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ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ К. ЛЕВИЦЬКОГО
В АВСТРІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ
А. В. Стечишин
У статті досліджено депутатську діяльність відомого українського діяча, прем’єр-міністра
ЗУНР К. Левицького в Австрійському парламенті. Розглянуто порядок обрання депутатів
до австрійського парламенту відповідно до Закону 1907 р. та особливості проведення
передвиборчої кампанії на Галичині. Проведено систематизацію депутатської діяльності
К. Левицького та виділено її напрямки: 1) зменшення оподаткування; 2) фінансова
підтримка українського населення; 3) боротьба з порушеннями австрійськими владними
структурами прав українців; 4) порушення прав на використання української мови.
Ключові слова: австрійський парламент, депутатська діяльність,
К. Левицький, закон, депутатський запит, виборча реформа, Український клуб.
Стаття надійшла до редакції: 17.01.2019.

DEPUTY ACTIVITY OF K. LEVITSKY
IN THE AUSTRIAN PARLIAMENT
A. V. Stechyshyn
The article examines the activities of the well-known Ukrainian activist and the Prime Minister
of the West Ukrainian People’s Republic – K. Levytsky in the Austrian Parliament.
The procedure for the election of deputies to the Austrian Parliament is considered in accordance
to the Law of 1907 and the peculiarities of conducting an election campaign in Galicia.
The systematization of K. Levytsky’s deputy activity was organized and its following directions
were singled out: 1) tax policy; 2) financial support of the Ukrainian population;
3) the fight against violations by the Austrian authorities of the rights of Ukrainians;
4) violation of the rights to use the Ukrainian language.
Keywords: Austrian parliament, parliamentary activity,
K. Levytsky, law, deputy request, electoral reform, Ukrainian club.
Received: 17.01.2019.
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СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ: ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВИЙ КОНТЕКСТ
Т. І. Сухоребра
У статті висвітлено стан досліджень адміністративної відповідальності
у сфері охорони природи радянських часів та періоду незалежної України.
Встановлено, що розвиток таких досліджень відбувався у київському,
харківському та московському наукових центрах, у кожному з яких сформувалися наукові
школи. Досліджено роботи історико-правового напрямку,
присвячені динаміці адміністративної відповідальності за правопорушення
у сфері флори та фауни у різні періоди.
Ключові слова: адміністративне право, охорона природи,
повноваження органів державної влади, адміністративна відповідальність,
компетенція, нормативно-правовий акт, функції держави.
Стаття надійшла до редакції: 18.01.2019.

CONDITIONS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY RESEARCH
IN THE FIELD OF PROTECTION OF NATURE: Тemporal-SPATIAL CONTEXT
T. I. Sukhorebra
The article describes the state of research of administrative responsibility
in the field of nature protection of the Soviet era and the period of independent Ukraine.
It was established that the development of such researches took place in the Kyiv,
Kharkiv and Moscow scientific centers, each of which formed scientific schools.
The work of the historical and legal direction, devoted to the dynamics of administrative
responsibility for offenses in the field of flora and fauna in different periods was investigated.
Keywords: administrative law, nature protection, authorities of state authorities,
administrative responsibility, competence, normative-legal act, functions of the state.
Received: 18.01.2019.
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Конфлікт концепції утилітаризму
і правових реалій минулого та сьогодення
Є. Є. Звонков
Стаття присвячена аналізу ідей концепції утилітаризму
для регулювання суспільних відносин. Автор намагається показати конфлікт
цих ідей із правовими реаліями сьогодення.
Ключові слова: утилітаризм, добробут, користь,
сучасне право, етичний аспект.
Стаття надійшла до редакції: 17.01.2019.

Conflict of the concept of utilitarianism
and the legal realities of the past and present
E. E. Zvonkov
The article analyzes the ideas of the utilitarian concept for the regulation of public affairs.
The author manages to show the conflict of these ideas with the modern legislative realities.
Кeywords: utilitarianism, welfare, profit, modern law,
the ethical approach.
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