поїздів, життю і здоров'ю громадян, та до категорій працівників, зазначених у
відповідному переліку. Наприклад, за: а) появу на роботі у стані алкогольного, наркотичного або токсичного
сп'яніння можуть бути звільнені машиністи і помічники машиніста локомотивів, водії моторно-рейкового
транспорту незнімного типу, чергові по станції, начальники поїздів, провідники тощо; б) допущення випадків
пожежі в пасажирських вагонах унаслідок недбалого ставлення до своїх службових обов'язків – начальники
поїздів, поїзні електромеханіки, провідники; в) проїзд заборонного сигналу з вини машиніста локомотива,
водія – відповідні машиністи та водії тощо [7].
3. Згідно зі ст. 147-1 КЗпП України дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано
право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

На

працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами
законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також вищестоящими органами.
Статтею 10 Дисциплінарного статуту прокуратури України передбачено право Генерального прокурора
України застосовувати всі дисциплінарні стягнення, за винятком, наприклад, позбавлення або пониження в
класному чині державного радника юстиції 1,2,3 класів, яке провадиться Президентом України. Прокурори
областей, міста Києва та прирівняні до них прокурори мають право
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стягнення: догана, пониження в посаді, звільнення, крім понижен-ня на посаді і звільнення працівників, які
призначаються Генеральним прокурором України [6].
4. Спеціальна дисциплінарна відповідальність передбачає застосування дисциплінарних стягнень у
порядку дисциплінарного провадження. Наприклад, щодо суддів відповідно до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 стадіями дисциплінарного провадження є: перевірка даних про
наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, відкриття дисциплінарної
справи, її розгляд і прийняття рішення відповідним органом [8].
5. При спеціальній дисциплінарній

відповідальності може мати місце особливий порядок

оскарження дисциплінарних стягнень. Наприклад, згідно зі статтями 14-16 Дисциплінарного статуту
прокуратури України наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено
працівником Генеральному прокурору України в місячний строк з дня ознайомлення з наказом. Генеральний
прокурор України має право скасувати дисциплінарне стягнення, посилити або пом'якшити його.
Отже, спеціальна дисциплінарна відповідальність є окремим видом дисциплінарної відповідальності
чітко визначених суб'єктів, які за вчинений дисциплінарний проступок можуть залучатися в межах спеціальних
нормативних актів до більш жорстких заходів дисциплінарного впливу з особливим порядком накладення та
оскарження дисциплінарних стягнень.
На нашу думку, доцільно було б визначити у кожному спеціальному нормативному акті основні
поняття щодо дисциплінарної відповідальності відповідних осіб, вичерпний перелік дисциплінарних
проступків, стягнень, а також процедурні питання притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.
Список літератури
1. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України [Текст] Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
[Грузінова Л.П., Короткін В.Г.] – К. : МАУП, 2003. – Ч. 4. – 152 с.
2. Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність: поняття, принципи та види [Текст] / В. В. Середа //
Університетські наукові записки. – К., 2014. – № 1 (49). – С. 18-25.
3. Лазор І. В. Правове регулювання дисципліни праці в Україні та зарубіжних країнах: порівняльноправовий аспект [Текст] / І. В. Лазор // Актуальні проблеми політики. – К., 2011. – Вип. 42. – С. 247-256.
4. Жернаков В. В. Трудове право [Текст] : підручник / [В. В. Жернаков та ін.]

// Нац. ун-т "Юрид.

акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 494 с.
5. Про державну службу. Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII. – Відомості Верховної
Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
6. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України. [Текст] Постанова Верховної
Ради України від 06.11.1991 № 1796-XII. – Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15.
7. Про Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту. [Текст] Постанова Кабінету
Міністрів України від 26.01.1993 № 55. – Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 4-5. – Ст. 71.
8. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 07 липня 2010 року № 2453-VI. – Офіційний вісник
України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

90

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

X ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

УДК 321.01(510) “19”
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Не дивлячись на жорстку партійну лінію та зосередження влади в руках КПК, відсутність
законодавства яке б легалізувало діяльність нерелігійних об’єднань, вони все ж таки утворюються «як гриби
після дощу», миттєво відповідаючи запитам суспільства. Окрім восьми офіційно зареєстрованих опозиційних
партій в КНР існує десятки нелегальних об’єднань, угрупувань, що знаходяться у вигнанні. Деякі з них
забороняють ледь не через тиждень після утворення, а деякі із керівників є довічно ув’язненими. Зовсім
відмінна та неоднозначна ситуація є у колишніх колоніях, наразі особливих адміністративних районах:
португальському Макао та британському Гонконгу. В цих районах передбачена багатопартійна система та
загальне виборче право. Проте, останнім часом КНР зробив спробу втрутитись у внутрішньополітичне життя
Гонконгу, на що у суспільстві й розгорілися революційні настрої, які будуть розвиватись й надалі.
Тож ситуаціє не є такою однозначною як могло б здатись на перший погляд. Тема потребує уважного
дослідження та вивчення. Вона є важливою складовою питання об’єднання Китаю, майбутнього всього
азійського регіону, а також геополітичної ситуації в світі.
Появу будь-яких демократичних партій, КПК розглядає як загрозу своїй власній діяльності. Доволі
часто таким організаціям приписують звинувачення у підривній діяльності, підбурюванні до заколоту та
розповсюдженні державних секретів. У статті 1 Конституції Народної Республіки Китай соціалізм
визначається як «базова система» країни, і забороняє «саботаж соціалістичної системи будь-якою особою чи
організацією».
Серед наразі діючих заборонених партійних об’єднань слід перелічити такі, як «The Democracy Party
of China», «The New Democracy Party of China», «Union of Chinese Nationalists», «Zhixiandang». Вони є ще
менш чисельними, аніж офіційні партії та потрапляють під заборону майже одночасно із тим, як
засновуються, не проіснувавши і року. Як правило назва «партії» є лише номінальною. Це так звані
об’єднання, що виникають у відповідь на політичні події, або ж утиски когось із харизматичних представників
політичної верхівки Китаю. Однією з особливостей є те, що на відміну від офіційних партій, інформація про
діяльність об’єднань не підкріплюється сайтами. Тож можна висловити припущення, що китайський уряд
блокує їх.
«Zhixiandang», партія Чжи Сіань або в буквальному перекладі «Китайська конституційна партія» є
однією з нових незареєстрованих політичних партій в КНР. Була заснована в 2013 році тими, хто підтримує
право Комуністичної партії на владу, але хоче повернути Китай до маоїстської моделі комунізму. В той же
час, покінчити з тим, що нинішня комуністична верхівка порушує конституцію. Бо Сілай є головою даного
об’єднання, партія була заборонена у грудні 2013р. В ході політичної кар’єри Бо, можна прослідкувати
прихильність до ідей колишнього лідера Комуністичної партії Цзяна Цземіня. Таким чином, він пов’язаний з
фракцією Цзяна, представників якої називають «елітою». Ця коаліція складається в основному з «князьків»,
тобто дітей колишніх керівників високого рангу партійних як їх називають в Китаї. Це, як правило, ділові люди,
керівники прибережних міст, члени колишнього «Shanghai clique».
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Політичну партію «Union of Chinese Nationalists» іноді плутають з синьою коаліцією в Тайвані. «Союз
китайських націоналістів», який називають англійською мовою як «Китайський синій союз», скорочено
«UOCN». Вона є незаконною та підтримує цілі Гоміндану та ідеали синьої коаліції в КНР на Тайвані. Виступає
проти комунізму та незалежності Тайваню. Була заснована на інтернет-форумі у 2004 році. «UOCN» офіційно
не визнана урядом КНР. Фактичний розмір членського складу та рівень підтримки організації оцінити важко,
так як він активно придушується в КНР. На прес-конференції, що відбулася в 2007 році, Ян Йі, представник
Канцелярії у справах Тайваню КНР, заявив, що ця організація є незаконною та незареєстрованою і в жодному
разі не пов’язана з діяльністю націоналістичної партії Китаю в Тайвані.
«New Democracy Party of China» була заснована професором Нанкінського педагогічного
університету Го Цюанем в 2007 році після того, як він опублікував відкритий лист до лідерів Китаю. Другий
діючий голова пан Чжен, який також був студентським лідером в провінції Аньхой, а в 1989 році брав участь в
протестах на площі Тяньаньмень. Го Цюаня, невдовзі після написання листа, заарештували недалеко від
його власного будинку в Нанкіні, а 15 жовтня 2009 року засудили до 10 років ув’язнення. Адвокат Го зазначив,
що він оприлюднив свої відмінні від інших політичні погляди і влада мобілізувала державну машину для його
придушення. «Мій клієнт опублікував серію статей під назвою «Демократичний голос», в яких наголошував,
що в Китаї немає демократії та дотримання прав людини». Так, усього Го Цюань написав 347 статей із
конструктивними пропозиціями до КПК. Після арешту Го Цюаня штаб-квартира партії переїхала в США . За
одним із джерел партія була заснована 28 червня 1998 року під час візиту президента США Білла Клінтона до
Китаю. Ван Юцай, один із головних активістів протесту на площі Тяньаньмень в залі Ханчжоу в провінції
Чжецзян вирішив офіційно зареєструвати цю парію. Реєстрація була відхилена. На наступний день, 29 червня
1998, Ван був заарештований поліцією в своєму будинку. Він був звинувачений у створенні опозиції проти
уряду Китаю. 18 грудня проти нього розпочався судовий процес, який тривав всього кілька годин. Ван був
засуджений 21 грудня 1998 року на 11 років та позбавлений політичних прав на три роки за підривну
діяльність. Голова Постійного комітету Всекитайських зборів народний представників Лі Пен у відповідь на ці
події заявив: «Якщо група призначена для протистояння КПК, то їй не дозволено буде існувати».
Після винесення вироку 23 грудня 1998 року, Верховний народний суд заявив, що «той, хто свідомо
публікує, друкує, копіює, або розповсюджує матеріал, що містить заклик до насильницького повалення
державної влади та соціалістичної системи, розколу країни понесе кримінальну відповідальність. Такі
звинувачення можуть привести до довічного ув’язнення режисерів, розробників комп’ютерного програмного
забезпечення, письменників і художників, засоби масової інформації та працівників видавництв, котрі
відтепер підпадають під нову директиву. Сотні членів партії були затримані, заарештовані, засуджені до
тюремного ув’язнення. У подальшому Сю Венлі та Ван Юцая уряд КНР вислав до Сполучених Штатів. 13
серпня 2006 року було зізвано перший з’їзд ДПК, що проходив в готелі Шератон, Нью-Йорк, США. Ни Юйсянь,
лідер демократичного руху Китаю, один із засновників ДПК став модератором зустрічі. Хотілось би додати,
що у 1999 році, Комітет з прав людини ООН під керівництвом Ван Сичже, номінував трьох керівників ДПК на
Нобелівську премію миру.
Кажучи про заборонені опозиційні організації, не можна не згадати особливі адміністративні райони
Гонконг та Макао, які раніше були колоніями європейських держав та зазнали демократичних свобод. Тож
формально, в даний час Гонконг і Макао володіють багатопартійними системами. Події, які наразі
відбуваються на вулицях Гонконгу та дістали назву «Революції парасольок» дали новий поштовх для
активізації опозиційних сил в КНР.
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УДК 341.1:061.1 ЄС
Угода про асоціацію – крок на шляху до Європейського Союзу
Автор: Середа Катерина, студентка IV курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Актуальність цієї теми пов’язана з ситуацію, що склалася сьогодні в Україні. На жаль, після підписання
політичної частини Угоди про асоціацію з ЄС 21 березня 2014 року та її економічної частини — 27 червня
2014 року, Україна ще не перейшла від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної
інтеграції. Тому варто дослідити більш детально всі складові цієї угоди, її теоретичний та практичний аспект,
визначити результати, яких було вже досягнуто. Питанню угоди про асоціацію приділяли увагу ряд
вітчизняних та зарубіжних вчених: К. Вольчук, К. Гайліон, В. Муравйов, Г. Мелоні, А. Новак, Р. Петров, О.
Сушко, Т. Сидорчук, Р. Хорольський, Дж. Шерр та інші.
Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (в редакції Закону № 35-VIII від
23.12.2014) визначає, що «забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий
простір з метою набуття членства в Європейському Союзі» є однією з основних засад зовнішньої політики
держави ( п. 2 ст. 11). Крім того, цей закон закріплює важливе положення – «Україна як європейська держава
здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма
заінтересованими партнерами, виходячи насамперед з необхідності гарантування безпеки, суверенітету та
захисту територіальної цілісності України» п. 2, ст. 11. В цьому загальному контексті необхідно підходити до
розуміння європейського вибору України.
Значення Угоди про асоціацію для України слід розглядати крізь призму двох напрямів: по-перше, з
точки зору подальшої інтеграції України до ЄС; по-друге, з точки зору стратегії розвитку України. Ще одним
важливим аспектом цієї Угоди для України є те, що, зазвичай, саме угоди про асоціацію використовуються
для підготовки та майбутнього вступу до ЄС [1, 2].
У цілому можна зазначити, що Україна та ЄС уклали цю угоду, виходячи з таких обставин: близькі
історичні зв'язки та відносини між Україною та ЄС; бажання посилити та розширити двосторонні відносини в
амбіційний та інноваційний спосіб; спільні цінності та бажання досягати спільних цілей; європейську
ідентичність України та підтримку європейської інтеграції її громадянами; визнання ЄС того, що Україна як
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європейська країна поділяє спільну історію і спільні цінності з державами-членами Європейського Союзу і
налаштована просувати ці цінності [2, 3].
З огляду на це, сторони визначили цілі та завдання Угоди про асоціацію: сприяти поступовому
зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи
зв’язок України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах; забезпечити необхідні рамки для
посиленого політичного діалогу в усіх сферах, які становлять взаємний інтерес; сприяти, зберігати й
зміцнювати мир та стабільність у регіональному та міжнародному вимірах відповідно до принципів
міжнародного законодавства; запровадити умови для посилених економічних та торговельних відносин, які
вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню
поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі; посилювати співробітництво у сфері юстиції, свободи та
безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод;
запровадити умови для дедалі тіснішого співробітництва в інших сферах, які становлять взаємний інтерес [4].
На думку вчених та провідних спеціалістів в даній галузі, ця угода стосується не тільки держави, а й
кожного з нас. Зокрема, у ній містяться положення, що закладені у засадах функціонування економіки, яка
впливає на будь-кого з громадян. Відтак необхідно вивчити ці аспекти і зрозуміти, як можна сприяти їх
реалізації шляхом розроблення відповідних реформ.
Водночас професор Віктор Муравйов, який є відомим дослідником права ЄС , зазначає, що Угода
про асоціацію України з ЄС – це угода нового покоління. Передусім тому, що це перша угода про асоціацію,
яка була укладена після того, як набув чинності Лісабонський договір. Це все знайшло своє відображення в
Угоді про асоціацію. Насамперед йдеться про те, що значно ширшою стала компетенція Європейського
Союзу у таких сферах, які вже розглядалися в угодах попередніх років. Ці сфери стосуються туризму, енергії,
цивільної оборони, адміністративного співробітництва, гуманітарної допомоги. Значно розширена компетенція
ЄС у сфері спільної зовнішньої політики і політики безпеки. З’явилися нові правові інструменти в реалізації
цієї політики. Те саме стосується спільної політики безпеки і оборони. Все це, безперечно, вплинуло на зміст
Угоди про асоціацію, яка відкриває для України перспективу інтеграції до ЄС. Угода є частиною права ЄС,
тому, коли йдеться про її імплементацію, то це означає, що Україна буде реалізовувати право Європейського
Союзу. Також дуже важливою є гармонізація чинного законодавства. Без неї внутрішній європейський ринок
не може існувати. А тому від вітчизняних юристів вимагається глибоке розуміння застосування права
Європейського Союзу в Україні [5,6].
Але, як зазначає Роман Петров, з боку ЄС угоду ще не ратифіковано. Перший крок полягає у
ратифікації парламентами всіх 28-ми держав-членів; на сьогодні ратифіковано тільки половиною держав –
членів ЄС. Та за існуючою практикою ратифікація може тривати декілька років. Після того, як угоду
ратифікують усі 28 держав–членів ЄС, її повинен ратифікувати Європейський парламент. На думку вченого,
Угода про Асоціацію є комплексною та такою, що охоплює багато питань. Угода має певні ключові принципи:
демократія, повага до прав людини та основоположних свобод, верховенство права, суверенітет,
непорушність кордонів, непоширення зброї масового знищення [5, 6].
Угода про асоціацію за своїм обсягом та змістом є найвагомішим міжнародно-правовим документом
за всю історію України та найбільшою міжнародною угодою з третьою країною, коли-небудь укладеною
Європейським Союзом. Практичне втілення відносин асоціації – можливе, якщо Україна повністю
усвідомлюватиме, поділятиме та підтримуватиме суть цих особливих відносин, прагнучи до того, щоб стати
повноцінною європейською країною. Угода про асоціацію з ЄС зафіксована за результатами більш ніж
п’ятирічного переговорного процессу, що свідчить про бажання України перейти у простір цивілізованого
світу, стати країною, що у повсякденному житті практикує, вдосконалює та поширює його принципи і цінності
[7].
Отже, Угода про асоціацію з ЄС покликана забезпечити якісно новий, поглиблений формат відносин
між Україною та ЄС. Вона є унікальним двостороннім документом, який виходитиме далеко за рамки подібних
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угод, укладених ЄС свого часу з країнами Центральної та Східної Європи. Угода не лише закладе якісно нову
правову основу для подальших взаємин між Україною та ЄС, але й слугуватиме стратегічним орієнтиром для
проведення системних соціально-економічних реформ в Україні, широкомасштабної адаптації законодавства
України до норм і правил ЄС.
Відтак ця угода фіксує амбітний та детальний порядок співпраці, що передбачає розуміння Україною
нового стандарту відносин з ЄС, необхідності нових підходів в облаштуванні внутрішньодержавного життя. І
від того, чи буде у найближчому майбутньому досягнуто цих цілей, залежить подальший розвиток України,
зокрема, розвиток відносин і подальша інтеграція до Європейського Союзу.
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Основні небезпеки кібертероризму
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спеціальності «Правознавство»
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Науковий керівник: Бараненко Дмитро Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Явище кібертероризму є досить новим порівняно з іншими видами злочинів, які існують в сучасному
світі. Появу кібертероризму пов’язують з невпинним процесом глобалізації та розвитком інформаційних
технологій, інформаційні системи відіграють чи не найвирішальнішу роль в сьогоднішньому суспільстві.
Термін «кібертероризм» ввів в середині 1980-х рр. старший науковий співробітник американського
Інституту безпеки і розвідки (Institute for Security and Intelligence) Беррі Коллін (Barry Collin). Під цим терміном
він розумів терористичні дії у віртуальному просторі. Тоді цей термін використовувався лише для прогнозів на
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майбутнє. Сам автор терміна припускав, що про реальний кібертероризмі можна буде говорити не раніше, ніж
в перші десятиліття XXI століття [4].
Однак перші кібератаки були зафіксовані вже на початку 1990-х рр. Такий стрімкий розвиток
кібертероризму пов’язують з закінченням «холодної війни» та підписанням державами-гігантами договорів
про роззброєння. В кінці 90-х рр. ХХ ст. кібертероризм набув ознак транснаціонального характеру. Так,
мережа Інтернет була використана для засудження військових дій в колишній Югославії шляхом порушення
роботи комп’ютерів урядів різних держав, що брали участь у збройному конфлікті. Світовій практиці відомі
приклади масштабних кібернетичних атак. Кібератаки зазнала Естонія у 2007 році, коли естонська влада
вирішила перемістити пам’ятник Воїну Визволителю, інформаційні системи уряду зазнали масових кібератак,
внаслідок яких Естонія зазнала значних збитків на суму в декілька десятків мільйонів доларів, а атаки на
інформаційні системи велись з територій 76 держав [6].
Головними формами кібертероризму є:
– отримання несанкціонованого доступу до інформації яка має державне значення, військової таємної
інформації, банківської та особистої інформації, а також може здійснюватися у формі промислового чи
державного шпіонажу;
– здійснення інформаційно-психологічного впливу на населення через Інтернет засоби масової інформації,
несанкціоноване втручання в інформаційну систему країни для зупинення її роботи;
– крадіжка та знищення інформації, програм та технічних ресурсів, шляхом подолання системи захисту,
впровадження вірусів в інформаційну систему які можуть завдати комп’ютеру фізичної шкоди;
– знищення та активне придушення ліній зв'язку, неправильна адресація, штучне перевантаження вузлів
комунікації, вплив на операторів, розробників інформаційних і телекомунікаційних систем з метою вчинення
ними неправомірних дій.
На сьогоднішній день в нормативних актах не закріплено загальноприйнятого визначення
кібертероризму, що створює певні труднощі для боротьби з вказаним явищем. В Законі України «Про
боротьбу з тероризмом» дається визначення технологічному тероризму, під яким розуміються злочини, що
вчиняються з терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) та іншої
зброї масового ураження або її компонентів, інших шкідливих для здоров'я людей речовин, засобів
електромагнітної дії, комп'ютерних систем та комунікаційних мереж, включаючи захоплення, виведення з
ладу і руйнування потенційно небезпечних об'єктів, які прямо чи опосередковано створили або загрожують
виникненням загрози надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та становлять небезпеку для персоналу,
населення та довкілля; створюють умови для аварій і катастроф техногенного характеру. В Кримінальному
Кодексі України закріплені положення щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. В Законі України «Про основи
національної безпеки України» комп’ютерний тероризм визначений, як загроза національний інтересам і
національній безпеці України [1, 2, 3].
Кібертероризм поєднує в собі два елементи: кіберпростір і тероризм, і може бути визначений як
використання інформаційних технологій терористичними групами з наміром отримати значну вигоду та
завдати широкомасштабних збитків.
Небезпечність таких злочинів полягає в тому що вони:
– мають латентний характер, їх важко виявити, у зв’язку з неефективністю сучасних засобів виявлення
кібератак, які на сьогоднішній день мають правоохоронні органи (лише 15-20 % вчинених комп’ютерних
злочинів стають відомими компетентним органам), та практично неможливо попередити даний вид злочинів;
– мають транснаціональний характер. Для кібертерористів відсутні державні кордони, кібертерорист здатний
в рівній мірі загрожувати інформаційним системам, розташованим практично в будь-якій точці земної кулі.
Даний вид злочину може бути вчинений на території однієї чи декількох держав одночасно декількома
особами, які знаходяться на території третьої держави чи держав;
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– мають негативні наслідки, які складно нейтралізувати;
– виявити кібератаки досить складно через малу кількість залишених ним слідів, на відміну від реального
світу, де слідів скоєного залишається більше. Прогнозувати або відстежити підготовлюваний теракт
практично неможливо [5].
На відміну від звичайного терориста, який для досягнення своїх цілей застосовує вогнепальну або
вибухову зброю, кібертерорист використовує для досягнення своїх цілей сучасні інформаційні технології.
Прикладом кібертероризму з використанням сучасних інформаційних технологій може служити вбивство,
вчинене в 1998 році в одній з клінік США, де у важкому стані і під охороною ФБР перебував з важким
пораненням особливо важливий свідок. Отримавши через Інтернет несанкціонований доступ до локальної
мережі клініки і подолавши ряд шлюзів і захисних бар’єрів, хакер-вбивця здійснив переналаштування
кардіостимулятора, в результаті чого пацієнт помер. Нині кібертероризм становить серйозну небезпеку для
нашої держави. Офіційні сайти органів української влади піддаються постійним кібератакам з боку терористів,
ці дії пов’язують з складними стосунками України з Російською Федерацією, анексією Автономної Республіки
Крим та бойовими діями на Донбасі. Зокрема найбільших атак зазнали офіційні сайти: Служби безпеки
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ,
Центральної виборчої комісії. Інформаційна система України є вразливою для терористів, в Україні є
недостатньою кількість державних експертів в області комп’ютерно-технічної експертизи.
Також на рівень привабливості України для комп’ютерних терористів впливає той факт, що наша
держава входить в п’ятірку країн з найбільшим рівнем «комп’ютерного піратства» (незаконного використання
інформаційних програм, ресурсів з порушеням авторського права).
На нашу думку, для подолання вказаних проблем потрібно:
1. Законодавчо закріпити поняття кібертероризму як виду терористичної діяльності, та методів
боротьби з ним. Встановити відповідальність в Кримінальному кодексі України за кібертероризм;
2. На міжнародному рівні розробити належні заходи для співпраці в протидії кібертероризму на рівні
Міністерств внутрішніх справ, тому що кібертероризм має транснаціональний характер;
3. Обмежити використання «піратського» програмного забезпечення, та доступу до таких інтернетресурсів;
4. Збільшити кількість штатного підрозділу Антитерористичного центру з протидії кібертероризму.
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Українська національна ідентичність – шлях до Європейського Союзу
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юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
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канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Європейська інтеграція, задекларована як стратегічний напрям розвитку України, є не лише
зовнішньополітичним вектором, а й орієнтиром цінностей для всього українського суспільства. Тематика
європейської інтеграції дедалі частіше породжує навколо себе численні дискусії та викликає неоднозначне
ставлення. Дослідники європейської інтеграції України намагаються визначити ті сфери співробітництва, які є
вирішальними для вступу до ЄС.
Приєднавшись до Європейського Союзу, Україна перетвориться на інтегральну складову нового
геополітичного суб’єкта не тільки територіально, але й політично та економічно. У такому разі українське
суспільство має стати органічною частиною європейського соціокультурного середовища, долучитися до
культурних і духовних процесів та явищ об’єднаної Європи [ 1].
Ідея євроінтеграції є актуальною не тільки в зарубіжних наукових колах, але й в вітчизняній науці.
Наприклад, «європеїзацію» політичного життя в Україні розцінює як найбажаніший результат суспільнополітичних трансформацій О.О. Ковальова [2]. У дослідженні О. Фісуна озвучено думку про те, що в Україні
повинна бути створена «західна ідентифікація» [2, с. 147].
Схвалення на Лісабонському неформальному саміті ЄС проекту нової Угоди реформ Євросоюзу
зняло з порядку денного збанкрутілу ідею Євроконституції стосовно федералізації Європи – створення (у
форсованому режимі) об’єднаної Європи як наддержави. Унікальність європейської інтеграційної моделі з
самого початку свого зародження полягала в тому, що вона утверджувалася і вдосконалювалася як модель
міждержавних відносин. Не ілюзорні принципи „цілісності європейського народу”, „асиміляції європейських
народів”, „досягнення колективної ідентичності поза межами націй”, а „Європа націй”, об’єднана Європа,
центром інтеграційної перспективи якої, її головним суб’єктом і носієм залишаються „держави-нації”. Європа,
що не демонтує, а, навпаки, поглиблює національну та соціальну ідентичність кожного народу – такими є
принципової ваги засади євроінтеграційного процесу, які робили й роблять його привабливим для великих і
малих народів, для „старої” і „нової” Європи. Європу об’єднують спільність долі й побоювання втратити
національну та культурну тожсамість. Європеїзація” несе з собою нову логіку „і те, й інше”, за якої національні
правові та політичні культури, продовжуючи існувати, одночасно заглиблюються в загальноєвропейську
культуру, тоді як космополітизм означає „логіку включених опозицій” [3, с. 268 – 288].
Сьогодні в Україні відбувається економічна, політична та юридична адаптація до євроінтеграції.
Проте чимала кількість українців залишається осторонь соціокультурних процесів об’єднаної Європи. Це
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пояснюється тим, що на відміну від громадян країн–членів ЄС «більшість громадян України не відчувають
себе європейцями, не усвідомлюють свою належність до культури і історії європейського співтовариства.
Лише третина (32,4 %) опитаних тією чи іншою мірою ідентифікують себе як європейці; понад половина (60,5
%) – не вважають себе причетними до європейської спільноти» [4, с. 54].
Як зазначає Н. Паніна, «у масовій свідомості дорослого населення України й надалі зберігається
високий рівень східнослов’янської відособленості та національного ізоляціонізму. Декларативні геополітичні
установки на європейську інтеграцію дещо знижують рівень ізоляціонізму та ксенофобії, але принципово не
позначаються на ставленні до представників націй, що репрезентують розвинені країни Західної Європи й
Америки» [5, с. 42].
Важливим чинником формування європейської ідентичності в Україні є належне пошанування й
осмислення власної філософської та політичної думки, як і самої вітчизняної історії. Треба осягнути
„європейськість” української ідеї та рухатися до привнесення „українськості” в ідею європейську. Європеїзація
України має відбуватися одночасно із українізацією Європи. Оскільки Європа протягом тисячоліть перебуває
в пошуку власного духовного обличчя, український народ повинен також виразно задекларувати свій внесок у
розвиток загальної європейської ідеї, одначе для цього маємо органічно відчути її своєю [6, с. 357 – 358].
Усвідомлення себе „європейцем” – навіть не так у ментальному, як у політичному сенсі – це шлях до
справжнього згуртування народів і держав, що творять європейську спільноту. Шануючи власну історичну та
духовну сутність, відкриваючи для себе, що вона нерозривно пов’язана з європейськістю, плекана з її джерел,
та й сама була її джерелом, українці неодмінно прийдуть до осмислення власної української Європи, яка
зможе і неодмінно долучиться до Європи польської, французької, німецької, італійської, чеської, естонської.
[7, с. 215].
Слід зазначити, що поява наднаціональної ідентичності «європеєць» є необхідним фактором з
огляду на потребу легітимації існування наднаціонального феномену «Європейський Союз» для громадян
країн-членів [8, с. 121; 9].
Висновки. Формування власної національної ідентичності має відбуватися в руслі руху України до
європейської спільноти, де основними пріоритетами слід вважати:
1. Європеїзація України повинна перетворитися на ідеологію та практику державної еліти, яка
просуває ідею інтеграції держави в ЄС.
2. Долучення України до єдиного європейського інформаційно-комунікаційного простору.
3. Приєднання до європейського освітнього простору.
4. Приєднання до європейського культурного простору .
5. Приєднання до наднаціональної європейської системи бібліотек [10].
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УДК 341.232
Екстратериторіальна дія права Європейського союзу
на правову систему інших країн
Автор: Тамар’янська Валентина, студентка IV курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Право Європейського Союзу або європейське право (англ. European Union law, фр. Droit de l'Union
européenne) – система договорів та законодавчих актів, таких як Постанови та Директиви, що мають пряме
або непряме застосування в державах-членах Європейського Союзу.
Власне

право

Європейського

Союзу

складається

з

основоположних

договорів

(первинне

законодавство) та нормативних положень, розроблених інституціями Європейського Союзу на їх основі
(вторинне законодавство).
У ширшому розумінні право Європейського Союзу охоплює всі норми її правового устрою, зокрема:
загальні правові принципи; прецедентне право Суду справедливості Європейського Союзу; законодавство,
що виникає внаслідок зовнішніх відносин Європейського Союзу; і додаткове законодавство, що складається з
конвенцій і подібних угод, укладених між країнами-членами, для запровадження положень основоположних
договорів.
Серед міжнародних договорів, які укладає Європейський союз з третіми країнами і міжнародними
організаціями, особливу роль у залученні партнерів ЄС до європейської інтеграції відіграють угоди про
асоціацію. Політика Східного партнерства, проголошена Євросоюзом у 2008 р., передбачає значне
підвищення рівня політико-правової співпраці зі східними партнерами включно з перспективами укладання
нового покоління угод про асоціацію, далекосяжної інтеграції у економіку ЄС, полегшення пересування в ЄС
громадян третіх країн у випадку дотримання вимог безпеки, підвищення енергозабезпечення партнерів, від
чого виграють усі сторони, та зростання фінансової допомоги [1, c. 115].
Угоди про асоціацію ЄС з третіми країнами становлять один з потужних правових інструментів
створення такими країнами з Союзом простору стабільності і економічного політичного і правового
співробітництва [2]. Угоди про асоціацію віддзеркалюють в значній мірі правову політику Союзу. Завдяки
угодам про асоціацію право ЄС поширює свою дію на внутрішні правопорядки асоційованих країн.
19 грудня 2011 року на саміті у Києві представники України та ЄС заявили про завершення
переговорів щодо укладання угоди про асоціацію. Наступними кроками мають стати підписання і ратифікація

100

КОНСТИТУЦІЯ – ОСНОВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

X ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

угоди про асоціацію. Тим самим підготовка України до асоціації з Євросоюзом переходить у практичну
площину [3, c. 44].
Угода про асоціацію України з ЄС – угода про асоціацію з Європейським Союзом України, зміст якої
розроблено конкретно для України і яка має замінити угоду про партнерство та співробітництво. Угода про
асоціацію між Україною та ЄС дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та
економічної інтеграції [4].
Підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Україною планувалося 28 листопада
2013 року, але не відбулося. Натомість на 3-му саміті Євросоюзу «Східне партнерство» у Вільнюсі 28
листопада 2013 року Європейський союз парафував подібні угоди з Молдовою та Грузією.
Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину – 27 червня 2014
року [5].
Таким чином, гармонізація законодавства України з правом ЄС надає можливості для дії норм права
Євросоюзу у правопорядку України. Це стосується насамперед, у випадках транспозиції директив
Європейського союзу у внутрішнє законодавство України та застосування певних положень права
Європейського союзу у правопорядку України. При цьому треба зауважити, що процес гармонізації
законодавства України з правом Євросоюзу має свої особливості, які зумовлені рівнем відносин між
партнерами.
Поширення права Євросоюзу та його практики на правопорядки асоційованих країн здійснюється
різними способами: шляхом включення до угод про асоціацію положень, які за своїм змістом є аналогічним
тим, що закріплені у установчих договорах про Європейський Союз та актах інститутів Союзу, або відсилають
до правових актів Євросоюзу, шляхом інкорпорації acquis Союзу у внутрішні правопорядки асоційованих
країн, шляхом гармонізації законодавства асоційованих країн з правом Союзу. Органи асоціації можуть
ухвалювати обов’язкові рішення для сторін, які можуть розширювати список acquis з метою здійснення
гармонізації законодавства асоційованих країн з законодавством Євросоюзу [6, c. 36].
Практика Суду ЄС визнає пряму дію певних положень угод про асоціацію і актів органів асоціації у
правопорядку Європейського союзу. Критерії прямої дії визначив Суд Європейського союзу. Проте
асоційовані країни самі вирішують, чи визнавати за такими положення пряму дію у своїх внутрішніх
правопорядках.
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УДК 340.12 (075.8)
Реформирование образования и науки в контексте новой доктрины
недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов
Автор: Тимцё Ольга, студентка VI курса
Учебно-научного института истории, политологи и права
Николаевского национального университета им. В. А. Сухомлинского,
г. Николаев
Научный руководитель: Кириченко Александр Анатольевич,
доктор юридических наук, профессор кафедры правоведения
Учебно-научного института истории, политологи и права
Николаевского национального университета им. В. А. Сухомлинского,
г. Николаев
В настоящее время проходит общественное обсуждение подход МОН Украины к реформированию
порядка присвоения ученых званий доцента и профессора, связанное со знанием английского языка (не
ниже уровня В2) [1], и некоторых других положений образования и науки [1; 2 и др.], что следует
сопоставить с новой доктриной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов [3],
основанной на положениях природного права (общечеловеческих ценностях, принципе справедливости),
отечественной конституционной и международной отрасли права.
Первым эшелоном гарантий абсолютной недопустимости ухудшения правового статуса
социосубъектов являются:
– доктрина недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов, согласно которой
развитие общества должно осуществляться в направлении лишь улучшения правового статуса
социосубъектов [3];
– ч. 1 ст. 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах, когда «ничто в настоящем Пакте не может
толковаться как означающее, что какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет
право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия,
направленные на уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте, или на
ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте» [4; 5],
– ч. 3 ст. 22 Конституции Украины, в соответствии с которой, «при принятии новых законов или
внесении

изменений

в

действующие

законы

не

допускается

сужение

содержания

и

объема

существующих прав и свобод» [6].
Второй эшелон гарантий относительной недопустимости ухудшения правового статуса
социосубъектов представляют доктрина недопустимости обратной силы правового акта, ухудшающего
правовой статус социосубъектов [3], ч. 1 ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических
правах [4] и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [6], когда предполагается, что уж если будет «прорван»
первый эшелон абсолютной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов и такой
правовой акт, в нарушение ч. 3 ст. 22 Конституции Украины [6], все же будет принят, распространять его
действие на те правоотношения, которые начались до принятия данного правого акта, нельзя, поскольку
ухудшение правового статуса социосубъектов в рамках уже длящихся правоотношений выглядит
наиболее циничным [3].
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В силу изложенного указанное МОНовское новшество принципиально нарушает требования
первого эшелона абсолютной недопустимости ухудшения правового статуса социосубъектов. Ведь
знание английского языка само по себе не способствует качеству научных исследований, а, напротив,
усложняет процедуру таких исследований дополнительным условием, которое напрямую с научными
исследованиями не связано. Сколько же научных открытий сделано лицами, знавшими не английский, а
лишь родной язык. Однако, если все же такое требование будет принято, то его распространить можно
лишь на лиц, идущих в первый класс общеобразовательной средней школы, где собственно и начинается
изучение данного языка, а, значит, и фактически начинаются такого рода правоотношения, либо, по
крайней мере, только на лиц, поступивших в магистратуру, которая, согласно ч. 1 ст. 5 «Уровни и ступени
высшего образования» Закона Украины «О высшем образовании», является первым научным
образовательно-квалификационным уровнем [2].
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3. Кириченко А. А. Условия соответствия принципам природного права, доктринальности и
законности МОНовского подхода к реформированию порядка присвоения ученых званий и иных
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4. Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_ conv/conventions/pactpol.shtml
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УДК: 343.7
Рейдерство як одна із основних загроз корпоративній безпеці підприємств
Автор: Тітаренко Анатолій, студент V курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Федоренко Тетяна Миколаївна,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права,
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
В умовах спрямованості української економіки до євроінтеграції та входження у світову спільноту на
засадах рівноправного партнерства проблеми забезпечення безпеки людини, суспільства і держави стають
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одними з головних у діяльності державних органів. При цьому значна увага приділяється організації безпеки у
сфері господарської діяльності. Доцільно зауважити, що згідно зі ст. 17 Конституції України забезпечення
економічної безпеки є однією з основних функцій держави [1, с. 4].
Нині основою економіки країни є недержавний підприємницький сектор. Він проходить досить
складний період розвитку, що характеризується політичною нестабільністю в країні, зростанням економічних
ризиків і загроз, активізацією діяльності рейдерських угруповань і значною кількістю інших негативних
чинників.
Особливу небезпеку для підприємств, за масштабами в країні та наслідками впливу, становлять
рейдерські захоплення і протиправна діяльність кримінальних структур, що створюють реальні загрози не
лише окремим підприємствам, а й національній безпеці України.
Український інститут дослідження екстремізму визначив п’ятірку найбільш кричущих випадків
рейдерських атак 2015 року. Топ-5 рейдерських атак за результатами моніторингу громадської організації
склали:
1. Мережа "Амстор". 20 магазинів були захоплені, їх робота заблокована. Втрачено контроль ще над
18 магазинами, які розташовані в зоні АТО. Після проведення аудиту та зміни керівництва відбувалося
протистояння за участю озброєних людей.
2. Тростянецький елеватор. Напад на власність міжнародної групи компаній "Bunge". Розбиті стекла,
виламані двері, є важко поранені працівники підприємства. При огляді затриманих нападників виявлені
рушниці, патрони, петарди з прикріпленими цвяхами.
3. Бахчисарайський райспоживспілка. Силове протистояння пайовиків і озброєних людей в масках
(більше 100 бойовиків). Відбувається спроба передати власність на користь іншої компанії всупереч
інтересам пайовиків суспільства.
4. ПП "Мединський". Відбувся підпал підприємства з використанням гранат. Чергова спроба звести
рахунки з підприємцем, який минулого року вже піддався нападу озброєних бойовиків в масках, в тому числі
із застосуванням бойових гранат.
5. Краматорська металобаза. Оперативна служба правопорядку ЗС України в ході перестрілки
захопила в полон невідомих нападників, які зі зброєю намагалися захопити металобазу [2].
З огляду на вищевикладене, розглянемо цю проблему детальніше.
Термін «рейдерство» походить від англійського слова «raid», яке тлумачиться у двох аспектах, а
саме як іменник і дієслово. Якщо його розглядати як іменник, то це означає «набіг», «раптовий напад», а як
дієслово – «грабувати», «спустошувати», «робити спроби знищити курс акцій шляхом продажу великої
кількості цінних паперів» [3, с. 598].
Дефініція «рейдерство» в українському законодавстві не закріплена. Проте виходячи з її правової
природи можна сформулювати наступне визначення: рейдерство – це вилучення майна на законних
підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування
державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо) [4].
Успішність рейдерських атак обумовлюється низкою чинників: 1) недосконалістю українського
законодавства, особливо в тій його частині, що встановлює відповідальність за рейдерство; 2) фактами
корумпованості представників судової влади, контролюючих і правоохоронних органів; 3) високою
«рентабельністю» рейдерства – нараховується сотнями відсотків прибутку, а рівень ефективності
рейдерських атак складає 90 %. Це означає, що лише одній із десяти жертв рейдерів удається захистити
себе та відбити рейдерську атаку; 4) слабкою мобілізованістю державних органів і громадськості на
вирішення цієї проблеми, недостатнім усвідомленням у суспільстві шкоди, що завдається рейдерством,
національним інтересам України та її міжнародному іміджу.
Для досягнення своїх цілей поряд із використанням указаних чинників рейдери застосовують
прийоми недобросовісної конкуренції. Вони зазвичай зводяться до трьох основних напрямів впливу: 1) до
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неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання; 2) до створення перешкод
господарській діяльності та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 3) до неправомірного збирання,
розкриття та використання комерційної таємниці [5, с. 352].
Одним із дієвих способів протистояння рейдерству на рівні підприємства є правова діагностика та
виявлення його основних «больових точок», якими можуть скористатися нападники. Предмет діагностики –
історія приватизації компанії, структура її статутного капіталу, історія загальних зборів акціонерів і рішень
ради директорів, положення статуту та інших корпоративних документів щодо обрання органів управління і
прийняті ними рішення, основні угоди компанії за останні роки, правовий режим її нерухомості та інших
основних активів, кредиторська і дебіторська заборгованості [6].
Проте зазначених заходів буде недостатньо, адже перше за все необхідно: 1) створити на
законодавчому рівні самостійну кримінальну норму, яка б визначила сутність та санкцію за даний вид
суспільно небезпечного діяння; 2) вдосконалити корпоративне законодавство; 3) реформувати судову
систему; 4) вдосконалити систему заходів контролю і нагляду за виконанням діючих нормативно-правових
актів в сфері антимонопольного законодавства; 5) можливість створення громадських «антирейдерських
комісій» при органах місцевого самоврядування.
Загалом, аналіз ситуації, що склалася у сфері безпеки підприємництва в Україні, свідчить, що
більшість підприємств в умовах глобальних економічних трансформацій і небезпек не має необхідних
суспільних інструментів, які б діяли на випередження, забезпечували їм надійний захист у ринковому
середовищі. Водночас аналіз перерахованих сприятливих факторів рейдерського процвітання дає підставу
для висновку про те, що надійний захист від них можливий лише за умови реалізації адекватного
комплексного підходу щодо організації недержавної системи безпеки підприємництва.
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УДК 341.12:343:061.1ЄС
Співробітництво держав-членів ЄС у сфері кримінальної юстиції
Автор: Трунова Крістіна, студентка IV курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Дмитриченко Ігор Володимирович,
канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права
НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
Згідно з Договором про Європейський Союз від 1 лютого 1992 року третьою опорою є співробітництво
між державами-членами в галузі сприяння поліції та судовим органам з кримінальних справ та забезпечення
високого рівня безпеки громадян Європейського Союзу. Одним із пріоритетних напрямів діяльності ЄС є
формування простору свободи, безпеки та юстиції. Для забезпечення цих цілей були створені правоохоронні
органи – Єропол і Євроюст.
Європол – складна поліфункціональна структура, яка була заснована для координації діяльності
національних органів охорони порядку держав європейського альянсу з метою протидії діяльності
транснаціональних організованих злочинних угрупувань [1, с. 61]. Він розпочав свою роботу у вигляді
підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків (EDU). Поступово до EDU додавалися підрозділи, що
спеціалізувалися на боротьбі з іншими видами злочинної діяльності. Європейська Рада в м. Каннах у червні
1995 року схвалила Конвенцію про Європол, що була ратифікована всіма державами-членами Європейського
Союзу й набула чинності з 1 жовтня 1998 року [2, с. 128].
Основними функціями Європолу є:
1)

збір, зберігання, обробка, аналіз інформації та відомостей і обмін інформацією та

відомостями;
2)

невідкладне

повідомлення

компетентним

органам

держав-членів

за

допомогою

національного відділу про факти, які їх стосуються, і негайне інформування їх про зв’язки, констатовані між
злочинами;
3)

сприяння розслідувань у державах-членах, особливо шляхом передачі національним

відділам всієї доречної інформації з цього приводу;
4)

звернення до компетентних органів відповідних держав-членів із запитами про порушення,

проведення та координація розслідувань і висунення пропозицій про заснування спільних слідчих бригад по
певних справах;
5)

надання державам-членам ЄС відомостей і допомоги в аналізі, коли проходять великі

міжнародні заходи;
6)

підготовка оцінок загрози, стратегічних аналізів і спільних доповідей, пов’язаних з його

цілями, в тому числі оцінок загрози, яку породжує організована злочинність;
7)

розвиток експертних знань щодо процедур розслідування і надання порад з проведення

розслідувань, які застосовуються компетентними органами держав-членів;
8)

надання стратегічних відомостей з метою створення сприятливих умов та сприяння ефективному та

раціональному використанню ресурсів, наявних на національному рівні та на рівні Союзу для оперативної
діяльності, та надання підтримки цієї діяльності [3].
З 1 січня 2010 Європол став Агентством ЄС, що збільшило його можливості, поставивши його в той
же час під більш суворий контроль з боку Європарламенту. 1 липня 2011 Європол переїхав в нову штаб-
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квартиру в м. Гаагу (Нідерланнди). На її відкритті була присутня королева Нідерландів, глави поліцейських
відомств країн-учасниць ЄС та держав, які підписали договори про співробітництво з Європолом.
Проте заради досягнення цілей, завдань та у зв’язку з розширенням Європейського Союзу
необхідним стало також створення наднаціонального органу, який об’єднав би суддів та прокурорів від кожної
держави. У 2002 році було створено Євроюст.
Євроюст – це орган ЄС, відповідальний за координацію діяльності правоохоронних органів державчленів ЄС. Правовий статус цього органу закріплений у рішенні Ради Європейського Союзу від 28 лютого
2002 р. «Про створення Євроюсту з метою посилення боротьби із злочинністю» [4]. Щодо сфери компетенції,
то до неї належать злочини, названі в Конвенції про Європол, комп’ютерні та екологічні злочини.
Євроюст стимулює і покращує координацію розслідувань у судових перспективах між компетентними
органами в державах-членах ЄС, покращує співробітництво між компетентними органами держав-членів,
зокрема шляхом сприяння виконанню міжнародної взаємної правової допомоги та здійснення запитів про
екстрадицію. Згідно з Лісабонською угодою Євроюст може робити запити компетентні органи зацікавлених
країн-членів:
-

проводити розслідування або здійснювати конкретні дії;

-

дозволу на координацію їх дій;

-

створити спільну слідчу групу, або забезпечити Євроюст інформацією, необхідною для виконання
певних завдань.
Також згідно з цією угодою одним із завдань Євроюсту стає зміцнення співробітництва між

компетентними органами держав-членів, зокрема, шляхом сприяння виконанню запитів у сфері судової
співпраці, в тому числі щодо документів, котрі потребують взаємного визнання.
Крім того, Євроюст: повинен забезпечувати, щоб компетентні органи інформували один одного про
розслідування злочинів; сприяє компетентним органам у забезпеченні якомога більшої координації
розслідувань і судових процесів.
Задля посилення діючих правоохоронних органів Європейського Союзу – Європолу і Євроюсту
виноситься на розгляд питання щодо створення Європейської прокуратури. Проте цей проект негативно
сприйняли Великобританія та Ірландія, що унеможливило офіційно оголосити про створення Європейської
прокуратури. Деякі автори пояснюють таку ситуацію тим, що зміни, які відбулися з ЄС, були занадто
масштабними та швидкими.
Україна вже розпочала взаємодіяти з правоохоронними органами ЄС. Так, 8 грудня 2011 року у м.
Гаага між Україною та Євроюстом було підписано Угоду про співробітництво. 5 жовтня 2010 року була
ратифікована угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво.
Тому дослідження питань координації діяльності правоохоронних органів ЄС є важливим, оскільки Україна
зараз знаходиться на шляху інтеграції до Європейського Союзу.
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УДК 343.353
Кримінально-правова політика у сфері протидії корупції в Україні
Автор: Турленко Ганна, студентка V курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Шведова Ганна Леонідівна, канд. юрид. наук, доцент
кафедри цивільного та кримінального права і процесу
ЧДУ імені адмірала Макарова, м. Миколаїв
На сьогоднішній день масштаби поширення корупції в Україні досягли настільки високого рівня, що
вона стала найгострішою проблемою українського суспільства. Так, за результатами Індексу сприйняття
корупції, який щорічно укладається міжнародною організацією Transparency International, в 2014 році Україна
посіла 142 місце зі 175 позицій. Зазначені показники свідчать про те, що ми залишилися однією з найбільш
корумпованих країн світу.
Зважаючи на те, що наша держава задекларувала своє бажання приєднатися до системи
європейського співтовариства, нам слід продемонструвати конкретні досягнення у зниженні рівня корупції,
оскільки це є однією з важливих вимог відповідності країни-кандидата політичним критеріям вступу до ЄС.
Саме тому, питання формування кримінально-правової політики у сфері протидії корупції є вкрай актуальним.
Під кримінально-правовою політикою в сфері протидії корупції слід розуміти вироблену Українською
державою генеральну лінію, що визначає основні напрями, цілі і засоби впливу на злочинність шляхом
формування

кримінального,

кримінально-процесуального

та

кримінально-виконавчого

законодавства,

регулювання практики їх застосування, а також розробку й реалізацію заходів, направлених на попередження
корупційних злочинів. Іншими словами, кримінально-правова політика в сфері протидії корупції визначає
стратегію і тактику боротьби із корупційною злочинністю, маючи як кінцеву мету зменшення її рівня на основі
усунення причин і умов, що її породжують, використовуючи як засоби кримінальне, кримінальнопроцесуальне, кримінально-виконавче право і заходи профілактики [1].
Одним із ключових моментів кримінально-правової політики в сфері протидії корупції є діяльність
компетентних органів, спрямовану на забезпечення невідворотності відповідальності винних. Так, за
вчинення корупційних правопорушень особи, уповноважені на виконання функцій держави, можуть бути
притягнуті у встановленому законом порядку до кримінальної відповідальності (ч.1 ст. 21 Закону «Про засади
запобігання і протидії корупції») [2].
Зважаючи на те, що нещодавно Верховна Рада України прийняла Закон «Про Національне
антикорупційне бюро України», були внесені суттєві зміни до чинного Кримінального кодексу. Зокрема, статтю
45 КК України доповнено приміткою, у якій визначено перелік корупційних злочинів. Таким чином, кримінально
караними корупційними правопорушеннями є наступні злочини:
– ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм службовим становищем);
– ч. 2 ст. 262 КК України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових
припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або
зловживанням службової особи своїм службовим становищем);
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– ч. 2 ст. 410 КК України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових
припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи
іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства, вчинені військовою службовою
особою із зловживанням службовим становищем);
– ч. 2 ст. 308 КК України (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом зловживання службової особи своїм службовим
становищем);
– ч. 2 ст. 312 КК України (те саме щодо прекурсорів);
– ч. 2 ст. 313 КК України (аналогічне щодо обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним);
– ч. 2 ст. 320 КК України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів або прекурсорів, якщо вони вчинені шляхом зловживання службової особи своїм
службовим становищем);
– ч. 1 ст. 357 КК України (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток,
заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем або їх пошкодження) [3].
Також до категорії корупційних відносяться злочини, передбачені статтями 354 (одержання
неправомірної вигоди працівником державного підприємства, установи, організації), 364 (зловживання
владою або службовим становищем), 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної
особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), 365-2 (зловживання повноваженнями
особами, які надають публічні послуги), 368-370 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення, підкуп службової особи юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми, пропозиція, обіцянка або надання
неправомірної вигоди службовій особі, зловживання впливом та провокація підкупу) КК України [3].
Слід зазначити, що зазначеним законом законодавець також посилив кримінальну відповідальність
осіб за вчинення ними корупційних злочинів.
Так, з 26 січня 2015 року до корупціонерів не можна застосувати положення ст. 69 КК України, що
передбачає призначення винній особі більш м’якого покарання, ніж це передбачено законом за вчинення
кримінального правопорушення. Крім того, до таких осіб не можна буде застосувати і положення ст.ст. 45, 46,
47, 48 КК України, що передбачають підстави і умови звільнення від кримінальної відповідальності (зокрема, у
зв’язку з: дійовим каяттям, примиренням винного з потерпілим, передачею особи на поруки, зміною
обстановки) [4].
Не залежно від тяжкості злочину, особу, що вчинила корупційний злочин, на сьогоднішній день не
можна звільнити від покарання в порядку, визначеному ст. 74 КК України, тобто за «бездоганну поведінку і
сумлінне ставлення до праці».
Крім того, особа, винна у вчиненні корупційного правопорушення, позбавляється можливості бути
звільненою від відбування покарання з випробуванням (у порядку ст. 75 КК України).
Важливо відмітити, що відповідно до нової редакції п. 2 ч. 3 ст. 81 КК України, умовно-дострокове
звільнення особи, що вчинила корупційне правопорушення, від відбування покарання, буде застосовуватись
лише після фактичного відбуття останньою не менше 2/3 строку покарання, призначеного судом за
корупційний злочин середньої тяжкості, умисний тяжкий чи необережний особливо тяжкий злочин. Заміна
невідбутої частини покарання більш м’яким для засуджених корупціонерів буде можлива лише після
фактичного відбуття ними не менше 1/2 покарання, призначеного судом за корупційний злочин середньої
тяжкості, умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин (відповідно до змін, внесених до п.
2 ч. 4 ст. 82 КК України) [4].
Також, згідно нової редакції ч. 4 ст. 86 КК України особи, визнані винними у вчиненні корупційних
злочинів, вироки стосовно яких не набрали законної сили, не можуть бути звільнені від відбування покарання,
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а особи, вироки стосовно яких набрали законної сили, - не можуть бути повністю звільнені законом про
амністію від відбування покарання. Зазначені особи можуть бути звільнені від відбування покарання після
фактичного відбуття ними строків, встановлених ч. 3 ст. 81 КК (тобто, не менше 2/3 строку призначеного
покарання). Помилування особи, засудженої за вчинення корупційного злочину, у поряду ст. 87 КК України
можливе лише після фактичного відбуття ними строків, встановлених ч. 3 ст. 81 КК (тобто, знову ж таки, не
менше 2/3 строку призначеного покарання) [4].
Підсумовуючи, слід зазначити, що на сьогоднішній день продовжується формування ефективної
кримінально-правової політики в сфері протидії корупції. Перші важливі кроки вже зроблені – прийнятий пакет
антикорупційного законодавства, зокрема, прийнятий дійсно реформаторський закон «Про Національне
антикорупційне бюро України», яким нарешті визначено поняття «корупційний злочин» та посилено
кримінальну відповідальність за такі діяння.
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Каспійське море (назва походить від стародавнього племені – Каспіїв) є найбільшим у світі
внутрішньоматериковим безстічним басейном, який не має природного зв’язку із Світовим океаном. Завдяки
своїм розмірам та солоності води, Каспій ще з давніх часів отримав назву море. Нафта і газ – головне
багатство Каспійського моря, що посідає друге місце у світі за обсягом запасів вуглеводнів. У цьому регіоні
видобувають 3% світових обсягів нафти і 5% – газу. На Каспій припадає 90% світових запасів осетрових, що є
цінним продуктом. Але його невизначений правовий статус, проблема з делімітацією моря і розмежуванням
його надр стоять на шляху багатьох проектів – енергетичних, транспортних, рибоохоронних. Невирішеність
проблеми розмежування дна заважає реалізації проектів з прокладання трубопроводів через Каспійське
море. Наприклад, це одна з причин багаторічного пробуксовування будівництва Транскаспійського
газопроводу.
Проблему правового статусу Каспію прибережні країни Іран, Туркменістан, Росія, Казахстан і
Азербайджан намагаються розв'язати ось уже два десятки років. Тривалий час СРСР та Іран були єдиними
прибережними державами в Каспійському басейні і протягом 70 років інтереси радянських прикаспійських
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республік ігнорувалися. Ситуація змінилася після демонтажу СРСР та особливої гостроти набула лише
наприкінці ХХ сторіччя. Зміна геополітичної ситуації і виникнення нових незалежних держав у Каспійському
регіоні визначили нове співвідношення інтересів, що призвело до необхідності серйозних змін у міжнародних
відносинах у Каспійському регіоні. Адже після розпаду СРСР виникли нові суб'єкти міжнародного права [1]. З
початку 90-х років ХХ ст. прикаспійські держави почали активно співпрацювати щодо всеохоплюючого
врегулювання правого режиму Каспійського моря і визначення його правого статусу [2; 3].
Історію міжнародних відносин, що складаються в районі басейну, і переговори з проблем
Каспійського моря, особливо щодо визначення його міжнародно-правового статусу, умовно можна поділити
на три етапи. Перший етап: 1991 - 1994 роки. Його можна назвати періодом розвідки, ознайомлення й пошуку
взаємоприйнятного варіанта вирішення проблеми. Другий припадає на 1995-1999 роки, коли сформувалися
реальні погляди й підходи, сталася ціла серія багатосторонніх зустрічей і конференцій, на яких
обговорювалися позиції щодо статусу Каспію та інших пов'язаних з цим питань. Третій етап розпочався з
січня 2000 року, тобто з моменту виходу на політичну арену нового президента Російської Федерації В. Путіна
[4, с. 164].
Чергову спробу вирішити давню проблему було зроблено нещодавно 29.09.2014 р. в Астрахані, де
глави держав обговорювали Конвенцію про правовий статус Каспійського моря. Цей документ мав поставити
крапку в суперечці прибічників двох різних підходів до визначення статусу Каспію – "море" чи "озеро". Але
конвенцію так і не підписали. Втім, дипломати з країн Каспійського регіону стверджували, що ухвалення
конвенції має відбутися на наступному саміті 2015 року в Астані. Експерти ж скептично коментують подібні
заяви. На їхню думку, перспективи конвенції туманні. У найкращому разі, це буде лише декларативний
документ. До того ж реалії ж у регіоні такі, що проблема статусу Каспію не є найактуальнішою для
прибережних країн. Це питання – швидше один з елементів складної дипломатичної гри каспійських країн, що
покликана не допустити посилення позицій конкурентів на нафтогазовому ринку.
Та все ж, в Астрахані були зафіксовані знакові домовленості. У політичній заяві, ухваленій за
підсумками саміту, лідери "каспійської п'ятірки", по-перше, домовилися про національний суверенітет кожної з
країн над прибережним морським простором у межах 15 миль (де держава має виключне право на
видобування ресурсів) і виключні права на "риболовну зону" в межах іще 10 миль. Поза цими 25 милями –
спільний водний простір. По-друге, лідери країн регіону підтвердили погоджений раніше принцип
"неприсутності в Каспійському морі збройних сил, які не належать сторонам". По-третє, "п'ятірка" погодила
створення транспортного хаба, який має з'єднати основні каспійські порти і диверсифікувати шляхи виходу
через Каспій на ринки Європи і Китаю. Нарешті, по-четверте, лідери держав підписали договір про захист і
раціональне використання водних біологічних ресурсів, що важливо для збереження популяції риб у
Каспійському морі: за найскромнішими підрахунками, тільки за останні 10 років загалом у Каспії поголів'я
осетрів зменшилося в 35 – 40 разів.
Проте найскладнішої проблеми, поділу шельфу, поки що не вирішено: ніхто з прибережних країн не
хоче допустити невигідного для себе проведення розмежувальних ліній. Позиція Москви, яку загалом
поділяють Астана і Баку, полягає в тому щоб, використовуючи принцип модифікованої серединної лінії,
розмежувати дно Каспію на національні сектори. За такого підходу Росії належало б 20% дна, Казахстану –
29,5%, Азербайджану – 21%, Туркменістану – 17%, а Ірану – 12,5%. Тегеран, який отримує найменшу площу
(причому в найбіднішій на ресурси частині Каспію), виступає проти російських пропозицій. Іранська
дипломатія вважає, що коли вже не можна зберегти море у спільному користуванні за принципом
кондомініуму (за це в Тегерані ратували багато років), то надра Каспію слід хоча б поділити на п'ять рівних
частин.
Проти російських планів поки що й Туркменістан. Там вважають, що делімітація Каспійського моря
має здійснюватися без урахування півострова Апшерон і острова «Жилой» (рос. мовою), які не повинні
братися до уваги при проведенні серединної лінії. Особлива позиція Тегерана і Ашгабата щодо делімітації
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водної поверхні і дна, як і відсутність конвенції про правовий статус Каспію, не заважає каспійським країнам
успішно розробляти нафтогазові родовища, активно залучаючи західних інвесторів. Тим більше що Москва,
Баку й Астана зробили ставку на двосторонні угоди з урегулювання проблеми поділу Каспію.
Ще в 1998 р. Борис Єльцин і Нурсултан Назарбаєв підписали угоду про розмежування дна Каспію між
Росією і Казахстаном. У 2002 р. Російська Федерація уклала подібну угоду з Азербайджаном. А в травні 2003
р. Москва, Астана і Баку ухвалили тристоронню угоду про точку стику ліній розмежування суміжних ділянок
дна Каспійського моря. Отже, згідно з положеннями укладених міжнародних договорів сторони мають
виключні права на видобування нафти і газу у своїх секторах дна. Ухвалення таких норм дозволяє на
договірно-правовій основі здійснювати розробку вуглеводнів Каспію і забезпечує необхідні правові умови й
надійні гарантії для всіх учасників цього процесу. Північну частину моря вже розділено (близько 64% дна
Каспійського моря).
Неподіленою залишається тільки південна частина Каспію. Однак ні Туркменістан, ні Іран, які не
визнають домовленостей Росії з Азербайджаном і Казахстаном, не вирішують питання у двосторонньому
форматі. Ці країни не відчувають великих незручностей від неврегульованості статусу Каспійського моря:
Ашгабат і Тегеран зволікають, намагаючись укласти максимально вигідні для них угоди. Наприклад,
туркмени, зважаючи на все, не проти російського підходу до розмежування Каспійського моря, якщо питання
зі спірними ділянками буде вирішено на їхню користь. А якщо Туркменістан і Азербайджан зуміють знайти
спільну мову, то й відсутність конвенції про правовий статус Каспію не завадить розпочати роботу з
будівництва Транскаспійського газопроводу, який має стати складовою частиною Південного газового
коридору Євросоюзу, конкурента російського "Південного потоку" [5].
Загалом, неврегульованість проблеми правового статусу Каспію – лише формальна перешкода для
будівництва трубопроводів. Навіть незважаючи на те, що Казахстан і Росія вимагають, щоб на будівництво
трубопроводів дном Каспійського моря давали згоду всі прибережні країни – незалежно від того, чи
проходитиме труба через ділянку, яка належить тій чи іншій державі, чи ні. Під час саміту в Астрахані
обговорення теми транскаспійських трубопроводів, за відгуками коментаторів, було досить гострим.
Тривалий час Іран був чинником непрямого впливу Росії на Азербайджан і Туркменістан: позиція
Тегерана щодо розмежування Каспійського моря, яка перешкоджає і Баку, і Ашгабату розмежувати південну
частину Каспію, була вигідною Росії, яка таким чином знижувала експортні можливості конкурентів "Газпрому"
на європейському ринку споживачів енергоносіїв. В енергетичному плані Тегеран відігравав ключову роль на
саміті в Астрахані. Якщо санкції буде знято, то Іран почне розвивати свій газовий експортний потенціал у
напрямку ринку ЄС, так як у серпні 2014 року Тегераном було заявлено про реанімацію європейського
проекту "Набукко" з орієнтацією на іранський газ, що викликало схвалення і в Брюсселі, і в Анкарі.
Висновки. Подібні зустрічі дозволяють максимально зблизити позиції сторін і зміцнити позитивну
взаємодію в пошуку взаємоприйнятних рішень, яка вже принесла конкретні результати. За останні роки
процес визначення правового статусу Каспійського моря вступив у свою активну фазу. Прикаспійські держави
намагаються знайти оптимальні шляхи вирішення Каспійського питання в ім'я збереження цього унікального
природного водоймища, раціонального освоєння його найбагатших ресурсів, міцно закріпивши за Каспієм
статус моря "миру і злагоди".
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Спадкування за варварські часи
Автор: Чабаненко Дар’я, студентка II курсу
юридичного факультету ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Науковий керівник: Ковальова Світлана Григорівна,
канд. юрид. наук, доцент кафедри історії та теорії держави і права
ЧДУ імені Петра Могили, м. Миколаїв
Спадкові правовідносини завжди займали одну із основних сходинок у будь-якій правовій системі. Не
обійшло це й варварське законодавство, велику увага було приділено саме спадковому праву, адже саме
воно визначає порядок переходу майна померлої особи до її спадкоємців. При написанні статті автор
спиралась на такі джерела, як Варварські правди: Салічну правду, Аламаннську правду, Баварську правду,
Саксонську правду.
Варварськими правдами називаються ранньофеодальні юридичні кодифікації германських народів.
Варварське суспільство – це організована сукупність людей, об’єднаних характерними для них відносинами
за часи розвитку варварського законодавства.
У Варварський час існували такі види спадкування: за законом і за заповітом, були випадки коли майно
відходило державі.
Найбільш ранньою вважається так звана Салічна правда, датована V ст. У науковому розумінні
«Салічна правда» є ані кодексом, ані законом. В ній записані норми звичаєвого права [1, с. 86]. Салічною
правдою встановлюється, що стосовно благонабутої нерухомості, а також рухомих речей спадкоємцями
померлого визнавалися діти та родичі по низхідній. Коли ж вони були відсутні, то успадкування відбувалося
по трьох лініях. Першою лінією вважав померлий, його дружина та його діти. Другу лінію складали батько і
мати померлого та їх низхідні. Третю лінію – дід та баба померлого та їх низхідні. Наявність найближчої лінії
родичів виключала успадкування рештою. Якщо родичів однієї лінії було декілька, то вони успадковували у
рівних частинах. Рухоме майно син і дочка успадковували порівну. Але земля переходила тільки до сина.
Тобто земля залишалась в одному і тому ж роді.
Едикт короля Хільперика (561 – 584 рр.) встановив, що за відсутності у померлого синів майно
успадковують доньки, а коли і їх немає, то брат чи сестра померлого, але не «сусіди», як це було раніше.
Рухоме майно могло перебувати як у родинній, так й індивідуальній власності. Рухоме майно вільно
відчужувалося і передавалося у спадок. Передбачалося успадкування тільки за законом. Переважним правом
наслідування рухомого майна володіли сини, потім – найближчі родичі. Салічна правда не згадує про
заповіти, але вводить інститут анатомії – майно віддавалося на зберігання третій особі (яка не була родичем
тому, хто заповідав) із зобов'язанням останнього передати його спадкоємцям. Оформлення передавання
майна супроводжувалося формальними процедурами: про спадкоємців слід було заявити публічно в суді
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перед тунгіном або королем. Підтвердити передавання майна повинні були дев'ять свідків [4]. Салічна правда
передбачала процедуру відмови від спорідненості. «Про тих хто хоче відмовитися від спорідненості» – він
має з’явитися в судове засідання перед особою тунгіна і там зламати над своєю головою три палки мірою в
лікоть. І він повинен в судовому засіданні розкидати їх в 4 сторони і сказати там, що він відмовляється від
співприсяжництва, від спадщини і від усяких рахунків з ними. І якщо потім хто-небудь з його родичів або буде
вбитий, або помре, він зовсім не повинен брати участі в спадщині, а спадок його самого повинен надійти до
скарбниці [2, с. 74 – 75].
Витяг із Салічної правди: LIX. «Про алоди»: Якщо хто помре і не залишить синів, і якщо мати переживе
його, нехай вона вступить у володіння спадщиною. Якщо немає матері, і якщо він залишить брата або сестру,
нехай вступлять у володіння спадщиною. В тому випадку, якщо їх не буде, сестра матері нехай вступить у
володіння спадщиною. Якщо не буде сестри матері, хай сестри батька вступлять у володіння спадщиною. І
якщо потім виявиться хто-небудь ближчий з цих поколінь, він хай вступить у володіння спадщиною. Земельна
ж спадщина в жодному разі не повинна перейти жінці, але вся земля хай переходить чоловічій статі, тобто
братам [3, с. 114 – 115].
Згідно із саксонською правдою: 1. Батько і мати по смерті своєї залишають спадкову (земельну)
власність синові , а не дочці. 2. (Якщо) хто залишив по смерті не синів, а дочок, то нехай вся спадкова
(земельна) власність належить їм, а опіка над ними нехай буде передана брату чи найближчому (родичу) з
батьківського роду. 3. Та не буде нікому дозволено, крім як на користь церкви чи короля, відчужувати своє
спадкове майно, позбавляючи свого спадкоємця спадщини, за винятком якщо він виявиться примушений (до
цього) необхідністю за голоду; а рабів нехай буде дозволено віддавати і продавати [4].
Баварська правда встановила, що якщо син герцога виявиться настільки гордовитим або дурним, що
захоче свого батька за порадою зловмисних людей або за допомогою насильства збезчестити і відняти у
нього його владу, в той час як його батько ще здатний, змагатися на суді, бути у війську, судити народ, сідати
на коня як чоловік і володіти міцно своєю зброєю, і не глухий, і не сліпий і може стосовно всіх виконувати
веління короля, то нехай знає цей син, що він чинить протизаконно і що він відсторонений від спадщини свого
батька і більше нічого з майна батька до нього не переходить, і у владі батька його вислати, якщо він бажає.
Нічого іншого у нього не залишається, за винятком того, що його батько з співчуття захоче йому дати. І якщо
він переживе свого батька і матиме інших братів, то вони не повинні давати йому частки (у спадщині), тому
що він протизаконно вчинив злочин проти батька свого. А якщо він залишився єдиним спадкоємцем, який
пережив свого батька, то у владі короля віддати (спадщину), кому він забажає, йому або іншому [5].
За Аламаннською правдою передбачалося: Якщо вільний побажає надати себе і своє майно у
розпорядження церкви, то нікому не дозволяється заперечувати проти цього – ні герцогу, ні графу, ні комусь
іншому, але йому по своєму потягу дозволяється як християнину служити Богу і себе разом з усім своїм
надбанням передати (церкви). І, якщо хто забажає це зробити, повинен за допомогою акта про своє майно
підтвердити це церкви, куди він хоче передати і запросити 6 або 7 свідків, вписавши їх імена в цей документ, і
потім в присутності священика, який в цій церкві служить, покласти його на вівтар, і (право) власності на це
майно назавжди залишиться у церкви. Якщо згодом будь-хто, або сам, хто передав (церкви), або хто-небудь з
його спадкоємців побажає забрати у церкві майно, або хто-небудь інший спробує це зробити, то результату,
якого він домагався, не отримає, але піддасться суду бога й відлученню від святої церкви і повинен заплатити
штраф, який вказаний в документі, і все майно повинен повернути у забезпечення миру, як встановлено
законом. Якщо хто-небудь вільний передав своє майно до церкви і закріпив це документом, як вище було
зазначено, а потім отримає його у пастора церкви в якості бенефіція для отримання необхідних засобів
існування в продовження життя, то він повинен заплатити те, що урочисто обіцяв церкви, в якості ціни за
ділянку землі, і повинен це підтвердити за допомогою листа (письмового документа), для того, щоб після його
смерті ніхто із спадкоємців не міг сперечатися. І якщо так станеться, що після смерті того, хто це майно
віддав, залишився син і цей син захоче стверджувати, що батьківським спадком надолужити за законом
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володіти йому, а батько його не хотів віддавав і не підтверджував цього, то йому (синові) не дозволяє
клястися, але повинен представити той акт (карту), який батько залишив, і ті свідки, які доклали руку до акта,
разом з пресвітером, відповідно до закону, показали б, що вони були присутні і на власні очі бачили і
власними вухами чули, що батько його передав майно церкви і склав акт і закликав їх свідками. При клятві
вони повинні сказати: "Ми справжні свідки". Після цього майном повинен володіти пастор церкви, а той
претендент, який сперечався, повинен сплатити на користь церкви штраф у тому розмірі, який вказаний в
акті. Якщо ж цей акт або згорить, або буде втрачено, тоді дозволяється цьому спадкоємцеві з 5
пойменованими свідками принести в тій самій церкві клятву, що батько його не складав акту і не передавав у
святі місця. І якщо він так вчинить, може володіти майном. «Про вбивства батьків і братів»: Якщо хто уб'є
батька свого, або брата свого батька, або брата матері, чи сина матері, або мати, або сестру свою, то нехай
знає, що скоїв злочин проти Бога і братську любов не зберіг і по відношенню до бога вчинив тяжкий злочин, і
в присутності його родичів все його майно має перейти в казну і більше нічого не перейде до його
спадкоємців. Покарання він отримує згідно з церковними законами [6].
Отже, за Варварськими правдами існували такі види спадкування: за законом, а саме лінії, черги та
порядок спадкування; про спадкування за заповітом не вказано у нормативно-правовому акті та існували
випадки коли майно відходило державі.
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