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Актуальность темы:  Дентальная им-
плантация на сегодняшний день являет-
ся одной из самых перспективных на-
правлений в реабилитации стоматоло-
гических больных. Несмотря на достиг-
нутые успехи, дентальная имплантация, 
как и другие хирургические методы ле-
чения сопровождаются различного рода 
осложнениями. Наиболее часто наблю-
даются осложнения воспалительного 
характера. Научное исследование в рам-
ках предусматривает предотвращение 
воспалительных осложнений или суще-
ственное сокращение сроков купирова-
ния патологического процесса в случае 
уже развывшегося осложнения при ден-
тальной имплантации.

Для этой цели в последние годы 
широко применяются методы физио-
терапии, направленные на усиление 
регенерационных и репаративных 
процессов, способствующих укре-
плению имплантатов, особенно в 
ранний после операционный период. 
Предполагается сокращение сроков 
репаративно-регенеративных про-
цессов путем использования низко-
частотного ультразвука в сочетании 
с иммуномодулятором, что будет 
способствовать повышению эффек-
тивности проводимых лечебно-
профилактических мероприятий.

Цель исследования: Разработать 
комплексный метод с целью ускорения 
репаративно-регенеративных процессов 
и профилактики воспалительных ослож-
нений при дентальной имплантации.

Задачи исследования:
1.Выявить характер микрофлоры 

полости рта, изучить показатели мест-
ной резистентности у пациентов для 
профилактики воспалительных ослож-
нений при дентальной имплантации.

2.Изучить эффективность Цикло-
ферона при коррекции иммунологиче-
ских показателей у пациентов с ден-
тальной имплантацией.

3.Разработать оптимальный режим 
комплексного использования низкоча-
стотного ультразвука в сочетании с 
иммуномодулятором циклоферонам с 
целью ускорения репаративно-
регенеративных процессов и профи-
лактики воспалительных осложнений 
при дентальной имплантации.

Материалы и методы исследования:
1.Клиническое  обследование паци-

ентов.
2.Рентгенологические исследования.
3.Микробиологические методы ис-

следования.
4.Иммунологические методы иссле-

дования.

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА 
И ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ

Олимов Азимжон Бахромовича
студента магистратуры 1-курса  
по специальности «Хирургическая стоматология» ТГСИ
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5.Статистические методы обработ-
ки результатов исследования.

Результаты исследования: Впервые 
изучены особенности  иммунного  стату-
са в корреляционной взаимосвязи с ми-
крофлорой полости рта у пациентов, под-
готовленных для внутрикостной ден-
тальной имплантации в динамике, а так-
же в случае развития послеоперационных 
периимплантитов. Благодаря разрабо-
танной методике могут быть предотвра-
щены воспалительные осложнения или 
существенно сокращены сроки  купиро-
вания патологического процесса в случае 
уже развившегося осложнения в тканях 
пародонта при внутрикостной денталь-
ной имплантации. Кроме того, значи-
тельно могут быть ускорены и сокраще-
ны сроки репаративно-регенеративных 
процессов путем использования ультра-
звуковой аппарата в сочетании с имму-
номодулятором циклофероном, что бу-
дет способствовать повышению эффек-
тивности проводимых лечебно-
профилактических мероприятий.

Осуществлена коррекция ряда по-
казателей иммунной системы организ-
ма с улучшением процессов элимина-
ции  патогенной микрофлоры из 
зоны имплантированных структур, что 
в целом способствовало улучшению 
эффективности профилактики и лече-
ния  постоперационных  периимплан-
титов. Сравнительный анализ эффек-
тивности предлагаемого метода выявил 
выраженный местный  противовоспа-
лительный  эффект, что обосновывает 
его использование для профилактики и 
лечения периимплантитов 1 и 2 класса 
и позволяет рекомендовать для внедре-

ния в практику здравоохранения в ка-
честве метода выбора при проведении 
операций по стоматологической им-
плантации. Разработанный комбини-
рованный метод способствует улучше-
нию процессов репаративной регенера-
ции мягких  тканей  и остеоинтеграции 
при периимплантитах.
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The term “information warfare” has 
been coined and used for a number of 
years recently, intended to represent 
whatever warfare is becoming in the in-
formation-centric 21st century.   Still 
many people use this term without really 
knowing what it means.

The author Martin Libicki articulates 
his position and states that “coming to 
grips with information warfare...is like the 
effort of the blind men to discover the 
nature of the elephant: the one who 
touched its leg called it a tree, another 
who touched its tail called it a rope, and 
so on.   Manifestations of information 
warfare are similarly perceived...Taken 
together all the respectably held defini-
tions of the elephant suggest that there is 
little that is not information warfare” [2].

Researchers state that there are seven 
defining features of information warfare:

• low entry cost:  unlike traditional 
weapon technologies, development of in-
formation-based techniques does not re-
quire sizable financial resources or state 
sponsorship. Information systems exper-
tise and access to important networks 
may be the only prerequisites;

• blurred traditional boundaries:  tradi-
tional distinctions are public versus pri-
vate interests, warlike versus criminal be-

havior and geographic boundaries, such 
as those between nations as historically 
defined, are complicated by the growing 
interaction within the information infra-
structure;

• expanded role for perception manage-
ment: new information-based techniques 
may substantially increase the power of 
deception and of image-manipulation ac-
tivities, dramatically complicating gov-
ernment efforts to build political support 
for security-related initiatives;

• a new strategic intelligence chal-
lenge:  poorly understood strategic IW 
vulnerabilities and targets diminish the 
effectiveness of classical intelligence col-
lection and analysis methods. A new field 
of analysis focused on strategic IW may 
have to be developed;

• formidable tactical warning and attack 
assessment problems:  there is currently 
no adequate tactical warning system for 
distinguishing between strategic IW at-
tacks and other kinds of cyberspace ac-
tivities, including espionage or accidents.

• difficulty of building and sustaining 
coalitions:  reliance on coalitions is likely 
to increase the vulnerabilities of the secu-
rity postures of all the partners to strate-
gic IW attacks, giving opponents a dispro-
portionate strategic advantage.

INFORMATION WARFARE ASPECTS

Tsukruk A.R.
Fourth year student National Aviation University

Keywords: countries,war, warfare, information, opponent, definition
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• vulnerability of the U.S. homeland: in-
formation-based techniques render geo-
graphical distance irrelevant; targets in the 
continental United States are just as vul-
nerable as in-theater targets. Given the in-
creased reliance of the U.S. economy and 
society on a high-performance networked 
information infrastructure, a new set of 
lucrative strategic targets presents itself to 
potential IW-armed opponents[3].

One more common definition of this 
term is “information warfare is any action 
to deny, exploit, corrupt, or destroy the 
enemy’s information and its functions; 
protecting ourselves against those actions; 
and exploiting our own military informa-
tion functions”.[4]

Recalling the definition, information 
warfare consists of activities that deny, 
exploit, corrupt, destroy, or protect infor-
mation. Traditional means of conducting 
information warfare include psychologi-
cal operations, electronic warfare, mili-
tary deception, physical attack, and vari-
ous security measures.

• Psychological operations use informa-
tion to affect the enemy’s reasoning.

• Electronic warfare denies accurate in-
formation to the enemy.

• Military deception misleads the enemy 
about capabilities or intentions.

• Physical attacks range from conven-
tional bombs to  electromagnetic pulse 
weapons.

• Security measures  seek to keep the 
adversary from learning about our mili-
tary capabilities and intentions [4].

• Talking about influencing the adver-
sary’s information functions, there are 
two ways of it: indirectly and directly.

Indirect information warfare affects 
information by creating phenomena, 
which the adversary will perceive, inter-
pret, and act upon. Military deception, 
physical attack, and OPSEC traditionally 
achieve their targets indirectly.

Direct information warfare affects in-
formation through altering its compo-
nents without relying on the adversary’s 
powers of perception or interpretation. 
Information attack acts directly upon the 
adversary’s information. Direct informa-
tion warfare, the point of information at-
tack, acts on the adversary’s information 
without relying on the adversary’s collec-
tion, analysis, or decision functions.

Indirect information warfare could 
construct fake barracks and caserns, make 
mock-ups of military equipment, built 
military hospitals, construct fake runways 
and parking areas for aircrafts to imitate 
huge military forces. So, country A will 
see all these forces “by their own eyes”.

Direct information warfare can be just 
to lie about amount of forces A has. But 
the means to that result, never mind the 
resources, time, and uncertainty, are dra-
matically different.

To recap, information warfare is no 
less complex than traditional warfare.   It 
involves many different strategies, tech-
niques, weapons, and defenses.  This kind 
of war has its advantages and disadvan-
tages, as we have seen: low entry cost, 
blurred traditional boundaries, expanded 
role for perception management, a new 
strategic intelligence challenge, formida-
ble tactical warning and attack assessment 
problems, difficulty of building and sus-
taining coalitions.
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Важнейшей связующей артерией 
всей современной мировой экономики 
мира в целом без сомнения можно 
считать транспорт, так как благодаря 
ему происходит транспортировка гру-
зов и перемещение пассажиров по все-
му земному шару. Международные пе-
ревозки или как принято говорить  – 
международное сообщение – это пере-
мещение пассажиров и грузов между 
несколькими странами. Возникающие 
при этом правоотношения обладают 
некоторыми особенностями, одна из 
них  – это присутствие иностранного 
элемента. Стоит сделать оговорку, что 
выполнение внутреннего рейса с на-
хождением на борту иностранного 
пассажира не делает перевозку между-
народной, поскольку для того, чтобы 
перевозка стала таковой, требуется до-
говор международной перевозки. Осо-
бенность договора международной 
перевозки  заключается в том, что в 

ходе его исполнения соответствующие 
материально-правовые  нормы приме-
няются на основании различных кол-
лизионных принципов. Особое внима-
ние стоит уделить и тому, что при вы-
полнении всех условий не требуется 
фактического осуществления перевоз-
ки на территории нескольких стран. 
Если такая перевозка началась, то пас-
сажир или груз могут и не пересечь 
границы государства как, например, в 
случае с потерей или утратой груза во 
время следования по стране отправле-
ния, но при этом такая перевозка все 
же будет иметь статус международной 
и попадать под соответствующий пра-
вовой режим. Особых требований для 
осуществления перевозок нет. Она мо-
жет происходить с помощью одной 
или нескольких транспортных компа-
ний и ее правовой статус при этом не 
изменится, даже если какие-то пере-
возчики выполняют свою часть сделки 
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по перевозке, не выходя за границы 
одного государства.

Однако существует ряд проблем, 
требующих особого внимания. По мо-
ему мнению, наиболее важная тема 
для обсуждения – это ценовая полити-
ка отдельно взятых государств, так 
называемые государственные пошли-
ны и акцизы из за которых стоимость 
товара в конечном итоге увеличивает-
ся в десятки раз. Решение этой пробле-
мы видится в создание единого эконо-
мического пространства, частичной 
замены национальной валюты универ-
сальной, а также в создание общего 
регулирующего и надзорного органа.

Действующий ныне таможенный 
союз ЕАЭС обладает всеми необходи-
мыми критериями. ЕАЭС создан в це-
лях всесторонней модернизации, коо-
перации и повышения конкурентоспо-
собности национальных экономик 
и  создания условий для стабильного 
развития в интересах повышения жиз-
ненного уровня населения государств-
членов. Механизмы, заложенные в тех-
ническом регулировании, позволяют 
устранить многочисленные, во многих 
случаях искусственно созданные тех-
нические барьеры в торговле, которые 
являются серьезной проблемой для 
бизнеса. Этому помогает правовая 
база, созданная в  течение нескольких 
последних лет, в  том числе благодаря 
усилиям специалистов Евразийской 
экономической комиссии.

Также хотелось бы сопоставить 
ЕАЭС другой субъект международно-
го права, а именно Всемирную торго-
вую организацию (ВТО). Официально 

ВТО образована на конференции в 
Марракеше в апреле 1994, поэтому Со-
глашение об учреждении ВТО называ-
ют также Марракешским соглашени-
ем. В основе деятельности ВТО лежат 
три международных соглашения, под-
писанные большинством государств, 
активно участвующих в мирохозяй-
ственных отношениях: Генеральное 
соглашение о торговле товарами 
(ГАТТ) в редакции 1994, Генеральное 
соглашение о торговле услугами (ГАТС) 
и Соглашение о торговых аспектах 
прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС). Основная цель этих согла-
шений  – оказывать помощь фирмам 
всех стран, занимающимся экспортно-
импортными операциями.

Безусловно, в каждой из представ-
ленных организаций есть свои преи-
мущества и недостатки, но объективно 
говоря, ВТО опережает ЕАЭС на де-
сятки шагов благодаря четкой иерар-
хии, большим функционалом, количе-
ству государств-участников и возмож-
ностями, которые она дает вновь всту-
пившим государствам. Вступив в ВТО, 
Россия получит возможность исполь-
зовать для защиты своих внешнетор-
говых интересов весь этот механизм. 
Нужда в нем для российских предпри-
нимателей выросла, когда в ответ на 
серьезное повышение открытости сво-
его внутреннего рынка Россия не уви-
дела ответных шагов западных стран. 
Вместо этого она, напротив, столкну-
лась с торговыми барьерами как раз по 
тем товарам, где Россия обладает срав-
нительными преимуществами в меж-
дународной торговле, и с недобросо-
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вестной конкуренцией ряда зарубеж-
ных фирм на внешних рынках, а также 
и на внутреннем рынке России. От со-
вместной организационной деятель-
ности по вопросам регулирования 
международных перевозок зависит их 
качество и рентабельность.

Каждый вид транспорта обладает 
определенным правоустанавливающи-
ми документами, отличающимися ха-
рактером, содержанием и объемом. 
Деятельность всех видов международ-
ного транспорта по перевозке пасса-
жиров и грузов, за исключением воз-
душного, регламентируется отдельны-
ми специальными соглашениями. Это 
объясняется некоторыми особенно-
стями правового регулирования пас-
сажирских и грузовых перевозок. На 
данный момент практикуют два вида 
соглашений, касающихся перевозки 
пассажиров и грузов. Интерес тот 
факт, что международные соглашения 
по умолчанию не регулируют вопросы, 
связанные с перевозкой почты. Суще-
ствующие типы транспортных органи-
заций для всех видов транспортов, та-
кие как государственные и частные, 
оказывают весомое влияние на право-
вое регулирование международных 
сообщений. Что касается государ-
ственных транспортных организаций, 
то для них проектируются и принима-
ются всевозможного рода правовые 

документы, такие как международные 
транспортные конвенции и соглаше-
ния. Частные же организации строят 
свою деятельность, направленную на 
создание правил перевозок, различ-
ных форм документации и согласова-
ние ценовой политики, касающейся 
тарифов на всех видах транспорта.

Характерной особенностью право-
вого регулирования в этой сфере явля-
ется то, что основные вопросы пере-
возок решаются в международных со-
глашениях (транспортных конвенци-
ях), содержащих унифицированные 
нормы, единообразно определяющие 
условия международных перевозок 
грузов и пассажиров.

Обычно такие соглашения содер-
жат требования к перевозочной доку-
ментации, определяют порядок приема 
груза к перевозке и выдаче его в пун-
кте назначения, условия ответствен-
ности перевозчика, процедуру предъ-
явления к перевозчику претензий и 
исков. При отсутствии единообразных 
материально-правовых норм обраща-
ются к нормам  национального права в 
соответствии с коллизионными нор-
мами транспортных конвенций или 
национального законодательства.

Список использованной литературы
1. Батычко В.Т. Международное частное 

право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ 
ЮФУ, 2011.
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Деятельность института нотариата 
регулируется определенными 
нормативно-правовыми актами, при-
нятыми в Российской Федерации. При 
обновлении или изменении законода-
тельства, неизменным образом проис-
ходят изменения в деятельности нота-
риуса.

27  января 2017  года на пленарном 
заседании Государственной думой 
была принята одна из последних пра-
вовых реформ, затронувшая функцио-
нирование нотариата, а именно полу-
чение нотариальными палатами ново-
го статуса. В частности, был принят 
закон о новой организационно-
правовой форме для Федеральной но-
тариальной палаты и для нотариаль-
ных палат субъектов РФ. Нотариаль-
ные палаты в нынешних условиях по 
своей структуре является одной из 
форм некоммерческих организаций, 
как союзы или ассоциации, но приня-

тый закон исключает нотариальные 
палаты из этой группы и относит их 
отныне к некоммерческим организа-
циям, основанным на обязательном 
членстве и созданные в виде нотари-
альной палаты субъекта Российской 
Федерации или Федеральной нотари-
альной палаты для воплощения в 
жизнь целей, указанных в законода-
тельстве о нотариате.

Также изменения коснулись и граж-
данского законодательства, а именно 
статья 1114  ГК РФ. Нельзя оставить 
без внимания тот факт, что в соответ-
ствии с п.2  статьи граждане, которые 
умерли в один и тот же день, считают-
ся умершими в один день в целях на-
следственного правоприемства и не 
наследуют друг после друга. Их назы-
вают коммориенты. После каждого из 
них открывается их наследства и при-
зываются наследники каждого, при 
этом нотариусом заводятся отдельные 
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наследственные дела. Наследование 
открывается после каждого из них, и к 
наследованию призываются наследни-
ки каждого из них. При этом, нотариу-
сом заводятся отдельные наследствен-
ные дела. Одновременная смерть на-
следодателей в данном случае  – это 
смерть, наступившая в течение одних 
календарных суток, то есть с 00  до 
24  часов. Разница во времени, исчис-
ляемая часами в пределах одних кален-
дарных суток, юридического значения 
не имела. На данный же момент осо-
бое значение для определения порядка 
наследования имеет именно момент 
смерти, а именно уточняется такой 
факт, что если момент смерти можно 
установить, то граждане, умершие в 
один и тот же день с разницей во вре-
мени, могут наследовать друг после 
друга.

Большими изменениями подвер-
глась статья 42  Федерального закона 
«О государственной регистрации не-
движимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, 
где отныне сделки по отчуждению до-
лей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество, в том числе 
при отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих долей по 
одной сделке, подлежат нотариально-
му удостоверению, за исключением 
сделок, связанных с имуществом, со-
ставляющим паевой инвестиционный 
фонд или приобретаемый для включе-
ния в состав паевого инвестиционного 
фонда, сделок по отчуждению земель-
ных долей. Также подверглись измене-
ниями и вопросы, касающиеся тари-
фов на услуги технического и правово-

го характера. Когда то принятая и реа-
лизованная единая система 
тарификации услуг правового и техни-
ческого характера, именуемая УПТХ, 
которые оплачиваются при соверше-
нии нотариального действия, обрела 
императивный характер. Ранее, этот 
тариф являлся самостоятельной цено-
вой политикой нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации, ко-
торые при его установлении стреми-
лись учесть специфику и реалии свое-
го региона для того, чтобы нотариаль-
ные действия были доступны для всех 
слоев населения, а также для самофи-
нансирования нотариальной деятель-
ности в своем регионе.

С января 2017  года в рамках Еди-
ной информационной системы нота-
риата заработал отдельный реестр 
для проверки подлинности доверен-
ностей. Это общедоступный инфор-
мационный банк доверенностей, ра-
ботающий круглые сутки и абсолютно 
бесплатно. До этого возможность 
проверить предъявленную граждани-
ном доверенность на подлинность от-
сутствовала, и подтвердить подлин-
ность документа можно было только 
по запросу суда в адрес конкретного 
нотариуса. Именно это и было при-
чиной того, что мошенниками ис-
пользовали поддельные документы, 
из-за которых страдали граждане, на-
пример, добросовестные покупатели, 
которые приобрели недвижимость у 
лица, предъявлявшего поддельные 
документы. Теперь каждый желаю-
щий может получить информацию о 
нотариальной доверенности: ее но-
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мер, дату и время регистрации, а так-
же данные нотариуса. В свободном 
доступе представлен перечень как 
действующих, так и утративших силу 
доверенностей. Ее работа направлена 
именно на то, чтобы предупредить 
мошенничество или ошибки.

Для предпринимателей также пред-
усмотрен новый сервис нотариуса. 
Список участников ООО можно хра-
нить не только у генерального дирек-
тора организации, но и у нотариуса – в 
рамках Единой информационной си-
стемы нотариата. К 1  июля 2017  был 
создан соответствующий реестр, в ко-
торый, по аналогии с реестром уве-
домлений о залогах движимого иму-
щества, через нотариуса будут по же-
ланию участников общества вноситься 
сведения об участниках ООО, которые 
включают в себя не только данные о 
принадлежности долей, но и сведения 
об их оплате и прочие данные. Раньше 
в случае смерти или, например, мо-
шеннического исчезновения генераль-
ного директора ООО, получить доку-
менты со списком участников обще-

ства и сведениями, подтверждающими 
оплату ими своих долей (в ЕГРЮЛ этот 
факт не фиксируется), было невоз-
можно. Соответственно становится 
невозможным провести сделку со сво-
ими долями или иные значимые дей-
ствия для самих участников общества. 
Если же генеральный директор был 
единственным участником ООО, то, в 
случае, например, его смерти, возника-
ют проблемы с получением сведений 
для оформления наследства. По реше-
нию законодателя, в случае хранения 
этих сведений об участниках ООО в 
Единой информационной системе но-
тариата они всегда будут доступны для 
участников общества, и собственник 
доли в ООО будет всегда застрахован 
от описанных проблем, которые воз-
никают в случае исчезновения или 
смерти генерального директора орга-
низации.
Список использованной литературы
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Статья 56  СК РФ определяет, что 
ребенок имеет право на защиту. При 
этом под защитой понимается восста-
новление нарушенного права, созда-
ние условий, компенсирующих имею-
щую место утрату прав, устранение 
препятствий на пути осуществления 
права и др. Защита прав ребенка как 
члена общества претворяется в жизнь 
с помощью различных отраслей права, 
в том числе и уголовного (глава 20 УК 
РФ). Ребенок имеет право на защиту 
не только своих прав, но и законных 
интересов.[1]

Естественной средой обитания ре-
бенка является семья. И одно из 
основных прав ребенка – право жить 
и воспитываться в семье. В отноше-
нии детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечение права на вос-
питание в семье означает, что при вы-
боре формы устройства ребенка, 
оставшегося без родительского попе-
чения, в первую очередь предприни-

маются попытки к устройству его 
именно в семью.

Современная российская семья на-
ходится в глубоком кризисе, что не 
может не сказаться на ее отдельных 
институтах, в частности на институте 
усыновления.

По мнению Г. Силласте, заведующе-
го кафедрой социологии Финансовой 
академии при Правительстве РФ, наи-
вно оправдывать жестокое обращение 
с детьми лишь тем, что люди просто 
стали более бессердечными. Главная 
причина насилия в отношении детей – 
резкое изменение социальных усло-
вий, в которых привычно находилась 
семья.Смена экономических реалий, 
уменьшение доходов населения при-
вели к тому, что семья постоянно бо-
рется за свою жизнь. Выжить любым 
путем  – главная цель. И ясно, что в 
такой ситуации ребенок для многих 
превратился в обузу. Произошла по-
теря социальной ценности детей.[2]
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Масштаб проблемы небрежного и 
жестокого обращения с детьми в на-
шей стране катастрофичен. Все уси-
лия, направленные на повышение 
рождаемости, улучшение демографи-
ческой ситуации, сведутся на нет, если 
не будут предприняты адекватные 
меры по сохранению психического и 
физического здоровья сегодняшних 
российских детей.

Так, в Докладе Уполномоченного 
по правам человека в Российской Фе-
дерации за 2008  год подчеркивается: 
государство не справляется со многи-
ми своими обязанностями по обеспе-
чению ребенку того уровня жизни, 
который необходим ему для физиче-
ского, умственного, духовного, нрав-
ственного и социального развития. 
Он отметил, что в федеральном зако-
нодательстве по-прежнему отсутству-
ют такие понятия, как “ребенок, нуж-
дающийся в помощи государства”, 
“социальный патронат неблагополуч-
ной семьи” и др.

Уполномоченный по правам чело-
века не ограничивается констатацией 
фактов: им же вносятся конкретные 
предложения по совершенствованию 
действующего законодательства.

Согласно п. 1  ст. 15  Федерального 
закона от 24.07.1998  N 124-ФЗ “Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации” защита прав 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, осуществляется органа-
ми государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии 
с законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации. Защита прав де-

тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, содержащихся и обуча-
ющихся в государственных образова-
тельных учреждениях, обеспечивается 
федеральными органами государ-
ственной власти в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции. Государство гарантирует судеб-
ную защиту прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.[3]

 В Российской Федерации за по-
следнее десятилетие принято немало 
нормативных правовых актов, регули-
рующих институт усыновления (как в 
целом, так и его отдельных аспектов), 
основой которого являются междуна-
родные нормы и стандарты. Но по-
прежнему нормативно-правовое ре-
гламентирование института усыновле-
ния не лишено недостатков.

Законодатель отдает себе отчет в 
том, что для решения проблем с деть-
ми, оставшимися без попечения роди-
телей, нужно руководствоваться в пер-
вую очередь нормами морали, соглас-
но которым усыновление детей счита-
ется явлением позитивным, поскольку 
ребенок в этом случае становится пол-
ноправным членом семьи. Это получи-
ло закрепление в п. 1  ст. 124  СК РФ: 
усыновление  – приоритетная форма 
устройства ребенка в семью.

Согласно ст. 17  Конституции РФ в 
Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы чело-
века и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам между-
народного права. Основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. 
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Осуществление прав и свобод челове-
ка и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

Острота проблемы охраны прав не-
совершеннолетних детей требует укре-
пления гарантий их защиты на кон-
ституционном уровне. Поэтому ст. 
17 Конституции РФ следует дополнить 
частью 4: “Особое внимание государ-
ство уделяет защите прав 
ребенка»Такого рода положение, во-
первых, подчеркнет приоритет инте-
ресов ребенка, во-вторых, послужит 
основой для расширения и углубления 
сферы действия отраслевого законода-
тельства.

Также необходимо дополнить ст. 60 
СК РФ нормой, предусматривающей 
право ребенка на компенсацию вреда, 
причиненного его здоровью, включая 
компенсацию морального вреда, если 
вред причинен его родителями, в даль-
нейшем лишенными родительских 
прав, или бывшими усыновителями, 
если в дальнейшем усыновление отме-
нено.

В современной России нужно создать 
условия для нормального функциони-
рования института семьи. В масштабах 
России, а не только отдельно взятого 
субъекта важно создать отлаженную си-
стему выявления и учета социально не-
благополучных семей, оказания помощи 
таким кризисным семьям, не доводя до 
критического момента, когда в целях за-
щиты прав и интересов ребенка его 
кровных родителей лишают родитель-
ских прав и (или) ограничивают в роди-
тельских правах. В заключение отметим, 
что мы затронули только самые общие, 
лежащие на поверхности проблемы за-
щиты усыновленных детей в Российской 
Федерации.
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Нарушение законодательства о на-
логах и сборах является основанием 
применения к нарушителю различных 
мер юридической ответственности. 
Среди них традиционно выделяют 
меры уголовной и административной 
ответственности. Налоговым кодексом 
РФ установлена ответственность за со-
вершение налоговых правонарушений. 
В финансово-правовой литературе 
этот вид ответственности называется 
налоговой ответственностью.

Вопросы привлечения к ответ-
ственности в сфере налогообложения 
являются весьма актуальными для на-
логоплательщиков, поскольку серьез-
но затрагивают их права и законные 
интересы.

Под налоговым правонарушением 
понимается виновно совершенное 
противоправное (в нарушение законо-
дательства о налогах и сборах) деяние 
(действие или бездействие) налогопла-
тельщика, налогового агента и иных 
лиц, за которое Налоговым кодексом 
РФ установлена ответственность (ст. 
106 НК РФ).

Следовательно, налоговая ответ-
ственность представляет собой разно-
видность финансово-правовой ответ-
ственности, которая применяется к 
физическим и юридическим лицам за 
нарушение ими своих финансовых 
обязательств перед государством [3, 
с.4].

По природе налоговая ответствен-
ность, как и финансово-правовая от-
ветственность, является экономиче-
ской, а по форме – юридической ответ-
ственностью. Экономическая природа 
налоговой ответственности определя-
ет ее специфические черты: имуще-
ственный и компенсационный харак-
тер. В этой связи налоговую ответ-
ственность следует относить к видам 
восстановительно-компенсационной 
ответственности.

Ответственность за налоговое 
правонарушение является результа-
том совершения налогового правона-
рушения и наступает в случае дока-
занности вины правонарушителя. 
Лицо, которое было привлечено к от-
ветственности за налоговое правона-
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рушение, не обязано доказывать свою 
невиновность, обязанность доказы-
вать виновность лица возлагается на 
налоговые органы. В случае если при-
сутствуют сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к ответственно-
сти, то данные сомнения толкуются в 
пользу этого лица.

Основанием для привлечения лица 
к ответственности за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах явля-
ется установление факта совершения 
данного нарушения решением налого-
вого органа, вступившим в силу, то 
есть, привлечь лицо к налоговой от-
ветственности можно только после 
вынесения решения налогового органа 
[2, с.23].

Привлечение лица к ответственно-
сти за совершение налогового право-
нарушения не освобождает его от обя-
занности уплатить причитающиеся 
суммы налога (сбора, страховых взно-
сов) и пени.

Стоит отметить, что никто не мо-
жет быть привлечен к ответственно-
сти за совершение налогового право-
нарушения иначе, как по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены 
Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, а также никто не может по-
вторно нести ответственность за со-
вершение одного и того же налогового 
правонарушения.

Лицо не может нести ответствен-
ность за совершение налогового право-
нарушения, в том случае, если имеют 
место быть следующие обстоятельства:

– в том случае, когда отсутствует 
событие налогового правонарушения;

– когда отсутствует вина лица в со-
вершенном правонарушении;

– когда лицу, который совершил 
деяние содержавшее признаки налого-
вого правонарушения, не исполнилось 
шестнадцати лет;

– когда истек срок давности при-
влечения к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения.

По общему правилу, согласно ст. 
113  Налогового кодекса Российской 
Федерации, срок исковой давности со-
ставляет 3  года, который исчисляется 
со дня совершения правонарушения 
либо же со следующего дня после 
окончания налогового периода, в тече-
ние которого было совершено это пра-
вонарушение [1, с.328].

Привлечение организации к ответ-
ственности за совершение налогового 
правонарушения не освобождает ее 
должностных лиц при наличии соот-
ветствующих оснований от админи-
стративной, уголовной или иной от-
ветственности, предусмотренной за-
конами Российской Федерации. Поми-
мо налоговой ответственности 
организации, к работникам, нарушив-
шим нормы закона, могут применять-
ся иные нормы ответственности.

Финансовая ответственность за на-
логовые правонарушения имеет спец-
ифические признаки характерные 
только ей, и признаки характерные 
другим отраслям права. Так, напри-
мер, Налоговый кодекс Российской 
Федерации содержит статьи, устанав-
ливающие общие условия применения 
мер финансовой ответственности за 
налоговые правонарушения, условия 
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исключающие, отягчающие и смягчаю-
щие ответственность. Данные условия, 
которые исключают, смягчают и отяг-
чают ответственность содержаться и в 
уголовном праве России. В результате 
чего можно говорить о взаимодей-
ствии и схожести систем ответствен-
ности отраслей права.

В заключении можно сказать, что 
на сегодняшний день налоговая ответ-
ственность не весьма успешна, так как 
немало правонарушений остаются не 
замеченными или не раскрытыми, а 
само наказание не всегда влечет ис-
правление нарушителя, который в 
дальнейшем, в большинстве случаев, 

продолжает совершать правонаруше-
ния подобного рода. Исходя из этого, 
можно говорить о потребности модер-
низации финансовой ответственности 
за налоговые правонарушения.
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Финансовый контроль как элемент 
государственного управления, его зна-
чимость в обеспечении законности 
деятельности судебных органов объ-
ясняет необходимость выявления его 
сущности. На современном этапе ре-
формирования государственного 
управления и бюджетной системы фи-
нансовый контроль становится одним 
из наиболее эффективных инструмен-
тов в системе мер по защите средств 
федерального бюджета и других мате-
риальных ресурсов от хищений и не-
эффективного управления, а также в 
выявлении и профилактике коррупци-
онных правонарушений.

По мнению С.М. Зубарева, осу-
ществление контроля предотвращает 
появление отклонений деятельности 
субъекта от установленной програм-
мы управления [1, с.31]. А.И. Сушин-
ский считает, что «сущность контроля 
заключается в действиях субъектов 
управления, которые основаны на во-
левых началах, относительно установ-
ления, изменения или прекращения 
заданного состояния общественных 

отношений [3,с.16].
Контроль можно определить, как 

процесс, который направлен на дости-
жение системой поставленных целей и 
состоящий из трех основных элемен-
тов:

• определение стандартов деятельно-
сти системы, которая подлежит про-
верке;

• оценка результатов деятельности и 
ожидаемых результатов;

• корректировка управленческих 
процессов, если достигнутые результа-
ты существенно отличаются от уста-
новленных стандартов.

Таким образом, сущность финансо-
вого контроля заключается в деятель-
ности государственных органов, на-
правленную:

• на осуществление наблюдения, вы-
явления, анализа полученной инфор-
мации о происходящих процессах, ко-
торые имеют государственно-правовое 
значение;

• выявление недостатков и наруше-
ний финансово-правовых норм;

• предъявление требований и пред-
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ставление предложений по устране-
нию или корректировке норм и целей 
финансового управления.

За осуществлением финансово-
хозяйственной деятельности, направ-
ленной на обеспечение деятельности 
судов, осуществляется ведомственный 
финансовый контроль. В Судебном де-
партаменте такой контроль возложен 
на  Контрольно-ревизионное управле-
ние (далее  – КРУ). Названный вид 
контроля обеспечивает надзор за со-
блюдением требований действующего 
законодательства, целевым, правомер-
ным и эффективным использованием 
бюджетных средств, сохранностью 
имущества, денежных средств и доку-
ментов, а также материальных ценно-
стей, правильностью документального 
оформления хозяйственных операций, 
постановки и ведения бюджетного 
учета и достоверностью отчетности.

Контрольно-ревизионное управле-
ние осуществляет в  пределах своей 
компетенции финансовый контроль 
в федеральных судах и системе Судеб-
ного департамента по целому ряду на-
правлений. В первую очередь эта струк-
тура следит за  целевым и  рациональ-
ным использованием средств, выделяе-
мых из федерального бюджета, а также 
других поступлений финансовых и ма-
териальных ресурсов. КРУ также кон-
тролирует сохранность и рациональное 
использование государственной соб-
ственности, соблюдение действующего 
законодательства при заключении го-
сударственных контрактов. И, конеч-
но  же, выполняет свои главные функ-
ции: осуществляет контроль за сохран-

ностью денежных средств и материаль-
ных ценностей, принимает меры 
по возмещению материального ущерба, 
проверяет обоснованность совершен-
ных финансово-хозяйственных опера-
ций, правильность документального 
оформления, достоверность их отраже-
ния в отчетности. В круг обязанностей 
КРУ входит также проверка соблюде-
ния действующего законодательства 
в  финансово-хозяйственной деятель-
ности.

Что также немаловажно, КРУ рас-
сматривает обращения, письма, жало-
бы и  заявления граждан и  организа-
ций по  вопросам, входящим в  компе-
тенцию управления. Контрольно-
ревизионная работа Судебного 
департамента осуществляется в форме 
ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности федеральных судов об-
щей юрисдикции, федеральных арби-
тражных судов и  системы Судебного 
департамента, а  также проверок от-
дельных вопросов их  деятельности, 
проводимых в соответствии с утверж-
денными планами [2, с. 3].

Начиная с 2009 года контроль за це-
левым и эффективным использовани-
ем Судебным департаментом средств 
федерального бюджета осуществляет 
Счетная палата РФ, которая проводит 
проверки как в центральном аппарате, 
так и  в  регионах. Все акты проверок 
анализируются, нарушения и  недо-
статки, отраженные в  актах, изучают 
заинтересованные структурные под-
разделения. Их  включают в  обзоры, 
для того чтобы ошибки не были допу-
щены в других регионах.
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Итак, необходимость осуществле-
ния финансового контроля за органа-
ми судебной власти  – главных распо-
рядителей бюджетных средств, к числу 
которых относится и Судебный депар-
тамент, связана с важностью проведе-
ния в жизнь конституционного прин-
ципа равенства перед законом. Органы 
судебной власти обязаны следовать за-
кону и бюджетной дисциплине в той 
же степени, что и все другие участники 
бюджетного процесса, в связи с чем 
введение контроля за соблюдением су-
дами положений бюджетного законо-

дательства не может рассматриваться 
как посягательство на независимость 
судебной власти.
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Информация и коммуникация вы-
ступают разными уровнями процесса 
общения в обществе. В пределах пер-
вого когнитивного уровня информа-
ция выступает познавательным ресур-
сом при формировании представле-
ний, ценностных ориентиров и стерео-
типов поведения личности. На втором 
уровне она включает систему действу-
ющих в государстве и обществе норм и 
ценностей, которые влияют на форми-
рование мотивации к правомерному 
или нейтральному поведению.

В украинском законодательстве за-
креплены принципы сферы информа-
ционных отношений, которые заклю-
чаются в следующем: а) гарантирован-
ности права на информацию; б) от-
крытости, доступности информации, 
свободе обмена информацией; в) до-
стоверности и полноте информации; 
г) свободе выражения взглядов и убеж-
дений; д) правомерности получения, 
использования, распространения, хра-

нения и защиты информации; е) защи-
щенности лица от вмешательства в ее 
личную и семейную жизнь (ст. 2 Зако-
на Украины «Об информации»).

Учитывая то, что социально-
ролевые и морально-психологические 
структурные элементы личности явля-
ются наиболее динамичными, быстро 
реагирующими на изменения в обще-
стве и способными мобильно транс-
формироваться, влияние информации 
о преступлениях и правонарушениях 
играет важную роль. Поэтому исследо-
вание объективности, социальной до-
стоверности информации, особенно 
уголовно-правового характера, ее вли-
янии на формирование общественно-
го мнения относительно уровня безо-
пасности в обществе в целом, и среде 
несовершеннолетних в частности, име-
ет научно-практическое значение.

В статье изложены вопросы фор-
мирования общественного мнения от-
носительно криминогенной ситуации 
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и уровня безопасности в обществе под 
углом подачи уголовной хроники в 
СМИ и определяется роль таких дан-
ных в информационном обеспечении 
превентивной деятельности.

В разное время проблеме формиро-
вания информационного пространства, 
влияния СМИ на общественное мнение 
и превентивную деятельность были от-
ражены в работах А.М. Бандурки, 
О.И.  Бугеры, М. Гамбургера, 
В.А.  Глушкова, В.В.  Голины, 
С.Ф. Денисова, В.Н. Дремина, В.П. Еме-
льянова, В.И. Женунтия, А.П. Закалюка, 
Г.  И.  Забрянского, А.Н.  Костенко, 
О.М.  Литвака, П.  И.  Лублинского, 
А.  А.  Музики, Г.М.  Миньковского, 
Е.И.  Напыральской, Е.П.  Рябчинской, 
А.П.  Тузова, В.А.  Тулякова, 
И.К. Туркевич, В.И. Шакуна, Г. Шнайде-
ра, М. Е. Штайн-Хильберса и др.

Одним из основных источников 
информации о преступности выступа-
ют средства массовой коммуникации. 
В социологии массовая коммуникация 
определяется как систематическое, од-
новременное распространение типич-
ных сообщений в массовых аудитори-
ях с целью информирования и осу-
ществления политического, экономи-
ческого,  идеологического, 
психологического, организационного 
влияния на мысли, оценки и поведе-
ние человека. В соответствии с этим 
средства массовой информации  – это 
социальные институты (пресса, радио, 
телевидение, Интернет, издательства и 
др.), которые обеспечивают сбор, об-
работку и массовое распространение 
информации [1, 304-305]. СМИ, как 

влиятельный агент социализации, 
имеет статус источника информации, 
к которому широкая аудитория имеет 
доверие. Так, результат авторского ис-
следования вопросов доверия несовер-
шеннолетних респондентов различ-
ным источникам информации показал 
следующее. Среди источников инфор-
мации, которым доверяют подростки, 
было указано следующее: 57,1 % ре-
спондентов доверяют Интернету, 21,9 
% – телевидению, 17,5 % другим источ-
никам (информация от родителей, 
друзей, знакомых), а 3,5 % доверяют 
прессе. Таким образом, доверие к офи-
циальным источникам информации 
(82,5 %) превалирует над неофициаль-
ными источниками (17,5 %).

Влияние СМИ на формирование 
общественного мнения относительно

криминогенной ситуации, уровня 
безопасности в обществе неоднознач-
ный. С одной стороны, информирова-
ние аудитории относительно достиже-
ний человечества, технических нови-
нок, произведений искусства содей-
ствует культурно-воспитательному, 
идеологическому, личностному разви-
тию лица; с другого  – низкий 
культурно-художественный уровень 
развлекательных, примитивных обра-
зовательных программ, распростра-
ненность информации насильственно-
го и сексуального характера, которая 
унижает честь и достоинство лично-
сти, неограниченная возможность их 
тиражирования порождает формиро-
вание примитивных ценностей, закре-
пление асоциальных норм и стремле-
ний к общественно опасному поведе-
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нию и создает атмосферу незащищен-
ности и страха перед преступностью.

Существует большое количество 
форматов, которые отображают основ-
ные показатели преступности в СМИ. 
Одним из мощных форматов выступа-
ет включение информации о престу-
плениях (криминальной хроники) в 
телевизионных передачах и выпусках 
«Новостей».

Контент-анализ изучения информа-
ционно-коммуникативного простран-
ства несовершеннолетних и уровня до-
верия к различным источникам инфор-
мации показал следующее. 2/3  несовер-
шеннолетних среди приоритетных 
телепередач указали выпуски «Ново-
стей», в которых наибольший интерес у 
респондентов вызывает уголовная хро-
ника и спортивная информация. В выпу-
сках «Новостей» традиционно рассказы-
вается о преступлениях. Это не потому, 
что правонарушения часто происходят в 
обществе, а потому, что общество счита-
ет более привлекательной информацию о 
преступлениях, чем другую тематику.

Авторское исследование отноше-
ния несовершеннолетних к сфере ин-
формационного обеспечения и дове-
рия к средствам массовой коммуника-
ции показало, что большинство (87 % 
респондентов) убеждены в достовер-
ном и объективном изложении разно-
образной информации в выпусках 
«Новостей». Именно «Новости» могут 
в полном объеме реализовывать функ-
ции СМИ (информативную, культурно-
воспитательную, просветительскую, 
коммуникативную и другие).

Современные выпуски «Новостей» 
заполнены сообщениями о совершен-
ных преступлениях. Как свидетель-
ствует практика, для «Новостей», 
основным критерием отбора материа-
лов для уголовной хроники выступает 
их привлекательность для зрителя, от 
которого зависит рейтинг канала. Ин-
формация об убийстве быстрее попа-
дет в выпуск «Новостей», чем инфор-
мация о краже или грабеже без приме-
нения насилия. Таким образом, сооб-
щается о наиболее тяжких или 
резонансных преступлениях, в кото-
рых фигуранты (известные личности) 
или имеют высокий социальный статус 
в обществе (представители власти, об-
щественные активисты, религиозные 
деятели). Это порождает в обществе 
ошибочное (деформированное), с точ-
ки зрения действительности, представ-
ление о криминогенной ситуации и 
уровне безопасности. Данные уголовно-
правовой и судебной статистики сви-
детельствуют, что краж совершается в 
разы больше, чем убийств. Избирая 
для «Новостей» критерий тяжести пре-

Диагр. 1 Структура сообщений о 
преступлениях в выпусках «Новостей»
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ступления, в СМИ создается картина 
прямо противоположная реальной – о 
наиболее распространенных престу-
плениях сообщается редко, а о наиме-
нее распространенных – часто.

Контент-анализ выпусков «Ново-
стей» на центральных каналах телеви-
дения за 2017  год показал, что пода-
вляющее большинство сообщений ка-
саются тяжких и особо тяжких пре-
ступлений (диагр. 1).

В то время как уголовно-правовая и 
судебная статистика свидетельствует о 
другом. Данные о преступлениях (ко-
личество уголовных правонарушений, 
в которых лицам предъявлено обвине-
ние в %) за 2017 год свидетельствуют о 
следующем: убийств  – 0,7%, наруше-
ний правил дорожного движения 1,9%, 
краж  – 42,7%, мошенничества  – 5,2%, 
хулиганства  – 0,9%, преступлений в 
сфере служебной деятельности – 2,9%, 
других  – 45,7% [2]. Такая ситуация 
присуща не только украинским ново-
стям. Так разница между реальным 
показателями индекса преступности 
по данным газет, телевизионных кана-

лов и полиции наблюдается в США 
(см. табл. 1) [3, 69].

Недобросовестная конкуренция 
телевизионных каналов крайне нега-
тивно отражается на формировании 
общественного мнения относительно 
криминогенной ситуации и уровня 
безопасности в обществе, а также со-
циально значимых целей, норм и стан-
дартов поведения, особенно в среде 
несовершеннолетних.

Перегруженность криминальными 
новостями, насыщенность художе-
ственных фильмов и телепередач ин-
формацией криминально-правового 
характера искажает общественное мне-
ние о криминальных угрозах и уровне 
опасности в обществе, которое не от-
вечает реальному положению вещей.

Адаптация лица происходит в усло-
виях приемлемой, допустимой или 
опасной криминогенной ситуации, ко-
торая складывается в среде его суще-
ствования, в городе, регионе и стране 
в целом.

Авторское исследование обще-
ственного мнения (опрос несовершен-

Табл. 1 
Индивидуальный индекс преступлений как % от общего индекса преступлений по 
данным полиции и СМИ (в %)
Виды преступлений Полиция Times-

Picayune
TV 4 TV 6 TV 8

Убийства 0,4 12 49 50 46
Роббери 12 33 31 30 32
Изнасилования 0,6 6 3 3 4
Нападения 7 17 2 4 1
Берглери 23 23 3 4 6
Хищение имущества 46 8 12 9 11
Кража транспортных средств 11 1 0 0 0
Насильственные преступления 20 68 85 87 83
Имущественные преступления 80 32 15 13 17
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нолетних, учителей и родителей) от-
носительно криминогенной ситуации 
в стране и регионе свидетельствуйте о 
виктимогенном напряжении в г. Днепр, 
а это, в свою очередь, детерминирует 
возможность стать жертвой престу-
пления (особенно это касается несо-
вершеннолетних) [4, 258-282]. Резуль-
таты ответов подтвердили распростра-
ненность среди родителей страха за 
безопасность детей, которые могут 
стать потенциальной жертвой пре-
ступного посягательства. Поэтому ро-
дители пытаются повысить уровень 
безопасности для своих детей, когда 
они поздно возвращаются домой. На 
вопрос «Когда Ваш ребенок поздно 
возвращается домой, Вы его встречае-
те?» родители ответили следующим 
образом: 52 % – всегда, 35 % – иногда, 
и только 13 % опрошенных – никогда.

Вопрос безопасности неразрывно 
связан с оценкой уровня криминоген-
ных угроз и защищенности от пре-
ступных посягательств. Ответы на во-
прос относительно оценки уровня за-
щищенности от преступлений пред-
ставлены в табл. 2.

Оценивая разные стороны своей 
жизни, больше половины взрослых ре-
спондентов неудовлетворенны уров-

нем защищенности от преступлений, 
третья часть респондентов – частично 
довольны. Среди учеников недоволь-
ными уровнем защищенности от пре-
ступлений оказалось меньше трети не-
совершеннолетних; а среди воспитан-
ников колонии их немного больше 
трети. Большая солидарность в отве-
тах прослеживается в варианте выбора 
частичного удовольствия уровнем за-
щищенности от преступлений.

Криминогенная ситуация  – отра-
жение диалектической связи направ-
ляющих и сдерживающих сил, предо-
пределяющих поведение несовершен-
нолетнего в рамках норм закреплен-
ных в законе.

Во время анализа криминогенной 
ситуации научный интерес представ-
ляет информация о том, что именно 
выступает основой для позитивной, 
нейтральной или негативной оценки 
(см. табл. 3).

Как свидетельствуют ответы ре-
спондентов, доминирующим источни-
ком информации о криминогенной 
ситуации выступают официальные 
средства массовой коммуникации. Их 
приоритет признали 68% родителей, 
57 % учителей, 50 % учеников и 30 % 
осужденных (средний показатель при-

Табл. 2 
Сравнение ответов относительно уровня защищенности от преступлений (в %)

Группы респондентов
Оценка уровня защищенности от преступлений
Не удовлетворяет Частично 

удовлетворяет
удовлетворяет

Ученики школ, лицеев, 
техникумов

27 38 35

Воспитанники колоний 39 37 24
Родители 52 34 14
Учителя 64 31 5



 31 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #2 

оритетности наивысший  – 51,25 %). 
Собственный опыт при оценке ситуа-
ции занимает всего  – от 9  до 11 % (в 
среднем самый низкий приоритет от-
ветов – 13,5 %), исключение составля-
ют воспитанники колонии – 25 %. Пя-
тая часть учеников, учителей и осуж-
денных оценивают ситуацию с право-
нарушениями несовершеннолетних, 
исходя из неофициальных источников 
информации: опыт членов семьи, дру-
зей и знакомых.

Вместе с тем, общество не видит 
криминогенную ситуацию, уровень 
преступности среди приоритетных 
проблем, требующих первоочередного 
решения. Так, исследование 
общественно-политической ситуации 
в Украине в 2017  году показало, что 
54,3% респондентов определили воен-
ный конфликт на Востоке Украины 
основной проблемой, нуждающейся в 
немедленном разрешении. Еще 37,9% 
опрошенных к такому роду проблем 
отнесли рост цен на основные товары 
и инфляцию. В свою очередь, 37,8% 
считают, что немедленного разреше-
ния требует проблема низкого уровня 

зарплат и пенсий, 33,9%  – тарифы на 
коммунальные услуги, 27,5% – корруп-
цию в центральной власти, 26,9% – от-
сутствие работы и безработицу, 
19,7%  – высокую стоимость и низкое 
качество медицинских услуг. Несколь-
ко меньше опрошенных тревожит со-
циальное расслоение (12,8%), корруп-
ция в судах, милиции, прокуратуре 
(12,0%), недостаточный уровень соци-
альной защиты (10,6%), высокий уро-
вень преступности, недостаточная 
безопасность на улицах (7,5%). Малый 
процент респондентов указал плохие 
условия для развития малого и средне-
го бизнеса (4,3%), низкое качество об-
разования (2,8%), нехватку свободы и 
демократии (2,2%) [5].

Справедливо отмечает канадский 
социолог Малкольм Гладуелл, что че-
ловек нарушает закон не только (и 
даже не столько) из-за плохой наслед-
ственности или неправильного воспи-
тания. Огромное значение и влияние 
на поведение имеет и то, что он видит 
вокруг [6]. Особенно это касается по-
дачи информации, в том числе крими-
нальной хроники, которая формирует 

Табл. 3 
Порівняння відповідей респондентів щодо підстав для оцінки криміногенної ситуації 
у Дніпропетровській області (у %)

На чем основано Ваше мнение об 
изменении ситуации с правонаруше-
ниями несовершеннолетних в обла-
сти?
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На собственном опыте 9 25 11 9 13,5
На опыте членов семьи, друзей, соседей 13 20 23 12 17,0
На том, что слышал от знакомых 21 15 9 12 14,2
На информации из газет, телевидения 50 30 57 67 51,3
Из других источников 7 10 0 0 4,0
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общественное мнение относительно 
уровня криминальных угроз, опасно-
сти в обществе.

В рекомендациях Internews, которые 
касались усиления и продвижения сво-
боды медиа в Украине отмечено, что все 
журналисты должны применять про-
фессиональные стандарты, обеспечи-
вать точность и объективность подачи 
всей информации [7]. Также было реко-
мендовано государственным структу-
рам работать в направлении предупре-
ждения пропаганды клеветы, вражды, 
подстрекательства к преступлениям, и 
особое внимание уделить точности по-
дачи новостей. Необходимо учитывать 
сравнительный опыт в этой сфере, 
включая, так называемые критерии 
FARA (Foreign Agents Registration Act) 
из США.

Подводя итог, отметим, что форми-
рование поведенческих навыков лич-
ности путем трансляции информации, 
которая перегружена сообщениями о 
насилии, пренебрежении к правам 
других лиц, неуважительным, цинич-
ным отношением к власти и ее пред-
ставителям, систематическим прене-
брежением правилами элементарной 
этики, создает информационное поле, 
негативно влияющее на формирова-
ние общественного мнения о крими-
ногенной ситуации и уровне безопас-
ности в обществе.

Поэтому, формирование информа-
ционного поля, влияющего на обще-
ственное мнение должно осущест-
вляться взвешенно и ответственно. 
Необходимо подавать информацию 
профессионально, этично грамотно, 

без перегрузки криминогенной хрони-
кой. Для этого именно через СМИ же-
лательно подавать общественно полез-
ные модели поведения, социальные 
ценности; формировать навыки раз-
решения конфликтов правомерным 
путем; формировать правосознание, 
способствующее законопослушному, 
правомерному поведению и готовно-
сти придерживаться ограничений и 
запретов, определенных законом, а 
также формировать уважительное от-
ношение не только к закону, но и к 
личности, обществу, стране.
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За даними судової статистики спо-
ри про спадкове право належать до 
одних із найпоширеніших у судовій 
практиці України. Так, лише у 2016 році 
у місцевих загальних судах у порядку 
цивільного судочинства на розгляді 
перебувало 80 572 справ про спадкове 
право, а за перше півріччя 2017 року – 
42 968 справ [1]. Особливе місце серед 
спорів про спадкове право займають 
справи щодо обов’язкової частки у 
спадщині.

Частина 1  статті 1241  Цивільного 
кодексу України (надалі – ЦК України) 
передбачає, що малолітні, неповноліт-
ні, повнолітні непрацездатні діти спад-
кодавця, непрацездатна вдова (вді-
вець) та непрацездатні батьки спадку-
ють, незалежно від змісту заповіту, 
половину частки, яка належала б кож-
ному з них у разі спадкування за зако-
ном (обов’язкова частка.) Розмір 
обов’язкової частки у спадщині може 
бути зменшений судом з врахуванням 
відносин між цими спадкоємцями та 
спадкодавцем, а також інших обста-
вин, які мають істотне значення. Таким 

чином, у цивільному законодавстві не 
передбачений виключний перелік під-
став у спорах про зменшення 
обов’язкової частки у спадщині, а тому 
особливої актуальності набуває харак-
теристика предмета доказування у да-
ній категорії справ.

Предмет доказування у цивільному 
процесі досліджували С.  С.  Бичкова, 
О.  О.  Грабовська, А.  Ф.  Клєйман, 
В. В. Луць, І. В. Решетнікова, Т. С. Су-
прун, В.  І.  Тертишніков, С.  Я.  Фурса, 
С.  І.  Чорнооченко, М.  Й.  Штефан, 
I. Я. Штутін. Великий внесок у вивчен-
ня та вдосконалення правового регу-
лювання спадкування обов’язкової 
частки в спадщині здійснили Ю. О. За-
іка, І.  М.  Завгородня, М.  І.  Кормило, 
А.  М.  Ковальчук, О.  І.  Сліпченко та 
інші. Незважаючи на значну кількість 
наукових праць та судових прова-
джень, предмет доказування у справах 
про зменшення обов’язкової частки у 
спадщині залишається недостатньо 
вивченим та потребує окремого дослі-
дження.

Для визначення предмета доказу-

ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗМЕНШЕННЯ 
ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ У СПАДЩИНІ

Таран О. С.
кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри адміністративних та цивільно-правових дисциплін 
Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ)  
Національна академія внутрішніх справ

Ключевые слова: предмет доказування, спадкове право, обов’язкова частка, 
спадщина

Key words: object of proof, inheritance law, legitimate portion, inheritance
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вання у справах про зменшення права 
на обов’язкову частку у спадщині слід 
з’ясувати поняття та зміст предмета 
доказування у цивільному судочин-
стві.

Частина 2 статті 77 Цивільного про-
цесуального кодексу України (надалі – 
ЦПК України) передбачає, що предме-
том доказування є обставини, що під-
тверджують заявлені вимоги чи запе-
речення або мають інше значення для 
розгляду справи і підлягають встанов-
ленню при ухваленні судового рішен-
ня. У науці цивільного процесуального 
права відсутній єдиний підхід до по-
няття та елементів предмета доказу-
вання. Предмет доказування розгляда-
ють як: юридичну категорію, на піз-
нання якої спрямована вся доказова 
діяльність суду і осіб, які беруть участь 
у справі (М. Й. Штефан) [2, 284]; коло 
юридичних фактів, від установлення 
яких за допомогою доказів залежить 
правильне вирішення цивільної спра-
ви (С. І. Чорнооченко) [3, 116]; сукуп-
ність фактів та обставин, які обґрунто-
вують заявлені вимоги чи заперечення 
або мають інше значення для справи 
(О.  О.  Грабовська) [4, 40]; обов’язкові 
та факультативні факти, що повинні 
бути встановлені у певній категорії 
справ (І. М. Завгородня) [5, 12].

Відсутність єдиного розуміння 
предмета доказування у науці цивіль-
ного процесуального права відобра-
жає багатогранність даного поняття. У 
нашому дослідженні вважаємо за не-
обхідне дотримуватись законодавчого 
визначення предмета доказування як 
обставин, що підтверджують заявлені 

вимоги чи заперечення або мають інше 
значення для розгляду справи і підля-
гають встановленню при ухваленні су-
дового рішення.

Частина 4  статті 77  ЦПК передба-
чає, що суд не бере до розгляду докази, 
що не стосуються предмета доказуван-
ня. Використовуючи, викладений вище 
поділ елементів предмета доказування 
у спадкових спорах, запропонований 
І.  М.  Завгородньою, у справах про 
зменшення обов’язкової частки можна 
виділити обов’язкові факти, які потре-
бують доказування у всіх спорах про 
спадкування (факт відкриття спадщи-
ни, місце відкриття спадщини, коло 
спадкоємців, наявність заповіту тощо) 
та факультативні, які залежать від 
суб’єктного складу справи та способу 
захисту прав. Такими факультативни-
ми фактами у справах про зменшення 
обов’язкової частки є належність осо-
би до кола тих суб’єктів, що за законом 
мають право на обов’язкову частку, 
встановлення непрацездатності цих 
спадкоємців, що пов’язано з їх віком 
або станом здоров’я, а також відповід-
но до частини 1 статті 1241 ЦК України 
розмір обов’язкової частки у спадщині 
може бути зменшений судом з враху-
ванням відносин між цими спадкоєм-
цями та спадкодавцем, а також інших 
обставин, які мають істотне значення. 
Відповідно до роз’яснень Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, ви-
кладених в листі № 24-753/0/4-13  від 
16 травня 2013 року «Про судову прак-
тику розгляду цивільних справ про 
спадкування» такими обставинами 
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може вважатись тривала відсутність 
спілкування між спадкодавцем і спад-
коємцем, неприязні стосунки, зумов-
лені аморальною поведінкою спадко-
ємця, тощо [6].

Викладене підтверджується матері-
алами судової практики. Наприклад, 
Києво-Святошинський районний суд 
Київської області, розглядаючи ци-
вільну справу № 369/6530/15-ц про 
зменшення розміру обов’язкової част-
ки у спадщині, особливу увагу приді-
ляє доведенню факту наявності непри-
язних стосунків між донькою (спадко-
давцем) та батьками (спадкоємцями за 
правом на обов’язкову частку). Для до-
казування неприязних стосунків донь-
ки та батьків під час судового розгляду 
було досліджено показання свідків 
(підтвердили те, що після встановлен-
ня діагнозу батьки лише кілька разів 
відвідали доньку в лікарні), висновок 
спеціалістів в галузі судової психіатрії 
та судової психології (констатує нама-
гання спадкодавця уникати суб’єктивно 
неприємних тем, особливо про свої 
стосунки з батьками, адже вони її не 
відвідують та не підтримують); аудіо-
запис розмови спадкодавця з батька-
ми, із якого також вбачалась напруже-
ність у відносинах між ними та спад-
кодавцем [7].

Водночас Комунарський районний 
суд м. Запоріжжя відмовив у задово-
ленні позову про зменшення 
обов’язкової частки у спадщині у спра-
ві №333/2766/15-ц. У своїх позовних 
вимогах позивач зазначив, що між 
спадкодавцем (матір’ю) та спадкоєм-
цем права обов’язкової частки (сином) 

були неприязні стосунки, що у судово-
му засіданні підтвердили свідки. Од-
нак суд прийшов до висновку, що не 
має підстав для зменшення обов’язкової 
частки, адже свідки не були у близьких 
стосунках з померлою, їх зустрічі були 
рідкі та нетривалі, а також свідки не 
називали, які протиправні дії були 
вчинені сином по відношенню до мате-
рі (спадкодавця) [8].

Порівнюючи ці судові рішення слід 
зазначити, що при розгляді справ про 
зменшення обов’язкової частки у спад-
щині до елементів предмета доказу-
вання, як правило, входить досліджен-
ня стосунків між спадкодавцем та осо-
бами, які мають право на обов’язкову 
частку. Показання свідків не можуть 
бути єдиним засобом доказування у 
справах про зменшення обов’язкової 
частки, що відображається у рішенні 
Комунарського районного суду м. За-
поріжжя. Водночас, за наявності інших 
доказів, зокрема письмових у вигляді 
висновку спеціалістів чи аудіозаписів 
розмов, наявність неприязних відно-
син між спадкодавцем та спадкоємцем 
обов’язкової частки можна довести і 
відповідно зменшити обов’язкову 
частку такого спадкоємця за рішенням 
суду.
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Значний відсоток того, що нам ві-
домо про наше суспільство і загалом 
про світ, у якому живемо, ми пізнаємо 
завдяки засобам масової інформації 
(далі – ЗМІ). З кожним днем вплив та 
значення ЗМІ у суспільстві збільшу-
ються прямо пропорційно розвитку 
демократії в країні. Від повного і 
об’єктивного висвітлення ЗМІ подій і 
явищ залежить формування уявлення 
про навколишнє середовище і події в 
державі та формування суспільної 
думки загалом.

Свобода слова, друку, масової ін-
формації, що є невід’ємними складо-
вими діяльності ЗМІ, особливо важли-
ві для розвитку демократії в сучасному 
світі [1,c.4].

За останні роки створення та функ-
ціонування засобів масової інформації 
як однієї із основ стабільності демо-
кратичної правової держави, а саме 
недержавних, набуває все більшої ак-
туальності. Зростає не тільки їх кіль-
кість в усьому світі, а й вплив на сус-
пільну думку, що в сучасних умовах 
розвитку інформаційного суспільства 
значно підвищує соціальну значимість 
таких ЗМІ. Саме тому процес роботи 
ЗМІ має бути чітко врегульованим 
нормами законодавства, здійснюва-
тись під цілеспрямованим впливом 

держави із застосуванням дієвих мето-
дів перевірки достовірності висвітлю-
вальної інформації та чітким контро-
лем за правомірною діяльністю.

Дослідженням недоліків правового 
регулювання діяльності ЗМІ займались 
А. В. Марущак, А. В. Пазюк, Н.І. Петрова, 
Т. М. Слінько, Р. В. Тарасенко, В. С. 
Цимбалюк, В. І. Якубенко та ін.. Проте, 
у зв’язку з стрімким розвитком діяль-
ності електронних медіа, зокрема в 
інтернет-просторі питання їхнього 
функціонування потребують додатко-
вого дослідження. Закон України “Про 
порядок висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами ма-
сової інформації” визначає порядок 
всебічного й об’єктивного висвітлення 
діяльності органів державної влади й 
органів місцевого самоврядування ЗМІ 
і захисту їх від монопольного впливу 
органів тієї чи іншої гілки державної 
влади або органів місцевого самовряду-
вання [2]. Діяльність преси в Україні 
регламентується нормами Закону Укра-
їни «Про друковані засоби масової ін-
формації (пресу) в Україні», телебачен-
ня та радіомовлення Законом України 
«Про телебачення і радіомовлення», на-
дання інформаційних послуг інформа-
ційними агентствами – Законом Украї-

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

Ярема Оксана Григорівна
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін,  
кандидат юридичних наук, доцент  
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ни «Про інформаційні агентства», які 
на сьогоднішній день потребують сут-
тєвого удосконалення.

Порядок створення (заснування) та 
організації діяльності окремих засобів 
масової інформації визначаються за-
конодавчими актами про ці засоби.

Чинне законодавство сьогодні не 
містить визначення поняття засобу 
масової інформації в мережі Інтернет. 
Також немає спеціального нормативно-
правового акту, який би визначав їх 
статус, порядок створення, функціо-
нування тощо. Такий незадовільний 
стан нормативно-правового забезпе-
чення діяльності Інтернет-ЗМІ сприяє 
виникненню ряду проблем в сфері за-
безпечення громадян достовірною ін-
формацією а також, передусім, – забез-
печення необхідних умов діяльності 
для самих Інтернет-ЗМІ.

Стеценко Ю.В. у своїй статті підтри-
мав позицію ряду учених-криміналістів 
(В.П. Бахіна, І.В. Гори, П.В. Цимбала, 
М.А. Михайлова) про законодавче впро-
вадження відповідальності за розповсю-
дження та використання інформації зі 
злочинною метою. Автор виступає за 
необхідність обговорення питання щодо 
доповнення КК України нормою, якою б 
передбачалась кримінальна відповідаль-
ність за розміщення в ЗМІ матеріалів та 
повідомлень для вчинення кримінально 
караних діянь, якщо винна особа була 
обізнана про намір чи можливість їх по-
дальшого використання зі злочинною 
метою [3, c.2].

Недоліками правового регулювання 
діяльності засобів масової інформації є 
недосконалість та застарілість окремих 

норм інформаційного законодавства у 
сфері регулювання ЗМІ, а також відсут-
ність єдиного кодифікованого акту (Ін-
формаційного кодексу) у галузі інфор-
маційних правовідносин. Велику кіль-
кість нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльність ЗМІ в Україні не-
обхідно удосконалити у зв’язку з необ-
хідністю підвищення відповідного 
контролю за ними в сучасний період 
ведення інформаційних війн, пов’язаних 
з військовими подіями на Сході Украї-
ни. Перспектива державної інформа-
ційної політики України в сфері діяль-
ності ЗМІ також повинна бути пов’язана 
з розвитком міжнародної інформацій-
ної діяльності та враховувати міжна-
родний досвід при регулюванні поді-
бного роду інформаційних правовідно-
син, суб’єктами яких виступають ЗМІ.
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Постійне зростання ролі інформа-
ційних ресурсів у житті сучасного сус-
пільства та значення інформаційного 
впливу на суспільну свідомість внаслі-
док небаченого розширення медіа-
поля, запровадження новітніх інфор-
маційних технологій, удосконалення 
інформаційної інфраструктури зумов-
лює необхідність привертання все 
більшої уваги проблемі інформаційної 
безпеки. Інформація стає сьогодні го-
ловним ресурсом науково-технічного 
й соціально-економічного розвитку 
суспільства, який, на відміну від пере-
важної більшості традиційних ресур-
сів, не тільки не зменшується внаслі-
док використання, але й неухильно 
зростає, забезпечуючи зростання жит-
тєвого рівня населення, економічного, 
оборонного і політичного потенціалу 
країни. Цілісність світового співтова-
риства також забезпечується за раху-
нок інтенсивного інформаційного об-
міну. У цих умовах інформаційна сфе-
ра життєдіяльності суспільства стає 
усе більш уразливою мішенню для ін-
формаційної агресії й тероризму, від-
так кожна держава повинна забезпе-

чити в країні відповідний рівень ін-
формаційної безпеки як на національ-
ному рівні, так і на рівні організацій і 
окремих громадян. Системний харак-
тер впливу на інформаційну безпеку 
великої сукупності різнопланових 
факторів, що мають до того ж різну 
фізичну природу та переслідують різні 
цілі, а також викликають різні наслід-
ки, приводить до необхідності комп-
лексного підходу до вирішення цієї 
проблеми.

Зауважимо, що система інформа-
ційної безпеки, особливо на рівні її 
результуючих компонентів, може бути 
структурована за різними критеріями. 
Щодо кібернетичної безпеки, яка від-
повідно до Закону України «Про осно-
вні засади забезпечення кібербезпеки 
України», який набирає чинності 
09 травня 2018 року [1], визначена як 
«захищеність життєво важливих ін-
тересів людини і громадянина, сус-
пільства та держави під час викорис-
тання кіберпростору, за якої забезпе-
чуються сталий розвиток інформацій-
ного суспільства та цифрового 
комунікативного середовища, своєчас-

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК ПРІОРИТЕТНА 
СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
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не виявлення, запобігання і нейтралі-
зація реальних і потенційних загроз 
національній безпеці України у кіберп-
росторі», її виокремлення зумовлене 
специфікою середовища, у якому функ-
ціонують інформаційні системи, здій-
снюється обіг інформації, реалізації 
законних інтересів суб’єктів інформа-
ційних процесів, то ж «кібернетичний 
вимір» властивий всім складовим ін-
формаційної безпеки.

Нажаль, на законодавчому рівні 
питання системи інформаційної без-
пеки досі системно не вирішено. На-
віть нова Доктрина інформаційної без-
пеки України [2], яка готувалася в умо-
вах, коли наша країна потерпає від гі-
бридної агресії Російської Федерації, а 
отже – вже треба було б усвідомлювати 
значення інформації, інформаційних 
впливів та інформаційної сфери в ці-
лому, не орієнтує на вирішення усього 
комплексу виявлених проблем, не за-
гострює проблеми необхідності їх за-
конодавчого врегулювання.

Так, виходячи з необхідності вдо-
сконалення нормативно-правового за-
безпечення та попередження й ней-
тралізації потенційних і реальних за-
гроз національній безпеці в інформа-
ційній сфері, з початком гібридної 
війни проти України виникла необхід-
ність кардинальних змін у системі за-
безпечення інформаційної безпеки 
України. Основний план заходів було 
запроваджено у рішенні РНБО від 
28 квітня 2014 року «Про заходи щодо 
вдосконалення формування та реалі-
зації державної політики у сфері ін-
формаційної безпеки України», затвер-

дженого Указом Президента України N 
449/2014  від 01  травня 2014  року [3]. 
Згідно з рішенням РНБО, Кабінету мі-
ністрів України було доручено розро-
бити і внести на розгляд парламенту 
законопроекти про внесення змін у за-
кони України щодо протидії інформа-
ційній агресії іноземних держав, пе-
редбачивши, зокрема, визначення ме-
ханізму протидії негативному 
інформаційно-психологічному впливу, 
в тому числі шляхом заборони ретран-
сляції телевізійних каналів, а також 
щодо запровадження для іноземних 
ЗМІ системи інформування та захисту 
журналістів, які працюють у місцях 
збройних конфліктів, вчинення теро-
ристичних актів, при ліквідації небез-
печних злочинних груп. Крім того, не-
обхідно було розробити проект стра-
тегії розвитку інформаційного просто-
ру України, розробити і впровадити 
комплексні заходи організаційного, ін-
формаційного і роз’яснювального ха-
рактеру щодо всебічного висвітлення 
заходів з реалізації державної політи-
ки у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки, а також посилити контроль за 
дотриманням законодавства з питань 
інформаційно-психологічної та кібер-
нетичної безпеки. Відповідно до вказа-
ного плану заходів й було розроблено 
Доктрину інформаційної безпеки 
України [3].

Необхідність прийняття Доктрини 
інформаційної безпеки України зумов-
лена виникненням актуальних загроз 
національній безпеці в інформаційній 
сфері, а також потребою визначення 
інноваційних підходів до формування 
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системи захисту та розвитку інформа-
ційного простору в умовах глобаліза-
ції та вільного обігу інформації.

Метою Доктрини є уточнення засад 
формування та реалізації державної 
інформаційної політики, насамперед 
щодо протидії руйнівному інформа-
ційному впливу РФ в умовах 
розв’язаної нею гібридної війни. Док-
трина визначає національні інтереси 
України в інформаційній сфері, загро-
зи їх реалізації, напрями і пріоритети 
державної політики в інформаційній 
сфері. Її правовою основою є Консти-
туція України, закони України, Страте-
гія національної безпеки України, за-
тверджена Указом Президента від 
26 травня 2015 року № 287 [4], а також 
міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України.

У тексті Доктрини йдеться про на-
ціональні інтереси України в інформа-
ційній сфері, актуальні загрози націо-
нальним інтересам та національній 
безпеці, пріоритети державної політи-
ки в інформаційній сфері і механізм 
реалізації доктрини. Втілення поло-
жень цього документу повинні Кабінет 
міністрів, Міністерство інформаційної 
політики, Міністерство закордонних 
справ, Міністерство культури України, 
Державне агентство України з питань 
кіно, Національна рада України з пи-
тань телебачення і радіомовлення, 
Державний комітет телебачення і раді-
омовлення України, Служба безпеки 
України, розвідувальні органи, Дер-
жавна служба спеціального зв’язку та 
захисту інформації, Національний ін-

ститут стратегічних досліджень, а та-
кож Верховна Рада України, оскільки 
Доктриною передбачається внесення 
змін до чинного законодавства Украї-
ни.

Доктриною передбачається захист 
українського суспільства від «агресив-
ного інформаційного впливу Росій-
ської Федерації», розвиток публічної 
дипломатії, в тому числі культурної та 
цифрової, видалення шкідливої інфор-
мації з українського сегменту інтерне-
ту та квотування національного аудіо-
візуального контенту, захист права на 
вільний доступ до інформації, ство-
рення механізмів захисту від пропа-
ганди тощо.

Втім у експертному середовищі 
Доктрина отримала переважно нега-
тивну оцінку на кшталт «Доктрина ін-
формаційної безпеки України  – це 
лише декларація» або «замість інтегра-
ції Україна встановлює паркан» тощо 
[5]. Дійсно, у Доктрині держава викла-
ла бачення розвитку й функціонуван-
ня свого інформаційного простору і 
визначила, що Російська Федерація є 
супротивником, який веде системну 
інформаційну війну. У документі є 
пропозиції, як реагувати на агресію та 
забезпечувати інформацією громадян. 
Доктрина також визначає поняття 
«стратегічного наративу» і вказує, що 
медіа мають самі себе регулювати, але 
при цьому повинні нести соціальну 
відповідальність. Втім Доктрина за-
кладає державну систему постійного 
моніторингу веб-ресурсів та блокуван-
ня сайтів, що загрожують безпеці, од-
нак підстави для блокування доволі 
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абстрактні – орган державної влади на 
свій розсуд зможе тлумачити, що за-
грожує безпеці, а що – ні. Відповідно, 
виникає небезпека встановлення цен-
зурованих шлюзів, які відокремлять 
український інтернет від світу. Крім 
того, механізм реалізації Доктрини на-
віть у її позитивних аспектах не міс-
тить жодної конкретики, то ж у чинній 
редакції Доктрина не може слугувати 
базовим документом, на підставі якого 
мають формуватися і інші правові акти 
у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки, в тому числі стратегічні та 
програмні документи.

З цього приводу зазначимо, що на 
засіданні РНБО України 17  січня 
2018 року члени РНБО обговорили та 
підтримали проект Закону України 
«Про національну безпеку України», 
який, за повідомленням офіційного 
сайту РНБО, «розроблявся у тісній 
взаємодії з експертами НАТО, США та 
Європейського Союзу з метою приве-
дення української законодавчої бази у 
відповідність до стандартів держав-
членів НАТО» [6]. Нажаль, за резуль-
татами аналізу цього проекту слід ді-
йти висновку, що він не відповідає ви-
могам нормопроектувальної техніки, 
передусім: базується на підміні понять 
«суспільна безпека» («соціальна без-
пека») у розумінні «безпека суспіль-
ства» та «громадська безпека»; перед-
бачає «точкове» регулювання відносин 
щодо окремих об’єктів, що входять до 
систем, перелік складових яких є неви-
черпним (зокрема, систем на кшталт 
суспільної безпеки, національної без-
пеки, системи державних органів, які 

беруть участь у забезпеченні націо-
нальної безпеки тощо); містить поло-
ження, які не стосуються предмета ре-
гулювання, задекларованого в назві 
проекту та суперечливі норми права, 
дублює повторює норми права, які 
містяться в інших нормативно-
правових актах. Проект також не міс-
тить визначення основоположних де-
фініцій у сфері забезпечення націо-
нальної безпеки, зокрема таких, як 
«національні цінності», «національні 
цілі», «система забезпечення націо-
нальної безпеки», «система національ-
ної безпеки», «вид (сфера) національ-
ної безпеки», «об’єкти національної 
безпеки», «основи національної безпе-
ки» тощо, а відтак не може слугувати 
підґрунтям для визначення відповід-
них понять у контексті забезпечення 
інформаційної безпеки.

Відповідно, актуалізується нагаль-
на потреба у розробці та прийняття 
Закону України «Про інформаційну 
безпеку» як базового закону, що регу-
люватиме питання інформаційної 
безпеки. Таким закон, як підґрунтя 
ефективної стратегії інформаційної 
безпеки, повинен містити не абстрак-
тні декларації, а чітко визначені осно-
воположні категорії у сфері інформа-
ційної безпеки та підходи до форму-
вання системи забезпечення інфор-
маційної безпеки, механізм її 
функціонування, повноваження і схе-
му взаємодії суб’єктів забезпечення 
інформаційної безпеки тощо.
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Here we are reading the news of an-
other mass shooting yet again. The whole 
nation is shocked by the number of mur-
dered people in church, Texas, only a 
month after the mass shooting in Las 
Vegas that claimed lives of 59 people; so 
many people were killed that this mass 
murder will go down as the deadliest 
shooting in US history. So it is crucial 
that people begin to deeper into the 
problem of gun violence and the absence 
of gun control.

The second amendment allows citi-
zens of the United States to buy, own and 
carry firearms, but the legislature should 
put restrictions and regulations on guns 
and their use. Currently, a US citizen can 
legally purchase a gun or even automatic 
rifle at any store or even online, in fact, 
only 12  states require background check 
for a firearm purchase. The US is the only 
country that has little to no gun regula-
tions and Americans own the largest 
amount of firearms in the world, though 
sadly, they pay the most for their love of 
guns. In 2015, the US suffered 372 mass 
shootings, claiming 26,819 wounded and 
an astonishing 13,286  dead. The nation 
had to go through 64  school shootings, 
according to BBC, “ Guns in the US: The 
Statistics Behind the Violence”. Another 

horrifying statistic presents the number 
of gun violence incidents in the US, which 
reports 52,496  incidents of gun violence 
in 2017  alone, with incidents varying 
from mass shootings to domestic vio-
lence. The statistic shows that gun vio-
lence has already claimed 13,184 lives this 
year, but another shocking figure states 
the number of defensive uses of firearms 
which is 1,725 according to Gun Violence 
Archive. In fact, previous president Ba-
rack Obama addressed 14 mass shootings 
in his speeches during his presidency, 
more than any other president in history.

The whole nation is tired of hearing 
about another mass shooting. Parents do 
not want to be worried about their kids at 
school and everyone should be anxious 
about possibility of mass shootings. It has 
been displayed countless times that gun 
violence does not see skin color, religion, 
nationality, age or gender; it only sees a 
target and it only wants to kill. We wit-
nessed it take lives of innocent children in 
Sandy Hook, members of LGBT commu-
nity in Orlando, caucasian Christians in 
Texas and people enjoying a concert in 
Las Vegas, all in cold blood and all were 
acts of terror.

It became normal for presidents to 
address mass shootings, and reporters 
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became experienced in delivering devas-
tating news; everyone has gotten used to 
hearing horrible news of gun deaths, but 
it should not be this way. The second 
amendment states that we need firearms 
to protect ourselves from the govern-
ment, but what if those firearms are sud-
denly pointed at us. What if that assault 
rifle is pointed at an innocent child or a 
pregnant woman, like when it happened 
in Texas? We need to raise a question 
about our safety: guns have evolved to 
become much more deadly, so shouldn’t 
laws evolve as well?

We have created weapons that can fire 
up to 600 bullets per minute, killing hun-
dreds of people. Thomas Jefferson and 
James Madison were not familiar with 
weapons that posses such power when 
they began forming these laws. It is easier 
to get a automatic rifle than a driver li-
cense, in some states it is as easy as getting 
new sweater from an online store.

We as citizens owe it to every person 
who died as a result of gun violence, we 
owe them to make sure that this tragedy 
will never happen again, but we fail it ev-
ery time. As the Trump administration 
allowed people with mental illness buy a 
firearm or easily access it, we need to fight 
for the lives of thousands of Americans 

who are at risk everyday so that we can 
put an end to the genocides that are 
caused by firearms.

Americans took to the streets to pro-
test the Congress and NRA; the people 
want a change and it must be made. A 
Democratic group protested by sitting in 
the House of Representatives for more 
than 24 hours in order to make progress. 
The nation makes its voice heard in any 
way possible  – through marches, social 
media and petitions, among many oth-
ers.

Guns are meant to kill people, and 
they should be treated as such, not like 
toys or a hobby. Weapons evolve every 
day, it’s our responsibility to keep up. The 
Constitution guarantees us the right to 
bear arms, but it became the question of 
human lives. We must protect people’s 
lives with new laws, because in the end, 
it’s the only thing that matters.
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За останні роки значно розширили-
ся міждержавні фінансові, кредитні і 
валютні відносини, що привело до по-
яви численних міжнародних фінансо-
вих організацій, які займають особли-
ве місце в системі структур, що здій-
снюють вплив на світову економіку та 
на міжнародні зв’язки. Зростання еко-
номічного потенціалу окремих країн, 
створення міцної й ефективної систе-
ми забезпечення міждержавного фі-
нансового співробітництва, а також 
забезпечення безперервного функціо-
нування валютно-фінансової сфери є 
фактором, що гарантує у майбутньому 
безпеку та політичну стабільність на 

державному, регіональному й універ-
сальному рівнях, де важливим є під-
тримання міжнародних фінансових 
відносин.

Дану проблему вивчали такі вчені 
як: О. І. Береславська, О. М. Наконеч-
ний, О. С. Перадій, К. А. Семенов, М. І. 
Савлук, А. С. Філіпенко та інші [1, 75].

Загалом, фінансово-правові відно-
сини являють собою суспільні відно-
сини, учасники яких є носіями юри-
дичних прав і обов’язків у сфері мобі-
лізації, розподілу, перерозподілу та 
використання централізованих і де-
централізованих фондів коштів. Цен-
тралізовані фінанси відображають від-
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носини, пов’язані з мобілізацією, роз-
поділом і використанням централізо-
ваних грошових фондів, що надходять 
у розпорядження держави як владного 
суб’єкта. Також, незважаючи на одно-
типність цих фондів, єдину форму, не 
можна не враховувати і особливості, 
які обумовлюють їх внутрішню дифе-
ренціацію. Фінансові відносини харак-
теризуються певним похідним харак-
тером, адже вони виникають з приводу 
розподілу тих об’єктів, які були ство-
рені на певному етапі суспільного ви-
робництва шляхом забезпечення їх 
фінансовими інструментами, викорис-
тання фінансових відносин і тому 
можна виділити такі функції фінан со-
во-правових відносин:

• визначають коло осіб, на яких у 
конкретний час поширюється дія 
фінансово-правових норм;

• закріплюють конкретну поведін-
ку юридичних осіб і громадян у 
галузі мобілізації, розподілу та 
використання фондів коштів;

• постають як умова введення в дію 
юридичних засобів забезпечення 
суб’єктних прав і юридичних 
обов’язків учасників фінансових 
відносин [2, 17].

На нашу думку, фінансові право-
відносини  – це суспільні відносини, 
які виникають у сфері фінансової ді-
яльності держави й регулюються 
фінансово-правовими нормами.

Щодо міжнародних фінансових від-
носин, то це відносини між суб’єктами 
різних країн – урядами, підприємства-
ми та фізичними особами – щодо кон-
центрації та перерозподілу грошових 

ресурсів на світовому фінансовому 
ринку з метою досягнення безперерв-
ності й рентабельності національного 
виробництва.

Загалом, в теорії права суб’єктами 
є  – учасник правових відносин, які 
мають суб’єктивні права та здатні ви-
конувати юридичні обов’язки, в теорії 
фінансового права суб’єктами фінан-
сових правовідносин є особи, які на 
підставі фінансово – правових норм є 
реальними його учасниками, при йому 
необхідно розрізняти суб’єктів фінан-
сових правовідносин і суб’єктів фінан-
сового права. Суб’єкт фінансового 
права – це носій передбачених право-
вим нормами суб’єктивних прав і 
обов’язків у сфері фінансової діяль-
ності держави, що має потенційну 
можливість участі у правовідносинах.

Права й обов’язки належать їм у 
силу дії фінансово  – правових норм, 
незалежно від їх участі у конкретних 
правовідносинах. При реалізації свої 
прав і обов’язків вони вступають у фі-
нансові правовідносини як суб’єкти 
правовідносин.

Традиційно виділяють таких 
суб’єктів фінансових правовідносин:

1. адміністративно  – територіальні 
утворення (держава в особі уповнова-
жених нею органів);

2. колективні суб’єкти ( підприєм-
ства і установи різних форм власності);

3. індивідуальні суб’єкти ( фізичні 
особи).

На міжнародному рівні суб’єктами 
фінансових відносин виступають різ-
номанітні міжнародні організації, які 
виконують кредитно-фінансові опера-
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ції, підтримують стабільність міжна-
родних розрахунків і виступають орга-
нічною складовою міжнародних еко-
номічних відносин. В даний час до 
числа спеціалізованих міжнародних 
кредитно-фінансових організацій на-
лежать:

• Міжнародний валютний фонд 
(МВФ);

• Група Світового банку (ГВБ);
• Банк міжнародних розрахунків;
• Європейський центральний банк 

(ЄЦБ);
• Європейський банк реконструк-

ції і розвитку (ЄБРР);
• Європейський інвестиційний 

банк (ЄІБ);
• Лондонський і Паризький клуби 

(об’єднання кредиторів)[3, 8].
Міжнародний валютний фонд 

(МВФ), являє собою спеціалізований 
орган ООН, створений в 1944  р. почав 
функціонувати у 1947  р. Завданнями 
МВФ є сприяння розвитку міжнародної 
торгівлі та валютного співробітництва, 
підтримка платіжних балансів країн  – 
членів МВФ і надання їм кредитів.

Вступаючи до МВФ, кожна країна 
вносить певну суму внеску, яка нази-
вається квотою. Квоти утворюють 
об’єднані грошові резерви, які МВФ 
використовує для надання позик.

До Всесвітнього банку (ВБ) відно-
сяться дві організації: Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку (МБРР) 
і його дочірня структура – Міжнарод-
на асоціація розвитку (МАР). У Групу 
Всесвітнього банку входять також на 
правах асоційованих членів Міжна-
родна фінансова корпорація (МФК), 

Багатостороннє агентство гарантуван-
ня інвестицій (БАГІ) та Міжнародний 
центр врегулювання інвестиційних су-
перечок.

Щодо банку міжнародних розра-
хунків (БМР), то це міждержавний 
валютно-кредитний банк, організова-
ний у 1930  р. центральними банками 
Англії, Німеччини, Франції, Італії, 
Бельгії та групою американських бан-
ків. Основна його функція  – сприяти 
співробітництву центральних банків і 
розрахункам між ними.

Європейський центральний банк 
(ЄЦБ) почав діяльність в 1999 р. з пе-
реходом 11 держав ЄС до єдиної валю-
ти – євро. ЄЦБ стоїть на чолі Європей-
ської системи центральних банків 
(ЄСЦБ). Європейському центрально-
му банку належить ключова роль у 
здійсненні кредитно-грошової політи-
ки в рамках Європейської валютної 
системи [4, 51].

На сьогоднішній день, саме міжна-
родні фінансові організації є однією з 
найбільш важливих ланок міжнарод-
ної фінансової системи й основним 
джерелом необхідних фінансових ре-
сурсів для країн, що розвиваються, та 
країн з перехідною економікою. Одні 
держави використовують міжнародні 
фінансові організації з метою забезпе-
чення реалізації їх стратегічної еконо-
мічної політики, інші держави з метою 
одержання пільгових кредитів для реа-
лізації визначених проектів і забезпе-
чення вирішення проблем дефіцитно-
го бюджетного фінансування.

Міжнародні фінансові організації – 
це інститути, створені на основі між-
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державних угод з метою регулювання 
міжнародних економічних відносин, у 
тому числі валютно-фінансових і кре-
дитних і які являють собою розгалу-
жену схему зі значною кількістю дер-
жавних і приватно  – кредитних еле-
ментів, через які здійснюється коорди-
нація фінансових зв’язків у світі 
[5, 10].

Щодо України, то її підтримка у 
міжнародних фінансових організацій 
зумовлена такими чинниками: по-
перше, Україна як держава поки що 
фактично не має реального доступу на 
міжнародні фінансові ринки. Зовніш-
нє фінансування вона може отримати 
переважно з офіційних джерел. По  – 
друге, політика Фонду, яка проводить-
ся в Україні і пов’язана з грошовою 
підтримкою, спрямована на стабіліза-
цію соціально-економічної ситуації в 
Україні. Кредити, що залучаються від 
МВФ, використовуються для підтрим-
ки курсу національної валюти та для 
фінансування дефіциту платіжного ба-
лансу України і покликані пом’якшити 
економічні труднощі у процесі прове-
дення економічних реформ, які дають 
змогу забезпечити у перспективі еко-
номічне зростання у країні. Без про-
ведення програми економічних пере-
творень фінансова підтримка з офіцій-
них джерел не має сенсу, бо в цьому 
разі позичкові кошти використовува-
тимуться на фінансування тільки по-
точних проблем платіжного балансу, 
які без реформування економіки збіль-
шуться. Значною мірою завдяки спів-
робітництву з МВФ наша країна спро-
моглася залучити значні кредитні ре-

сурси Світового банку [6, 187].
Також, відповідно до відомостей 

Єдиного державного реєстру Міжна-
родних організацій, Україна є членом 
78  міжнародних організацій. Співро-
бітництво України з міжнародними 
фінансовими організаціями розпоча-
лося у червні 1992 року, з прийняттям 
Закону України № 2402-ХІІ «Про вступ 
України до Міжнародного валютно го 
фонду, Міжнародного банку рекон-
струкції та розвитку, Міжнародної фі-
нансової корпорації, Міжнародної асо-
ціації розвитку та Багатостороннього 
агентства по гарантіях інвестицій» 
Відповідно до Закону усі питання, що 
стосуються вступу України до цих 
міжнародних фінансо вих організацій, 
вирішує Кабінет Міністрів України, 
Міністерство фінансів України, а На-
ціональний банк України виступає як 
банк – депозитарій МБРР.

Згідно з Указом Президента України 
від 14 липня 1992 року № 379/92 «Про 
членство України в Європейському 
банку реконструкції та розвитку» Укра-
їна стала членом і цієї міжнародної фі-
нансової організації. Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 13.09.2002 № 
1371 затверджено Перелік централь  них 
органів виконавчої влади, відповідаль-
них за виконання зобов’язань, що ви-
пливають з членства України в міжна-
родних організаціях. Зокрема, за спів-
робітництво з Європейським інвести-
ційним ба нком, Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку, Міжнарод-
ним валютним фондом та Європей-
ським банком реконструкції та розви-
тку відповідають Міністерство еконо-
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мічного розвитку і торгівлі України та 
Міністерство фінансів України. При 
цьому, Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України є координато-
ром співробітництва України з МФО. 
Практична реалізація проектів, що 
фінан суються МФО, проводиться мі-
ністерствами та відомствами України, 
що відповідають за розвиток тих чи ін-
ших галузей (секторів) економіки краї-
ни. Міністерство закордонних справ 
(МЗС) України, у межах компетенції, 
бере участь у підготовці, опрацюванні 
та погодженні міжнародних договорів 
щодо реалізації системних та інвести-
ційних про ектів МФО в Україні, зокре-
ма в рамках «Порядку ініціювання, під-
готовки та реалізації проектів еко-
номічного і соціального розвитку Укра-
їни, що підтримуються міжнародними 
фінансовими організа ціями» (постано-
ва Кабінету Міністрів України від 
26.11.2008 № 1027) МЗС України надає 
сприяння розвиткові співробітництва 
України з Міжнародним валютним 
фондом (МВФ), Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та 
Світовим банком (СБ), Європейським 
інвестиційним банком (ЄІБ), Північ-
ним інвестиційним банком (ПІБ), Кре-
дитною установою для відбудови (KfW) 
та іншими МФО. В Україні успішно ді-
ють постійні представництва МВФ, 
Світового банку та ЄБРР. Представни-
ки МЗС беруть участь у перегляді про-
ектних портфелів ЄБРР та СБ в Україні, 
спри яють проведенню переговорів 
щодо укладення міжнародних догово-
рів між Україною та МФО, нада ють до-
помогу делегаціям України у підготовці 

та участі у зборах ЄБРР, МВФ та СБ 
тощо.

На сьогодні активну роботу щодо 
надання фінансової допомоги і креди-
тування ведуть кілька фінансових 
установ, серед яких такі структури 
Світового банку, як Європейський 
банк реконструкції та розвитку (EBRD) 
і Міжнародна фінансова корпорація 
(IFC). Крім цього, активно ведуть свою 
ро боту з надання кредитів діючим під-
приємствам України Північна еколо-
гічна фінансова корпорація (NEFCO), 
яка здійснює діяльність у сфері реалі-
зації проектів у сфері енергозбережен-
ня та захисту навколишнього середо-
вища, а також Німецька кредитна уста-
нова по відновленню, яка реалізує 
програму сприяння кредитуванню ма-
лого та середнього бізнесу для розши-
рення обсягів виробництва, поліпшен-
ня якості та асортименту продукції, 
підвищення продук тивності праці та 
створення нових робочих місць.

Україна є повноправним членом 
Міжнародного валютного фонду з 3 ве-
ресня 1992  року. Відпо відно до статті 
XII Статей Угоди МВФ Україна входить 
до регіональної групи держав-членів на 
чолі з Королівством Нідерланди. Украї-
на першою з країн пострадянського 
простору в 2003  році приєдналася до 
спеціального стандарту розповсюджен-
ня статистичних даних МВФ.

У серпні 1992 р. Україна стала чле-
ном ЄБРР відповідно до Указу Прези-
дента України «Про членство України 
в Європейському банку реконструкції 
та розвитку» від 14.07.92 № 379. Частка 
України в статутному капіталі ЄБРР 
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складає 0,8 % (16000 акцій або 160 млн 
євро). У травні 2010 р. Україною було 
підтримано рішення Банку щодо збіль-
шення статутного капіталу, що забез-
печило участь України у його збіль-
шенні та збереженні української част-
ки [7, 20].

Міжнародні фінансові організації, 
будучи субєктими фінансових відно-
син України, відіграють важливу роль 
у підтримці економічних реформ в 
Україні, надаючи можливість залучен-
ня пільгових фінансових ресурсів. 
Вони використовуються, зокрема для 
реалізації ключових проектів розвитку 
вітчизняної економіки, технічної до-
помоги, прямих інвестицій в економі-
ку України. Загальна спрямованість 
допомоги міжнародних фінансових 
організацій нашій країні відповідає 
статутним цілям цих організацій і пе-
редбачає підтримку проведенню еко-
номічних реформ, лібералізації та 
структурної перебудови економіки, 
розбудові громадянського суспільства 
в Україні. Крім того, реалізація інвес-
тиційних проектів розвитку економіки 
України, що підтримуються міжнарод-
ними фінансовими організаціями, без-
посередньо впливає на надходження у 
країну прямих іноземних інвестицій, 
оскільки для фінансування цих про-
ектів зазвичай залучаються кошти іно-
земних інвесторів, країн. Необхідно 
також наголосити на тому, що кредити 
та позики міжнародних фінансових 
організацій надаються позичальникам 
на пільгових умовах, тобто є середньо 
та довгостроковими, передбачають 
пільговий період та невисокі процент-

ні ставки. Можливість залучення піль-
гових фінансових ресурсів є вкрай 
важливою для України з огляду на го-
стру потребу в капітальних вкладен-
нях, яку відчувають виключно усі га-
лузі вітчизняної економіки, тоді як ві-
тчизняний ринок капіталів залишаєть-
ся неспроможним задовольнити ці 
потреби.

Також, міжнародні фінансові орга-
нізації впливають на доходи загально-
го фонду Державного бюджету Украї-
ни, відповідно до ст. 29  БК України. 
Наприклад, це кошти, отримані від се-
кретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ чи 
іншої міжнародної організації за участь 
України в міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки; кошти, 
отриманні закордонними дипломатич-
ними установами України як плата за 
розміщення належних їм бюджетних 
коштів на поточних рахунках інозем-
них банків [8].

Також, відповідно до ст. 4 ЗУ «Про 
державний бюджет України на 
2018  рік» з метою відображення фак-
тичного надходження у 2018 році кре-
дитів (позик), залучених державою від 
іноземних держав, банків і міжнарод-
них фінансових організацій для реалі-
зації інвестиційних проектів, та витрат 
за відповідними бюджетними програ-
мами дозволяється за рішенням Кабі-
нету Міністрів України здійснювати 
перерозподіл видатків бюджету і на-
дання кредитів з бюджету між такими 
бюджетними програмами головних 
розпорядників коштів державного бю-
джету з уточненням обсягів відповід-
них кредитів (позик) на 2018 рік у меж-
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ах загального обсягу залучення цих 
кредитів (позик).

Відповідно до ст. 6  даного закону 
державні гарантії в обсязі до 
24.000.000 тис. гривень можуть нада-
ватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів 
України:

а) для забезпечення часткового ви-
конання боргових зобов’язань суб’єктів 
господарювання  – резидентів України 
за кредитами (позиками), що залуча-
ються для фінансування інвестицій-
них проектів, в тому числі у сфері 
космічної діяльності;

б) для забезпечення виконання 
боргових зобов’язань суб’єктів госпо-
дарювання  – резидентів України за 
кредитами (позиками), що залучають-
ся для:

• фінансування програм, пов’я-
заних із підвищенням обороноз-
датності і безпеки держави, в час-
тині забезпечення Міністерства 
оборони України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Націо-
нальної гвардії України, Націо-
нальної поліції України захище-
ними засобами зв’язку та спеці-
альною броньованою технікою;

• створення виробничих потуж-
ностей для виготовлення продук-
ції оборонного призначення, в 
тому числі для виробництва боє-
припасів;

• фінансування будівництва житла 
для військовослужбовців за про-
ектами Державної іпотечної уста-
нови;

2) на підставі міжнародних догово-

рів України за такими можливими на-
прямами: фінансування інвестицій-
них, інноваційних, інфраструктурних 
та інших проектів розвитку, які мають 
стратегічне значення та реалізація 
яких сприятиме розвитку економіки 
України, проектів, спрямованих на 
підвищення енергоефективності та 
зміцнення конкурентних переваг укра-
їнських підприємств [9].

Тому, підсумовуючи усе вище ви-
кладене, можна зробити висновок, що 
рівень розвитку сучасних міжнарод-
них фінансових відносин привів до ін-
теграції країн з перехідною економі-
кою, де важливе місце посідають між-
народні фінансові організації, які за-
безпечують співробітництво з різними 
субєктими міжнародних фінансових 
відносин.

Щодо України, то можна побачити 
співробітництво з міжнародними фі-
нансовими організаціями, функціону-
вання яких сприяє поліпшенню еконо-
мічного становища в державі та від-
криває можливості залучення міжна-
родних фінансових ресурсів, що 
спрямовані на реалізацію пріоритет-
них проектів задля розвитку нашої 
держави.

Хоча, можна виділити такі основні 
проблеми співробітництва Украї ни з між-
народними фінансовими організаціями:

1. випадки нецільового викорис-
тання кредитів;

2. неефективне використання за-
лучених коштів;

3. ігнорування можливості залу-
чення коштів на фінансовому 
ринку;
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4. згортання проектів після при-
пинення фінансування;

5. недостатній рівень «інновацій-
ності» проектів [7, 23].

Ці та інші проблеми можуть бути 
вирішені шляхом підвищення контро-
лю за цільовим використанням ресур-
сів, ліквідацією корупції, підвищення 
інвестиційної привабливості та креди-
тоспроможності вітчизняних підпри-
ємств, диференціювання джерел фі-
нансових коштів за рахунок розши-
рення ринкової складо вої.
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Актуальность темы: Проблема ле-
чения пациентов с костными дефекта-
ми или атрофией костей высоко акту-
альна в практике травматологии и 
ортопедии, хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии. 
Для устранения костных дефектов ма-
лого размера существует множество 
вариантов остеопластических матери-
алов, доступны методы их оптимиза-
ции за счет смешивания с аутокосны-
ми фрагментами; плазмой, обогащен-
ной тромбоцитами; плазмой, обога-
щенной факторами роста, и т.д.

Однако особую актуальность и со-
циальную значимость имеет нерешен-
ная проблема эффективного лечения 
пациентов с протяженными и (или) 
объемными костными дефектами (бо-
лее 1 см3), которые обусловлены врож-
денными деформациями и аномалия-
ми развития, травмами, воспалитель-
ными заболеваниями, онкологической 
патологией и первыми этапами их хи-
рургического лечения. В этих клини-
ческих ситуациях, когда в значитель-
ной степени нарушена или полностью 
утрачена функция кости как органа, в 
условиях выраженной остеогенной не-
достаточности восстановление целост-
ности кости с использованием ком-
мерчески доступных остеопластиче-
ских материалов невозможно. В этих 

случаях может быть эффективной 
лишь костная аутотрансплантация 
(свободная или на сосудистой нож-
ке) – «золотой стандарт» костной пла-
стики.

Костная пластика аутотранспланта-
тами сопряжена с нанесением дополни-
тельной травмы, расширением или соз-
данием нового операционного поля, 
значительным повышением времени 
выполнения операции и вероятности 
осложнений. Кроме того, выполнение 
костной аутотрансплантации с микро-
сосудистой техникой реализуемо толь-
ко высококвалифицированными ка-
драми в условиях хорошо оснащенных 
специализированных медицинских 
учреждений, обладающих необходи-
мым оборудованием не только для вы-
полнения таких операций, но и для 
контроля состоятельности сосудистых 
анастомозов, своевременного выполне-
ния реваскуляризирующих вмеша-
тельств. При этом, несмотря на все 
сложности, затраченные силы и сред-
ства, всегда сохраняется вероятность 
тромбоза сосудистого анастомоза с по-
терей аутотрансплантата.

Даже в условиях абсолютных пока-
заний для аутокостной пластики, при-
живления трансплантата и его полной 
интеграции в области реципиентного 
ложа, результаты лечения, в том числе 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И 
КОСТЬ ОБРАЗУЮШИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ

Патхиддинов А.О
Кафедры хирургической стоматологии и дентальной имплантологии, ТГСИ
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долгосрочные, не всегда успешны. Это 
обусловлено, во-первых, высокой сте-
пенью последующей биорезорбции 
трансплантированного материала (до 
40%). Во, вторых, во многих случаях, 
когда костный дефект или область 
атрофии костной ткани имеют слож-
ные формы, при использовании в ка-
честве аутотрансплантатов любого из 
доступных источников  – малоберцо-
вая кость, ребро, лопатка, кости чере-
па  – не удается смоделировать транс-
плантат точно под форму замещаемого 
дефекта, т.е. таким образом, чтобы ди-
астаз между поверхностью введенного 
материала и стенками костного дефек-
та на всем протяжении не превышал 
1  мм. Это обусловливает недостаточ-
ную консолидацию трансплантиро-
ванных материалов в зоне реципиент-
ного ложа, а также возникновение по-
слеоперационных деформаций костей 
или избыточную биорезорбцию ауто-
трансплантата.

Таким образом, несмотря на то что 
костные аутотрансплантаты являются 
«золотым стандартом» костно-
замещающих материалов, их примене-
ние ограниченно, не всегда эффектив-
но, сопряжено с высокой частотой 
осложнений. Одним из ключевых не-
достатков их использования и одной 
из причин недостаточной эффектив-
ности является невозможность их точ-
ного моделирования по форме и раз-
мерам замещаемого костного дефекта. 
При этом плотный контакт любого 
остеопластического материала по всей 
поверхности костного дефекта или об-
ласти атрофии кости и полная иммо-

билизация являются первостепенны-
ми канонами костной пластики [1]. В 
условиях, когда аутокостная транс-
плантация невыполнима или оказа-
лась неэффективной врачи вынужде-
ны использовать дистракционный 
остеогенез, протезирование или вооб-
ще отказываться от такого вида лече-
ния, что значительно ухудшает каче-
ство жизни пациентов.

В этой связи высоко актуальны раз-
работки новых, более эффективных 
остеопластических материалов, кото-
рые способны заменить или как мини-
мум стать сопоставимой по эффектив-
ности альтернативой применению ау-
токостных трансплантатов, в том чис-
ле на сосудистой ножке. Согласно 
результатам наших исследований, дан-
ная проблема может быть решена пу-
тем создания ген-активированных по-
ристых биосовместимых и биодегра-
дируемых материалов, отличающихся 
точным соответствием по форме и 
размерам костным дефектам, для вос-
полнения которых они были изготов-
лены с применением технологий трех-
мерной печати.

Известны многочисленные вариан-
ты ординарных остеопластических ма-
териалов, такие как ксено- и аллоген-
ные костные матриксы различных ва-
риантов обработки, кальцийфосфат-
ная керамика, биоситаллы, полимеры 
органических кислот, а также синтети-
ческие аналоги или натуральные ком-
поненты органического и минерально-
го веществ костного матрикса. Однако 
все они обладают лишь остеокондук-
тивным действием, так как не содер-
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жат биологически активных компо-
нентов. В этой связи, применяются 
только для замещения костных дефек-
тов малого размера (объема), посколь-
ку способны лишь оптимизировать 
репаративный остеогенез, но не обе-
спечивают его индукции. Изделия ука-
занной группы в виде персонализиро-
ванных блоков для замещения протя-
женных и (или) объемных костных 
дефектов в клинической практике 
практически не применяются.

Другую категорию представляют со-
бой активировнные остеопластические 
материалы, которые могут быть разде-
лены на содержащие факторы роста 
(белки), живые клетки или генные кон-
струкции (нуклеиновые кислоты).

Остеопластические материалы с фак-
торами роста обладают умеренным 
остеоиндуцирующим действие, за счет 
которого способны активировать репа-
ративный остеогенез. Однако факторы 
роста являются короткождивущими и 
короткодистантными, быстро распада-
ются в условиях воспаления в операци-
онной ране, в связи с чем общая эффек-
тивность изделий оказалась недостаточ-
на для замещения костных дефектов 
большого объема. В этой связи, исследо-
вания, в которых использовались техно-
логии трехмерной печати для создания 
остеопластических материалов заданно-
го размера и формы с факторами роста, 
немногочисленны, и во всех из них из-
делия создавались малого размера (око-
ло 1 см). И даже в этом случае результа-
ты были далеки от оптимальных [8].

Учитывая опыт других исследовате-
лей и известный уровень техники, ло-

гично было предположить, что матери-
алы, как ординарные, так и активиро-
ванные, содержащие либо факторы ро-
ста, либо клетки, либо генные 
конструкции, не могут быть эффектив-
ны для пластики протяженных (объ-
емных) костных дефектов в виду вы-
шеуказанных особенностей механизма 
действия изделий и недостаточной эф-
фективности при замещении дефектов 
малого или среднего размера.

Однако наша исследовательская 
группа, вопреки распространенному 
мнению и трендам в разработках (свя-
занным с усложнением остеопластиче-
ских материалов и многокомпонент-
ностью), пошла по иному пути  – по 
пути совмещения хирургических и 
биомедицинских разработок с целью 
получения оптимального результата.

Суть разработанного нами изделия 
и технологии его создания состоит в 
изготовлении персонализированного 
матрикса из биосовместимых и био-
резорбируемых материалов и совме-
щению его с биологически активным 
компонентом – генными конструкция-
ми. Ключевым аспектом изобретения, 
отличающим его от ближайшего ана-
лога [9] является применение техноло-
гий трехмерной печати с созданием 
персонализированного изделия, точ-
ное соответствующего по форме и раз-
мерам реципиентному ложу – области 
костного дефекта или атрофии кост-
ной ткани. Иными словами, изделие 
изготовлено таким образом, чтобы по-
сле имплантации в область реципи-
ентного ложа диастаз между введен-
ным материалом и костными стенками 
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не превышал 1  мм на всем протяже-
нии. Достижение персонализирован-
ных параметров обеспечивается при-
менением технологий трехмерной пе-
чати. Дополнительным компонентом 
изделия может является фиксирующая 
конструкция (реконструктивные пла-
стины, винты, мини-пластины, мини-
винты, спицы, стержни и пр.), которая 
включается в состав материала еще на 
этапе его изготовления. Наличие дан-
ного компонента является обязатель-
ным в случаях, когда в качестве носи-
теля для генных конструкций выбран 
биорезорбируемый материал с недо-
статочными прочностными характе-
ристиками, делающими невозможной 
надежную фиксацию его в реципиент-
ном ложе стандартными методами 
(металлоконструкциями и пр.).

Задачи исследования:
1. Определение точной формы и 

размеров костного дефекта или обла-
сти атрофии кости. С этой целью мо-
гут использоваться методы лучевой 
диагностики, такие как компьютерная 
томография, рентгенография и др.

2.Изготовление персонализирован-
ного носителя – заданных формы и раз-
меров – из биорезорбируемых материа-
лов с использованием любых методов 
трехмерной печати, включая стереоли-
тографию, фотополимеризацию и др.

3.Совмещение носителя с генными 
конструкциями на этапе изготовления 
персонализированного носителя, либо 
после его изготовления.

Методы исследования:
1.Клиническое  обследование паци-

ентов.

2.Рентгенологические исследования.
3.Микробиологические методы ис-

следования.
4.Статистические методы обработ-

ки результатов исследования.
Научная новизна: Таким образом, 

разработанный нами способ создания 
персонализированного ген-
активированного материала и его тех-
нологические варианты позволяют из-
готовить медицинские изделия, эф-
фективные для замещения костных 
дефектов, в том числе протяженных 
(объемных).
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Актуальность темы: Рак яичников 
объективно считается высоко-
актуальной проблемой современной 
онкогинеологии. Это обусловлено от-
сутствием эффективных методов ран-
ней диагностики (большая часть слу-
чаев заболевания диагностируется на 
III–IV стадиях опухолевого процес-
са), неблагоприятной статистикой 
(эпителиальный рак составляет до 90 
% новообразований яичника), высо-
кими показателями смертности. От-
сутствуют скрининговые методы вы-
явления рака яичников, продемон-
стрировавшие свою эффективность в 
крупных клинических исследованиях. 
Высоки и  показатели рецидива у  па-
циенток с раком яичников. Все пере-
численное выше диктует необходи-
мость тщательного анализа сложив-
шегося опыта диагностики, лечения 
и  дальнейшего ведения пациенток с 
раком яичника, принятия новых ре-
шений, актуальных для повседневной 
клинической практики.

Цель исследования. Установить 
причину возникновения рака яични-
ков на основании сбора анамнестиче-
ских данных.

Материалы и методы исследова-
ния. Проведен ретроспективный ана-
лиз амбулаторной карты, истории бо-

лезни 190  больных раком яичников, 
возраст которых составляет 11-78 лет, 
состоящие на «Д» учете по поводу РЯ 
на протяжении 5 лет 2013-2017 гг. Со-
ставили анкета-опросник для изуче-
ния жизни этих больных. Анкета-
опросник содержит в себе 17 вопросов 
определяющая анамнез больных. И же-
лающим больным разрешили отвечать 
анонимно.

Результаты: Первый пункт нашего 
вопросника, была посвящена паспорт-
ных данных больных. По нашим дан-
ным 2,6% больных были в возрасте 
11-17 лет, а 17,4% 18-37 лет. Самый вы-
сокий показатель отмечалось в воз-
растной категории 38-58 лет (40,5%). И 
29% больных оказались в возрасте 68-
78 лет, 10,5% больных были в возрасте 
59-67  лет. Когда мы изучали нацио-
нальность больных отметили что, 175 
(92%) больных имели азиатской наци-
ональности и 15 (8%) европейской на-
циональности. По поводу место жи-
тельство оказалось что, 60  больных 
(31,6%) являлись жителями города, а 
130 (68,4%) районов. Социальный ста-
тус больных отметилась что 55,8% 
больных обеспеченные, и 44,2% мало 
обеспеченные. Когда нами было изуче-
но профессия больных, наблюдали что 
102 (53,7%) больных были домохозяй-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАМНЕЗА БОЛЬНЫХ 
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ками и 88 (46,3%) рабочие. Семейный 
статус больных определилась так: 19 
(10%) больных замужем, 29,5% 
(56 больных) не вышли замуж никогда. 
А 67% больных были разведены, и у 
25,25% супруг умер по той или иной 
причине. Второй пункт анкеты было 
посвящено на изучение анамнеза жиз-
ни больных. Хронические болезни пе-
ренесли 75  больных (39,5%), а инфек-
ционные и генетические болезни пере-
несли 74 (39%) и 13 (6,8%) больных 
соответственно. У 51,6% (98) больных 
были проведены операции по различ-
ным причинам. В том числе у 52 (27,4%) 
больных были оперировании по пово-
ду патологии женских половых орга-
нов. И 28 (14,7%) больных не болели 
никакими заболеваниями или не пом-
нят что болели. Семейный онкологи-
ческий анамнез у 58 (30,5%) больных 
близкие родственники (родители, бра-
тья или сестры) болели онкологиче-
ской патологией, а у 38 (20%) не наблю-
далось семейный онкоанамнез, и у 94 
(49,5%) больных болели раком дальние 
родственники. В третьем пункте анке-
ты, нами было изучено и гинекологи-
ческий и акушерский анамнез боль-
ных. Menarhe наблюдалось в 10-14 лет 
у 79 (41,6%) больных, 15-18  лет у 76 
(40%) и после 18 лет у 35 (18,4%) боль-
ных. Раннее начало половой жизни 
(16-20лет) наблюдалось у 52 (27,4%) 
больных, и 31 (16,3%) женщин отмети-
ли, что начали половой жизни в 26-
30  лет, и 47 (24,7%) после 30  лет, а 12 
(6,3%) отметили отсутствие половой 
жизни. У 58 (30,5%) больных не наблю-
далось ни одной беременности, 36 

(18,9%) забеременели 2-3и у 34 (17,9%) 
4-5 раза. А 62 (32,6%) женщин больше 
5 раза. Аборт в анамнезе не было у 87 
(46%) больных, а 103(54%) в течение 
жизни прервали беременность меди-
цинским путём по различным показа-
ниям. Выкидыш наблюдалось у 106 
(56%) больных, а у 94 (44%) в анамнезе 
отсутствует самопроизвольное преры-
вание беременности. 127 (67%) боль-
ных болели гинекологическими забо-
леваниями и 62 (27,4%) больных про-
ведены операции в половых органах. У 
68 (35,8%) женщин отсутствует в анам-
незе роды. Ранняя менопауза наблюда-
лось у 72 (38%) больных, а у 49 (26%) 
нормальная и у 69 (36%) поздняя.

Выводы. Проведенный в нашем 
онкологическом диспансере Андижан-
ской Области (АООД) сравнительный 
анализ анамнеза больных показал, что 
у пациенток с семейным раком яични-
ков отмечается тенденция к более ран-
нему наступлению менархе. Так, у па-
циенток с семейным раком менархе до 
12  лет отмечалось у 21%, а у больных 
раком яичников – у 11,7%; менархе по-
сле 14 лет было у 17,2% первой группы 
и у 41,6% второй группы. Этот факт 
свидетельствует, что если гипотеза о 
роли гиперэстрогении в генезе рака 
яичников является правомерной, то 
этот фактор у носителей гена предрас-
положенности к возникновению опу-
холи проявляется рано в виде более 
раннего полового созревания.

Средний возраст больных семейным 
раком яичников составляет 48,5  лет, а 
при спорадическом раке он равняется 
58,3 года.Семейный рак характеризует-



 61 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #2 

ся более ограниченной распространен-
ностью опухолевого процесса в отли-
чие от спорадических форм. Так, мета-
стазы опухоли в большой сальник об-
наружены у 41,4% больных семейным 
раком и у 68,3% больных спорадиче-
ским раком, метастазы в печень  – у 
10,3 и 16,6%, асцит – у 43,1 и 56,6% боль-
ных соответственно.

Выживаемость больных семейным 
раком яичников значительно выше по 
сравнению с таковой больных споради-
ческими формами. Об этом убедитель-
но свидетельствуют данные двух-, трех- 
и пятилетней выживаемости: 70,4  и 
30,5%, 54,0  и 22,7%, 43,6  и 15,9% соот-
ветственно. Выживаемость больных 
семейным и спорадическим раком яич-
ников III и IV стадии заболевания весь-
ма различны. Двух, трех- и пятилетняя 
выживаемость составляет соответ-
ственно 68,2 и 22,2%, 49,2 и 12,3%, 36,4 и 
4,9%. Следует отметить, что выживае-
мость больных семейным раком яични-
ков III и IV стадии соответствует тако-

вой у больных спорадическим раком 
яичников I и II стадий. Достоверно 
выше оказался также показатель без 
рецидивной двух-, трех- и пятилетней 
выживаемости больных первой группы 
по сравнению с таковой во второй груп-
пе: 44,6 и 13,3%, 33,9 и 9,5%, 31,9 и 7,6% 
соответственно. В настоящее время 
появилась возможность проведения 
молекулярно-биологи ческих исследо-
ваний, вносящих существенный вклад 
в решение перспективных задач моле-
кулярной онкологии.

В результате проведенного анализа 
установлено, что у всех больных РЯ 
наблюдалось осложненный акушер-
ский и гинекологический анамнез, ко-
торый возник после РЯ выявлено об-
ремененный онкоанамнез, нарушения 
репродуктивной функции и сопут-
ствующая патология. Более детальное 
изучение факторов риска возникно-
вения РЯ даст возможность разрабо-
тать схему профилактики возникно-
вения РЯ. 



62 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA



 63 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT STATE AND LAW.   #2 



64 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA


	«ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА И ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ».
	Олимов Азимжон Бахромовича

	INFORMATION WARFARE ASPECTS
	Tsukruk A.R.

	МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
	Новиков А.С.
	Бердегулова Л.А.

	АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НОТАРИАТЕ
	Новиков А.С.
	Бердегулова Л.А.

	ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
	Ахметова А.Т.
	Рахимкулова Л.С.,Маркова А.Ю.

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
	Исмагилова Э.Р.

	ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
	Исмагилова Э.Р.

	ВЛИЯНИЕ ИНФОМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НА ОБЩЕСТВЕНОЕ МНЕНИНЕ О КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ И УРОВНЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ (результат авторського исследования)
	Юзикова Н.С.

	ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗМЕНШЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ У СПАДЩИНІ
	Таран О. С.

	ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ
	Ярема Оксана Григорівна,

	ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ЯК ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
	Ткачук Т.Ю.

	Gun Control
	Nimko Danylo

	МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ
	Демченко Ю. О.
	Капустяк І.О.
	Устинова І. П.

	ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И КОСТЬ ОБРАЗУЮШИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
	Патхиддинов А.О

	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАМНЕЗА БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
	Мухтаржанова Х.Н., Якуббекова С.С., Мамарасулова Д.З., Комилова Д., Саидниёзова Н.


