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Жук С. О. Середній клас як соціальна основа постісторичної цивілізації 
Погляди Ф. Фукуями на формуванні та розвиток суспільства posthistory зазнали значних 

трасформации. Вони діалектична, часто суперечливі, проте піднімають ключові проблеми 
розвитку Західної цивілізації і її взаємодії з «Rest». Принципи вирішення викликів, що стоять 
перед світом постісторії, пропоновані Ф. Фукуямою, часто вельми оригінальні. Середній клас є 
соціальною базою даної моделі суспільно-політичного та економічного розвитку, саме він 
створює умови для ефективної модернізації та функціонування ліберальної демократії. 
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СТАНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ЗУНР 

На початковому етапі існування нової Української держави судові установи 
продовжували функціонувати за старим положенням. Так, 21 листопада 1918 р. було видано 
закон, який мав стати тимчасовим регулятором функціонування системи судочинства. 
Зокрема, він передбачав, що всі судді та допоміжний персонал, мали присягнути на вірність 
українському народові і державі. Звільнити мали лише тих суддів, які заплямували свою 
репутацію антиукраїнською діяльністю. 

Невдовзі у судовій системі ЗУНР здійснюється реформа, яка проводиться з оглядом на 
національну специфіку регіонів. Так, територію держави поділили на 12 судових округів та 
130 повітів. В них мали обрати суддів для окружних та повітових судів, у яких: 102 особи 
становили українці, 25 осіб – поляки, 17 осіб – євреї. Якщо раніше судді мали навчатися 3 роки, 
то відповідно до Закону «Про скорочення підготовки судової служби», цей термін становив 2 
роки. Оскільки працювати доводилось у важких умовах воєнного часу закон припиняв 
діяльність суду присяжних на неозначений термін. Але, запроваджувалися у процес 
судочинства і ліберальні принципи такі як: гласність, змагальність, права звинуваченого на 
захист та ін. Крім цього, діловодство в судах здійснювалося українською мовою. 

Наступним етапом реформування системи судочинства стало запровадження 
спеціалізації щодо судів першої інстанції та заснування судових установ, що належали до 
другої та третьої інстанції. Ці зміни залишали у компетенції судів окружного й повітового 
рівня лише розгляд цивільних справ. Відповідно до закону Української Національної Ради, 
виданому 11 лютого 1919 року, для розгляду кримінальних в повітах засновували 
трибунали. До складу трибуналу входило від одного до трьох суддів назначених 
Секретарством юстиції. 

15 лютого 1919 р., на законодавчому рівні було закріплено, що Вищий суд стає другою 
судовою інстанцією, а Найвищий державний суд – третьою. До початку їх діяльності 
відповідні функції мали здійснювати окремі судові Сенати другої та третьої інстанції, які 
розпочали свою роботу при окружному суді Станіслава з березня 1919 р.  

Ще у середині листопада 1918 р. виникає військова юстиція. На території трьох 
областей вона була представлена Військовими окружними судами та виконувала роль 
першої судової інстанції. Також передбачалось заснування Колегіальних судів у складі трьох 
суддів,Найвищого військового трибуналу і Верховного військового суду, що отримав у 
військовій юстиції статус найвищої інстанції. Діяла і військова прокуратура на чолі з 
генеральним військовим прокурором. На території областей, де відбувалися бойові дії, було 
засновано військові прокуратури, а по округам працювали військові офіцери. 
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Наприкінці листопада 1918 р. приймається рішення, за яким всі військові команди, що 
діяли у ЗУНР, мали бути забезпечені спеціальними польовими судами. Під їх юрисдикцію 
потрапляли як військовослужбовці, так і цивільні особи, які вчинили злочини проти 
державної безпеки. Затвердження смертних вироків, винесених у судовому порядку, 
перебувало у компетенції уряду республіки. Було відновлено роботу адвокатури. На 
території ЗУНР також діяли «Державна прокураторія», головою якої став Генеральний 
прокурор, та нотаріат. 
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УДК 347.77/.78:025.5 
Майя Вікторівна ІВАНОВА, 
науковий співробітник відділу з охорони інтелектуальної власності 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

У статті 19 «Загальної декларації прав людини» (1948) зазначається, що кожна людина 
має право одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно 
від державних кордонів; в ст. 27 передбачено право на захист моральних і матеріальних 
інтересів людини, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором 
яких вона є.  

В умовах сучасного розвитку нашої держави, переходу до інформаційного суспільства, 
інформація стає одним із основних продуктів суспільства, яка має бути якісною, 
оперативною і відповідати потребам розвитку цього суспільства. В главі 15 Цивільного 
кодексу України (ЦК України) закріплюється, що інформація – це будь-які відомості та/або 
дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному 
вигляді (ст. 200), яка належить до нематеріальних благ, до яких законодавством віднесено 
також результати творчої діяльності (ст. 199) і особисті немайнові блага (ст. 201).  

О. О. Лисенко підкреслює, що однією з необхідних умов існування як окремої людини, 
так і людського суспільства в цілому є інформація та інфраструктура, що забезпечує 
можливість обміну інформацією між людьми. За її словами, інформація стала одним із 
найбільш ефективних засобів управління поведінкою людей, формування їх ставлення до 
навколишньої дійсності. Інформаційна дія є основним способом навчання і виховання 
людини, у зв’язку з чим вона використовується як основа механізмів соціального 
регулювання поведінки членів суспільства у всіх сферах його життєдіяльності [1, с. 17].  

Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 було затверджено 
Національну стратегії у сфері прав людини. В Указі передбачений розділ щодо забезпечення 
свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного 
розвитку особистості, в якому звертається увагу на низьку проблем, які залишаються 
неврегульованими: надмірне державне регулювання інформаційних відносин; державна 
пропаганда та обмеження на публічні висловлювання з окремих питань; неналежна 
практика реалізації законодавства у сфері доступу до інформації, в тому числі публічної 
інформації; відсутність гарантованого доступу кожного до інформаційних ресурсів, зокрема 
до мережі Інтернет. Очікуваними результатами передбачається забезпечення ефективного 
доступу до інформації, у тому числі публічної інформації; забезпечення системи гарантій 
доступу кожного до інформаційних ресурсів, зокрема до мережі Інтернет тощо. 

Інформація пов’язана з інтелектуальною діяльністю може мати будь-які форми 
зовнішнього відображення, придатні для сприйняття особою безпосередньо чи за 
допомогою технічних засобів. Як результат інтелектуальної діяльності людини, інформація 
може існувати як самостійний об’єкт, так і у формі результатів творчості, які охороняються 
системою права інтелектуальної власності. Концепція інформації як результату 
інтелектуальної діяльності дозволяє екстраполювати на інформаційні відносини 
приватноправового характеру окремі положення законодавства про інтелектуальну 
власність [2, с. 17]. 


