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До питання про теорію та практику 
державотворчих процесів в Україні

The question of the theory and practice 
of state-building processes in Ukraine

Н. М. Оніщенко 
Стаття присвячена аналізу теорії державотворення в Україні, а також втіленню 
теоретичних напрацювань у практику державотворчих процесів. Констатується,  

що побудова демократичної правової соціальної держави з європейськими стандартами  
і взірцями захисту прав, свобод і законних інтересів пов’язується з формуванням  

і розвитком системи зрілого громадянського суспільства. окремий напрям викладу 
присвячений системі контролю (державний, громадський, міжнародний),  

його ролі в демократичній державі. 

N. М. Onischenko
The article is devoted to the analysis of the theory of state-building in Ukraine,  

and also the implementation of theoretical developments in the practice  
of state-building processes. It is stated that the construction of a democratic, legal,  
social state with European standards and models of protection of rights, freedoms  

and legitimate interests is associated with the formation and development  
of a system of mature civil society. A separate direction of presentation is devoted  
to the control system (state, public, international), its role in a democratic state. 

Ключові слова: теорія, практика, демократична держава, європейські стандарти.
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Роль та місце Державної служби України  
з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

у системі суб’єктів протидії незаконному обігу  
наркотичних засобів

Role and Place of the State Service of Ukraine  
on Medicines and Drugs Control in the System  

of Countermeasures against the Illegal Trade of Drugs

О. Г. Предместніков, С. М. Павкович
У статті розкрито роль та місце Державної служби України  

з лікарських засобів та контролю за наркотиками у системі суб’єктів протидії 
незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. 

O. G. Predmеstnikov, S. M. Pavкovich
In this article, the author shows the role and place of the State Service  

of Ukraine on Medicines and Drugs Control in the system of entities counteracting against 
the illegal trade of drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. 

Ключові слова: державна політика у сфері обігу наркотичних засобів,  
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. 
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формування та розвиток ідеї прав людини 
в історико-правовій думці

Formation and development of the idea of human 
rights in historical and legal thought

М. А. Марченко 
Стаття присвячена історичному аспекту виникнення прав і свобод людини,  

їх подальшого розвитку та місця у реаліях сучасності.  
особлива увага акцентується на хронології подій, у ході яких права і свободи людини 

розширювалися, а також зазнавали тих змін, які відповідали вимогам певного  
історичного періоду. Зокрема, проаналізовано вичерпний перелік поколінь  

прав людини та розглянуто особливості їх розвитку.

M. A. Marchenko
Тhe article is devoted to historical aspect of occurrence of human rights  
and liberties, its further development and its place of today’s realities.  

The particular attention emphasis on chronology of events in which human rights  
and liberties were expanded and also were changed according to certain historical period.  
Also, a human rights generation list was analyzed and its’ peculiarities were considered. 

Ключові слова: гідність людини, чесноти,  
права людини, законні інтереси, свободи. 
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Keywords: human dignity, virtue, human rights, legitimate interests, liberties.
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ДО ПитАННЯ РЕАлІЗАЦІЇ ДЕЯКиХ АСПЕКтІВ ГРОМАДЯНСьКОЇ ОСВІти 
ЯК ПРОфІлАКтиКи НЕГАтиВНиХ ЯВищ У СУСПІльСтВІ

TO THE QUESTION OF REALIZATION OF CERTAIN ASPECTS 
OF CIVIC EDUCATION AS NON-AGED PROFILAKES IN SOCIETY

В. В. Паламарчук
У статті охарактеризовані одні із ключових аспектів реалізації громадянської освіти 

як профілактики негативних явищ у суспільстві:  
шляхом розповсюдження та популяризації «продуктів» інформальної освіти.

V. V. Palamarchuk
The article describes some of the key aspects of the implementation  
of civic education as prevention of negative phenomena in society:  

through the dissemination and promotion of «products» of informational education.

Ключові слова: громадянська освіта, інформальна освіта, учасники бойових дій, 
індикатор, заклад освіти, національно-патріотичне виховання.

Стаття надійшла до редакції: 4.02.2019.

Keywords: civil education, informational education, combatants, indicator,  
educational institution, national patriotic education. 
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