
393 

3. Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина 
в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах // Вісник 
Конституційного Суду України. – 2015. – № 5. – С. 78-87. 

 
Ключові слова: права людини, концепція універсальності прав людини, культур-

ний релятивізм, культурне різноманіття, регіональні системи захисту прав людини. 
Ключевые слова: права человека, концепция универсальности прав человека, ку-

льтурный релятивизм, культурное разнообразие, региональные системы защиты прав 
человека. 

Key words: human rights, the concept of universality of human rights, cultural relativism, 
cultural diversity, regional systems of human rights protection. 

 
 
 

ДРОНОВ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ 

Національний університет «Одеська юридична академія», 
доцент кафедри міжнародного та європейського права, 

кандидат юридичних наук 

 

НОВІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Економіка, наука, культура постійно розвиваються, з’являються нові 

вимоги суспільства, а держава реагує на них новими функціями. Поря-
док виникнення і зміни функцій сучасної держави залежить від черго-
вості задач, що виникають перед суспільством у ході його еволюції і тих 
цілей, які воно переслідує. Плідним функціонування держави буде тоді, 
коли її функції повною мірою будуть відповідати об’єктивним нестат-
кам суспільства [1].  

Як самостійна функція держави сьогодні розглядається забезпечення 
національної безпеки. О.В. Лемак доводить, що функція держави щодо 
забезпечення національної безпеки повинна бути цілісною з позицій 
правового забезпечення, організації та управління національною 
безпекою і водночас чітко розмежовувати напрями (сфери, об’єкти) 
свого захисту як для більш раціонального використання державних 
ресурсів, так і для можливості їх аналізу та контролю з боку громадян-
ського суспільства [2]. Обґрунтовуючи особливу актуалізацію розуміння 
забезпечення національної безпеки як функції держави, автор зазначає, 
що нова глобальна ситуація вимагає створення більш справедливої та 
прозорої системи міжнародних відносин, усунення принципу подвій-
них стандартів, консолідації світової спільноти для вирішення невід-
кладних завдань безпеки людства. На користь виділення захисту наці-
ональної безпеки автор наводять статтю 17 Конституції України, відпо-
відно до якої захист суверенітету і територіальної цілісності України, 
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливі-
шими функціями держави, справою всього Українського народу [3]. 

Приділяється увага інформаційній функції держави. З моменту ви-
никнення держава здійснювала збір, збереження, обробку і розподіл 
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інформації за різними напрямками діяльності: для прийняття управ-
лінських рішень, проведення бюджетної та податкової політики, здійс-
нення розвідувальної діяльності, охорони правопорядку та ін. Усе це 
здійснювалося, як правило, спеціально призначеними для тих чи 
інших цілей органами [4]. Під інформаційною функцією пропонується 
розуміти основні напрями її діяльності, які спрямовані на забезпечення 
інформаційних інтересів населення та держави в цілому, як на націо-
нальному, так і на міжнародному рівнях [5].  

О. М. Лощихін виділяє комунікативну функцію сучасної держави 
(використовуючи й поняття «інформаційна функція»), яка, на його 
думку, характеризує напрями та види діяльності засобів масової інфор-
мації. Вказуючи про використання різних термінів, таких як «інформа-
ційна функція держави», «інформаційно-комунікативна функція дер-
жави», «комунікативна функція держави», вчений називає останній 
термін оптимальним. Комунікація – це власне й обмін інформацією, що 
має на увазі суб’єкт-об’єктні відносини та обов’язкове застосування 
принципу зворотного зв’язку [6]. 

Зростає значення міжнародної інтеграції, яку також пропонують 
розглядати як функцію сучасної держави. зовнішня політика держави в 
усі історичні періоди виступала стратегічно важливим напрямом її 
діяльності, яка є різновидом державної політики, а тому характеризу-
ється усіма ознаками останньої, головні з яких: владний характер, 
встановлені цілі, завдання, принципи, напрями реалізації, суб’єкти 
виконання, правові форми втілення [7]. Зовнішня політика виступає 
однією з найважливіших функцій держави, яка спрямована на взаємо-
вигідне економічне, соціальне, інформаційне, правове, науково-
технічне, культурне та інше співробітництво між державами як рівно-
правними міжнародними партнерами [7]. Забезпечення міжнародної 
інтеграції та співпраці як функцію сучасної держави розглядають і 
вчені політологи [8].  

Формування митної функції, на думку прибічників її виділення як 
самостійної, має зумовлюватись не лише наявністю спеціалізованої 
системи органів та її нормативно-правовою інституціоналізацією, але й 
тим, що реалізація митної функції безпосереднім чином пов’язана з 
митною справою. Однією з проблем, яка постає при теоретичному 
обґрунтуванні митної функції держави, полягає в тому, що сьогодні 
тривають дискусії щодо того, чи може митна справа здійснюватися 
лише державними органами, чи також є сферою діяльності недержав-
них суб’єктів [9].  

У літературі виокремлюється податкова функція сучасної держави. 
Вона вийшла з економічної функції. Наприкінці минулого століття, 
однією з новел стає діяльність держави з оподаткування та стягування 
податків – податкова функція. В системі функцій, що здійснюються 
державою, оподаткування займає особливе місце, оскільки від ефекти-
вності її реалізації багато в чому залежить результативність здійснення 
інших, не менш важливих напрямів діяльності держави: соціальний, 
охоронний, економічний, екологічний, тощо. Такий, що традиційно 
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розглядається у складі або економічної функції, або функції фінансового 
контролю, тим не менш, сьогодні, в умовах ринкової економіки, цей 
напрям цілком може претендувати на статус самостійної внутрішньої 
функції держави [10].  

Екологічна функція сучасної держави набуває нового значення. Ви-
никають нові загрози, ресурси вичерпуються, отже необхідна й відпові-
дна реакція суспільства та держави. Встановлено, що основний зміст 
екологічної функції (О.В. Сурілов) складають державне управління та 
координація діяльності у сфері охорони навколишнього середовища, 
регулювання природокористування, забезпечення екологічної безпеки, 
оздоровлення та поліпшення якості навколишнього середовища [4].  

Наведені функції сучасної держави є лише прикладом, а їхній пере-
лік не є вичерпним. Для цього є декілька головних причин: різнопла-
новість діяльності держави, динамічність потреб суспільства та різні 
підходи до виділення самостійних функцій сучасної держави.  
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НОРМАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО СТАТУСУ 
МІГРАНТІВ І БІЖЕНЦІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ  

 
Населення завжди перебуває у русі, будь-то у межах держави, что то 

за національними кордонами. Але останніми роками ця тенденція 
посилилася. Так,у 2017 р. за даними, які акумулює ООН, у світі налічу-
валося 258 млн. міжнародних мігрантів, що становить майже 3,4% 
населення, а кількість біженців становить 68,5 млн. Це найвищимй 
показник за всю історію. Причин поширення цих явищн багато, але 
основні з них – бажання досягти більш високого економічного стано-
вища та пошук безпечного середовища для існування та порятунку від 
війни. Наприклад, мігрують до країн Європейського Союзу чи перебу-
вають у якості беженців найчастіше громадяни Сомалі, Албанії, Нігерії, 
Гамбії, Ірану, Пакистану, Косово, Малі, Афганістану, Еритреї, Сирії, 
африканських країн, розташованих на південь від пустелі Сахари, які 
здебільшого без професій і відповідної кваліфікації, з менталітетом, 
який значно відрізняється від європейського, а також з низьким рів-
нем. За оцінками ООН, коефіцієнт охоплення біженців освітою стано-
вить на початковому рівні 61 %, на середньому рівні – 23 %, а вищу 
освіту мають лише 1% біженців. Низький рівень освіти мігрантів 
істотно обмежує можливості їх зайнятості, головним чином, нестабіль-
ними робочими місцями з низькою платнею та поганими умовами 
праці, а також підвищеним ризиком звільнення. 

Освітній статус мігрантів та біженців базується на загальновизна-
них актах, які забезпечують загальний статус людини – Загальній 
декларації прав людини, Міжнарожному пакті про економічні, соціа-
льні та культурні права, Конвенції про права дитини та ін., спеціаль-
ному законодавстві, до якого відноситься Конвенція ООН про статус 
біженців та Протоколами до неї, Конвенція ООН про захист прав усіх 
трудящих-мігрантів та членів їх сімей та ін., а також на значній кілько-


