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ФІЛОСОФІЯ ЮрИДИЧнОГО ПОзИТИВІзМУ  
У КрИМІнАЛьнОМУ ПрАВІ ТА КрИМІнОЛОГІЇ 
(з історії політичної і правової думки)

The philosophy of legal positivism  
in criminal law and criminology  

(from the history of political and legal thought)

В. І. Тимошенко
Розглядаються напрями позитивної школи кримінального права і кримінології, а саме: 

кримінально-антропологічний, кримінально-соціологічний, соціолого-біологічний.

V. I. Tymoshenko
 Are considered the directions of the positive school of criminal law and criminology, namely: 

criminal anthropological, criminal sociological, sociological and biological. 
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Трансформація завдань держави:  
телеологічний та аксіологічний аспекти

Transformation of state’s tasks:  
аxiological and тeleological аspects

А. Є. Кубко
 Стаття присвячена питанням трансформації завдань сучасної держави.  

Окреслені сучасні тенденції міжнародно-правового та внутрішньодержавного характеру, 
які зумовлюють актуальність проблеми трансформації завдань держави. 

A. Y.  Kubko
 The article is dedicated to the issues of the modern state’s tasks transformation.  

Current tendencies of international-law and domestic-law nature which predetermine 
actualization of the state’s tasks transformation issue are outlined. 

 Ключові слова: держава, державні інтереси, загальні потреби,  
завдання держави, державна влада. 
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Правові аспекти протидії дискримінації жінок 
(міжнародний досвід)

Legal aspects of combating discrimination against women 
(international experience)

Н. О. Палій
У статті ставиться завдання проаналізувати міжнародний досвід  

у сфері протидії дискримінації жінок. Метою дослідження є аналіз нормативно-правової 
площини, яка формує основу для визначення дефініції «дискримінація жінок»,  

методів та способів боротьби з дискримінацією. Особливості реалізації права  
на недискримінацію також  потребують детального вивчення.  

Результати дослідження можуть бути використані для забезпечення гендерної рівності, 
внесення змін в існуючі нормативно-правові акти для створення рівних прав  

та можливостей для жінок і чоловіків. 

N. O. Paliy
 The article aims to analyze international experience in the field  

of combating discrimination against women. The purpose of the study is to analyze  
the legal and regulatory framework, which forms the basis for determining  

discrimination against women, methods and means of combating discrimination.  
The peculiarities of exercising the right to non-discrimination also require a detailed examination. 

The results of the study can be used to ensure gender equality, to amend existing legal  
acts to create equal rights and opportunities for women and men.
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