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Проблема взаємовідносин і духовного впливу Митрополита 
ІПептицького на українську молодь в першій половині XX ст. ще мало 
вивчена і майже не досліджена, вона надзвичайно актуальна на 
сучасному етапі розбудови української держави.

Постать А.ПІептицького - одна із вершин національної історії і 
духовності нашого народу. Проте довгі роки в умовах радянської 
тоталітарної системи вона несправедливо забута, нещадно 
фальсифікована. Тільки тепер до нас повертуються і стають доступними 
архівні документи, періодичні видання часів Шептицького, його твори, 
духовні послання, які стали основою цього дослідження.

Певне значення для всебічного опрацювання теми має наукова 
література, видана за межами України, статті, книги, написані 
українськими вченими, культурними і духовними діячами діаспори.

В роботі зроблено спробу показати в особі Митрополита Шептицького 
щирого друга молодої людини, її порадника, помічника і вчителя. Андрій 
Шептицький поставив перед собою завдання виховання молодої людини 
на принципах християнської моралі, вселити в її душу любов до Бога, до 
свого народу, його культурних та духовних надбань.

Митрополит Шептицький був надзвичайно освіченою людиною, 
володів багатьма мовами, студіював право, філософію, теологію, дбав про 
розвиток національної освіти і культури в складних умовах чужоземного 
панування. Він засновує школи, гімназії, фондує навчання здібних дітей 
у відомих на той час навчальних закладах світу.

Неоціненним внеском у виховання молоді стали твори, проповіді 
Шептицького, звернуті до юного покоління.

Андрій Шептицький не міг стояти осторонь від бурхливих суспільно- 
політичних подій першої половини XX сТ., на вістрі яких стояла 
українська молодь в боротьбі за свою державність. Він не тільки на 
словах підтримував молодих борців за волю, а й особисто брав участь у 
багатьох подіях.

Митрополит Андрей став духовним провідником легіону Українських 
Січових Стрільців, вселяв у них віру у правоту їхньої боротьби, високо 
цінував їх подвиги. Радо зустрів Шептицький звістку про утворення 
ЗУНР, благословив молоде покоління на творення власної держави.

Митрополит Шептицький присвятив себе служінню Богові і Україні.
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иш и уіз у тісних зв’язках з українською молоддю, її духовним 
наставником, проповідником християнської моралі, освіти, науки. Ж иття 
і духовний подвиг Митрополита виховали цілі покоління молоді, і 
сьогодні його велич і духовний скраб повинні передатись у спадщ ину  

новому поколінню української молоді.
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Проблема кримінальної відповідальності та покарання за умисне 
вбивство при обтяжуючих обставинах (ст.93 КК) вельми обширна і має в 
своєму складі багато різноманітних аспектів, що торкаються, наприклад, 
поняття "життя", поняття і сутності обтяжуючих обставин, їх кількості, 
тощо, а також питання про сметну кару за цей злочин.

У цій роботі ми зробили спробу відповісти на питання: чи потрібна 
вона (смертна кара) за злочин, передбачений статтею 93 КК, і, якщо так, 
то в якості єдиної міри покарання чи виняткової міри в альтернативі з 
позбавленням волі.

Слід відзначити, що обговорення проблеми про виключну міру 
покарання, - смертну кару, - викликало великий резонанс у суспільстві.

Учасники дискусії поділились, фактично, на дві групи - прихильників 
і супротивників сметрної кари.

Прихильники смертної кари в кримінальному законодавстві 
посилаються на те, що вона здатна попередити злочини, що, виходячи із 
здорового глузду, люди побоюються сметрі більше, ніж інших покарань. 
Отже, смертна кара утримує злочинців більше, ніж будь-яке інше 
покарання.

Супротивники смертної кари вважають, що суспільство повинно 
прагнути до вищої моралі, високих етичних та моральних норм, 
людяності, чого за допомогою помсти досягти неможливо.

Докази прихильників і супротивників смертної кари підтверджують 
думку про те, що навряд чи сьогодні можливо однозначно вирішити 
питання про обумовленість та доцільність, наявність або відсутність 
цього покарання в кримінальному законодавстві і стосовно вбивства при 
обтяжуючих обставинах.

Суспільна небезпека розглядуваного виду вбивства визначається 
цілим рядом притаманних тільки цьому злочину ознак, зміст яких 
свідчить про виключну небезпеку насліків, що настали, а також осіб, які


