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вача послуг – автора та/або виконавця, прийняти надані продюсерські послуги, а також, у процесі 
створення програми, відеофільму й т.і. продюсер має право на корегування роботи режисера, худож-
ника, композитора й т.і. [3, с.19]. 

Крім того, продюсер має право залучати до створення творчого проекту будь-яких інших авто-
рів та/або виконавців, в разі, якщо при цьому не порушатимуться права інтелектуальної власності 
інших осіб та про таку можливість попереджено споживача продюсерських послуг.  

Коло повноважень продюсера включають й можливість його в будь-який час розірвати будь-які 
стосунки з будь-яким членом творчого колективу з мотивів невідповідності даного члену творчому 
задуму певного проекту, кваліфікаційним вимогам, невиконанням функціональних обов’язків та ви-
мог продюсера (режисера-постановника) при створенні творчого проекту, порушенням умов та по-
рядку створення проекту тощо. Зазначене право продюсера реалізується шляхом розірвання договору 
про надання продюсерських послуг в порядку, передбаченому ст. 907 ЦК України [4]. 
________________________ 
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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ:  

ЗОВНІШНЯ ПРОГРАМА ДОПОМОГИ УКРАЇНІ 
 

Актуальність даної теми дослідження полягає у тому, щоб з’ясувати що являє собою Європей-
ський союз і яка його роль у міжнародних відносинах. Це має важливе теоретичне та практичне зна-
чення не тільки для молодих науковців-правознавців, а й для кожної людини задля підвищення її рів-
ня правосвідомості. 

Базою для написання наукової роботи були праці відомих науковців, таких як О. Біла, С. Біло-
шицький, О. Вонсович, С. Горопаха, Я. Дегтяр, М. Кордон, Т. Кожухова, Д. Лікарчук, М. Марцинюк, 
О. Панасюк, М. Суржинський, В. Ткачук, Є. Хан, О. Череп, В. Шатурма, П. Яроцький та інші. 

Європейським союзом є об’єднання незалежних держав-членів, які розташовані в Європі, для 
створення економічного та політичного союзу з метою спільної праці задля миру та процвітання. На 
сьогоднішній день до нього входять 27 країн. Країни-члени цього союзу утворили спільні інституції, 
яким делегували деякі свої повноваження, серед них основними та головними є Європейський парла-
мент, Європейська Комісія та Рада Європейського Союзу. По суті він є унікальним утворенням, бо 
включає в себе ознаки як міжнародної організації, так і держави, але не є не тим, не іншим. Вступити 
у нього може держава, яка відповідає Копенгагенським критеріям. Тобто у ній повинні дотримувати-
ся демократичні принципи, повага до прав і свобод людини, принципи верховенства права. Також ця 
країна-кандидат повинна бути економічно розвинута та обов’язково визнавати правила та стандарти 
Європейського Союзу, закріплені в його установчих договорах.  

Європейський союз існує з моменту набрання ним чинності вже 27 років і країни, які в нього 
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входять, вже створили зону безпеки, миру та толерантного відношення до прав та свобод людини. 
Роль Європейського Союзу  можна виділити через його цілі та завдання, закріплені Амстердам-

ським договором. Так, головними цілями Європейського Союзу є створення міцного союзу народів 
Європи; сприяння збалансованому та тривалому економічному прогресу завдяки ліквідації внутріш-
ніх кордонів, посиленню економічної і соціальної взаємодії; утвердження власної ідентичності в між-
народній сфері шляхом проведення спільної зовнішньої політики і політики в галузі безпеки, а в пер-
спективі – і спільної оборонної політики; розвиток співробітництва в юридичній сфері; збереження та 
примноження загального добробуту [1]. Можна сказати, що метою Союзу є синтез його економічних, 
політичних, соціальних, гуманітарних та культурних завдань. 

На сьогоднішній день, коли Європейський Союз досяг певної збалансованості та стабільності, 
його головним завданням постає досягнення миру та безпеки поза його межами. Він створює різно-
манітні програми допомоги країнам, які цього потребують [3]. 

Основним інструментом, який допомагає Україні, є Європейський інструмент сусідства Європей-
ського Союзу. Лише через нього Україна отримує починаючи з 2014 року приблизно 200 млн. євро., які 
направляються на розвиток економіки, державного управління та громадянського суспільства [2]. 

Іншою програмою є Стратегічна програма допомоги Україні на 2018-2020 роки, затверджена 
Європейською Комсісією, через яку також надаються кошти. В основі цієї програми лежить чотири 
сектори розвитку: економіка, довкілля, державне управління та соціальна політика. 

Європейський Союз не оминув й Україну в час спалаху COVID-2019, надавши останній фінан-
сову допомогу на суму близько 190 млн. євро. Ці кошти спрямовані насамперед на підтримку охоро-
ни здоров’я, тобто на придбання ліків, захисних масок та зміцнення спроможності органів здоров’я 
реагувати на спалахи захворювань. Окрім цього, матеріальна допомога націлена на підтримку та за-
безпечення ліквідності малого, середнього підприємництва та фермерських господарств. Європейська 
комісія Європейського Союзу також виділяє гуманітарну допомогу населенню, що постраждало від 
агресії Росії. 

Нещодавно 22 квітня 2020 року, Європейська Комісія зробила оголошення про надання так 
званої «додаткової макро-фінансової» допомоги Україні у сумі 1.2 млрд. євро. На її думку, ці кошти 
допоможуть країні підтримувати економічну стабільність та платіжний баланс. 

Отже, у зв’язку з вищенаведеним, можна зробити наступні висновки. Європейський союз є по-
літичним та економічним союзом держав-членів, спільною метою яких є досягнення миру, безпеки та 
процвітання у всіх сферах життя. Окрім цього Європейський союз спрямований на підтримку інших 
країн, включаючи Україну. Європейська комісія створює різноманітні програми надання фінансової 
допомоги Україні, навіть у такий нелегкий час у зв’язку с поширенням короно вірусної інфекції. 
_____________________________ 
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ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ  

УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

Система джерел права має визначальне значення під час формування та розвитку законодавства 
держави. Однак, глобалізаційні процеси, учасником яких є Україна, зумовили інтеграцію різних не-
традиційних аспектів у правові системи суспільства і держави. Зокрема, сьогодні особливе місце се-


