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підстави	 підтримати	 позначені	 критерії	 класифікації	 прав	 дитини.	
Разом	 із	 тим,	 ми	 вважаємо	 наведений	 перелік	 груп	 прав	 дитини	
вузьким	за	змістом	і	недостатнім	для	повноцінного	доктринального	
розкриття	специфіки	правового	статусу	дитини.	Тому,	за	вказаним	
критерієм	 пропонуємо	 умовно	 розподілити	 права	 дитини	 у	 такі	
самостійні	 групи:	 природні	 права	 й	 свободи	 дитини,	 громадянські	
(особисті)	 права	 дитини,	 права	 дитини	 у	 сфері	 публічно-
громадського	 життя,	 права	 дитини	 у	 сфері	 культурно-духовного	
розвитку,	права	дитини	в	сфері	економічних	відносин	і	праці,	права	
дитини	у	сфері	оздоровлення	та	відпочинку,	права	дитини	у	сфері	
соціального	 забезпечення,	 права	 дитини	 як	 члена	 сім’ї,	 права	
дитини,	 яка	 має	 статус	 біженця,	 або	 розлученої	 з	 сім’єю.	 Слід	
зауважити,	 що	 групи	 прав	 дитини	 є	 взаємопов’язані	 за	 змістом	 і	
відображають	 особливі	 соціально-правові	 можливості	 дитини	 як	
громадянина	і	члена	соціуму.	

Одержано 12.10.2017 
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РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ АГРЕСІЇ 

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

Збройна	 агресія	 Російської	 Федерації	 проти	 національної	
безпеки	 та	 територіальної	 цілісності	 України	 призвела	 до	 повної	
окупації	 Автономної	 Республіки	 Крим.	 РФ	 активно	 підтримує	
сепаратистські	та	проросійські	заворушення	на	Сході	нашої	держави	
за	 допомогою	 відповідних,	 добре	 оснащених	 розвідувально-
диверсійних	підрозділів.	Крім	цього,	у	безпосередній	близькості	від	
українського	 кордону	 на	 території	 РФ	 сконцентровано	 значні	
угрупування	 Збройних	 Сил	 РФ,	 достатні	 для	 забезпечення	
військового	 вторгнення	 на	 територію	 України.	 Водночас	 РФ	
проводить	 широкомасштабну	 інформаційну	 війну	 проти	 України,	
застосовує	різноманітні	засоби	політичного	та	економічного	тиску	
тощо.		

Такі	 зміни	 у	 зовнішньополітичному	 середовищі	 вимагають	
повноцінного	 використання	 не	 лише	 всіх	 можливостей	 державних	
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інститутів,	 але	 й	 потенціал	 недержавного	 сектору,	 зокрема	
інститутів	громадянського	суспільства.		

Під	 час	 подій	 кінця	 листопада	 2013	 р.	 –	 лютого	 2014	 р.	
громадянське	 суспільство	 реально	 довело,	 що	 воно	 здатне	
виступати	 надійним	 гарантом	 незворотності	 демократичних	
перетворень	 в	 Україні.	 Цей	 безпрецедентний	 досвід	 та	 аналіз	
подальшого	 перебігу	 суспільно-політичних	 процесів	 дає	 підстави	
розглядати	 громадянське	 суспільство	в	 Україні	 як	вагомий	 суб’єкт	
протидії	зовнішній	агресії	і	слугує	надійним	гарантом	забезпечення	
національної	безпеки	та	територіальної	цілісності	України.	

Сталою	 тенденцією	 останніх	 років	 залишається	 зростання	
кількості	 офіційно	 зареєстрованих	 громадських	 об’єднань	 значна	
частина	 з	 яких,	 тією	 чи	 іншою	 мірою,	 зміцнює	 обороноздатність	
держави.	 Це	 стосується,	 зокрема,	 незалежних	 аналітичних	 центрів,	
науково-технічних	 товариств,	 об’єднань	 ветеранів	 бойових	 дій,	
ветеранів	 збройних	 сил	 та	 спецпідрозділів,	 оборонно-спортивних	
товариств,	 оздоровчих	 та	 фізкультурно-спортивних	 об’єднань,	
козацьких	об’єднань,	молодіжних	патріотичних	організацій	тощо.		

Отже,	 громадянське	 суспільство	 відіграє	 неабияку	 роль	 у	
забезпеченні	 національної	 безпеки	 в	 умовах	 агресії	 Російської	
Федерації,	яка	проявляється	у	наступних	аспектах:	

1.	Потенціал	 громадянського	 суспільства	 залучається	 до	
оновлення	 засадничих	 документів	 державної	 політики,	
нормативно-правових	 актів	 у	 сфері	 забезпечення	 безпеки,	 участі	 у	
розробці	інших	документів	та	управлінських	рішень.		

2.	Громадяни	 та	 громадські	 об’єднання	 фінансово	 та	
матеріально	підтримують	Збройні	Сили	України	та	 інші	українські	
збройні	 формування.	 Масового	 поширення	 серед	 громадян	 та	
громадських	 об’єднань	 України	 набуло	 надання	 благодійної	
допомоги	 Збройним	 силам	 України,	 зокрема,	 в	 рамках	 акції	
«Підтримай	Українську	армію!».	

3.	Громадські	 об’єднання	 беруть	 участь	 в	 організації	 та	
проведенні	 військової	 підготовки,	 допризовної	 військової	
підготовки,	у	військово-патріотичному	вихованні	молоді.	

4.	Громадські	 об’єднання	 організовують	 та	 проводять	 масові	
мирні	 акції,	 спрямовані	 на	 суспільно-політичну	 консолідацію,	
засудження	 війни	 та	 агресора,	 протидію	 російській	 пропаганді	 та	
об’єктивне	інформування	світової	громадськості.	

5.	Громадськість	співпрацює	з	органами	державної	влади	щодо	
протидії	 та	 припинення	 діяльності	 організацій	 антидержавного,	
сепаратистського	спрямування.	
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Отже,	 з	 метою	 більш	 повного	 та	 ефективного	 використання	
громадянського	суспільства	для	забезпечення	національної	безпеки	
України	 в	 умовах	 зовнішньої	 агресії	 РФ	 необхідно	 здійснювати	
подальше	 вдосконалення	 форм	 і	 механізмів	 державно-громадської	
взаємодії.	 Пріоритетне	 значення	 на	 цьому	 шляху	 має	 приділятися	
громадській	участі	у	суспільно-політичній	консолідації,	налагодженні	
системи	громадського	контролю	та	протидії	інформаційній	агресії.	

Одержано 12.10.2017 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВІДБОРІ НА ПОСАДУ 
СУДДІ ЗА ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ  

І СТАТУС СУДДІВ» 

У	даний	період	часу	дуже	гостро	постає	питання	громадського	
контролю	 за	 органами	 які	 здійснюють	 правосуддя.	 Існує	 декілька	
форм	громадськості	на	правосуддя:	

1)	Коли	 громадськість	 безпосередньо	 здійснює	 правосуддя	
(товариські	суди	у	СРСР);	

2)	Коли	представники	громадськості	складають	безпосередньо	
органи	 правосуддя	 (діяльність	 народних	 або	 присяжних	
засідателів);	

3)	Коли	 громадськість	 може	 вплинути	 на	 кадрову	 політику	
держави	при	формуванні	корпусу	професійних	суддів	(безпосередні	
вибори	 суддів	 громадянами	 держави	 або	 існування	 громадських	
органів	за	якими	існує	право:	заблокувати	яку-небудь	кандидатуру	
не	доброчесного	судді).	

Перша	 форма	 дуже	 примітивна	 і	 існує	 більш	 у	 тоталітарних	
державах.	 Це	 наприклад,	 постанова	 від	 червня	 1929	 року	 ВУЦВК	 і	
РНК	 УСРР	 за	 якою	 утворюються	 громадські	 суди	 та	 примирні	
камери.	 Ці	 органи	 створювались	 на	 загальних	 зборах	 робітників	
якщо	це	був	товариський	суд	або	на	громадських	зборах	селян	коли	
це	 була	 примірна	 камера.	 Але	 у	 цей	 час	 керівництво	 здійснювало	
ВКП(б)	 СРСР,	 тому	 представники	 цих	 органів	 були	 під	 контролем	
відповідних	 структур	 цієї	 організації.	 Тому	 представники	


