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- використовувати бюджетні кошти потрібно ефективно, цілеспрямовано; 

- потрібно збільшити частину видатків на «інвестування в людський капітал». 

Україна має недосконалу податкову систему, в якій існує чимало проблем, що потребують вирішення. 

Тому реформування податкової системи має дуже важливе значення, так як це спричинить ряд позитивних 

наслідків. Кінцевим результатом реформування податкової системи стане запровадження сучасної 

податкової моделі, яка максимізує вирішення фіскальних проблем країни, запобігатиме нестабільності 

надходжень, викривленням, нерівномірності і несправедливості в оподаткуванні. Крім цього, саме процес  

реформування  створить прозорі умови та відносні конкурентні переваги ведення бізнесу та здійснення 

інвестицій в Україні. Все це дає підстави сподіватись, що поступово створяться передумови зростання 

народного добробуту і більш динамічного економічного розвитку.  
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Стан національного інтелектуального права є чи не найяскравішим показником цивілізованості усієї 

правової системи держави. Тому через питання авторського та суміжних прав можна визначити рівень 

цивілізованості держави як правового інституту та її громадян як людей (Мал.1). 

 Мал. 1 

В 2013 Торгове представництво США (Office of the United States Trade Representative, USTR) в своїй 

щорічній спеціальній доповіді поставило Україну на перше місце в списку країн, які не забезпечують 

ефективний правовий захист інтелектуальної власності (Мал.2). За словами авторів доповіді, Україна 

очолила список заслужено і «йшла до цього не один рік». Інформаційна культура українців оцінена низько 

[14]. 
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 Мал. 2 

Метою роботи «Міжнародна система. Охорона авторського та суміжних прав» була перевірка 

сучасних і тогорічних знань цивільного права деяких категорій студентства ВСП «Новокаховський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» (далі – АТК), виявлення того як студенти-

юристи розуміють поняття «плагіат» в своїй масі – однаково чи по-різному (проведено анкетування 

«Авторське право і література». Літературу було взято як найяскравіше русло плагіату. Мал.3-4), порівняння 

вітчизняного законодавства з міжнародним в аспекті інтелектуального права, виявлення «їхніх» та «наших» 

засобів «від плагіату». 

 Мал. 3 

 Мал. 4 
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Проявилась стара-добра деталь: посилаючись на одні і ті ж акти українського законодавства, 

студенти-юристи по-різному трактують поняття «плагіат». Вирішальним фактором стають акти 

міжнародного права, які і вирішують спори щодо авторського права. Разом з майбутніми спеціалістами 

правознавства дійдено висновку, що країнам романо-германської системи важче регулювати суспільні 

відносини в галузі авторського права, ніж англо-саксонської. 

Людям властиві дві особливості —  створювати і красти (Мал.5). Сучасні ж методи і першого, і 

другого досягли апогею в своєму розвитку. В цьому – актуальність роботи. 

 Мал. 5 

Робота складається з трьох розділів, які послідовно доповнюють один одного («Феноменологічні 

засади досліджуваної теми» → «Загальні положення про право інтелектуальної власності» → «Захист права 

інтелектуальної власності»). Таке розмежування зроблено для того, щоб простежувався розвиток людського 

фактору, що творить феномени плагіату і піратства, — від зародку бажання привласнити → до судового 

провадження. 

 Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються на міжнародній і вітчизняній арені у 

галузі інтелектуального права, а також правова та інформаційна культури студентів коледжу. 

 Досліджено феномен пародії, критерії його правомірності (Україна — США). Українці судять 

явище пародії з точки зору людяності: репутація автора, рівень висміювання. Суди США зацікавлені в 

комерційній грані питання: як багато грошей втрачає оригінальний автор внаслідок пародіювання. 

 Подаються найгучніші справи щодо порушення авторського права в Україні (взагалі, їх виявилось 

небагато – особливо, якщо порівнювати з господарськими чи цивільно-іншими спорами) і закордоном 

(сусіди мають чималу практику стягнення компенсації за привласнення). 

 За результатами дослідження було розроблено рекомендації, що допоможуть пересічному українцю 

захистити себе, як автора, та себе, як користувача чужим добром (Мал.6). 

 Мал. 6 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

 

 Тема захисту прав споживачів є досить актуальною в Україні.  

 У демократичних країнах, до яких ми прагнемо, людина впевнена, що держава (незалежно від форми 

державного правління) охороняє її навіть в елементарних речах. З повсякденного життя, загальнодержавних 

пріоритетів, суворого контролю за їхнім дотриманням складається багаторівнева ефективна система захисту 

прав людини. Не будемо лукавити – ми лише намагаємося вибудувати і налагодити таку систему. 

На сьогоднішній день проводиться складна робота з налагодження системи державного нагляду за 

безпекою товарів, робіт, певних послуг; розробки чітких механізмів оскарження і відповідного вжиття 

санкцій у зв'язку з порушенням прав споживачів; доведення вітчизняних технічних норм та стандартів до 

європейських вимог. Як бачимо, це велике неоране поле, але відкладати роботу «на потім» небезпечно, адже 

йдеться про життя та здоров'я наших людей, передусім дітей і молоді, нормальне функціонування нашої 

економіки, і загалом виживання українського суспільства, яке повинно протистояти викликам сучасного 

світу, та безпеку держави.  

Якщо говорити про законодавство, що регулює питання про захист прав споживачів то в першу чергу 

ми говоримо про Конституцію України. 

В Конституції України, як Основному Законі держави, в статті 50 встановлюється : «Кожен має право 

на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових 

продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути 

засекречена».[1, ст. 50] 

Право кожного на задоволення базових потреб - на житло, на достатній життєвий рівень, на охорону 

здоров'я та медичну допомогу – також гарантується Конституцією України. 

 Поряд з Основним Законом держави захист прав споживачів забезпечується Законом України «Про 

захист прав споживачів» у редакції від 01.12.2005. Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, 

(робіт, послуг) та виробниками, виконавцями, продавцями різних форм власності, а також встановлює права 

споживачів. 

 Споживачі, що знаходяться на території України (не лише громадяни України, а й громадяни інших 

країн), під час придбання, замовлення чи використання певних товарів ( послуг, робіт) мають право на: 

 захист своїх прав державою; 

 безпеку продукції; 

 здобуття знань; 

 належну якість продукції та обслуговування; 

 необхідну, достовірну та своєчасну інформацію, її якість, асортимент, а також про її 

виробника(виконавця, продавця); 

 відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або 

продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною 

для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством; 

 звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом 

порушених прав; 

 об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).[2, ст. 4] 

 Законодавство України щодо захисту прав та інтересів споживачів включає також й інші 

законодавчі та підзаконні акти, серед яких Закони України «Про інформацію», «Про рекламу», «Про 

освіту», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про зв'язок», «Про транспорт», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Положення про «Правила роздрібної 

торгівлі», «Правила торгівлі на ринках», «Правила торгівлі у розстрочку», «Правила торгівлі лікарськими 
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