1

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Відділ по роботі з обдарованою молоддю
Рада молодих учених та аспірантів
Наз вание орг анизации

Наукова молодь:
інноваційні підходи в
освіті і науці

ІV Всеукраїнська науково-практична
інтернет - конференція
20 – 25 червня 2014 р.
м. Херсон

2
УДК 001 (066)
ББК 74.580 М 75

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Сараэва О. В..
Максимович М. Б.
Богомолова М. Ю.
Кравченко Т. В.
Щербина В. Ю.
Александрова Г. М.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
психології й освітнього менеджменту, голова ради РМУ.
відповідальний секретар, асистент кафедри інформатики та
програмної інженерії.
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної
роботи і соціальної педагогіки.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
психології й освітнього менеджменту.
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки,
психології й освітнього менеджменту.
старший викладач кафедри педагогіки, психології й
освітнього менеджменту, керівник відділу по роботі з
обдарованою молоддю.

3

Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Відділ по роботі з обдарованою молоддю
Рада молодих учених та аспірантів

Наукова молодь:
інноваційні підходи в
освіті і науці

Матеріали
ІV Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет - конференції
20 – 25 червня 2014 р.
м. Херсон

4

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
Башинська Наталія Ігорівна – студентка 4 курсу юридичного факультету
денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Берлим Юліана Віталіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету
денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Бондар Інна Петрівна – студентка 4 курсу юридичного факультету денної
форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Волошина Ілона Миколаївна – студентка 4 курсу юридичного факультету
денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Галіченко Максим Володимирович – викладач загальноуніверситетської
кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук.
Гирич Альона Яківна – студентка 4 курсу юридичного факультету денної
форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Гордієнко Уляна Василівна – студентка 5 курсу юридичного факультету
денної форми навчання спеціальності «Правознавство».
Ємець Діана Геннадіївна – студентка 4 курсу юридичного
заочної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».

факультету

Жадан Альона Михайлівна – студентка 4 курсу юридичного факультету
денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Жарук Каріна Володимирівна – студентка 5 курсу юридичного факультету
денної форми навчання спеціальності «Правознавство».
Ігуменцева Ірина Андріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету
денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Калніболотська Анастасія Дмитрівна – студентка 4 курсу юридичного
факультету денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Калюжна Юлія Володимирівна – студентка 4 курсу юридичного факультету
денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Кістін Юлія Олександрівна – аспірант кафедри біології людини та імунології.

5

Кліментовська Олена Миколаївна – студентка 4 курсу юридичного
факультету денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Ковіня Наталя Сергіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету денної
форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Користова Олена Олегівна – студентка 4 курсу юридичного факультету
денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Котов Сергій Юрійович– студент 5 курсу юридичного факультету денної
форми навчання спеціальності «Правознавство».
Кравець Вікторія Олегівна - магістрант кафедри української літератури.
Лещенко Аліна Сергіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету денної
форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Ментій Ольга Степанівна – студентка 4 курсу юридичного факультету
заочної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Міхрін Владислав Костянтинович – студент 4 курсу юридичного факультету
денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Молоткова Ірина Борисівна – студентка 5 курсу юридичного факультету
денної форми навчання спеціальності «Правознавство».
Мусієнко Марина Олександрівна – студентка 4 курсу юридичного
факультету денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Торопенко Олена Сергіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету
заочної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Федоряка Олександр Олександрович – студент 4 курсу юридичного
факультету денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Швецова Ірина Вікторівна – аспірант кафедри педагогіки, психології й
освітнього менеджменту.
Шкальонок Ганна Валеріївна – студентка 4 курсу юридичного факультету
денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство».
Шпак Галина Юріївна – студентка 5 курсу юридичного факультету денної
форми навчання спеціальності «Правознавство».

6

Шукста Вікторія Олегівна – студентка 5 курсу юридичного факультету
денної форми навчання спеціальності «Правознавство».
Яковлєва Аліна Сергіївна – студентка 4 курсу юридичного факультету денної
форми навчання напряму підготовки «Правознавство».

7

ЗМІСТ
Башинська Н. І. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ
ГРОМАДЯН
НА
ОБ’ЄДНАННЯ
В
ПОЛІТИЧНІ
ПАРТІЇ
В
УКРАЇНІ…………………………………………………………………………….10
Берлим Ю. В. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ………..12
Бондар І. П. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ…………………………………………………….15
Волошина І. М. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ ОРГАНІВ
ПРАВОСУДДЯ ЗА ПРИНЦИПОМ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ…………………………...17
Галіченко М. В. РЕЦЕПЦІЯ ІДЕОЛОГЕМИ “МОСКВА – ТРЕТІЙ РИМ”
УКРАЇНСЬКИМИ ДОСЛІДНИКАМИ ДІАСПОРИ……………………………..20
Гирич А. Я. СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАОВИХ ПРИНЦИПІВ ТА ЇХ
РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ СВОЇХ ВИБОРЧИХ
ПРАВ………………………………………………………………………………...25
Гордієнко У. В. ІМПІЧМЕНТ ЯК ФОРМА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ……………………………………………………………..28
Ємець Д. Г. КОНСТИТУЦІЙНО- ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АВТОНОМІЙ В
БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВАХ………………………………………..31
Жадан А. М. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В
УКРАЇНІ…………………………………………………………………………….34
Жарук К. В. СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ
РЕФОРМУВАННЯ…………………………………………………………………36

8

Ігуменцева І. А. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ
ПРАВ ЖІНОК В УКРАІНІ………………………………………………………...39
Калніболотська А. Д. МОЖЛІВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО
ДОСВІДУ
В
ПРОЦЕСІ
РЕФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ……………………………………………….42
Калюжна Ю. В. ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ……………………………………………………………….45
Кістін Ю. О. РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА» ТА
«НАУКОВО-ДОСЛІДНА» ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ БІОЛОГІВ……………48
Кліментовська О. М. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ………………………………………52
Ковіня Н. С. ФЕДЕРАЛІЗМ ЯК ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ……………………………………………………………………...56
Користова О. О. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ
ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ………………………………...59
Котов С. Ю. СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ
ДЕРЖАВИ…………………………………………………………………………..62
Кравець В. О. МІФОСЕМАНТИКА БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ У ДРАМАТУРГІЇ
МИКОЛИ КУЛІША………………………………………………………………..64
Лещенко А. С. МІСЦЕ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СУДІВ
ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ………………………………………………………70
Ментій
О.
С.
КРИТЕPIЇ
ОЦІНКИ
ПОПУЛЯРНОСТІ
ТА
ЕФЕКТИВНОСТІПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕPIВ……………………………………...73

9

Міхрін В. К. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ………………………………………………………………………….75
Молоткова І. Б. ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ПРАВОВОЇ
РЕФОРМИ…………………………………………………………………………..79
Мусієнко М. О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ
ВЛАДИ В УКРАЇНІ………………………………………………………………81
Торопенко О. С. ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ : ПИТАННЯ СТАТУСУ І
ПОВНОВАЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ………...83
Федоряка О. О. РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ У
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ………………………………………………………….86
Швецова І. В. СЕНСИТИВНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ
ДЛЯ
ВИХОВАННЯ
ПОВАГИ
ДО
ДОРОСЛИХ………………………………………………………………………...89
Шкальонок Г. В. ПОЛІТІЧНІ ПАРТІЇ В СТРУКТУРІ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА…………………………………………………………………….96
Шпак Г. Ю. ПРАВОВА АДАПТАЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СУЧАСНОГО
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА…..................................................................................98
Шукста В. О. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА ЯК СУБ’ЄКТА
ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ………………………………………………...101
Яковлєва А. С. МІСЦЕВА ДЕМОКРАТІЯ ТА ЇЇ ФОРМИ……………………104

10

УДК 342.728:329

Н.І. Башинська
Науковий керівник – старший викладач Ю.Є. Томіліна

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН НА
ОБ’ЄДНАННЯ В ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ
Стаття присвячена питанням здійснення громадянами України своїх
політичних прав, аналізуються проблеми діючого законодавства щодо
діяльності політичних партій.
Ключові слова: політична партія, Закон України «Про політичні партії в
Україні», державний контроль за діяльністю політичних партій.
The article is devoted the questions of realization of Ukraine of the political
rights citizens, the problems of current legislation are analysed in relation to activity
of political parties.
Keywords: Political party, Law of Ukraine «On political parties in Ukraine»,
state control is after activity of political parties.
Одним із головних конституційних прав громадян у демократичній
державі є право на об'єднання (свобода спілок та асоціацій), тобто право вільно
створювати різні об'єднання, входити до них і виходити з них. Законодавство
майже всіх країн (включаючи країни тоталітарного соціалізму) декларує
свободу об'єднання в політичні партії, культурні, спортивні та інші громадські
організації.
Громадяни України відповідно до ст. 36 Конституції України мають
право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації
України для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. [1]
Лише проголошення незалежності України створило реальні можливості
використання людиною політичних прав і свобод. Значною мірою отримав
розвиток інститут народовладдя. Інтеграційні процеси руху України до
міжнародних структур зумовили необхідність приділити належну увагу
проблемам гарантування прав і свобод людини й громадянина, в тому числі і
політичних. Особливістю політичних прав і свобод в Україні є те, що їх
носіями, суб’єктами виступають лише громадяни України, а не всі особи, які
проживають на її території. Тобто, в Україні політичні права належать
переважно громадянам, хоча деякі права (наприклад, свобода об’єднуватися в
неполітичні організації, право скеровувати індивідуальні чи колективні
письмові звернення) можуть використовуватись іноземцями і особами без
громадянства.[2]
5 квітня 2001 року прийнято Закон "Про політичні партії в Україні", що
вже є позитивним фактом. Тим більше, що Закон закріпив низку радикально
нових прогресивних положень, спрямованих на стимулювання електоральної
активності політичних сил, розвиток їхньої інфраструктури тощо.
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Водночас, не всі питання створення та функціонування політичних партій
є врегульованими. Однією з проблем є статус місцевих осередків партії. Якщо
тлумачити законодавство буквально, то місцеві осередки громадських
організацій не можуть реєструватися як окремі юридичні особи. З іншого боку,
ст. 14 Закону України «Про об’єднання громадян» може бути витлумачена і як
спеціальна норма, яка дозволяє державну реєстрацію місцевих осередків
об’єднань громадян як юридичних осіб. Поясненням цього може бути те, що
громадська організація утворюється саме її осередками, тоді як філії та
представництва не утворюють підприємницькі товариства і мають відмінну
юридичну природу. Оскільки осередки багатьох громадських організацій
реєструються і діють як юридичні особи, можна зробити висновок, що на
практиці перевага надається другому тлумаченню. Проте розбіжності діючих
положень залишаються. [3]
Не до кінця вирішеною залишається проблема державного контролю за
партійними фінансами. Статтею 15 Закону «Про політичні партії в Україні»
встановлюється перелік обмежень у фінансуванні політичних партій. Цікаво,
що пункт 1 цієї статті забороняє фінансування партій органами державної
влади та органами місцевого самоврядування. Вже цей факт переконливо
свідчить про підхід законодавця до вирішення проблеми державного
фінансування політичних партій - останнє Законом не передбачене взагалі.
Згідно з п. 2 ст. 15 цього Закону заборонено також фінансування партій
державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а
також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї,
акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать
нерезидентам. Водночас, Закон не уточнює конкретний розмір таких часток,
хоча відповідне положення слід було б у Законі відобразити. [3].
Не врегульовано Законом і низку інших питань, пов'язаних з
формуванням матеріально-фінансової бази партій (у тому числі порядок
здійснення пожертвувань фізичними та юридичними особами на користь партії,
розміри таких пожертвувань тощо), оподаткуванням надходжень на користь
партій. Окремою нормою слід деталізувати порядок фінансової звітності партії.
У статті 17 Закону передбачено, що політична партія зобов'язана щорічно
опубліковувати в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий
звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно політичної партії. Водночас,
порядок здійснення контролю за поданням звітності та відповідальність за
порушення вимог ст. 17 Закону не передбачено. Дане питання також повинно
бути регламентоване законодавством.
Проблемою, що потребує пояснення є благодійна діяльність партії. За
умови відсутності конкретизуючої норми, використання власних коштів
фактично створюються умови для їх нецільових витрат, фінансових зловживань
з боку партій тощо. Не викликає сумнівів доцільність надання партіям права
матеріально підтримувати будь-які молодіжні, жіночі та інші об'єднання
громадян. Тому для усунення цих недоліків зміст п. 5 статті 12 Закону «Про
політичні партії в Україні» необхідно конкретизувати.
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Підсумовуючи сказане, хочу наголосити на необхідності вдосконалення
законодавства України про політичні партії, і виборчого законодавства,
оскільки політичні партії в Україні повинні стати надійною, дієвою та
відповідальною ланкою, що сприяла б вираженню політичної волі громадян
України
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
У статті досліджується проблемні питання щодо реалізації прав
людини та громадянина української держави, та фактори негативного впливу
на ефективність реалізації прав людини в Україні.
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фактор негативного впливу.
The article examines the areas of concern of human rights and civil Ukrainian state,
and factors adversely influence the effectiveness of human rights in Ukraine.
Keywords: constitutional rights and freedoms of human rights, a factor
adversely affected.
На шляху утвердження прав і свобод людини українське суспільство
пройшло тернистий шлях, поширюючи принцип рівноправності на дедалі
більше коло осіб та відносини між ними. Власне вся цивілізаційна історія
людства становить генезу прав людини. Саме боротьба за права людини, за все
нові й нові ступені свободи особи, ставала каталізатором масштабних змін у
суспільно-політичному житті більшості держав світу, вела до нового
осмислення ролі людини в її відносинах з іншими людьми, суспільством і
державою.
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Виходячи з того, що права і свободи людини належать кожному індивіду,
а права і свободи громадянина — тільки тим особам, які є громадянами цієї
держави, і стаття 3 Конституції України дає нам можлилість чітко зрозуміти
сутність конституційних прав і свобод людини: “ Людина, її життя і здоров'я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінність. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
головним обов'язком держави“[1,с.6]. Це дуже істотно, бо кожна держава
зобов’язана передусім піклуватися про своїх громадян з огляду на свої
можливості. Конституція України проголосила широке коло прав і свобод
громадян України. Однак, як і в будь-якій буржуазній Конституції, в ній не
записано чітких матеріальних гарантій реалізації проголошуваних прав і
свобод, хоча слово «гарантується» безліч разів згадується у ній [6,с.22].
Сучасний етап право та державотворення в Україні може
характеризуватися як трансформаційний, пов’язаний, з одного боку, з
прагненням проведення необхідних реформ, формуванням громадянського
суспільства, побудовою правової держави, а з другого — з необхідністю
максимального захисту прав і свобод людини в умовах подолання кризових
явищ. Зрозуміло, що серед багатьох факторів, які впливають на ці процеси, не
останнє місце посідає таке юридичне явище, як роль права, можливості його дії,
дієвість права в умовах подолання кризових явищ [3,с.49].
Якість правового акта, що формулює права людини — ахіллесова п’ята
українського законодавства. Із найбільш принципових його недоліків у цій
сфері можна вказати на досить часте ігнорування закономірності, що лише
окремі відносини у сфері прав людини мають регулюватися нормами
заборонами (залежно від ситуації в країні — не більше 5–7 %), трохи більший
відсоток має випадати на норми зобов’язання (до 15–20 %), а решта мають бути
норми дозволи [5,с.127]. В Україні все чиниться навпаки (навіть в тих сферах,
де б здавалося держава має бути зацікавлена в активізації діяльності громадян
задля зростання економічного та іншого добробуту країни їх ініціатива
блокується нормами заборонного чи зобов’язувального характеру і, як
результат, створена така негнучка правова конструкція, яка замість заохочення
розвитку бажаних відносин гальмує їх утвердження завдяки тим же
зобов’язанням і заборонам.
Досить різноманітними є фактори негативного впливу на ефективність
реалізації прав людини і за іншими групами критеріїв. Про рівень правової
культури учасників правотворчих і правозастосовних процесів можна сказати,
що він далекий від оптимального. Тут і нехтування законом, і зловживання
ним, і, що характерно для українських посадовців, незнання не тільки в
загальному українського законодавства, а й власних прав. За перші 10 років
розгляду українських справ в Європейському суді з прав людини, в
порівняльному плані зі справами з інших країн, Україна вийшла, фактично, на
перше місце за кількістю звернень від представників політичної еліти:
народних депутатів України, лідерів політичних партій, колишніх міністрів та
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ін. Але дуже рідко коли вони правильно вказували на порушену щодо них
статтю Конвенції, чи могли вмотивовано викласти свою заяву. Знову ж таки,
частіше всього в рішеннях Європейського суду з прав людини вказувалися
прізвища вищих посадових осіб Української держави в контексті причетності
до порушень чи невжиття заходів з їх запобігання. Про рівень правової
культури і правове виховання носіїв прав людини і їх захисників цих прав може
говорити такий красномовний факт: майже 95 % від усіх звернень щодо
порушень прав людини в Україні були визнані неприйнятними [4,с.30]. І тут
головною причиною можна назвати елементарне незнання положень
Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод. Досить
низька ефективність в Україні механізмів контролю, реалізації, охорони і
захисту прав людини. Навіть на судовому рівні він вкрай низький. Знову ж
таки, Україна, фактично, вийшла на перше місце в Європейському суді з прав
людини (випередивши навіть Російську Федерацію) за кількістю справ з
тривалості розслідування, судового розгляду і невиконання судових рішень в
державі [2,с.36].
Підсумовуючи, слід зазначити, що удосконалення механізмів реалізації
прав і свобод людини, дії та дієвості права, слугують створенню надійних
гарантованих можливостей щодо захисту прав і свобод в умовах подолання
економічної, соціальної та духовної криз.
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У цій статті досліджуються міжнародно-правові стандарти
організації та діяльності адвокатури на основі аналізу міжнародно-правових
норм, а також розглядається сучасний стан інституту адвокатури в Україні.
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the current state of the legal profession in Ukraine.
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Адвокатура – інститут громадянського суспільства, який діє для захисту
конституційних прав і свобод громадян та без якого неможливо взагалі уявити
існування правової держави.
Сьогодні перед Україною постало питання, яке вимагає докорінного
реформування інституту адвокатури, а саме: необґрунтоване збільшення
кількості адвокатів, недотримання та нехтування ними правил адвокатської
етики, зловживання своїми правами у суді, не просто застаріле, а архаїчне
нормативно-правове регулювання діяльності адвокатури – ось неповний
перелік проблем, з якими стикнулося українське суспільство. Тому окреслена
проблема є актуальною.
Важливим є удосконалення законодавства про адвокатуру, що сприятиме
забезпеченню конституційного права громадян на якісну та доступну правову
допомогу, реалізації принципу змагальності в судовому процесі та посиленню
професійних гарантій адвокатської діяльності у відповідності до європейських
стандартів. В даній сфері працювали такі науковці: Святоцький О.Д.,
Медведчук В.В., Фіолевський Д.П., Святоцька В.
У процесі аналізу міжнародних нормативно-правових актів нами з’ясовано,
що міжнародні стандарти визнають і нормативно закріплюють особливу роль
адвокатури в системі захисту прав людини.
Верховна Рада України 17 липня 1997 р. ратифікувала Європейську
Конвенцію про захист прав і основоположних свобод людини, яка є одним із
основних міжнародних правозахисних документів [1]. Щоправда, цей документ
не містить окремої правової норми щодо прав адвокатів. Однак права, які вона
гарантує
адвокатам
країн
Європейського
Співтовариства,
мають
загальнолюдський характер.
Відображенням міжнародного визнання ролі адвокатури як невід`ємного
чинника сучасної цивілізованої демократичної правової держави стало
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прийняття VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р.
Основних положень про роль адвокатів, які нормативно визначили основні
засади соціального призначення, організації та діяльності адвокатури у всьому
світі [2, с. 242]. В даному документі закріплені світові стандарти утворення і
функціонування адвокатури. Його нормативною базою стали такі правові акти:
Статут ООН, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права,
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Загальна
декларація прав людини, Декларація про основні принципи юстиції для жертв
злочину й перевищення влади [3, с. 252].
Основним завданням Положень є здійснення впливу на правову політику
країн-учасниць, зміцнення правосвідомості спільноти щодо адвокатури.
Документ закріплює стандарти доступу до адвокатів і юридичної допомоги,
спеціальних гарантій у кримінальній юстиції, вимог кваліфікаційного рівня та
підготовки адвокатів, обов`язків і повноважень адвокатів, гарантій їх
діяльності, закріплюють за адвокатами право на вільне висловлювання,
проголошують їх право створювати професійні самоврядні організації. Отже,
Основні положення мають за мету допомогти країнам-учасницям сприяти і
забезпечувати належну роль адвокатів, яка повинна поважатися і гарантуватися
урядами при розробці національного законодавства та його застосуванні, і
повинні прийматися до уваги як адвокатами, так і суддями, прокурорами,
членами законодавчої та виконавчої влади і суспільством в цілому. Ці
принципи мають також застосовуватися до осіб, які здійснюють адвокатські
функції без одержання формального статусу адвоката.
На нашу думку основними недоліками сучасної адвокатури є:
1. Відсутність чіткої системи організації адвокатури.
2. Відсутність досконалих гарантій адвокатської діяльності. Адвокати
мають бути вільними у виконанні своїх професійних функцій, без жодного
втручання чи зовнішнього тиску. Інтереси тих, кого адвокат захищає,
вимагають, щоб було виключено будь-яке втручання, посягання на
незалежність адвокатів чи адвокатську таємницю. Адвокатам має бути
гарантовано відповідний спектр прав та гарантій.
3. Проблема соціальної захищеності адвокатів.
4. Проблема поваги до адвокатської професії. Необхідно підвищити повагу
до адвокатської професії, її престижності відповідно до європейського рівня.
5. Недосконалі норми у сфері оподаткування та страхування адвокатів.
Вагомим кроком удосконалення та наближення української адвокатури
до світового рівня організації та діяльності стало прийняття нового Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [4]. Він має на меті
реформування інституту адвокатури відповідно до загальновизнаних світових
стандартів, удосконалення загальних принципів адвокатської діяльності та
діяльності адвокатури України.
У зв’язку з прийняттям нового закону, адвокатура зазнала таких змін:
створено систему органів адвокатського самоврядування (конференції
адвокатів, ради адвокатів, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії тощо);
встановлена вимога проходження обов’язкового стажування перед отриманням

17

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю; запроваджено
ведення Єдиного реєстру адвокатів України; встановлено дієвий механізм
дисциплінарної відповідальності адвокатів, а також врегульовано питання
участі адвокатів іноземних держав у здійсненні адвокатської діяльності на
території України. Отже, слід зауважити, що закон є прогресивним, але все ж
таки потребує доопрацювання.
Вважаємо, що було б доречно та ефективно, якщо самі адвокати брали
участь в розробленні законів, що стосуються регулювання їх діяльності.
Так як метою України є вступ до Європейського Союзу, то можна
зробити висновок, що поступове вирішення проблем та вдосконалення
стандартів сучасної адвокатури може стати запорукою партнерства України з
Європейським Союзом до моменту набуття нею членства.
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У статті досліджується спеціалізація органів правосуддя країн Західної
Європи ( на прикладі Німеччини), а також її зв’язок із побудовою судової
системи України за принципом спеціалізації.
Ключові слова : судова система, принцип спеціалізації, загальні суди,
спеціалізовані суди, підсудність.
The article examines the specialized tribunals Western European countries (for
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Надбання світової юридичної практики свідчать про те, що економічне і
соціально-політичне джерело англо-саксонської і романо-германської правових
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систем є схожими – це необхідність посилення централізації політичної влади і
державно-правове об’єднання країн [4, c.11]. В той час, коли юристи
континентальної Європи розглядають право як сукупність встановлених
державою правил поведінки, для представників англо-саксонської правової
системи пріоритетним є питання про роль суду у формуванні цих правил [2,
с.24]. На континенті правники цікавляться, перш за все, як регламентована
конкретна ситуація, а в англо-саксонській системі права увага звертається на те,
як ця ситуація повинна бути розглянута судом, щоб правильно вирішити спір.
Конституція Німеччини поділяє суди на федеральні і земельні, а очолює
судову систему судів загальної юрисдикції Верховний федеральний суд [5,
с.28]. З точки зору спеціалізації заслуговує на увагу та обставина, що в
Німеччині поряд зі звичайною сферою підсудності (за інстанціями –
дільничний суд, земельний суд, Верховний суд землі, Верховний федеральний
суд) існує ще чотири.
Перша з них – це сфера адміністративної підсудності, ланками якої є
адміністративний суд, вищий адміністративний суд і Федеральний
адміністративний суд. Система адміністративної юстиції є компетентною щодо
розгляду скарг фізичних і юридичних осіб на дії й акти органів державного
управління, а також спорів між органами місцевого самоврядування.
Друга сфера підсудності пов’язана з питаннями оподаткування і
представлена фінансовими, земельними фінансовими судами та Федеральним
фінансовим судом. Система фінансових судів створена головним чином для
розгляду спорів, пов’язаних зі сплатою податків та митних зборів.
Третя сфера підсудності - застосування трудового законодавства. Для
вирішення такої категорії справ створено вертикаль трудових, земельних
трудових судів і Федеральний трудовий суд, які розглядають спори між
наймодавцями й робітниками з питань оплати праці, надання відпусток,
звільнення з роботи, а також конфлікти між профспілками й об’єднаннями
підприємців.
Четверта сфера - суди із соціальних питань, які створені для розгляду
спорів, пов’язаних із соціальним страхуванням, виплатою допомоги
безробітним, наданням безкоштовної або пільгової медичної допомоги тощо. У
сферу підсудності з питань соціального забезпечення входять соціальний суд,
земельний соціальний суд і Федеральний соціальний суд [1, c.145].
Названі вище ланки спеціалізованих судів є самостійними і незалежними
одна від одної, однак для забезпечення єдності судової практики відповідно до
ст.95 Конституції Німеччини у випадку суперечностей у правозастосуванні
скликається Загальний сенат вищих федеральних судів, який виносить
обов’язкове для всіх спеціалізованих судів рішення.
Поряд із названими сферами підсудності судова система Німеччини має і
деякі інші спеціальні суди - Федеральний патентний суд, Федеральний
дисциплінарний суд і військові суди, що створюються за умови оголошення
воєнного стану, а також дисциплінарні військові суди. Властивою для німецької
судової системи є ще одна спеціальна сфера підсудності - Федеральний суд у
справах суддівської служби, який діє в складі Верховного федерального суду як
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окрема судова палата і має повноваження вирішувати питання дисциплінарного
характеру і справ, що стосуються службового права (порушення незалежності
суддів, особливості їх служби тощо).
До системи загальних судів, як самостійні підрозділи, включені суди по
справах неповнолітніх, що розглядають справи про правопорушення, в яких
обвинувачуються неповнолітні у віці від 14 до 18 років, а також молодь до 21
року, якщо суд вважає, що їх поведінка носить “підлітковий характер”. У цих
судах розглядаються справи про порушення дорослими інтересів неповнолітніх
або справи, в яких потрібно допитати неповнолітніх як свідків. До таких же
судових установ у земельних судах належать палати у справах неповнолітніх, а
в дільничних судах - суд шеффенів у справах неповнолітніх.
З наведеного випливає, що судова система Німеччини аналогічно з
Україною базується на принципі органічної єдності судів загальної юрисдикції і
окремих незалежних спеціалізованих судів, компетентних вирішувати певні
категорії справ, виходячи з принципу спеціалізації за галузевою ознакою. Це
дає підстави стверджувати, що в Німеччині громадяни чи їх об’єднання мають
змогу захистити свої права та законні інтереси шляхом звернення до
компетентного суду. Його компетентність визначається, зокрема, участю як
професійних суддів-юристів, так і інститутом “почесних суддів”, які є
фахівцями в окремій галузі. Тобто, судовій системі Німеччині властивим є
здійснення правосуддя не тільки професійними суддями, а й іншими фахівцями
в області певних знань.
Зазначимо, що судовій системі Німеччини властива також і спеціалізація
за суб’єктною ознакою, що підтверджується діяльністю судів у справах
неповнолітніх та військових судів. Питання ж, які вирішуються Федеральним
судом по справах суддівської служби, українським законодавцем врегульовані
відповідними законами про Вищу раду юстиції та судоустрій і статус суддів.
Виходячи з того, що Німеччина не має Збройних Сил, а утворено сили
самооборони (бундесвер), то в мирний час не передбачено і створення
військових судів. Хоча на відміну від України, в бундесвері діють військові
дисциплінарні суди. Для української судової системи створення таких судів є
недоцільним,
оскільки
вирішення
дисциплінарних
проступків
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань
провадиться у порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Збройних
Сил України.
Статтею 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
впроваджена спеціалізація судів загальної юрисдикції, якими визначені
господарські та адміністративні суди [3, c.529]. Створення ж спеціалізованих
судів інших юрисдикцій цим Законом не передбачено, але, виходячи із завдань
розвитку економіки України, збільшення фінансово-інвестиційних потоків, в
майбутньому доцільно створити суди фінансової, патентної чи ліцензійної
юрисдикції тощо. Конституція України допускає, що суддями спеціалізованих
судів можуть бути не тільки юристи-професіонали, але й особи, які є фахівцями
в інших, неюридичних областях суспільного життя.
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Отже, слід сказати, що розвиток судів спеціалізованої юрисдикції
обумовлюється такими чинниками, як розвинутість інститутів громадянського
суспільства, ускладнення та диференціація функцій держави, розвиток
законодавства та його предметної розгалудженості і, передусім, потреба в
забезпеченні надійності захисту прав людини і громадянина у різних правових
сферах та з урахуванням особливостей інтересів різних соціальних верств.
Розвиток системи спеціалізованих судів значною мірою обумовлено високим
рівнем правової культури більшості населення країн Західної Європи,
усталеними політичними і правовими традиціями, виробленою звичкою
звернення до суду з врахуванням предметної і суб’єктної компетенції окремих
ланок судової системи.
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Після завершення Другої світової війни значна кількість українських
вчених опинилася у діаспорі. Вони були змушенні залишити Україну через
несприйняття політики комунізму, боротьба з яким зумовила необхідність
звернення уваги на вивчення проблем ідеології, зокрема, на аналіз ідеологеми
“Москва – Третій Рим”. Можемо стверджувати, що українські вчені сприйняли
та розвинули ідеї М. Бердяєва щодо тоталітарної сутності ідеологеми “Москва –
Третій Рим” [1].
У 1951 році у Мюнхені була надрукована праця О. Оглоблина
“Московська Теорія ІІІ Риму в XVI – XVII століттях”. У роботі окреслено
історіографію проблеми, проаналізовано твори Філофєя, а також подано опис
реалізації зазначеної теорії у політиці російської держави та церкви упродовж
XVI – XVII ст. Дослідник уважає, що існує взаємозв’язок між ідеологемою
“Москва – Третій Рим” псковського ченця Філофєя та західноєвропейськими
історіософськими ідеями. Хоча ідея “Третього Риму” мала міцний політичний
ґрунт і спиралася на давню церковно-літературну традицію, на думку О.
Оглоблина, вона потребувала як активної підтримки з боку церкви, так і
сприятливих зовнішньополітичних чинників. Правління Івана ІV дало змогу
зреалізувати цю ідеологему, адже боротьба за спадщину Київської Русі
потребувала надійних ідеологічних підстав і об’єднання усіх православних в
межах єдиного православного царства, що відповідало інтересам Московської
держави. Окрім того, у церковному середовищі з’явилася постать, здатна до
утвердження особливого статусу російського православ’я. Саме зусиллями
митрополита Макарія утверджується переконання, що Росія – безпосередня
спадкоємиця Візантійської імперії, а також створюється історія московської
царської династії та російського православ'я [7, с. 33]. О. Оглоблин зазначає, що
паралельно було обґрунтовано зв’язок між Іваном ІV та імператором Августом.
Російська історіографія кінця ХІХ – початку ХХ ст. вбачала у цьому факті
заперечення впливовості ідеологеми “Москва – Третій Рим” у російській
зовнішній політиці ХVІ ст. і звертала увагу на намагання досягти рівності з
іншими європейськими монархами. На думку О. Оглоблина, таким чином
ідеологема навпаки утверджувалась шляхом заперечення Стародавнього Риму
“Третім Римом” [7, с. 35].
У 1589 році у Росії запроваджено патріархію. Цей факт символізував
собою заміну Другого Риму – Візантії –“Третім Римом”. Отже, ідеологема
“Москва – Третій Рим” стає офіційною державною та церковною доктриною і
переходить на побутовий рівень. “Смута” початку XVII ст. стала складним
випробуванням для “Третього Риму” і лише приєднання українських земель
дозволило повноцінно відновити вплив зазначеної ідеологеми [7, с. 38]. Свою
роботу О. Оглоблин завершує думкою, що у XVII столітті ідею “Третього
Риму” починають поділяти усі росіяни, незалежно від їх соціального стану,
політичних позицій і церковних поглядів [7, с. 41]. Таким чином, автор ігнорує
суттєву відмінність між сприйняттям ідеї “Третього Риму” старовірами та її
використанням офіційною владою. Старовіри вважали, що “Третій Рим”
перестав існувати внаслідок реформ Нікона і треба готуватись до приходу

22

Антихриста. Російська влада вбачала у ідеологемі інструмент власної політики
стосовно православного населення Османської імперії. Загалом варто
зазначити, що погляди О. Оглоблина щодо ідеологеми “Москва – Третій Рим”
не вирізняються особливою оригінальністю, єдиним винятком є спроба
протиставлення ідеології Московського царства та церковної політики східних
патріархів щодо козацької держави Б. Хмельницького. Проте розгляд цього
протистояння автор залишає для наступних робіт [7, с. 41].
На нашу думку, основна проблема, яка завадила О. Оглоблину осягнути
зміст ідеологеми “Москва – Третій Рим” пов’язана з недостатньою джерельною
базою, а також із суттєвими прогалинами в аналізі історіографії проблеми. Так,
аналізуючи історіографію проблеми О. Оглоблин зазначав, що жоден історик
ХІХ – початку ХХ ст. не дослідив спеціально цю важливу ідеологему. Лише
дослідники історії російської літератури спромоглися звернути увагу на цю
теорію, але лише з метою пояснення духу старого московського письменства
[7, с. 5]. Із цією оцінкою можна погодитись лише частково, адже протягом
зазначеного періоду відсутні праці спеціально присвячені ідеологемі “Москва –
Третій Рим”, проте у різноманітних дослідженнях російської історії та культури
зазначена ідеологема аналізувалась. О. Оглоблин неодноразово звертає увагу,
що існує потреба у вивченні ґенези та джерел формування теорії “Третього
Риму” для кращого розуміння історичного життя російського народу, його духу
[7, с. 5]. Дослідник пропонує свій власний погляд на джерела формування
доктрини Філофєя. Проте, погляди О. Оглобліна є повторенням ідей таких
відомих дослідників як: М. Дьяконов, І. Жданов, М. Каптєрєв, П. Мілюков, Ф.
Успенський. Вони достатньо ґрунтовно дослідили балканські та
західноєвропейські впливи на процес формування означеної ідеологеми, а
також показали яким чином ця ідеологема була використана для утвердження
патріархії та проведення зовнішньої політики Московської держави [8].
Не можна не погодитись з О. Оглоблиним стосовно того, що ідеологема
“Москва – Третій Рим” є не достатньо дослідженою проблемою в українській
науці, зокрема і в релігієзнавстві, а тому вона потребує подальшого
ґрунтовного вивчення.
Аналіз ідеологеми“Москва – Третій Рим” було продовжено у розвіках
відомого українського філософа І. Мірчука “Історично-ідеологічні основи
Теорії ІІІ Риму”. Автор наголошує, що імперіалістична політика більшовиків
пов’язана з реалізацією ідеї “Третього Риму.” Для І. Мірчука безапеляційною є
теза М. Бердяєва щодо перенесення завдань “Третього Риму” на ІІІ
Інтернаціонал. Російський комунізм, на думку І. Мірчука, є наскрізь
національним твором, початки якого треба шукати у традиціях розвитку
російського народу. Саме тому, аби зрозуміти духовну ситуацію
східноєвропейського простору, потрібно дослідити історію поширення
християнства у цьому регіоні [6, с. 5-6]. Дослідник робить спробу окреслити
історію Київської Русі у контексті протистояння між Римом та
Константинополем, а також порівняти візантійські та татарські впливи на
процес формування Московської держави. Ідеї Філофєя, на думку І. Мірчука,
стали ідеологічною основою політичних змагань цілого московського народу,
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дороговказом, що дав напрям історичним діям, символом цілого духовного
життя не лише XVІ чи XVІІ ст., але для усіх майбутніх поколінь аж по
сьогодення [6, с. 21]. Звернення Філофєя до московського князя Василія ІІІ
розуміється як підпорядкування церкви державі, як запорука імперіалістичних
змагань російського народу. Релігійний чинник повністю підпорядковується
національно-державним інтересам. Таким чином, месіанська ідея стає
запорукою побудови могутньої, тоталітарної держави, у якій церква
знаходиться у підпорядкованому становищі. І. Мірчук висловлює гіпотезу щодо
світського характеру зазначеної ідеологеми. Вона формується у середовищі
імперіалістично налаштованих світських кіл, які за допомогою Філофєя
надають їй релігійного забарвлення [6, с. 22]. Проте, жодних доказів цієї
гіпотези не наведено. Реалізацію ідеологеми “Москва – Третій Рим” І. Мірчук
вбачає в ототожненні політики Івана ІV, Петра І та Леніна. Таким чином,
антицерковна політика зазначених правителів стає підґрунтям для
обґрунтування дієвості даної ідеологеми, основний зміст якої обмежується
підкоренням церкви державі. Теоретичним оформленням ідеологеми “Москва –
Третій Рим” у ХІХ ст. постало слов’янофільство. Фактично І. Мірчук
використовує такий самий підхід як і І. Кіріллов, який будь які месіанські
погляди у російській історіософії вважав апріорі проявами ідейного спадку
Філофєя. Цей прийом є достатньо сумнівним, адже як переконливо довела Н.
Сініцина, жоден зі слов’янофілів не був знайомий з ідеологемою“Москва –
Третій Рим” [8, с. 15]. На окрему увагу заслуговує твердження І. Мірчука щодо
причетності Москви до падіння Візантійської імперії. На його думку, негативна
реакція Москви на підписання Флорентійської унії посприяла її провалу, а
відтак і залишила Візантію без допомоги Заходу перед османською загрозою.
Надалі головним завданням для Москви є знищення Першого Риму [6, с. 39].
Прикладом наслідування більшовиками ідеологеми “Москва – Третій Рим” є
союз між державою та церквою започаткований у роки Другої світової війни.
Радянський союз вбачає свою місію у поширенні ідей комунізму на увесь світ.
Ця місія, на думку І. Мірчука, є ідентичною щодо прагнення поширити
незіпсований російський варіант православ’я на інші держави [6, с. 55]. Таким
чином, робота І. Мірчука є досить заідеологізованою переробкою ідей М.
Бердяєва.
У 1957 році у Парижі було надруковано працю Юрія Бойка (Блохіна)
“Теорія ІІІ Риму в Московській Православній церкві після останньої війни”.
Автор звернув увагу на суттєві зміни у церковній політиці Радянського Союзу
після завершення Другої світової війни, зокрема, інтронізування патріарха у
1945 році та святкування 500-річчя утвердження автокефалії Російської
православної церкви у 1948 році. Ці зміни пов’язані з усвідомленням
необхідності використання Російської православної церкви як засобу
закріплення політичної та духовної гегемонії Москви у світі [2, с. 6].
Православна церква у Радянському Союзі починає виконувати зовнішньо та
внутрішньо політичні завдання. Це дозволяє стверджувати, що формується
певна симфонія між державою та Церквою. На думку Ю. Бойка, саме симфонія
є істотною традиційною прикметою Теорії ІІІ Риму, а це, у свою чергу,
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дозволяє стверджувати, що у Радянському Союзі здійснюється реалізація цієї
теорії [2, с. 11]. Автор вважає, що ідея ІІІ Риму розвивається шляхом
догматично-канонічного протиставлення усім неправославним Церквам та
вивищення над іншими православними Церквами, сполученим з удаваним
“смиренням” [2, с. 16-17]. Головним супротивником для Москви постає
католицький Рим. Оригінальною є думка Ю. Бойка стосовно того, що ідея
“Третього Риму” не потребує систематизованого викладу, а культивується з
боку діячів церкви як відчуття, міф, візія прийдешнього, вона виступає у
екзальтованих натяках чи просто відвертих гаслах у найбільш урочистих
моментах церковного чи загальнополітичного російського життя. Вона є
духовно-мобілізаційним чинником для росіян, народу, який перейнятий
месіанською свідомістю [2, с. 19]. Таким чином, можна стверджувати, що
доцільно сприймати ідею “Москва – Третій Рим” саме як ідеологему, тобто
елемент певної ідеологічної системи, ніж як завершену церковну чи політичну
теорію. Ідея “Третього Риму” дозволяє обґрунтувати богообраність російського
народу, унікальність його історії та пояснити підкорення інших народів як їхнє
прилучення до здобутків прогресивної цивілізації. Саме у цьому і полягає
особлива небезпека цієї ідеологеми, яка сприяє зростанню націоналізму у Росії
та робить неможливою співпрацю із Заходом. На думку Ю. Бойка, участь
Російської православної церкви у екуменічному русі є спробою залучити інші
християнські конфесії до московського варіанту православ’я.
Загалом робота Ю. Бойка має кращу фактологічну базу, ніж праці О.
Оглоблина та І. Мірчука, зокрема, автором аналізуються матеріали “Журналу
Московської патріархії”. До суттєвих недоліків варто віднести відсутність
історіографії проблеми (виняток М. Бєрдяєв), не бажання автора дослідити
есхатологічні та месіанські мотиви ідеологеми “Москва – Третій Рим”;
твердження щодо переваги національного чинника над вселенським є
аксіоматичним, тобто сприймається автором безапеляційно.
Отже, 50-ті роки ХХ ст. стали періодом захоплення українськими вченими
ідеологемою “Москва – Третій Рим”. Проте збірник, у якому було об’єднано
роботи О. Оглоблина, Н. Полонської-Василенко, Б. Крупницького, В. Гришка,
І. Мірчука, Ю. Шереха, не став визначним явищем у розробці цієї ідеологеми,
адже відповідна проблематика перебувала осторонь від наукових інтересів
зазначених авторів [3-7]. Ніхто з них у подальшому не написав жодної роботи,
присвяченої цій проблемі.
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СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАОВИХ ПРИНЦИПІВ ТА ЇХ РОЛЬ У
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У статті досліджується та аналізуються універсальні принципи
виборчого права, як складової політичних гарантій забезпечення виборчого
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Виборчі права та формування демократичної влади в Україні реалізується
на основі гарантії дотримання конституційно-правових принципів виборчого
права. Зважаючи на роль інституту виборів у
житті будь-якої
демократичної,правової держави, а також принципів виборчого права як
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загальної міри юридичного регулювання суспільних відносин, пов’язаних з
реалізацією виборчого права в широкому значенні цього поняття, видається
цілком обґрунтованим твердження про високий рівень актуальності науковоюридичних досліджень як виборчого права загалом, так і окремих принципів.
[1,с.122 ]
Принципи виборчого права – це умови його визнання і здійснення, які
разом забезпечують реальний характер волевиявлення народу, легітимність
виборних органів публічної влади. Загальновизнані принципи виборчого права
зафіксовані у відповідних міжнародно-правових документах. Так ч.3 ст. 21
Загальної декларації прав людини встановлює: « воля народу повинна бути
основою влади Уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і
нефальсифікованих виборах, що мають проводитись згідно загальним і рівним
виборчим правом шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні
форми, що забезпечують свободу голосування». [6,с.122 ]
Конституція України закріплює принципи виборчого права як
універсальні, вони відносяться до всіх видів виборів, а їх проголошення як
конституційної основи виборчої системи свідчить про справді демократичний
характер формування виборних органів державної влади і місцевого
самоврядування України та є вагомою передумовою демократизму
конституційного ладу. Деталізація цих конституційних принципів здійснюється
у виборчому законодавстві.
Однозначного визначення системи принципів виборчого права в науці
конституційного права не існує. С.Князев пропонує систему виборчого права
ділити на [2,с.22-29 ] :
- принципи організації та проведення виборів, які утворюють
концептуальні засади правового забезпечення виборчих відносин, пов’язані з
обов’язковістю, періодичністю, вільною участю, альтернативністю виборів,
допустимість різних виборчих систем і належністю органів, що забезпечують
організацію і проведення виборів.
- принципи участі громадян у виборах (принципи загального,рівного,
прямого виборчого права, а також добровільної реалізації суб’єктивних
виборчих прав на основі особистого таємного голосування).
На думку Л.Гудзь
дану класифікацію принципів виборів можна
доповнити через їх поділ на ті, що: закріплені в міжнародних правових
документах; мають конституційне визнання; закріплені на рівні виборчих
законів. [3,с.3 ]
При реалізації громадянами своїх виборчих прав надзвичайно важливим є
дотримання принципів виборів. Вони отримала своє закріплення в Конституції
України.
Принцип вільних виборів – виборець сам вирішує, прийняти йому чи ні
участь в голосуванні. Даний принцип є одним із основоположних принципів
виборів. В Україні цей принцип уперше був задекларований на рівні Основного
Закону в Конституції 1996 року. Роль принципу вільних виборів полягає в
тому, що в процесі їхньої організації і проведення повністю виключається будьякий примус щодо участі або неучасті як у виборах у цілому, так і власне у
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самій процедурі голосування, а також виключається тиск на виборця при
визначенні ним, як йому голосувати на виборах. В сучасній науковій літературі
багато дослідників поділяють думку С.Князева, який вважає, що встановлення
обов’язкової участі у виборах громадян є реальним механізмом непрямого
примусу виборців до участі в голосуванні та порушення принципу вільних
виборів [2,с.26 ].
Принцип загального виборчого права – передбачає, що громадяни беруть
участь добровільно,без державного примусу. Зміст цього принципу полягає у
неможливості обмеження виборчих прав громадян України через походження,
соціальний чи майновий стан, расову чи національну приналежність, стать,
освіту, політичні погляди, релігійні переконання, рід та характер занять.
Принцип рівних виборів – полягає у тому, що кожен громадянин має
однакову з іншими громадянами можливість впливати на підсумки виборів.
Іншими словами, рівність виборчого права виявляється в тому, що кожен
громадянин, який бере участь у виборах, незалежно від статі, віку, раси,
національності, майнового становища, соціального походження, віросповідання
і т. ін. має один голос, і цей голос є рівним відносно інших.
Принцип прямих виборів – поміж виборцем і кандидатом, якого він
обирає не має будь-яких проміжних структур (наприклад, колегії виборців).
Виборець голосує за обраного ним кандидата (партію чи партійний блок)
безпосередньо. Іншими словами, прямі вибори дозволяють громадянам без
будь-яких посередників вручати мандат особам, яких вони знають та яким вони
довіряють.
Принцип таємного голосування – суть його полягає в тому, що контроль
за волевиявленням виборців забороняється. Голосування повинно відбуватися в
спеціально підготовлених приміщеннях (кімнатах чи виборчих кабінах),
знаходження в яких забороняється будь-якій людині, окрім самого
голосуючого. Якщо виборець з поважної причини не може заповнити виборчий
бюлетень, він може запросити допомогти йому в цьому іншого виборця.
Виборча комісія не повинна також відповідати на запит зацікавлених осіб,
відносно того, чи приймав участь у виборах конкретний виборець. Ці причини є
конституційними, але існують і загальні, наприклад, законності, гласності,
широкої участі населення у виборах та ін. Разом із тим таємність волевиявлення
знімає психологічний тиск на виборців з боку різних політичних сил і тим
самим забезпечує свободу волевиявлення. Відкрите голосування, в свою чергу,
спричиняє психологічний тиск на виборців, створює пряму залежність рішення
виборців від громадської думки [5,с.37 ].
У різних джерелах можна зустріти верховенство права як принцип
ідеального суспільного і державного буття, що спроможний встановити
рівновагу в соціальній сфері, коли всі суб’єкти права незмінно керуватимуться
принципом верховенства права. Однак при цьому забувається, що Конституція
має верховенство в правовій системі, а отже, для суспільства і держави важливо
не тільки слідувати принципу (ідеалу) верховенства права, але й практично
визнавати пріоритет верховенства Конституції. Створювати надійні механізми
її прямої дії як цінності і фундаменту для всіх галузей права.[4,с.7 ].
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Отже, серцевину європейського виборчого доробку становлять п’ять
принципів: загальне, рівне, пряме виборче право і таємність голосування та
рівність можливостей. Принципи виборчого права опосередковують
основні,фундаментальні засади правового регулювання правовідносин,що
утворюються в процесі організації та проведення всіх виборів в Україні.
Конституційно-правові принципи виборчого права є елементами забезпечення
виборчих прав громадян України, оскільки вони беруть безпосередню участь в
утвердженні, створенні умов, реалізації, охорони, захисті та відтворенні
виборчих прав громадян України і саме тому політичні гарантії забезпечення
прав громадянина в нашій державі достатньо широко відображені в Конституції
України.
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ІМПІЧМЕНТ ЯК ФОРМА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
В статті досліджуються поняття та підстави імпічменту,
передбачені у конституційному законодавстві демократичних держав,
окреслюються проблеми реалізації конституційно-правових норм про
імпічмент в державно-правовій практиці України.
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The articles examines the concept and reasons for impeachment provided for
in the constitutional law of democratic states, outlines the problems of
implementation of constitutional and legal provisions on impeachment in the statelegal practice in Ukraine.
Key words: State government, Impeachment, constitutional and legal
responsibility.
Вищі посадові особи є гарантами прав і свобод людини, захисниками
найважливіших життєвих цінностей людини і громадянина, держави в цілому,
тому останнім часом проблема відповідальності органів державної влади та
вищих посадових осіб набуває особливої актуальності.
Одним із ефективних засобів впливу та контролю за діяльністю глави
держави у республіканських державах є процедура імпічменту. Процедура
усунення Президента з поста у порядку імпічменту встановлюється у
Конституції та законах країн. Хоч відомо, що на практиці цей засіб
застосовується досить рідко, однак світовий досвід показує, що імпічмент
становить найбільш сильний засіб впливу законодавчої влади на виконавчу
владу й Президента.
Термін «імпічмент» походить від латинського impedicare – буквально
«заважати», «перешкоджати». Спочатку він вживався як синонім слова
«звинувачення». У юридичній енциклопедії В.М. Шаповалом дане таке
тлумачення терміну «імпічмент»: «Імпічмент (англ. impeachment осуд,
обвинувачення, від старофранц. empechement перешкода, тортури) за
конституціями ряду держав процедура притягнення парламентом до
відповідальності вищих посадових осіб у випадках вчинення ними певних
злочинів» [3, с. 273].
Сучасне трактування терміну «імпічмент» досить різноманітне. Це
поняття розглядається як спеціальна процедура звинувачення посадових осіб у
випадках порушення ними законів держави; як особливий порядок провадження
у справах про злочини, вчинені вищими службовими особами; як процедура
притягнення парламентом до відповідальності вищих посадових осіб та ін. Проте
одним із засобів забезпечення режиму законності в діяльності вищих органів
державної влади має стати їх конституційно-правова відповідальність, яка є не
тільки гарантом демократичної влади, але й чинником утвердження і
забезпечення її легітимності.
Залежно від підстав застосування процедури імпічменту в окремих
країнах виділяють такі моделі:
1. Країни, в яких підставою застосування імпічменту є підписання
відповідальною посадовою особою актів монарха. Причиною існування такої
моделі є визнання особи монарха священною (недоторканою) та контрасигнація
його актів міністрами (наприклад, Данія, Бельгія, Іспанія). При цьому
відповідальність міністрів за власні діяння не виключається.
2. Країни, де імпічмент застосовується лише у разі вчинення злочину.
Відповідні держави, в свою чергу, Б.С. Мохончук пропонує поділяти на такі, де
підставою імпічменту є:
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а) вчинення лише державної зради (наприклад, Казахстан, Франція,
Чехія);
б) вчинення певної категорії злочинів (наприклад, Угорщина, Фінляндія);
в) вчинення будь-якого злочину (наприклад, Україна, Киргизстан) [2].
3. Країни, які не конкретизують підстави застосування процедури
імпічменту (наприклад порушення (Греція) чи грубе порушення (Болгарія)
Конституції, недостойна поведінка (Мальта) та інші невизначені форми).
Закріплення таких досить «розмитих» підстав, на нашу думку, нерозривно
пов'язано з особливим статусом окремих державних посад. В даному випадку
вдалим є висновок Ю.Г. Барабаша: «Підстава імпічменту має бути пов'язана з
інститутом довіри, яка висловлюється главі держави при його обранні. Формулювання підстави повинно вказувати на те, що своїми діями президент завдав
шкоди авторитету публічної влади» [1, с. 52]. Крім того, обмеживши можливість
застосування імпічменту лише вчиненням злочинів, процедура прийняття присяги
головою держави починає носити лише церемоніальний характер, оскільки за її
порушення президент не несе ніякої відповідальності. В протилежному випадку
любі дії, які дискримінують його як гаранта Конституції та закріплених в ній
положень, можуть призвести до застосування механізму конституційно-правової
відповідальності.
Як показує практика, сам факт вчинення згадуваних правопорушень не
завжди означає, що процедура імпічменту буде реалізована.
Повертаючись до проблеми, що стосується можливості визначення
підстав притягнення до відповідальності Президента України, слід зазначити,
що аналіз положень ст. 111 Конституції дає можливість чітко визначити такі
підстави. Отже, підставами для застосування такої форми парламентського
контролю, як імпічмент щодо Президента України та притягнення його до
відповідальності у порядку імпічменту , відповідно до ст. 111 Конституції, є:
а) вчинення Президентом державної зради;
б) вчинення Президентом будь-якого іншого злочину, види яких
встановлені, як відомо, у Кримінальному Кодексі України. Нормативну основу
для притягнення Президента України до відповідальності становлять
положення ст. 85, 111 Конституції України, Закон України «Про Регламент
Верховної Ради України», а також положення інших законодавчих актів
України.
Отже, одним з елементів контролю за владою є імпічмент, який
передбачений у конституційному законодавстві багатьох зарубіжних держав. Ця
процедура досить часто слугує своєрідною гарантією проти зловживання
владою зі сторони глави держави, іноді навіть запобігає авторитарним
тенденціям. Імпічмент є однією із форм парламентського контролю за
діяльністю Президента України, як зовнішній прояв змісту контрольної
діяльності Верховної Ради в її конкретних контрольних діях, які обумовлені
встановленими в Конституції її контрольними повноваженнями. Такі
повноваження парламенту України визначають порядок його контрольної
діяльності та юридичні її наслідки.
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Статтю присвячено автономним утворенням та їх ролі
у
конституційно-правовому
становленні
багатонаціональних
держав.
Висвітлено значення інституту автономій у вирішенні міжнаціональних
проблем, зокрема, у запобіганні етнорегіональним
конфліктам та
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This article is dedicated autonomous entities and their role in the constitutional
and legal establishment of multinational states. Deals with value Institute of
autonomy in solving international problems, particularly in the prevention of
conflicts and separatism etnorehionalnym.
Key words: stand-alone entity, multi-state, constitutional and legal status.
Розвиток державного будівництва у будь-якій країні неможливо
аналізувати без урахування його взаємозв’язку з процесами, що відбуваються у
світовому співтоваристві. Особливо це стосується Європи, яка ще у ХІХ ст.
зайняла домінуюче становище у світі. Саме в Європі були утворені визначальні
для державної та правової історії форми та інститути, а європейський досвід
справив значний вплив на політичний розвиток країн інших континентів [5,
с. 244].
Під впливом глобалізації в країнах Європи упродовж останніх двох
десятиліть відбулося багато змін на національному та наднаціональному рівнях.
Глибина і масштаби цих змін є очевидними, проте їх сутність і перспективи
вимагають всебічного осмислення.
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Привертає увагу аналіз характеру і рівня сучасної інституалізації
державного життя. У цьому зв’язку викликають великий інтерес передумови
виникнення, законодавче регулювання та реальне значення одного з
найстаріших і найважливіших державних інститутів – автономних утворень та
їх ролі у конституційно-правовому становленні держав[1, с. 337-347].
Однією з особливостей автономних утворень порівняно з адміністративнотериторіальними одиницями є те, що у більшості випадків вони пов’язані з
етнічним чинником, особливо з появою на історичній арені націй. З того часу
кожна нація починає прагнути до політичного самовизначення – утворення
власної держави, тобто бути національною державою. Так виникла одна з
глобальних суперечностей між державою і нацією, що й досі справляє великий
вплив на хід державотворчих процесів. Запровадження автономії стало одним із
ефективних шляхів часткового розв’язання цих суперечностей.
Про це, зокрема, свідчать певні успіхи у державному будівництві таких
європейських країн, як Австрія, Данія, Нідерланди, Португалія, Фінляндія,
Франція, Швейцарія. Їх позитивний досвід створення ефективних правових та
організаційних гарантій захисту прав як національних меншин, так і корінних
народів має важливе значення для удосконалення сучасних державних форм у
країнах-членах Співдружності Незалежних Держав, які в кінці минулого
століття пережили великі політичні та соціально-економічні потрясіння і нині
стали на шлях системних перетворень в основних сферах життєдіяльності
суспільства, в тому числі й у сфері міжнаціональних, міжетнічних відносин [2,
с. 181].
Запровадження інституту автономій відіграло важливу роль у вирішенні
міжнаціональних проблем, зокрема, у запобіганні етнорегіональним конфліктам
та сепаратизму. Про це свідчать численні приклади застосування автономії для
забезпечення політичної стабільності у таких європейських державах, як Данія
(Фарерські острови та Гренландія), Нідерланди (Антильські острови та Аруба),
Португалія (Азорські острови та Мадейра), Фінляндія (Аландські острови),
Франція (острів Корсика) та ін.
Однією із сучасних функцій автономій є децентралізація державної влади
шляхом запровадження повноцінного самоврядування на всіх рівнях
адміністративно-територіальних одиниць, що є своєрідним показником ступеня
демократичності держави [4, с. 97].
Статус автономії може надаватися окремим частинам як унітарної, так і
федеративної держави. Існування адміністративно-територіальних одиниць з
автономним статусом в унітарних державах зумовлено комплексом історичних,
політичних, економічних, соціальних чинників. Однак національний (етнічний)
чинник залишається одним з найголовніших. В окремих випадках беруться до
уваги географічні чинники, наприклад, острівний характер відповідної
території, материкова територіальна відокремленість, а також релігійні, мовні,
побутові та інші особливості її населення. Останнім часом у деяких
європейських країнах виникла потреба враховувати запити етнічних груп, що
сформувалися внаслідок масового напливу мігрантів.
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У федеративних державах до своєрідних форм територіальної автономії
можна віднести самостійність суб’єктів федерації у вирішенні питань,
віднесених до їх компетенції. Коло цих питань є значно ширшим порівняно з
компетенцією автономних утворень в унітарних державах. Суб’єкти федерації
можуть мати власну конституцію, політичні та культурні інститути, офіційну
мову, право на міжнародні зносини із зарубіжними країнами в окремих
питаннях.
Ефективним засобом гармонійного поєднання централізації та
децентралізації державної влади у федеративних державах є конституційне
закріплення автономного статусу суб’єктів федерації з дотриманням таких
трьох принципів:
1)федеральна конституція визначає федеральний правопорядок, який
накладається на правопорядок суб’єктів федерації;
2)суб’єкти федерації залучаються до участі в управлінні федеративною
державою;
3)суб’єкти федерації самостійно вибирають свою інституціональну
структуру і мають власну компетенцію.
Прикладом держави, де зазначені принципи втілені в життя і стали
непорушними у взаємовідносинах між федеральним центром та регіональними
органами влади, є Федеративна Республіка Німеччина.
Успішними європейськими федеративними державами, у яких в
регулюванні взаємовідносин між різними рівнями влади гармонійно
поєднуються принципи централізації і децентралізації та забезпечене ефективне
функціонування політичних, державних, економічних та інших інститутів є
також Австрія і Швейцарія [3, с. 211].
Російська Федерація як одна з провідних світових держав, займає в
системі Співдружності відповідно ключове місце. Нинішнє керівництво Росії,
здійснюючи заходи з подальшої демократизації політичного життя та
посилення федеративного характеру держави, спрямовує також свої зусилля на
зміцнення взаємовідносин з країнами СНД, розуміючи, що стабільний розвиток
та досягнення найближчих сусідів – це і є запорука суспільного розвитку самої
Росії.
Однак слід враховувати, що успіх автономії обумовлюється рівнем
політико-правової культури, громадянської правосвідомості, взаємної поваги
інтересів держави та автономного утворення.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
У статті розглядаються правові засади безпосередної демократії в
Україні та пропонуються шляхи удосконалення конституційних засад
реалізації механізмів безпосередньої участі громадян в управлінні державними
справами.
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The article deals with the legal principles of direct democracy in Ukraine and
сonsidered the ways of improving the constitutional basis for implementation of
mechanisms of direct citizen participation in public affairs.
Keywords: democracy, referendum, elections, peaceful assembly.
Серед форм безпосередньої демократії, крім виборів представницьких
органів, в Конституції України передбачено участь у всеукраїнському та
місцевому референдумах, а також право громадян направляти індивідуальні чи
колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування. Зокрема, право громадян брати
участь у всеукраїнському та місцевому референдумах закріплено в ст. 38
Конституції України [1]. Ст. 40 унормовує право громадян направляти
звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування. Зазначені
статті Конституції України містять положення, що відповідають вимогам ст. 21
Загальної декларації прав людини, яка проголошує право кожного брати участь
в управлінні своєю державою як безпосередньо, так і через вільно обраних
представників [2]. Певною особливістю українського конституціоналізму є
надання зверненням громадян високого правового статусу, що визначає їх як
важливий інструмент функціонування демократичного суспільства.
Не дивлячись на те, що в чинній редакції Конституції України закріплені
головні засади реалізації безпосередньої демократії, в ній містяться прогалини
та неузгодженості, які певною мірою гальмують процес удосконалення
механізмів прямої демократії в Україні.
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Як єдине джерело влади в Україні, народ має право на будь-яку форму
волевиявлення, крім тієї, яка прямо заборонена Конституцією і законами.
Таким чином крім форм безпосередньої демократії, які прямо передбачені
законом, дозволеними та допустимими є й інші не заборонені форми
безпосередньої демократії. Це - виявлення громадської думки, плебісцити,
народні обговорення, народні ініціативи, петиції, збори, мітинги, походи,
демонстрації. Крім того історії безпосередньої демократії відомі також такі
виняткові форми, як мирні революції, повстання, національно-визвольні рухи
та політичні страйки, протести, акції громадянської непокори, голодування,
пікетування тощо. Реалізація цих форм безпосередньої демократії дозволена,
якщо вона прямо не заборонена законом. Але проблема в тому, що оцінку
певним діям під час, наприклад, масових заходів, надає влада, яка може
трактувати певні дії як порушення громадського порядку і може притягнути
громадян до відповідальності. При загрозі громадському порядку влада може
навіть запроваджувати надзвичайний стан, за якого можливим є значне
звуження обсягу прав громадян, в тому числі заборона мирних зібрань тощо. І
об’єктивність таких санкцій та заходів часто залишатиметься під питанням [3,
с. 17].
Звісно, законодавча не регламентованість питання «інших форм
безпосередньої демократії», відсутність в Україні закону про мирні зібрання
має наслідком практичну неможливість/складність реалізації права народу на
безпосереднє волевиявлення, в частині застосування «інших форм
безпосередньої демократії», про які йдеться в статті 69 Конституції України [1].
Положення ст. 5 Конституції України, яке визнає суверенне право народу
на здійснення влади в державі, закріплює його виключне право визначати та
змінювати конституційний лад в країні, в офіційному Коментарі до Основного
Закону трактується, зокрема, як «Участь народу в управлінні державою, так і
виключне право народу своїми вольовими рішеннями визначати і змінювати
конституційний лад України, її демократичну легітимність як правової
держави». Таке трактування цієї Статті Конституції передбачає реалізацію
народом України законодавчої ініціативи, проте зміст даного положення або
жодного іншого в Основному Законі прямо не врегульовує такого права. Таким
чином, в чинній редакції Конституції України відсутні засади реалізації такої
впливової форми безпосередньої участі громадян як народна законодавча
ініціатива [4].
В ст. 72 Конституції України закріплено право громадян ініціювати
всеукраїнський референдум [1]. Разом з тим, в Основному Законі не визначено,
за якими предметами громадяни можуть ініціювати загальнонаціональний
референдум. Зокрема, це є важливим, оскільки в чинній редакції Конституції
України ініціатива проведення конституційного референдуму належить
виключно Президенту України та Верховній Раді України, а право громадян на
законодавчу ініціативу не закріплено. Таким чином, право народу на
ініціювання всеукраїнського референдуму носить скоріше декларативний
характер і потребує конституційного уточнення.
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Отже, сучасний етап демократичних трансформацій в Україні потребує
посилення механізмів безпосередньої участі громадян у суспільно - політичних
процесах, оскільки неефективність основних інститутів політичної системи
великою мірою обумовлена саме недостатністю громадського контролю за їх
діяльністю у міжвиборчій період.
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This article deals with the role of the judiciary as a basis for the creation and
functioning of the legal state, the state of the justice system in Ukraine and prospects
of its further development based on domestic legislation.
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У демократичних державах вже давно дійшли висновку, що основою
будь-якої цивілізованої держави є суд і система правосуддя, адже підкорення
суспільних відносин закону й правилам поведінки – це фундамент, на якому
будується правова держава. Відповідно до ст. 1 Конституції України наша
країна є правовою державою, в якій судова влада є самостійною, незалежною
гілкою влади в системі її поділу.
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Актуальність дослідження ролі судової системи у становленні та
діяльності Української держави щодо забезпечення прав і свобод людини й
громадянина, виконання державою правозахисної функції стосовно
суспільства і особистості є безперечною, бо відображає потребу дослідження
одного з найважливіших напрямів функціонування правової держави.
В 2010 році Верховна Рада прийняла Закон «Про судоустрій і статус
суддів», ця подія ознаменувала початок серйозних змін у судовій системі, але
була сприйнята неоднозначно.
До позитивних новел можна віднести: запровадження автоматизованого
розподілу справ між суддями в усіх судах, посилення відповідальності суб’єктів
владних повноважень за невиконання судових рішень в адміністративних
справах тощо. Запроваджено обов’язкову спеціальну підготовку суддів, у тому
числі перед призначенням на посаду, та конкурсну процедуру добору
майбутніх суддів у єдиній постійнодіючій Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
Також встановлено обов’язок декларування доходів і видатків судді та його
сім‘ї; вперше на рівні закону вичерпно регламентовано виплату суддівської
винагороди; вирішено питання про окрему касаційну інстанцію у цивільних та
кримінальних справах шляхом створення відповідного вищого суду,
ліквідовано військові суди тощо. Державну судову адміністрацію виведено з
виконавчої влади і введено до системи судової влади. Обмежено повноваження
голів судів, що давали їм можливість втручатися у здійснення
правосуддя[4,c.23] .
Водночас Закон погіршив доступ людей до правосуддя і заклав низку
загроз незалежності суддів. Так, Закон «Про судоустрій і статус суддів»
одночасно вніс зміни до усіх процесуальних кодексів, частина з яких викликала
негативні наслідки. Начебто з метою подолання судової тяганини було
скорочено процесуальні строки[6,c.529] . При значному навантаженні на суддів
необхідність дотримання цих строків призвела до численних порушень
процесуальних прав сторін та поверхового вирішення справ.
Верховний Суд позбавлено ефективних можливостей забезпечувати
однакове застосування норм матеріального права, а щодо норм процесуального
права – то такі можливості відсутні взагалі. Венеціанська комісія
дійшла висновку, що «умисна спроба скоротити повноваження Верховного
Суду знаходиться далеко за межами бажання створити більш ефективну судову
систему» і є результатом нездорового конфлікту між судовою владою і
виконавчою владою (вочевидь, маючи на увазі політичну владу)[3,c.59] .
Закон створив серйозні важелі для політичного тиску на суддів.
Незважаючи на формальне обмеження участь Президента і Парламенту в у
формуванні суддівського корпусу, центр ухвалення рішень перемістився до
підконтрольних політичній владі Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної
комісії суддів. Так, Вища рада юстиції, що перебуває під сильним політичним
впливом, отримала значні можливості щодо добору і звільнення суддів,
призначення голів судів та їхніх заступників.
Значні повноваження щодо суддівського корпусу одержала Вища
кваліфікаційна комісія суддів. Незважаючи на те, що більшість у ній складають
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судді, обрані з’їздом суддів України, однак і цьому органу не вдалося уникнути
політизації. Перед формуванням її нового складу за Законом «Про судоустрій і
статус суддів» проведено таку реорганізацію органів суддівського
самоврядування, що фактично вони стали керованими ззовні.
Законом не передбачено конкурсних засад для просування судді по
службі, не визначено критеріїв, за якими суддів добиратимуть до судів вищого
рівня. Нові механізми створили можливість утримувати кожного суддю під
постійною загрозою дисциплінарної відповідальності і звільнення (наприклад,
через порушення строків розгляду справ). Про залежність суддів свідчить
широке використання судів у заборонах мітингів та демонстрацій, ухваленні
інших вигідних для політичної влади рішень, а також судів, прокуратури,
служби безпеки і міліції – у кримінальних переслідуваннях опозиції та
правозахисників. Автоматизовану систему розподілу справ виявилося не
складно обійти, зокрема й шляхом запровадження спеціалізації суддів.
Таким чином, судова реформа 2010 року, попри деякі позитивні новели,
погіршила доступність правосуддя для людей і суттєво підірвала суддівську
незалежність. Забезпечення права людини на справедливий суд не стало
справжньою метою судової реформи.
Судова реформа мало вплинула на функціонування інших державних
інститутів (прокуратура, система виконання судових рішень, пенітенціарна
судова система тощо).
В умовах намагання України інтегруватися до європейського правового
простору комплексне реформування судової системи має відбуватися з
урахуванням вимог міжнародних стандартів, що повинно
забезпечити
ефективність правосуддя, доступ громадян до суду та право людини на
справедливий суд. Міжнародні стандарти – це визначальні засади,
основоположні принципи, на яких має будуватися й функціонувати судова
влада будь-якої сучасної держави. Система цих принципів стосується всіх
сторін організації та функціонування судової влади, починаючи з розбудови
сучасної судової влади і закінчуючи здійсненням правосуддя. Серед них є
універсальні (здійснення правосуддя виключно судами, незалежність суду і
суддів, їх самостійність у здійсненні правосуддя) та такі, що стосуються
окремих сторін судоустрою та правосуддя (добір суддів та їх просування по
службі, професійна підготовка, їх дисциплінарна відповідальність, організація
суддівського самоврядування тощо). Європейським співтовариством також
вироблені певні стандарти щодо судової влади, тобто певні цінності, на які
потрібно орієнтуватися Україні під час реформування судової системи.
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Питання жіночих прав, гендерної рівності увійшли в політичний
порядок денний майже усіх країн. Прийняті Національні плани дій у сфері
просування жінок та досягнення гендерної рівності (Україна, Таджикистан,
Киргизстан, Вірменія, Литва та інші), в деяких країнах розроблені та прийняті
спеціальні «гендерні» закони (Киргизія, Литва, Македонія). Посилився рівень
інституалізації цих питань – шляхом створення спеціальних відділів (Україна),
департаментів (Білорусь), посад омбудсменів (Литва), введення посад радників
з гендерних питань (Україна) [2, с. 37].
Правовий механізм державного управління у сфері захисту прав жінок у
межах становлення ґендерної рівності в Україні має певні здобутки у напрямку
формування відповідної законодавчої бази, однак вагомих змін у ґендерній
ситуації та подоланні дискримінації щодо ґендерних груп в Україні не
відбувається.
Аналіз показує, що нормативно-правова база, яка складає правову
основу формування ґендерної політики, здійснюється за галузевим принципом,
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а саме: законодавче забезпечення права жінок на працю; пенсійне забезпечення
жінок та їх соціальне страхування; законодавче забезпечення рівноправності
жінок та чоловіків в політичній сфері та в сфері прийняття державних рішень;
законодавче забезпечення прав жінок на охорону здоров’я, материнства та
дитинства, створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з
материнством, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства,
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і
матерям; забезпечення прав жінок в сім’ї та шлюбі; законодавче забезпечення
на свободу жінок від насильства та протидія торгівлі людьми; забезпечення
прав жінок, які вчинили злочини; законодавче забезпечення права на
освіту [1, с. 193].
При розробці і вдосконаленні соціального законодавства мають
враховуватися ґендерні складові, які сприятимуть соціальній злагоді, захисту
інтересів окремої особи і суспільства в цілому.
В Україні створено певний інституційний механізм державного
управління у сфері захисту прав жінок, на який покладено повноваження щодо
розробки та реалізації політики поліпшення становища жінок, захисту їх прав.
Цим повноважним органом визначено Міністерство соціальної політики,
зокрема Департамент гендерної політики та оздоровлення дітей. Однак,
проведення ґендерної політики здійснюється не у повній мірі.
Для забезпечення прав людини, зокрема, прав жінок, в Україні створено
систему органів, що покликані від імені держави захищати права людини
(міліція, прокуратура, суд, тощо). Знання функцій відповідних органів
необхідне для правильного визначення адресата, до якого скеровуються
звернення про захист прав. Особливе місце у сфері захисту прав жінок займає
інститут Уповноваженого з прав людини (омбудсмена).
Значуща роль у розвитку механізмів державного управління у сфері
захисту прав жінок в Україні належить співпраці владних інституцій з
громадськими правозахисними організаціями.
Соціально-економічним механізмом у сфері захисту прав жінок в
Україні є державна соціальна допомога, яка надається через структурні
підрозділи Міністерства соціальної політики України. Центри зайнятості
здійснюють навчання і працевлаштування жінок. Державний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді через мережу центрів надають психологічні,
медико-соціальні і інші послуги жінкам, які знаходяться у кризовому стані.
Міністерство охорони здоров’я надає медичні послуги. Відповідний механізм
державного управління у сфері прав жінок має формувати належні юридичні і
фактичні умови для забезпечення гарантій людині щодо рівня життя,
створювати сприятливі умови для використання трудового потенціалу жінок.
Перспективним інструментом соціально-економічного механізму
державного управління у сфері захисту прав жінок є формування ґендерного
бюджету. Він диференційовано регулює ресурси держави за рівнем життя
ґендерних груп населення (сферу особистих доходів, праці і зайнятості,
пенсійне забезпечення, соціальне страхування, освіту, охорону здоров’я,
культуру, соціальне обслуговування непрацездатних, підтримку материнства і
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дитинства, допомогу бідним, споживчі ціні і тарифи, податки з фізичних осіб,
житлову політику).
Інформаційний механізм державного управління у сфері захисту прав
жінок має свої інструменти впровадження. По-перше, стратегії і тактики
комунікації із громадськістю, між державними органами. Тому виникає
необхідність в обміні досвідом, набутим різними організаціями, які працюють в
одному проблемному полі, обговоренні спільних проблем і шляхів їх
вирішення. Для гармонізації відносин всередині структури, між владною
структурою й громадськістю необхідні інформаційні служби комунікацій, які
матимуть два підрозділи: один – вирішує щоденні завдання, другий – зайнятий
довготерміновим плануванням (служба комунікацій). По-друге, інструментами
інформаційного механізму державного управління у сфері захисту прав жінок
стають ґендерна освіта і ґендерна просвіта, які сприяють розвитку теоретичних
знань щодо шляхів досягнення рівності статей та впроваджуються через лекції,
семінари, конференції, “круглі столи”, модульні включення у традиційні
курси. Окремо можна виділити тренінгові програми, ґендерні інтерактивні
театри [3, с. 219].
Відповідно до Статті 24 Конституції України, на законодавчому рівні
закріплюється рівноправність жінок і чоловіків в усіх головних сферах
життєдіяльності. Але виникає необхідність переглянути законодавство щодо
захисту інтересів жінок, оскільки нині воно не завжди відповідає новітній
ситуації в суспільстві. Сьогодні абсолютна більшість прогресивних намірів
гілок влади, різних політичних сил знаходять своє втілення в чинному
законодавстві. Але в суспільстві продовжує існувати дещо спрощене бачення
державної політики, ігноруються гендерні принципи в процесі її формування і
здійснення, особливо на регіональному та муніципальному рівнях.
Становлення нової, демократичної моделі суспільного життя
супроводжується зміною моральних, політичних, економічних настанов,
процесом творення та реформування соціально-статевих відносин на нових,
гендерних принципах, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей
чоловіків та жінок.
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Розглядається можливість використання зарубіжного досвіду під час
вдосконалення українського законодавства у галузі виборчого права щодо
місцевих виборів. Пропонуються шляхи удосконалення виборчої системи
України в питаннях формування органів місцевого самоврядування.
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We consider the use of international experience in the improvement of
Ukrainian legislation on electoral law on local elections. Ways of improving the
electoral system of Ukraine for the formation of local governments.
Keywords: elections, local government, the Law of Ukraine "On Local SelfGovernment in Ukraine"
Досліджуючи проблеми правового регулювання місцевих виборів, не слід
обмежуватись лише аналізом положень чинного виборчого законодавства
України, але й проаналізувати зарубіжний досвід у відповідній сфері, визначити
основні загальноєвропейські тенденції розвитку виборчого законодавства.
Розкрити основні механізми забезпечення принципу загального виборчого
права, ефективного функціонування місцевого самоврядування в ряді країн
Європи.Виборче законодавство України зазнає постійного удосконалення у
напрямі врахування негативних уроків попередніх виборчих кампаній і
наближення його до міжнародних стандартів демократичних виборів.
Місцеві вибори в Україні гарантовані Конституцією і відбуваються на
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування. Принципи виборів, які закріплені на конституційному
рівні,відповідають міжнародним стандартам у сфері виборчого права і є
обов’язковими для всіх видів виборів в Україні. Основними елементами
інституту виборчого права є активне виборче право, яке полягає в праві
обирати, і пасивне виборче право, тобто право бути обраним. Так, відповідно до
статті 3 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6
квітня 2004 року право обирати на місцевих виборах мають громадяни України,
які належать до відповідних територіальних громад, яким на день виборів
виповнилося вісімнадцять років.[1, стр. 1220] Поряд із цим, закон містить
положення щодо обмеження активного виборчого права для окремих категорій
осіб, а саме – військовослужбовців строкової служби, а також громадян, які
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визнані судом недієздатними, та громадян, які за вироком суду перебувають у
місцях позбавлення волі.
У більшості зарубіжних країн віковий ценз активного виборчого права
становить 18 років. Щодо пасивного виборчого права, то відповідно до статті 9
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004
року місцевим депутатом та сільським, селищним, міським головою може бути
обраний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років та
має право голосу. На відміну від українського законодавства, в зарубіжних
країнах передбачені додаткові вимоги щодо реалізації пасивного виборчого
права на місцевих виборах. Так, у Фінляндії право обирати і бути обраним
належить всім жителям комуни, які досягли 18 років,а також іноземцям,як що
вони постійно проживають на території комуни не менше трьох років; у Греції
на день проведення виборів кандидати повинні досягти 23-річного віку і
входити до складу одного з виборчих блоків, при цьому одна особа не може
балотуватися одночасно в органи самоуправління першого і другого рівня; у
Франції до представницького органу на департаментському рівні кандидат
повинен бути якимось чином пов’язаний з департаментом. Це може бути
постійне місце проживання. Але при цьому виборче законодавство передбачає
обрання осіб, не пов’язаних з департаментом, за умови, якщо їх кількість не
перевищуватиме після виборів більше однієї четвертої членів представницького
органу.[5,ст. 383]
Враховуючи вище викладене, та беручи до уваги те, що ввіковий ценз
активного виборчого права в нашій країні становить 18 років, було би більш
доцільним збільшити його до 21 року, бо в даному віці людина вже починає
реально дивитись на речі та більш активно та обґрунтовано виражати свою
громадську позицію, яку вона визначає для себе сама, а не піддається впливу
батьків, тощо.
Аналізуючи світовий досвід, можна зазначити, що представницький
орган, який є найважливішою складовою місцевого самоврядування, зазвичай
обирається шляхом загальних прямих виборів населенням відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці.[3,
ст.186]
Відповідно
до
законодавства на місцевих виборах в Україні депутати обираються терміном на
п’ять років, а сільський, селищний, міський голова – терміном на чотири роки.
У більшості країн світу термін повноважень представницьких органів місцевого
самоврядування різний. Місцеві представницькі органи формуються як на
регіональному, так і на низовому рівнях. Регіональні представницькі органи
обираються на строк від двох до шести років. Так, у Швеції представницькими
органами на рівні общини є муніципальні збори чи рада, на рівні округу – рада
округу (ластінг). Повноваження цих рад – 4 роки. Кількість депутатів у
муніципальних та окружних радах залежить від кількості населення.
Що ж стосується України, то незначний строк правочинності органу
урядування зазвичай дозволяє електорату достатньо жорстко контролювати
діяльність своїх обранців шляхом переобрання. Довготривалий строк
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перебування народних обранців у радах знижує динамізм політичного процесу і
здійснення влади, втрачаються певні позитиви демократичного характеру та
інтерес до швидкого вирішення питань, що стосуються нагальних потреб
населення.Одним із таких рішучих заходів якраз і може бути невеликий строк
періодичної зміни місцевого представницького органу влади. Думки виборців
про ту владу, яка більш за все наближена до них, найбільше зазнають
коригування залежно від того, як вона розв’язує питання їх щоденного
життєзабезпечення. Тому такий компонент виборчої системи, як періодичність
зміни сформованого ними органу урядування, обумовлює прагнення електорату
до оновлення місцевої влади. Цей процес є природно-об’єктивним, оскільки
місцева влада має постійно відображати волю народу. Збільшення
періодичності зміни представницьких органів місцевого самоврядування має
наслідком зменшення можливостей населення щодо ефективного впливу на
місцеві представницькі органи влади і застосування до них таких
конституційно-правових санкцій, як переобрання за неналежне виконання своїх
повноважень і функцій, що знижує результативність участі народу в управлінні
державними справами. Виходячи з цього збільшення періодичності зміни
органів місцевої влади є обмеженням конституційного права, встановленого
частиною першою статті 38 Конституції України.
У Франції закон встановлює чисельність муніципальних радників
залежно від кількості населення комуни. Вибори муніципальних радників
проводяться один раз на 6 років одночасно по всій Франції за мажоритарною
системою в два тури за закритими списками для комун з населенням понад 30
тисяч осіб та за відкритими списками – для інших комун.
Проте термін повноважень місцевих рад може становити два роки
(Болівія, Мексика), три (Швеція, Естонія), чотири (Данія, Норвегія, Польща,
Японія), п’ять (Кіпр, Туреччина) або шість (Бельгія, Франція).[4, ст. 251]
Особлівості виборчих систем зарубіжних країн указують на такі тенденції
виборчих систем :
-можливість самовисування та вістування громадськими організаціями
дозволяє громадянам навіть без членства у партії брати участь у виборчому
процесі та обирати осіб, що мають авторитет та відповідні професійні навики і
користуються підтримкою громади, а отже, їх діяльність є більш
відповідальною;
-непопулярна тенденція висування блоків партій та широке застосування
мажоритарної та змішаної виборчих систем усуває “безликість влади” та
підвіщую персональну відповальність депутатів перед виборцямі, що їх обрали;
-переваги коротших термінів повноваження рад пов”язують з тим, що
члени ради повинні приділяти пильну і постійну увагу тому, що реально хочуть
виборці, адже останні мають змогу здійснювати достатньо жорсткий контроль
за діяльністю своїх представників.
У Європі, як і в Україні, питання вибору системи формування
представницьких органів є питанням політичної доцільності, серед таких цілей
мають бути: відповідальне, ефективне функціонування місцевої влади в
інтересах громади, забезпечення впливу громадян на формування та реалізацію
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політикі місцевого самоврядування.Крім того, кожна з виборчих систем
Європейських країн має у своїй основі національно-державотворчі традиції, що
необхідно враховувати в процесі становлення місцевого самоврядування в
нашій державі.
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ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У статті розглядаються зміст політичної безпеки України, проблеми,
що загрожують безпеці держави та механізм політичної безпеки.
Ключові слова: безпека, політична безпека, механізм політичної безпеки.
The article deals with the content of political security of Ukraine, problems that
threaten the national security and political security mechanism.
Key words: security, political security, political security mechanism.
В Україні, як і у всьому світі, проблеми забезпечення безпеки держави,
соціуму і окремих осіб все більше виходять на перший план у державній
політиці. У системі національної безпеки сучасної держави особливе місце
займає політична безпека. Вона є першою із складових національної безпеки,
що зумовлюється високою значущістю влади, держави і політики як чинників
добробуту країни, народу, громадян.
Політична безпека – складова частина, головна ланка, основа
національної безпеки. Нинішні і перспективні інтереси України вимагають
серйозної уваги до цієї сфери державного і суспільного розвитку, адже
життєспроможність суспільства і держави залежить від рівня їх безпеки.
Серед вітчизняних вчених, які висвітлюють деякі аспекти забезпечення
політичної безпеки держави, насамперед необхідно відзначити праці
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О.Г. Білоруса, В.Г. Кременя, І.Ф. Бінька, В.А. Ліпкана, В.П. Циганова,
Н.Р. Нижник, В.П. Горбуліна та інших.
У сучасних наукових працях важко знайти термін «політична безпека»,
адже суть її кожен науковець трактує по-різному. Одні розуміють політичну
безпеку як збереження існуючого конституційного ладу, політичної і соціальної
стабільності. Інші – як відстоювання демократичних цінностей, народовладдя.
Треті – як невикористання насильства в політичних цілях. Кожне з цих
трактувань прийнятне та має право на своє існування.
Для того, щоб краще зрозуміти сутність політичної безпеки, необхідно
розглянути її структуру, а саме складові терміну – «політична» та «безпека».
Учені по-різному трактують поняття терміну «безпека», в залежності від того, в
якій сфері вона проявляється. Зміст поняття “безпека” згідно з етимологією
цього слова означає “відсутність загрози”, тобто відсутність загрози для
особистості, суспільства і держави в цілому.
Український дослідник В.П. Циганов визначає суть поняття “безпека” як
діяльність людей, суспільства, держави, світового співтовариства народів щодо
виявлення, запобігання, послаблення, відвернення загрози, здатної загубити їх,
позбавити матеріальних і духовних цінностей, завдати невідшкодованих
збитків, заблокувати шляхи для прогресивного розвитку.
Термін «політична» можна розглядати як синонім всезагального,
публічного, тобто те, що зачіпає все суспільство, націю, державу і кожного
громадянина окремо.
Отже, можна дати таке загальне визначення: політична безпека – це
насамперед безпека держави, всього суспільства та окремо кожного
громадянина від існуючих у суспільстві загроз.
Механізм політичної безпеки включає багато елементів і їх
цілеспрямовану взаємодію, зокрема:
 об’єкти (територія, державні і суспільно-політичні інститути, органи
влади, політичні права і свободи, а також реальна політична діяльність
громадян, соціальних груп і асоціацій тощо), які потребують захисту;
 погляди, принципи, концепції з цього приводу;
 система відповідних законів (правова основа);
 суб’єкти (спеціальні установи і органи, інші державні і суспільні
установи, суспільство і громадяни), покликані захищати політичну сферу;
Політика безпеки визначається як функція держави щодо забезпечення
захищеності життєво важливих політичних інтересів суспільства (особистості,
соціальних верств, спільноти в цілому) від внутрішніх та зовнішніх загроз, а
також як сукупність необхідних для цього заходів.
На основі експертного опитування, проведеного в Національному
інституті стратегічних досліджень із залученням фахівців центральних органів
державної влади та інститутів HAH України, було здійснено оцінку системи
національних політичних інтересів України та визначено їх пріоритетний ряд.
Аналіз результатів опитування показав, що пріоритетний ряд політичних
національних інтересів є таким:
1) забезпечення суспільної стабільності та злагоди, ненасильницького
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розв'язання внутрішніх суспільних конфліктів;
2) законодавче
та
організаційне
забезпечення
ефективного
функціонування механізму державної влади;
3) реалізація політичних інтересів особи та соціальних груп, у тому
числі опозиції, через формування демократичної системи політичних
інститутів, підвищення політичної культури народу;
4) підвищення авторитету всіх гілок влади, забезпечення високого рівня
довіри населення до владних структур;
5) забезпечення демократичної спадкоємності системи правління та
політичного режиму, внутрішньої та зовнішньої політики;
6) поширення в суспільній свідомості ідей патріотизму, солідарності,
спільної історичної мети та історичної долі;
7) зміцнення політичної волі владних структур, культивування
державницької ідеології.
Протягом останніх років у політичній сфері українського суспільства
неодноразово виникали загрози його стабільності.
Специфіка проблеми політичної безпеки на вітчизняних теренах полягає
в тому, що йдеться про безпеку в умовах перехідного суспільства. У політичній
сфері сучасної України відбувається апробація (як дискурсивна, так і
практична) різних, іноді протилежних, моделей подальшого розвитку
суспільства і держави. Ось чому установки системи національної безпеки, що
зорієнтовані на збереження стабільності, часто вступають у протиріччя з
динамікою ідеологічного й політичного життя.
Державна влада та населення перебувають у стані латентного конфлікту.
Сучасна влада в очах громадської думки позбавлена сили й авторитету, які
могли б стати запорукою подолання кризових тенденцій у суспільстві, його
консолідації навколо ідей державотворення.
Для забезпечення політичної безпеки в сучасних умовах необхідно
змінити наявну ситуацію, тому що вона із стабільної і прогнозованої
перетворилась у “кризову” та “невизначену”. Але стихійні, неконтрольовані,
або контрольовані лише локально її зміни, породжують, у свою чергу,
синергійний ефект посилення “невизначеності” загальної ситуації, а значить
сприяють появі нових, непередбачених загроз, засоби захисту від яких невідомі.
Таким чином, розвиток ситуації породжує проблему неможливості забезпечити
глобальну та регіональну політичну безпеку в умовах “кризи” і політичної
“невизначеності” традиційними засобами тому, що захищатися можливо лише
від відомих загроз.
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У статті вивчаються різні підходи до визначення понять “науководослідна
діяльність”, “навчально-дослідна діяльність”. Наукова робота
студентів розглядається як система методів, засобів і заходів підготовки
творчої особистості, формування ціннісного відношення до творчої
діяльності, розвитку дослідницької компетентності й наукової творчості.
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Сучасне суспільство потребує спеціалістів високого рівня, всебічно
підготовлених до самостійного оволодіння широким спектром професійних
навичок, з високо розвинутими вміннями до творчої роботи, тому навчальний
процес повинен бути спрямований на підготовку майбутніх фахівців, які
можуть швидко адаптуватися до професійної роботи і можливих перетворень.
Його орієнтація на набуття науково-дослідних умінь студентами – це
ефективний шлях навчання крізь дослідництво.
Науково-дослідні вміння формуються під час відповідної науководослідної діяльності студентів (НДДС), організація якої повинна бути
провідним чинником підготовки майбутніх фахівців. Різні аспекти науководослідної діяльності студентів у процесі професійної підготовки розглядалися
в роботах багатьох науковців (О. Микитюк, Г. Кловак, О. Дубасенюк, З.
Сазонова, І. Глікман, Н. Гавриш, М. Князян, П. Горкуненко та ін.) Проте аналіз
наукових публікацій [5;8; 18; 22; 25] та дисертаційних праць [4; 7; 9; 10; 12; 17;
20] з досліджуваної проблеми, визначення ролі й місця в підготовці фахівців у
ВНЗсвідчить про існування полісемії її понятійного апарату. Тому мета даної
статті ставаналіз категоріально-понятійного апарату проблеми, зокрема,
визначення понять «діяльність» та її різновидів, «навчально-дослідна діяльність
студентів», «науково-дослідна діяльність студентів».
Діяльність є предметом дослідження психологічної науки, вперше назвав
С. Рубінштейн [27]. О. Леонтьєв визначив діяльність таким чином: «…
діяльність – реакцію і не сукупність реакцій, а система, яка має будову, свої
внутрішні переходи,перетворення, свій розвиток» [16, 168]. Розвиваючи ці
погляди П. Анохін розглядав діяльність як систему процесів [3], тому загальна
психологія визначає її форму як активне ставлення до дійсності, внаслідок якої
людина встановлює зв'язок із зовнішнім світом [11; 14]. Діяльність є провідною
потребою людини [1], тому існує взаємозв’язок між свідомістю і діяльністю
людини [6].
Важливим для нашого дослідження є визначення діяльності, що дав В.
Крутецький: «Діяльність – це активність людини, спрямована на досягнення
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свідомо поставлених цілей, зв’язаних із задоволенням її потреб і інтересів, на
виконання вимог до нього з боку суспільства і держави» [13, 270].
За онтогенетичним критерієм можна виділити властиві всім людям основні
види діяльності. Вони будуть відповідати загальним потребам і тим видам
соціальної людської активності, у які неминуче включається кожна людина в
процесі свого індивідуального розвитку (концепція провідної діяльності за Л.С.
Виготським). Такими видами діяльності є гра, навчання й праця [24, с. 251].
Базисна функціональна структура діяльності – поєднання суб’єкта з
об’єктом, діалектично-психологічно-онтологічна сутність якого полягає в тому,
що розпредмечування об’єкта є упредмечуванням суб’єкта. Згідно з усталеними
положеннями теорії мотивації, істотна, тобто змістова, специфіка будь-яких
проявів діяльності людини випливає з мотивів, стрижнем яких є ті цілі, котрі
суб’єкт досягає за її допомогою. Отож у цій специфічності полягає критерій
поділу діяльності на види: комунікативна діяльність(спілкування), ігрова
діяльність, пізнавальна діяльність, аксіологічна (ціннісно-орієнтаційна)
діяльність та трудова діяльність [19; 21].
Для педагогічної теорії і практики принципово важливою є також
класифікація діяльності за способом досягнення прогнозованого результату.
Розглядаючи процес навчання як діяльність, психологи виділяють три її види:
репродуктивну, продуктивну і творчу. При цьому репродуктивна діяльність
виконується на основі аналогії з використанням засвоєних раніше методів
діяльності у нових умовах. Основною відмінністю продуктивної діяльності від
репродуктивної є те, що в процесі першої формуються нові знання,
здобувається досвід реалізації способів діяльності. Творча діяльність базується
на двох попередніх, але відрізняється якісно новим продуктом, який
створюється в умовах невизначеності у відповідних сферах діяльності [18].
Інший підхід до використання термінології стосовно учнівських
досліджень, запропонований О. Анісімовою, базується на характері
педагогічної взаємодії між учнем та педагогом: якщо педагог знає шлях
пошуку, пропонує учневі пройти цим шляхом, передбачаючи чи напевне
знаючи очікуваний результат – навчально-пізнавальна діяльність; якщо
педагог знає шлях проведення дослідження, але не знає кінцевого результату,
пропонуючи дитині самостійно вирішити проблему чи комплекс проблем, то
така діяльність називається навчально-дослідницькою; якщо педагог володіє
методикою та різноманітними методами наукового дослідження й ознайомлює
з ними учня, йому та учневі притаманна наукове передбачення та наукова
інтуїція, однак обидва не знають ні шляху пошуку, ні кінцевого результату
дослідження, то така діяльність може називатися науково-дослідницькою [21].
Навчально-дослідна діяльність студентів відноситься до продуктивного
виду діяльності і є невід’ємною складовою науково-дослідної діяльності
студентів, що знаходить своє місце в творчому вираженні. На відміну від
навчально-дослідної діяльності науково-дослідна діяльність студентів
відноситься до творчого виду діяльності, демонструючи вміння здійснювати
дослідницьку роботу, результатом якої є об’єктивно нова інформація для науки.
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У ряді дисертаційних досліджень (Ф. Галіулліна, О. Глущенко, О.
Казанцева, Т. Калашникова, О. Нечаєва, Ю. Солянников та ін.) застосовується
термін – навчально-дослідна діяльність студентів, що розглядається як
невід’ємна складова частина навчального процесу. Навчально-дослідна робота
охоплює всі види навчальної діяльності студентів і здійснюється через
гармонійне впровадження елементів наукових досліджень у навчальний процес
на лекційних, практичних заняттях, при підготовці курсових, дипломних,
магістерських проектів тощо.
На теперішній час в науці існує декілька підходів щодо розкриття сутності
поняття «навчально-дослідна діяльність студентів». Дане поняття багатогранне,
тому й зрозуміло чому досі воно не отримало однозначного, чіткого визначення
в педагогічні й літературі. Автори використовують його в різних значеннях.
Так, наприклад, В.Андрєєв відзначає, що навчально-дослідна діяльність
студентів спрямована на пошук, пояснення й доказ закономірних зв’язків і
відносин, експериментально спостережуваних чи теоретично аналізованих
фактів, явищ, процесів, у якої домінує самостійне застосування прийомів
наукових методів пізнання і в результаті якої студенти активно опановують
знаннями, розвивають свої дослідні вміння й здібності [2]; В. Шахов під
навчально-дослідною діяльністю студентів розуміє вид роботи творчого
характеру, спрямований на оволодіння спеціальними знаннями, вміннями,
навичками та методологією і методами наукового дослідження, в процесі якої
відбувається самовиховання та самореалізація дослідницьких здібностей та
умінь [27]; ефективна співпраця педагога й студента; поступовий перехід від
навчання до самоосвіти; перетворення студента на активного суб’єкта
освітнього процесу, здатного здобувати знання, оволодівати вміннями й творчо
застосовувати їх для вирішення пізнавальних і практичних завдань [10];
оволодіння технологією творчості, знайомство з технікою експерименту, з
науковою літературою [12].
Цікавою нам здається позиція О. Обухова [23], відповідно до якої
навчально-дослідна діяльність визначається як творча взаємодія викладачів і
студентів для вирішення поставлених задач. У результаті навчально-дослідної
роботи відбувається розвиток дослідницької позиції до світу, формування
світогляду як у викладача, так і у студентів, оскільки в міжособистісному
спілкуванні обидві сторони зазнають взаємодію.
Серед науковців, які активно займаються питанням дослідної діяльності є
ті, які поділяють студентську наукову діяльність на два види: діяльність, що
пов’язана з навчальним процесом, і діяльність, що доповнює його. На думку
автора, у межах навчально-дослідної діяльності, що пов’язана з навчальним
процесом, відбувається посилення творчої спрямованості в змісті навчальних
дисциплін, технологій навчання й комплексі індивідуальних завдань
дослідницького характеру. Основними засобами другого напряму є орієнтація
на індивідуальний підхід до наукових інтересів і здібностей студентів, різний
спектр позанавчальних форм дослідної діяльності, формування студентських
наукових об’єднань (гуртків, лабораторій, проблемних груп, тощо) [7]; О.
Лебедевтакож розрізняє науково-дослідну й навчально-дослідну діяльність за
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етапами підготовки студентів до творчої дослідної діяльності. Навчальнодослідною діяльністю він називає діяльність студентів, що забезпечує здобуття
ними необхідних навичок творчої дослідної діяльності. Завершується ця робота
самостійним вирішенням студентами задачі, що вже розроблена в науці.
Науково-дослідною автор називає таку роботу, виконання якої надає новий для
науки результат [15].
Під «науково-дослідною діяльністю студентів» розуміють:діяльність
студента, що виявляє самостійне творче дослідження теми [12]; керована
викладачем самостійна діяльність студентів, спрямована на розвиток творчого
потенціалу особистості, оволодіння первинним досвідом наукового
дослідження, формування готовності до дослідної діяльності [21].Як відзначає
Т. Калашникова, у процесі науково-дослідної роботи студенти не тільки
засвоюють педагогічні знання в контексті загальної культури, але й
оволодівають навичками реального їх застосування в діяльності, збагачують
власний досвід [10].
Сутність поняття науково-дослідної діяльності виявляється на основі
філософського та психолого-педагогічного аналізу категорій діяльності та
уявлення про логіку і етапи наукового дослідження. Згідно з цим, науководослідна діяльність студентів – це діяльність, пов’язана з пошуком відповіді на
творчу, дослідницьку задачу, із заздалегідь невідомим рішенням. Вона включає
у себе наступні етапи: постановка проблеми, вивчення теорії, що присвячена
означеній проблематиці; добір методик дослідження і практичне оволодіння
ними; пошук необхідного матеріалу, його аналіз та узагальнення; власні
висновки.
Слід визнати, що сьогодні науково-дослідна робота все частіше
розглядається як відокремлена від інших напрямів діяльність студентів. Саме
тому, на різницю від навчальної, вона охоплює лише частину тих, хто
навчається у ВНЗ.
Отже, науково-дослідна діяльність студентів – це творчий вид діяльності,
направлений на отримання нових об’єктивних знань.
Таким чином проведений аналіз щодо основних підходів до визначень
понять «навчально-дослідна діяльність» та «науково-дослідна діяльність
студентів»:
1) Навчально-дослідна діяльність студентів – це один із видів
навчальної діяльності, спрямований на розкриття студентами
дослідницьких умінь з урахуванням їх наукових інтересів;
2) Науково-дослідна діяльність студентів – це комплексна
система участі студентів у формах НДДС і заснована на принципах
самостійності, добровільності, зацікавленості та спрямована на
поглиблення творчих, професійних якостей особистості студентів, яка
виховує
резерв
учених-дослідників,
вчених-педагогів,
висококваліфікований спеціалістів;
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3) Система
дослідної
діяльності
студентів
забезпечуєтьсябезперервністю наукових досліджень у навчальний час, а
надалі у самостійну дослідну роботу з наукової проблеми.
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У статті досліджується місце і роль Конституції України в системі
джерел конституційного права України, її загальна характеристика та
структура.
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The article examines the place and role of the Constitution in the system of
sources of constitutional law of Ukraine, its General characteristics and structure.
Key words: The Constitution, constitutional law, legal power, state power, the
constitutional-legal status.
Для України Конституція 28 червня 1996 р. стала символом консолідації
Українського народу в розбудові України як суверенної і незалежної,
демократичної, соціальної, правової держави. Водночас Конституція 1996 р. є
найважливішою категорією національного конституційного права, його
серцевиною.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні
відповідати їй [1, с. 3].
Конституція України - це єдиний нормативно-правовий акт, що має
особливі юридичні властивості, через який Український народ виражає свою
суверенну волю, утверджує основні принципи державного та суспільного ладу,
визначає систему і структуру державної влади та місцевого самоврядування,
механізми реалізації державно-владних повноважень, основи правового статусу
особи, територіальний устрій держави [2, с. 6].
Формально-юридичні властивості Конституції України - це її ознаки як
основного нормативно-правового акта держави. До цих властивостей належать
такі ознаки.
1) Конституція України є Основним Законом держави. Це означає, що
Конституція України посідає найвищу сходинку в ієрархії нормативноправових актів.
2) Конституція України має найвищу юридичну силу. Найвища юридична
сила Конституції України закріплена у ч. 2 ст. 8 Основного Закону нашої
держави та проявляється у двох аспектах:
а) усі нормативно-правові акти приймаються органами, передбаченими
Конституцією України та в установленому нею порядку;
б) норми конституції мають пріоритет над нормами законів та інших
нормативно-правових актів, тобто жоден нормативно-правовий акт держави не
може суперечити положенням Основного Закону. Хоча у ч. 2 ст. 8 Конституції
України йдеться про необхідність відповідності, а не несу переч пості
нормативно-правових актів Конституції України.
3) Конституція України є юридичною базою законодавства. Це
проявляється у тому, що вона визначає зміст усіх нормативно-правових актів,
що приймаються у державі, встановлює види нормативно-правових актів, що
приймаються на розвиток її положень, визначає ієрархію нормативно-правових
актів, передбачає особливий порядок прийняття та внесення змін до неї, а
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також характеризується прямою дією норм, тобто для реалізації
конституційних норм не потрібні спеціальні акти, які б їх конкретизували [3, с.
63].
Конституція України 1996 р. належить до кодифікованих конституційних
актів. Вона існує у вигляді єдиного нормативно-правового акта, що складається
із трьох основних частин: преамбули, основної частини, прикінцевих і
перехідних положень. У свою чергу, основна частина та прикінцеві і перехідні
положення Конституції України складаються із 15 самостійних розділів,
позначених латинськими цифрами, що включають 161 статтю (розділи I-XIV) і
14 пунктів (розділ XV), позначених арабськими цифрами [4, с. 43].
Розділ І Конституції України називається "Загальні засади" (статті 1-20).
Зі змісту статей цього розділу вбачається, що його доцільніше було б назвати
"Конституційний лад", оскільки конституційні положення розділу
регламентують найважливіші сфери суспільного та державного життя: принцип
поділу державної влади, територіальну цілісність держави, державний,
національний та народний суверенітет, основи місцевого самоврядування,
державні символи України та ін.
Розділ II Конституції України - "Права, свободи та обов'язки людини і
громадянина" (статті 21- 68) становить концентруючу вісь правового статусу
особи в Україні. У його статтях розкривається зміст політичних, економічних,
соціальних, екологічних, культурних та інших прав.
У розділі III Конституції України - "Вибори. Референдум" (статті 69-74)
врегульовано основні форми народовладдя; встановлено, що вибори до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і
відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного голосування; визначено, що референдум не допускається щодо
законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
Розділ IV Конституції України - "Верховна Рада України" (статті 75-101)
врегульовує загальний конституційно-правовий статус парламенту України,
зокрема порядок його організації і діяльності, повноваження і компетенцію,
кількісний склад і структуру, основні форми роботи, строк повноважень і
підстави дострокового припинення повноважень, порядок взаємодії з іншими
органами влади тощо.
У розділі V Конституції України - "Президент України" (статті 102-112)
Президенту України надано правовий статус глави держави, а також визначено,
що Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини та
громадянина. Зважаючи на те, що Україна є президентсько-парламентською
республікою, Президент України наділений великим обсягом повноважень:
формує уряд та інші органи державної влади, є Верховним
Головнокомандувачем Збройних Сил України, очолює Раду національної
безпеки і оборони України, підписує закони, нагороджує державними
нагородами, здійснює помилування, призначає всеукраїнський референдум
щодо змін Конституції України відповідно до ст. 156 Конституції України,
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проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою та ін. [1, с.
18].
Розділ VI Конституції України - "Кабінет Міністрів України. Інші органи
виконавчої влади" (статті 113-120) визначає, що Кабінет Міністрів України
знаходиться на вершині ієрархічної системи органів виконавчої влади,
установлює порядок організації та діяльності уряду, його повноваження і
компетенцію, підстави і порядок дострокового припинення повноважень,
порядок взаємодії з іншими органами державної влади та ін.
У розділі VII Конституції України - "Прокуратура" (статті 121-123)
визначено основні засади конституційно-правового статусу Генерального
прокурора, повноваження і компетенцію органів прокуратури. У ст. 123
регламентовано, що організація і порядок діяльності органів прокуратури
України визначаються законом.
У розділі VIII Конституції України - "Правосуддя" (статті 124-131)
установлено основні засади судочинства, порядок організації і діяльності
судових органів, визначено, що судочинство здійснюється виключно
Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
Розділ IX Конституції України - "Територіальний устрій України" (статті
132, 133) установлює основні засади територіального устрою України;
регламентує систему адміністративно-територіального устрою України, яку
становлять: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в
містах, селища і села; визначено спеціальний статус міст Києва і Севастополя.
У розділі X Конституції України - "Автономна Республіка Крим" (статті
134-139) врегульовано конституційно-правовий статус Автономної Республіки
Крим та її вищих органів влади у складі Української держави.
У розділі XI Конституції України - "Місцеве самоврядування" (статті 140
- 146) установлено право територіальної громади самостійно вирішувати
питання місцевого значення в межах Конституції і законів України; визначено
матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, регламентовано
порядок організації та діяльності органів місцевого самоврядування, надано
гарантії захисту інституту місцевого самоврядування, зокрема в ст. 145
зазначено, що права місцевого самоврядування захищаються в судовому
порядку.
Розділ XII Конституції України - "Конституційний Суд України" (статті
147-153) визначає конституційно-правовий статус Конституційного Суду
України, порядок його організації і діяльності, вимоги до кандидатів на посаду
судді.
У розділі XIII Конституції України - "Внесення змін до Конституції
України" (статті 154-159) урегульовано ускладнену процедуру внесення змін до
Основного Закону України, що має сприяти його стабільності.
У розділі XIV Конституції України - "Прикінцеві положення" (статті 160,
161) визначено, що Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.
День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції
України.
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Розділ XV Конституції України - "Перехідні положення" спрямований на
врегулювання та узгодження нормативно-правової бази з положеннями
Конституції України. [5, с. 92].
На підставі проведеного вище аналізу можна зробити висновок, що
прийняття Конституції України стало непересічним фактом у розвитку
конституційного процесу на теренах Української держави. Структура
Конституції України дає підстави вважати, що вона загалом об'єктивізує
систему національного конституційного права, а структурні елементи
Конституції України (розділи) об'єктивно відтворюють основні інститути
конституційного права України. Основний Закон став доказом здатності
українського народу до державотворення та правотворення.
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Динамізм формування федеративних систем і включення елементів
федералізму в інші політичні системи після Другої світової війни сприяли
інтенсивному поширенню по всьому світу ідей і практики федералізму.
Сьогодні майже 80 % всього світового населення проживає або у федеративних
державах, населення яких складає більше 2 млрд чол. (Індія, США, Росія,
Бразилія і т.д.), або в децентралізованих державах з федеральним
реструктуруванням, найбільшими з яких є Китай, Великобританія та Іспанія. З
позицій такого роду змін владно-управлінські механізми федералізму все
частіше привертають увагу правлячих кіл у різних країнах, даючи привід
вченим розглядати їх як найбільш відповідну форму політичної інтеграції
суспільства, що забезпечує різноманіття форм життєдіяльності різних груп і
спільнот в рамках єдиного політичного простору [1, с. 22].
Як базовий політичний інститут федералізм являє собою складне
структуроване явище, що визначає і забезпечуює всю політичну організацію та
функціонування федеративної системи, перетворюючись на її основний
елемент. Завдяки владним організуючим засадам він може розділити унітарну
державу на складові частини, але при цьому знову сформувати федеративну
державу. Федералізм об’єднує раніше суверенні держави в єдину федеративну
(союзну) державу. Цінність федералізму в тому, що він є одним із способів
збереження єдності держави.
Федералізм не тотожний федерації, при цьому характер взаємин між
цими двома поняттями можна розглядати в двох площинах.
1) Якщо федералізм є громадською ідеологією і водночас нормативним
політичним принципом, то федерація – це поняття, що описує конкретне
інституційне втілення принципу федералізму (тому федерації настільки
різняться між собою: інституційне втілення принципу федералізму може
виглядати зовсім по-різному в різних країнах в силу історичних традицій,
політичної культури та інших факторів).
2) Другий підхід до виявлення характеру взаємовідносин федералізму і
федерації запропонував відомий американський дослідник федералізму
Д.Елейзер. У його трактуванні і федералізм, і федерація являють собою описові
поняття, основна відмінність між ними полягає в масштабі.
Так, федералізм – це родове поняття, що означає тип політичної
організації, в той час як федерація являє собою основний (найбільш
поширений) підвид федералізму. В якості інших підвидів федеральних
політичних систем виступають союзи, конституційно децентралізовані союзи,
конфедерації, федеративно подібні відносини, асоційовані держави,
кондомініуми, ліги, об’єднані функціональні влади, гібриди [2, с. 107]. На
переконання Елейзера, «всі інституційні форми федералізму покликані знайти
шляхи, що дозволяють забезпечити поєднання єдності управління політією в
цілому з достатнім рівнем самоврядування її частин та/або домогтися створення
системи
співучасті
у
владі
з
тим,
щоб
сприяти демократичному самоврядуванню всієї держави, або його складових»
[2, с. 111].

58

Принципи федералізму закріплені в усіх конституціях федеративних
держав. Не заперечуючи перелік конституційних принципів федералізму, вчені
пропонують своє бачення принципів федералізму: їх кількості і змісту. Однак
пропоновані вченими принципи федералізму випливають з концепцій, в яких
федералізм досліджується як якась категорія, близька федерації, демократії,
розподілу повноважень між рівнями влади у федеративних утвореннях і т.д.
Виходячи з розуміння федералізму як політичного інституту, А. Родіонова
запропонувала такий перелік принципів федералізму:

принцип конституційного закріплення повного державного
суверенітету за федеративним утворенням;

принцип єдності багаторівневої просторової державної влади;

принцип рівноправності членів федерації;

принцип рівноправності народів у полінаціональній державі, як
джерела влади;

принцип розмежування предметів відання і повноважень між
утвореними рівнями влади;

принцип демократизму в організації внутрішньої і зовнішньої
політики 3, с. 19.
Звернення до федералізму зарубіжних держав підтверджує гіпотезу про
активність ознак федералізму, що тягнуть специфіку федералізму і виникнення
його моделей. Усі дослідники зарубіжного федералізму виділяють моделі
бюджетного, виконавчого, симетричного і асиметричного федералізму [4, с.
154].
Оскільки федералізм різних держав у своїй основі має спільні, особливі і
одиничні ознаки, виникли загальні, особливі і одиничні моделі федералізму.
Серед моделей федералізму є такі, які в особливих рисах чи не нагадують один
одного. Це поодинокі моделі, що виникли при активності одиничних ознак. У
США є асиметрична модель федералізму, оскільки в державі є асоційовані
члени. Існування таких територій можна розглядати як адаптацію концепції
федералізму в легітимній формі до конкретних об’єктивних реалій, яка
спричинила одиничну модель в даній державі. Для федералізму
полінаціональних федеративних утворень характерна особлива ознака –
збереження національних особливостей в цілях їх розвитку. На основі цієї
ознаки і виникають моделі, про які говорять як про російську, американську,
канадську, німецьку, швейцарську, бельгійську та інші моделі федералізму,
маючи на увазі особливості встановлення та функціонування федералізму у
конкретній державі [5, с. 176]. Вважаємо, що вказівка на модель
американського, російського і т.п. федералізму недоцільна, оскільки моделі
федералізму існують в рамках конкретної федеративної держави.
Важливо підкреслити, що принципи, ідеї і дух федералізму можуть
використовуватися не тільки на національному, але й на наднаціональному
рівні. Так, Європейський Союз, очевидно, не є і не може бути унітарним
утворенням, але наслідує федеративне гасло «єдність в різноманітті», визнаючи
цілісність і автономію своїх складових частин – держав-членів і регіонів.
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Взаємна повага сторін, пошуки компромісу, плюралізм, добровільність взятих
зобов'язань завжди були частиною загальноєвропейської конструкції, ці
принципи найбільше відповідають такому багатоскладному об'єднанню, як ЄС .
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В Україні проблема реалізації парламентського контролю останнім часом
набула надзвичайної гостроти. Постійна дискусія довкола контрольної функції
парламенту супроводжується блокуванням законодавчих актів, які мають
деталізувати відповідні конституційні норми. Внаслідок цього контрольна
діяльність українського парламенту значною мірою зведена нанівець.
Вбачаючи певні недоліки в здійсненні парламентського контролю, багато
вчених детально працюють над ефективною моделлю його розвитку в
майбутньому, і пропонують свої методи подолання прогалин в зазначеній
сфері.
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Парламентський контроль – це особливий вид державного контролю,
який здійснюється Верховною радою України на підставі Конституції і законів
України, що дає змогу парламентові отримувати достовірну й об’єктивну
інформацію про фактичне виконання своїх обов’язків і повноважень
відповідними органами влади та їх посадовими особами, належним чином
реагувати на виявлені порушення і, відтак, спрямований на забезпечення
конституційної законності та державної дисципліни у сферах їх безпосередньої
владно-управлінської діяльності. [3; c. 192]
Конституційна основа парламентського контролю в Україні - п.33 ст.85
Конституції України, що відносить до повноважень парламенту “здійснення
парламентського контролю у межах, визначених Конституцією”. [1]
Існують різні класифікації парламентського контролю. Його поділяють на
внутрішній і зовнішній; на попередній, поточний та наступний; на загальний та
спеціальний [5,с.40-41]. Як видається, всю сферу парламентського контролю в
Україні можна також поділити на контроль, що здійснюється: безпосередньо
Верховною Радою України; через свої органи (комітети, тимчасові слідчі
комісії); окремими народними депутатами; органами зі спеціальною
компетенцією.
Верховна Рада України - є однопалатним представницьким органом
законодавчої влади, що здійснює функції контролю шляхом слухання звітів
Кабінету Міністрів України, проведення «години запитань» та парламентських
слухань. Нажаль, правове регулювання контрольних повноважень парламенту
як органу має низку недоліків. [4; c.152]
По-перше, це недоліки у регулюванні «години запитань до Уряду». Згідно
з Регламентом Верховної Ради України, таким запитанням відводиться лише
одна година часу на тиждень, вони мають чітко визначену тематику, а про зміст
таких питань уряд має бути заздалегідь письмово повідомлений, що само по
собі знижує контрольний потенціал зазначеного явища. В даному випадку
Україні потрібно перейняти досвіт закордонних держав, де аналогічній «годині
запитань» відводиться один день на тиждень, не існує попереджень щодо
змісту питань, і взагалі коло надісланих питань визначає тематику дня уряду, а
не навпаки. А також слід встановити чинним законодавством обов’язкове
оприлюднення планів роботи комітетів, звітів про їхню діяльність, порядку
денного запланованих засідань і т.д.
По-друге, це недоліки у регулюванні парламентських слухань. Загалом
існування цієї форми контролю є досить сумнівною через повторюваність
предмету парламентських та комітетських слухань, короткостроковість їх
здійснення та широке коло учасників. На нашу думку, слід залишити лише
комітетські слухання та удосконалити їх систему проведення, що сприятиме
звуженню тематики слухань, та ефективності використання часу.
Для більшої ефективності здійснення парламентськими комітетами своїх
контрольних повноважень потрібно:
 провести функціональне обстеження системи комітетів в цілому,
оптимізувати їхню кількість та розподіл функціонального навантаження
між ними.
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 передбачити обов’язкове занесення до протоколів засідань комітетів
результатів поіменних голосувань.
 передбачити створення при всіх комітетах - громадських рад з метою
визначення найбільш актуальних проблем правового регулювання
суспільних відносин;
 запровадити процедури громадських консультацій щодо проектів законів,
які мають значний вплив на певну сферу суспільних відносин.
Наступним органом Верховної Ради України, через який здійснюється
парламентський контроль є тимчасові комісії – це колегіальний тимчасовий
орган, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом
проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.
Зазначений орган має також низку недоліків в здійснюваній діяльності,
зокрема: нечіткість мандату тимчасових комісій, недосконалість засад
формування таких комісій, недостатній рівень публічної роботи. Враховуючи
мінуси та недоліки роботи тимчасових комісій, потрібно працювати над
системою удосконалення їхньої діяльності, через визначення чітких меж
контрольних повноважень цих комісій, запровадження пропорційного
принципу формування комісій (тобто 50% - парламентської коаліції, 50% парламентської меншості), а також створення механізмів підвищення публічної
роботи комісій.
Що ж до підвищення ефективності парламентського контролю за
дотриманням прав і свобод людини і громадянина потрібно внести зміни до ЗУ
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», де встановити:
строки перебування однієї і тієї ж особи на посаді Уповноваженого, та
забезпечити механізм прозорості його діяльності, визначити загальні засади
внутрішньої організації діяльності Уповноваженого, через створення
представництв в усіх регіонах. [2]
Отже, сучасна модель здійснення парламентського контролю в Україні
має низку недоліків, які потребують редагування, через врахування досвіду
країн з усталеними демократичними традиціями та з обов’язковим посиланням
на вітчизняні політико-правові реалій та досвід.
1.
2.
3.
4.
5.
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СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ ТА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ
У цій статті досліджується поняття механізму державної влади та
механізму реалізації функцій держави в контексті їх співвідношення.
Досліджуються елементи механізму державної влади та механізму реалізації
функцій держави.
Ключові слова: механізм державної влади, механізм реалізації функцій
держави, суб'єкт влади, здійснення державної влади, принцип поділу влади.
This article examines the concept of the mechanism of the government and the
mechanism of realization of state functions in the context of their relationship.
Examines the elements of the mechanism of the government and the implementation
mechanism of state functions.
Keywords: mechanism of state power, the mechanism of implementation of
state functions, the subject of power, the exercise of state power, the principle of
separation of powers.
Найважливіше призначення кожної держави полягає в тому, щоб згідно із
законодавством керувати суспільними справами. Кожна держава, як організація
політичної влади в суспільстві, як соціальний і політичний інститути, виявляє
себе у «зовнішніх» стосунках саме через практичне здійснення цієї влади [1, с.
73].
Сутність механізму державної влади полягає в тому, що відображаючи
загальну волю громадян держави, вона здійснює цілевизначальний,
організуючий, регулюючий вплив на все суспільство що виражається в
здійснені владного впливу на суспільство. Слід зазначити, що державна влада
— це влада, яка здійснюється тільки державою та її органами і
характеризується суверенністю, універсальністю та здатністю владнопримусового впливу на поведінку всіх людей та їх організацій, що
забезпечується державно-правовими методами.
Як структурні елементи державної влади виділяють: суб'єкт влади, тобто
державу та її органи; об'єкт влади — людей, на підкорення поведінки яких
спрямована ця функція; владні відносини, через які здійснюється нав'язування
волі носія влади підлеглим;наявність у суб'єкта влади певного арсеналу засобів,
методів та способів, що дають йому можливість реально здійснювати свою
волю в суспільному житті;нормативну систему, що регламентує владну
діяльність [2, с. 217].
В процесі здійснення державної влади влада повинна виконувати функції
держави. Під функціями держави слід розуміти певні напрями її діяльності з
вирішення загальносуспільних справ громадянського суспільства, узгодження
та забезпечення інтересів його суб'єктів.
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Функціональний підхід до з'ясування сутності держави дає можливість
визначити її соціальну роль та призначення в суспільному житті, зміст
діяльності, завдання відповідно до того чи іншого історичного етапу розвитку,
механізм
держави,
за
допомогою
якого
вирішуються
питання
загальносуспільного значення та здійснюється управлінська діяльність. Функції
держави не є чимось сталим, раз і назавжди визначеним. Вони змінюються,
еволюціонізують разом з державою, відповідно до завдань, які ставить перед
нею суспільство. Водночас є функції, які тією чи іншою мірою притаманні
державам усіх історичних типів [1, с. 73].
Визначення функцій, їх коригування, відмирання одних і поява інших
відбуваються протягом усього історичного розвитку держави залежно від
сутності, змісту та характеру взаємовідносин суспільства і держави, завдань, які
суспільство ставить перед нею і вирішення яких залишає за собою.
Функція держави - це дуже широкий напрямок діяльності і вона не може
бути реалізована якою-небудь однією державною організацією. Кожна з
державних організацій має свої особливі функції, які відрізняються по
масштабу від державних функцій. Функції держави, власно кажучи,
виконуються сукупністю державних організацій [3, с. 256]. Функції державної
влади здійснюється через такі засоби її здійснення, як політика, адміністративні
акти, правові норми, економічне стимулювання, ідеологічний вплив, способи
примусу, що забезпечує функціонування державно-владного механізму.
Якщо порівнювати поняття «механізм державної влади» та «механізм
реалізації функцій держави» то слід зазначити, що механізм державної влади
повинен бути направлений на реалізацію функцій держави у відповідності із
законодавством України, саме для реалізації функцій держави і існує
державний механізм.
Механізм державної влади повинен якомога більш ефективно вирішувати
функції держави, витрачаючи якомога менше ресурсів при використовуванні
повноважень державної влади. Механізм державної влади повинен діяти
легітимними методами під час реалізації функцій держави, і передусім
керуватися інтересами держави та суспільства в своїй діяльності [4,с.215].
Важливу роль при здійснені функцій держави відіграє принцип поділу
влади. В основу принципу поділу влади покладено поділ єдиної за своєю
природою державної влади на відокремлені, взаємо врівноважені гілки, кожна з
яких являє собою систему державних органів. Обґрунтування принципу поділу
влади на три галузі полягає в тому, щоб поділити і збалансувати державновладні повноваження за принципом компетентності між різними державними
органами, встановити взаємний контроль, унеможливити узурпацію влади—
зосередження всіх повноважень або більшої їх частини у єдиному органі
державної влади або в посадової особи і тим самим запобігти сваволі. Влада в
демократичній державі у вигляді її трьох гілок є політичною формою
вираження влади народу.
Систему поділу влади доповнює система «стримувань і противаг».
Зазначена система допускає конкуренцію різних органів влади, наявність
засобів для їх взаємного стримування і підтримування відносної рівноваги сил.
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«Стримування» і «противаги», з одного боку, сприяють співробітництву і
взаємному пристосуванню органів влади, а з іншого боку — створюють поле
для конфліктів, які найчастіше вирішуються шляхом переговорів, угод і
компромісів. Незважаючи на певну неоднозначність цієї системи вона є одним
із основним інструментом дотримання демократії під час здійснення державної
влади [5, с. 100].
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Досліджували особливості інтерпретації і функціонування біблійного
тексту у драматургії М. Куліша, семантику сакральної символіки у
драмах автора та причини звернення митця до Святого Письма.
Ключові слова:біблійний образ, драма, міфосемантика, символ.
Дослідники драматургії М.Куліша неодноразово вказували на
інтертекстуальність п’єс цього автора, порівнюючи його доробок із творами Ж.Б. Мольєра, Г.Ібсена та Б.Брехта. Проте звернення М.Куліша до одного з
найвпливовіших текстів української та європейської культури – Святого
Письма – довго залишалося поза увагою літературознавців. Одними з перших
указують на використання митцем біблійних образів Л.Залеська-Онишкевич та
С.Іванюк. Також деякі біблійні символи та мотиви розглядають у своїх статтях
О.Когут, І.Лисенко, Т. Плахтій.
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Мета нашої статті – дослідити особливості інтерпретації і функціонування
біблійного тексту у драматургії М. Куліша;визначити місце та роль біблійних
мотивів, символів та образів у творах драматурга; розкрити значення сакральної
символіки у драмахавтора та окреслити причини звернення митця до Святого
Письма.
Як справедливо твердить Т.Плахтій, час, коли творив видатний митець ХХ
століття М.Куліш, відзначався нівелюванням всього національного,
традиційного 6.
МиколаКуліш у своїх драмах зображуєлюдство, збожеволілевід зла,
прокляте Богом і одержимеДияволом. Символічною в цьомуплані є
третядіяп'єси «НароднийМалахій», щовідбувається в психіатричнійлікарні на
Сабуровійдачі. Божевільня – метафоричний образ стану суспільства, в
якомуперебуваєголовний герой творуМалахій Стаканчик і з якого він
намагаєтьсявирватись.
У
однійіз
ремарок
першоїсценицієїдії
М.Кулішзмальовує Стаканчика в оточеннітемних сил: «Заклякли, закружляли
над
Малахіємусаду
в
Сабуровцігайворонидзюбаті»
[5,
с.15].
У
християнськійміфологіїсимволікагайворона «ототожнюєтьсязісмертю і злом,
тому він став символом Диявола й провісникомзагибелі» [1, с.124]. Цікавою є
такожрепліка одного з божевільних: «Гей, чорні! Помовчіть! Тож не
встигщесвітБог створити, як вони небо вкрили й поклювали першу золоту
зорю, із сонця решето зробили…Темно мені й холодно!...(сумно кричав на
гайворонів один і звернувся до Малахія). Реформуй сонце» [5, с.74].
У словнику-довіднику «Знаки української етнокультури» значення слова
«ворон» трактується так: «(…) великий хижий птах із блискучим чорно-синім
оперенням, що живе подалі від осель (перев. в лісі); нечистий птах, пов'язаний
зі світом мертвих; не користується симпатіями передусім через чорне
оперення; з глибокої давнини вважається лиховісним птахом, вісником смерті,
що широко відбито в українському фольклорі, коли кричить крук, спльовують,
як і в тих випадках, коли бояться зурочення або пристріту; (…) коли сяде біля
хати й тричі крякне — жди недоброго; разом з тим ворон вважається й мудрим
віщуном, бо живе сто, а то й триста років і знає багато таємниць; може
передбачити смерть, нашестя ворогів (…)» 3, с. 115.
УхворійуявіМалахія в боротьбі добра зі злом перемогу над Богом
одержуєДиявол.
Як
бачимо,
М.Кулішцієюреплікоюще
в
1927
роціпророкувавпоявусталінських «воронків», щобудутьприїжджати за людьми
вночі й відвозити їх у безвість[6].Крукиперетворили сонце на решето. Сонце
джерелоенергії та тепла, воно є символом Марії й Ісуса Христа. Згадка про
цей символ є вСтаромузаповіті, в книзі пророка Малахія: «А для вас,
хтойменнямогобоїться, зійде Сонце Правди та лікування в проміннях його» [4,
с.472].
Словник символів під редакцією О. Потапенка подає значення сонця як
символу «Всевидящого божества; Вищої космічної сили; центру буття та
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інтуїтивного знання; осяяння; слави; величі; правосуддя; Матері Світу; Центру;
Бога-отця» 7, с.102.
Одному з хворихізСабуровоїдачіввижається, нібито він на плечах носить
великого удава, що «хвіст його волочиться десь по той біксвіту» [5, с.74]. Змій є
«символом
людськоїзради,
в
християнськомумистецтвігаспидсимволізувавприсутністьДиявола
та
злих
сил»[3, с. 24]. Змій – єдинатварина, вигнана Богом із раю за підступність,  у
драмі «НароднийМалахій» є символом нечистого сумління. «Це ж удав
всесвітнє зло. І тільки я впущу його  він задавить увесь світ… Поможіть»,
вигукує в розпачі один ізгероїв «Народного Малахія»[5, с.78]. «Гадюка (змія)
символ енергії життя; воскресіння і водночассмерті; кругообігуявищ; інтуїції;
глибокоїмудрості; прихованихзнань; духовнихскарбів. Гадюка  символ злоби,
люті, підступності, лукавства, знаряддя кари Божої, спокуси. На думку вчених,
змія є символом та атрибутом активних сил (позитивних та негативних),
якікеруютьсвітом. Широко відомийгностичний (теософічний) символ
Уроборосазмії, яка кусаєсвійвласнийхвіст. Цеозначаєвічність, опору світу.
Окрім того, змія означала такожсублімаціюособистості, тобтовідхідвід
«мирського життя» і посвячення себе лишедуховнимустремлінням»7,с.154.
У сьомій сцені третьої дії драми Малахій Стаканчик наочно показує
народу як треба реформувати людину: «Він накриває кожного голубим
покривалом, повчає, переконує, потім робить майже магічний рух рукою, і тоді
з-під голубого покривала виходить оновлена людина (…)» [5, с. 79].
«Накриванняголови —старовиннийобрядовий акт, шосимволізувавпосвяту
духам чи божеству» 1, с.140.
Утопіямріїстворитиангелоподібнулюдинуновоїформаціївикривається
в
«НародномуМалахії». МиколаКулішстворює образ Малахія Стаканчика,
якомуздається, що він «справді творить якусьпрекрасну голубу симфонію, не
помічаючи того, що дудка гугнявіла йлунала диким дисонансом» 5, с. 25.
ТрагедіяМалахіяцетрагедіялюдства, приреченогоблукатиманівцямиісторії з
утопічнимигаслами, трагедіялюдини, жертва якоїсумнівна.
У драмі «НароднийМалахій» протиставляєтьсясимволікабілого й
червоногокольорів. У дитячихспогадахМалахія Бог сходить на землю як
«дідоксивенький у білійодежі» [5, с.71]. ВіншомувидінніМалахія «підходить до
старенького Бога хтось у червоному, лиця не видно й кидає гранату» [5, с.64
].Отже, білийколір символізує божественне начало, а червонийдиявольське.
АджеуНовомуЗаповіті в Апокаліпсисі великий дракон  символ сатани,
зображуєтьсячервоним [4, с.471].
Малахій же постає провісником апокаліпсису та пришестя Диявола.
Недаремно в одній зі своїх промов Стаканчик відтворює картину кінця світу:
«Чуєте грім?… Дивіться, падаєрозбите небо, от сорок мучениківсторч головою,
Христос і Магомет, Адам і Апокаліпсис раком летять…» [5, с.71].
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«Апокаліпсис — остання книга Нового Заповіту, написана святим
євангелістомІоанном; описує в загальних образах останніднісвіту, прихід
антихриста та різнікатастрофи, щосупроводятьціостанніжахливідні; символізує
вселенську катастрофу 3, с. 16.
Слідтакожзвернутиувагу
на
кабалістичнусимволікуп'єси
«НароднийМалахій». Так, утопічна мета Малахіямає номер із числом звірини
666 [5, с.65]. Один ізгероївп'єси, божевільний, розповідаючи про жінок, яких
знав, підсумовує: «Заждіть! Разом сто сімжінок за п'ятнадцятьроків,
чотирнадцятьтисячп'ятсоттридцять...» [5, с.66]. Сума числа 14530 становить 13
 число диявола.
Символічного
і
так
само
прогностичногозначення
в
творахМ.Кулішанабуває й число 37  номер квартири, вякійпроживаєМалахій
Стаканчик [5, с.69]. Драматург точно пророкуєапокаліптичний час
володарювання
Антихриста,
кульмінаційнийріксталінськоготерору,
ріквласноїсмерті. Як бачимо, числовасимволікавідіграєнадзвичайновелику роль
ухудожньомусвіті МиколиКуліша, бонаснажена геніальнимпровидінням [6].
Як справедливо твердить Т. Плахтій, у «Патетичнійсонаті»
М.Кулішарозкриваютьсяглибинисамотньоїдуші, щоперетворилася без Христа
на
пекло.
Ми
маємозмогуспоглядатидушевні
муки
людининапередоднівідродження, в момент найпотаємнішогопроявусвятої
любові[6].
Так,навіть у фантазіяхгероїні «Патетичноїсонати» Марини «з
вікнавиглядає стара баба в чорномурозлукачи смерть» 5, с. 159. «Чорний –
колірночі, Чорнобога, а значить смерті, трауру та горя – загибелівсього,
щоживе і дихає» 1, с. 474. Дія «Патетичноїсонати» відображає той інтервал
часу,
якийлюдинавстигає
пройти
віднародження
до
смерті.
В
цьомутворіпануємістеріальний час, якийпереважновідтворюєвічне. Л.ЗалеськаОнишкевичвідзначаєспільністьп'єси «Патетична соната» з літургією. Звернення
М.Куліша до цього жанру є творчимзасвоєннямбароковихтрадицій2, с.107.
У кімнаті героя «Патетичноїсонати» ІлькаЮги «вкутумідяним удавом
виблискуєгелікон» [5, с.178]. Як
бачимо, в «Патетичнійсонаті»
М.Кулішстворює
образ-антипод
мідяного
удава.
Тут
зновупрочитуєтьсябіблійнаремінісценція. Аджеміднийзмій, відлитийМойсеєм,
був прототипом розіп'ятого спасителя: «І зробивМойсеймідяногозмія, і вставив
його на жердині. Й сталося, якщозмій покусав кого, то той дивився на
мідяногозміяі
жив!»
[4,
с.162].
Тожміднийзмійрепрезентує
в
«Патетичнійсонаті»
життєстверджуючу
«рятівну»
функціюміфу
про
воскресіння спасителя, а такожвиступає в п'єсі символом творчогонатхнення,
щомає
принести
порятунокспустошеним
душам.
Із
темою
біблійногорозп'яттяпов'язана й символікамісяця. Так, в однійіз ремарок
«Патетичноїсонати» зазначається: «(…) низько над обріємвиситьблідий,
пощерблений серп місяціврозп'ятий Христос» [5, с. 189]. Місяць як світило –
це «Око Лади», дитя Лади, що приходить з води і приносить свято Лади –
Купалу.
Місяць
і
зірки,
цімешканці
небесного
склепіння,
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представникисвященної
для
язичникасвітлоносноїстихії,
булившанованівособливихбожественних образах 1, с. 367. Тож у драмі
«Патетична соната» душу Ількарозтинає на жертовномухрестіневмолимий,
невблаганний час [6]. Слідзазначити, що лейтмотив смертідуші, що до
останньоїхвилинисвогоіснуваннязалишається в темрявісвоїхгріхів, проходить
майже через усідраматичні твори М.Куліша.
П'ятадія «Патетичноїсонати» починаєтьсяремаркою: «Іщеуявисобі,
друже, повнувулицюцвітуакації. Не проглянеш. На ґанку в Пероцьких прапор
ревкому паруском червоним повис. Сонце. Штиль» [5, с.221]. Як бачимо, в
драмізновувиявляєтьсясимволікациклічності. Згадка про сонце вказує на
присутність
Бога.
Натомістьчервоний
прапор

знак
тимчасовогопогамуваннядиявольських сил[6].Отже, у п’ятій дії п’єси
спостерігаємо протиставлення двох кольорів: білий цвіт акації – символ
відновлення та мрій про мирне майбутнє життя – та червоного як провісника
тероризму та кровопролиття.
Численнібагатоплановісимволиапокаліпсисувиразнопростежуються
в
іншійдраміМ.Куліша
«МакленіГрасі».
У
першійдіїцієїп'єсисвітгероїніАнеліпосміхається, як вітальний день: «Блакитний,
прекрасний, а оцей клен, нібиксьондз у золотійрисі...» [5, с. 262]. Клен (…) у
колядках виступаєСвітовим деревом; сполука клен-дерево уживається як
народнопоетичний образ таємничості, благодатноїсили3, с. 290.
Завдякияскравим метафорам М.Кулішстворюєсимволічні образи, одним
ізяких є висохле дерево життя, якеможнатрактувати як символ остаточного
морального занепаду героя драми «МакленаГраса» Зброжека, що, ставши
банкрутом, не може знайтисенс у житті: «Та й для чогожити, якщо криза
засушила дерево життя, дерево із золотим листям. Нема листя! Облетіло! Один
сухийчорнийстовбур, на якому скоро повисне трупом світ!» 5, с. 285. Клен є
символом премудростіБожої [4, с.399]. І якщо в біблійнійміфологіїквітуче
дерево символізує життя, святість, надію, то засохлеабочорне дерево
асоціюєтьсязісмертю [1, с. 63]. У даномувипадку– смертю не тількифізичною, а
й духовною. Ухристиянстві Дереву Добра протиставляється Дерево Зла, або
Дерево
Пізнання,
щонагадувало
про
передденьзагибелілюдствапіслягріхопадіння Адама й Єви. Як бачимо,
МиколаКулішзновустворює
образи-антитези.
Тут
констатуємозасвоєннятрадиційбарокового театру, що «грає антитезами, на яких
заснована релігійна картина світу [6].
Необхіднотакожвідзначитибагатоплановістьсимволікиантисвіту в п'єсі
«МакленаГраса». У ційдрамісуспільствозображено у передденьапокаліпсису,
коли забули про Бога, а світ став «темний і незрозумілий як підвал» [5, с. 292].
Темрява символізує відсутністьсвітла й Бога в людських душах. Люди, за
словами Зброжека, хворі на астму, яка «давить увесь світ» [5, с.286]. Астма
може бути потрактована як символ заповненнясвіту злом. Польща,
девідбуваєтьсядіяп'єси «МакленаГраса»,лишеалегоричний образ світу, в якому
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балом править Сатана: «У старійПольщішумитькривавийбенкет. Кров,
звичайно, як вино, а вино  як кров» [5,с.282].
Герой драми маклер Зброжеквирішуєзаробити на своїйсмертігроші, а
отже, продати свою душу Дияволу. Макленастріляє в Зброжека, але рве
запропоновані ним гроші. Цядія є символічнимвбивствомДиявола. Взятигроші–
означало б прийняття зла[6]. Тут звучитьвідлунняархаїчного сюжету про
скасування старого божества, розривання на частини й засівання землі
шматками його тіла, післячогооновлюється і Бог, і людина.
Отже, у релігійнійсимволіцізакладенеглибокевнутрішнєнаповнення, яке
не зникаєпротягомстоліть, вона відбиваєспоконвічне, духовнетільки для
глибоковіруючих людей.Образ гармонії в драмах репрезентують символи
першооснови, котрими виступають Сонце, Бог і Любов. Композиції п'єс
М.Куліша будуються на принципі протиставлення. Символічні поняття
утворюють пари, викликаючи зі світу ідей свої протилежності. Так,
диявольському образу удава протиставляється образ мідяного удава символу
розіп'ятогоХриста, образу дракона  образ Бога, чорному засохлому дереву 
образ
золотого
клена,
сонцю
образ
місяця,
диявольськомучервономукольоровібожественнийбілий [6].
Біблійнімотиви
та
образи
допомогли
М.Кулішеві
не
тількизнайтиуніверсальний
код
для
глядача
й
читача,
а
й
висловитисупротивтимзасобам,
яківикористовуваларадянськавлада
для
твореннявласного канону та ієрархії. Для драматурга релігійні символи, алюзії
– цеможливістьпоєднатиземний і сакральний час, піднестиконкретні проблему,
образ, подію до масштабівзагальнолюдських, до вимірівхристиянськоїісторії.
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MYTHOSEMANTICS OF BIBLICAL IMAGES IN MYKOLA KULISH’S
DRAMATIC ART
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Features of the interpretation and functioning of biblical text in M. Kulish’s dramatic
art, semantics of sacred symbolism in author’s dramas and the reasons for appealing
of the artist to Scriptures are examined.
Keywords: biblical image, drama, mythosemantics, symbol.
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МІСЦЕ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ СУДІВ
ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
У статті досліджується статус Верховного Суду України як найвищого
судового органу у системі судів загальної юрисдикції
Ключові слова: система судів загальної юрисдикції, Верховний Суд
України, інстанційність
the status of the Supreme Court of Ukraine as the highest judicial body in the
system of courts of general jurisdiction
Keywords: system of courts of general jurisdiction, the Supreme Court of
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Складовою сучасних процесів державного будівництва в Україні є судова
реформа, а в змісті судової реформи слід виділити проблему визначення ролі
Верховного Суду України в системі судів загальної юрисдикції.
У науковій літературі виділяється три етапи розвитку Верховного Суду
України з набуття незалежності:
І – розпочався з проголошення незалежності України, Верховний Суд
почав відповідати своїй назві по суті;
ІІ – здобуття вищою судовою інстанцією статусу незалежного органу в
системі поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову;
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ІІІ – третій період новітнього розвитку Верховного Суду України
пов’язаний з утвердженням його ролі як останньої судової інстанції в механізмі
судового захисту прав людини [1, c. 117-118].
Останнім часом проблеми функціонування Верховного Суду України в
системі судочинства піднімалися в роботах В.В. Комарова, К.В. Гусарова, Д.Д.
Луспеника, О.С. Ткачука, В.В. Сердюка, І.Б. Шицького та ін.
Проблеми структури судової системи – предмет наукового пошуку
вітчизняних і зарубіжних правників. Зокрема, В.Д. Бринцев наголошує на
потребі побудови п'ятирівневої структури судів, виокремлюючи при цьому
дільничні суди як першу ланку судочинства, що утворюються громадами і
організаційно базуються на районних, міськрайонних, районних у містах судах.
Другий рівень (за автором - ланка) - окружні суди першої інстанції, які можуть
утворюватися на базі існуючих окружних адміністративних судів, до
підсудності яких необхідно віднести: а) розгляд скарг на рішення
територіальних виборчих комісій; б) розгляд кримінальних справ щодо
злочинів, за вчинення яких передбачено призначення покарання у виді
довічного позбавлення волі. Третій рівень - обласні і прирівняні до них суди.
Це єдиний апеляційний суд з кримінальної і цивільної (об'єднаної) юрисдикцій
з можливістю реалізації принципу спеціалізації шляхом створення відповідних
судових палат - адміністративної, господарської, із загальних цивільних справ,
кримінальної. Четвертий рівень - регіональні суди касаційної інстанції, які
утворюються шляхом злиття існуючих апеляційних адміністративних та
апеляційних господарських судів, у складі яких створюються палати
касаційного контролю за рішенням дільничних судів. П'ятий рівень Верховний Суд України, у якому крім палат цивільної і кримінальної
юрисдикцій утворюється конституційна палата та Департамент організаційного
забезпечення [5, с. 17-18].
Основний Закон України зазначив: «Найвищим судовим органом у
системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України (ч. 2 ст. 125).
Розглянемо більш детально позиції науковців про ознаки, що характеризують
правовий статус Верховного Суду України.
Значення терміну «найвищий» обумовлює найвищість Верховного Суду
України за кількома ознаками. В.В. Сердюк характеризую першу ознаку як
«найвищість в інстанційному сенсі, оскільки найвищий судовий орган не може
бути підпорядкований будь-якому іншому судовому органу, а його рішення
підлягати перевірці іншими судовими інстанціями, оскільки він, як правило,
постановляє остаточне рішення по справі, коли сторонами вже вичерпано усі
можливі способи захисту своїх прав. Таке твердження випливає з аналізу норм
ст. 125 Конституції України, за змістом якої можливо прослідкувати складові
судової системи. Так, ч. 4 ст. 125 Основного Закону передбачає функціонування
місцевих та апеляційних судів. Частина 3 вищими судовими органами
спеціалізованих судів визначає відповідні вищі суди.
Усі зазначені суди — загальні та спеціалізовані — входять до системи
судів загальної юрисдикції, на чолі якої визначено Верховний Суд України.
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Тобто, він організаційно посідає найвище положення у системі судів загальної
юрисдикції та очолює судову ієрархію» 2, с. 138-139.
Друга ознака, що характеризує найвищий статус Верховного Суду
України в системі судів загальної юрисдикції — остаточність його рішень у
межах держави.
Третьою ознакою визначається комплекс повноважень Верховного Суду
України із здійснення правосуддя у визначених процесуальним законом
формах. Наразі Верховний Суд України не розглядає цивільні і кримінальні
справи по першій інстанції, а має повноваження касаційної, виняткової та
виключної інстанцій.
Четвертою, найбільш важливою ознакою найвищого статусу Верховного
Суду України, є виключність здійснюваних ним повноважень. Це означає, що
повноваження, які він виконує, має виконувати лише він і ніякий інший суд у
країні 2, с. 139-140.
Заслуговують на увагу нормотворчі аспекти діяльності Верховного Суду
України. Світова практика знає два підходи до визначення правової природи
рішень вищих судів: утворення обов’язкових для нижчих судів прецедентів
(країни загального права) та сукупність рішень (судова практика), які здатні
заповнювати прогалини законодавства (країни континентального права). Аналіз
правової природи рішень Верховного Суду України з конкретних справ
свідчить, що вони поєднують сутнісні ознаки прецедентів і правових положень
судової практики.
Як справедливо зазначає В.В. Комаров, «наявність у судовій системі саме
найвищої з точки зору функції та впливу на судову систему і правопорядок
судової інстанції призводить до певної збалансованості та гармонізації
механізму судового правозастосування» 4, с. 94.
Таким чином, Верховний Суд України грає значну роль у механізмі
забезпечення захисту прав і свобод людини, уніфікації судової практики судів
загальної юрисдикції.
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У статті розглядається політичне лідерство, зокрема визначаються
кількісні та якісні критерії ефективності діяльності лідера
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Питання про політичне лідepcтво тісно пов'язане з проблемою його
ефективності. Більшість дослідників, розмірковуючи про лідepcтво, мають на
увазі ефективне лідepcтво, тому пошук фактоpiв і критеpiїв політичного
лідepcтва призводить до виpiшення питання про його ефективність.
Важливу роль для характеристики політичного лідepcтва відіграють так
звані зовнішні, об'єктивні, інституціональні фактopи. Під ними розуміють
національно-істopичну ситуацію, в якій лідер здійснює свою діяльність, - її
характеризують політична культура та режим; нopмативні приписи даної
політичної системи. Деякі автopи відзначають фактop інституційної структури,
а також положення в ній лідepa. Серед зовнішніх фактоpiв можна позначити ті
ресурси, якими володіє лідер (адміністративні, матеpiальні, людські і т.д.),
політичну систему, в якій здійснюється лідepcтво, інституційний статус,
навколишнє середовище, послідовників [5, с. 83]. Таким чином, на фopмування
і діяльність політичного лідepa, так само як і на ефективність лідepcтва в
цілому, надає безумовне вплив політична система і режим, а також нopмативноправове поле, яке вони визначають; система інститутів влади і положення в ній
лідepa; політична ситуація, яку визначають час та місце здійснення лідepcтва.
«Обов'язкова умова лідepcтва - володіння владою в конкретних фopмальних чи
нефopмальних opганізаціях piзних piвнів і масштабу - від держави і навіть
групи держав до урядових установ, місцевого самоврядування або народних і
суспільних груп і рухів. Фopмалізована влада лідepa закpiплюється законом».
При цьому лідер має соціальну, психологічну та емоційну підтримку в
суспільстві, серед своїх послідовників.
У роботах багатьох автоpiв зустpiчається поняття «довкілля»
(Ж.-П.Блондель, Р.Елджі та ін), яке узагальнює ряд зовнішніх фактоpiв
ефективності політичного лідepcтва. Пояснюючи дане поняття, Р.Елджі
стверджує, що політичні лідери «діють в рамках інституційних структур,
істopичних сил і соціальних вимог в комплексі. Ці інститути, сили і вимоги
разом ствopюють навколишнє середовище для лідepcтва». Таким чином, під
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навколишнім середовищем розуміють ті умови, в яких здійснюється політичне
лідepcтво .
Говopячи про інституційній структури, дослідники розуміють інститути
та механізми, якими обумовлено положення лідepa, при цьому виділяють три її
аспекти: структура ресурсів у рамках виконавчої гілки влади, структура
ресурсів та їх розподіл між виконавчою та іншими гілками влади, а також piвні
влади, й, кpiм того, структура ресурсів та їх розподіл у політичних партіях. Ж.П.Блондель в цьому зв'язку каже про методи та інструменти, за допомогою
яких політичні лідери можуть домогтися ефективності: «Інструменти
включають «становище», тобто ту законну і конституційну позицію, якою лідер
володіє, і спосіб opганізації відносин між лідepaми та їх безпoceреднім
«оточенням».
При аналізі інституційної структури як чинника ефективності
політичного лідepcтва неможливо залишити без уваги фopму правління і
політичний режим, оскільки вони визначають спосіб досягнення влади, місце в
ній лідepa, його мотивацію, ствopюють певні умови для цілей і політичних
ініціатив лідеpiв [3, с. 88]. Так в умовах абсолютної монархії механізмом
досягнення й утримання влади є сам факт «перебування на троні» глави
держави, що визнається достатньою підставою виконання ним цієї ролі у
тимчасових межах, обмежених лише його відходом з життя. Тому
визначальним фактopом політичного лідepcтва і його ефективності в цих
умовах є інституціональний статус. Відповідно до логіки даного дослідження,
про монархів можна говopити як про лідеpiв, що володіють безмежним
незаперечним автopитетом в силу їх перебування при владі.
Говopячи про республіканську фopму правління, уявляється необхідним
відзначити piзницю в здійсненні лідepcтва для президентських і
парламентських республік. Ця piзниця полягає, насамперед, у ролі
загальнонаціонального лідepa (президент, прем'єр -міністр, канцлер), у
механізмі досягнення влади, а також його повноваженнях. У президентських
республіках президент обирається всенародно, отримуючи таким чином
підтримку і схвалення безпoceредньо з боку населення, і володіє при цьому
більш широким колом повноважень, тому в даному випадку лідepcтво
президента має велику значимість, а його ефективність залежить, насамперед,
від особистісних якостей та здібностей, а також від підтримки населення.
Конституційний поділ влади і плюралістичне суспільство в США зумовлюють
пряму залежність ефективної діяльності президента від його здатності впливати
на процес фopмування коаліцій на підтримку своїм курсом. У парламентських
республіках комунікація опoceредкована, пoceредником тут виступає
парламент. Глава держави, як правило, вибирається парламентом [2]. Таким
чином, «перша особа» не залежить безпoceредньо від підтримки населення, що
визначає інший характер лідepcтва, його цілі та мотиви, які, в свою чергу,
впливають на його ефективність. Безумовно вплив на політичне лідepcтво надає
режим. Політичний режим також визначає механізм фopмування лідepcтва і
характер його здійснення, детермінує стиль лідepa, його мотивацію, взаємини з
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середовищем, а також комунікацію, кpiм того передбачає наявність у політика
певних особистісних якостей.
Ефективність політичного лідepcтва, а також її ступінь, можна оцінити за
допомогою конкретних показників. Кількісними критеpiями ефективного
лідepcтва є ті показники, які представляють сукупність його оцінок
громадянами. Виділити кількісні критеpiї ефективності представляється
можливим, викopистовуючи матеpiали опитувань громадської думки, а також
дані електopальної статистики. На основі кількісних методів аналізу
складаються piзні рейтинги політиків, які є конкретним кількісним вираженням
оцінок ефективності політичного лідepcтва.
Таким чином, для вивчення ставлення громадян до політичних лідеpiв
доцільно також викopистовувати piзні рейтинги. Число отриманих політиком
голосів визначає його рейтинг, його політичну успішність. При цьому, цілком
очевидно, що на динаміку сприйняття політичних діячів впливає фактop
ситуації, конкретні політичні події і реакція на них політиків.
Існують кількісні та якісні критеpiї ефективності політичного лідepcтва.
Якщо мова йде про ефективність політичного лідepcтва в оцінках громадян, то
картина була б неповною без аналізу взаємозв'язку даних критеpiїв. Для цього,
кpiм теopетичних конструкцій, необхідно скopистатися емпіричними даними.
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У статті досліджується та аналізується інститут президентства,як
особлива форма правління політичної системи суспільства та визначаються
перспективи його розвитку в Україні.
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Інститут президентства в Україні було впроваджено у зв’язку із набуттям
країною статусу незалежної держави. Розвиток сучасних державотворчих
процесів в Україні характеризується динамічністю та прагматизмом,
прагненням усіх суб’єктів державно-управлінських відносин узгодити державні
інтереси з інтересами громадянського суспільства та правами і свободами
людини й громадянина
Вірне визначення поняття інституту президентства, розуміння його місця
в політичній системі суспільства має велике теоретичне і практичне значення.
Перш ніж говорити про інститут президентства необхідно з'ясувати, що означає
сам термін «інститут». В буденному слововживанні термін «інститут»
використовується по-різному. В науці цьому терміну додається свій зміст.Суть
«інституту президентства» можна визначити як інтеграційний правовий
інститут, мета якого полягає в узгодженні діяльності інститутів державної
влади. В юридичній науці поняття «президент» проектується на поняття
«інститут президентства», який визначається як сукупність державно-правових
(конституційних) норм, що регулюють формування і функціонування
президентської влади. країні [5].
Будучи по характеру інтеграційним,поняття інституту президентства має
величезне операційне значення при аналізі складних, багатопланових проблем,
що дозволяли визначити єство і з'ясувати основні напрями еволюції політичної
реальності. Проте, в сучасній науці, як на Заході, так і на Сході відсутнє єдине
загальноприйняте трактування цього терміну. Таке положення певною мірою
залишає за фахівцями широку свободу вибору тих або інших дефініцій при
дослідженні розвертання політичного процесу і особливостей виникнення і
становлення інституту президентства в якій-небудь конкретній країні [1,с.223].
Переосмислення ролі і місця зазначеного інституту в системі вищих
органів державної влади, необхідно зрештою у контексті становлення України
як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної та правової держави.
На думку В.Мельниченка юридичне закріплення зосередження у глави
держави значного обсягу якщо не формально, то фактично дискреційних
повноважень істотно вплинуло на весь механізм здійснення державної влади.
[2,с.20]
Критичне переосмислення зростання ролі президента зумовили спробу
зменшити цю роль,але так, щоб стратегічні важелі впливу на здійснення
державної влади залишилися у глави держави.Конституційна реформа 2004 р.,
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задекларувавши перерозподіл повноважень вищих органів влади зберегла два
сильних політичних центри на вищому рівні. Значною мірою прихований
конфлікт між системою виконавчої влади на чолі з Президентом України і
Верховною Радою України змінився відкритим протистоянням між главою
держави і урядом, який спирається на підтримку парламентської більшості.
Окреслення перспектив розвитку інституту президентства в Україні на
думку В.Мельниченка, має ґрунтуватися на таких засадничих положеннях :
1.Безумовна пріоритетність розвитку України як демократичної та
правової держави передбачає демократичний характер обрання та
функціонування загальнонаціонального представницького органу та його
результативний вплив на здійснення державного управління.
2. Президент України є одноособовим державним органом, наділеним
відповідними правообов`язками, що постає невід’ємною складовою цілісної та
функціональної системи цих органів і має діяти на основі, в межах повноважень
та у спосіб, визначений Конституцією та законами України.
3.Конституційний механізм здійснення державної влади може
передбачати певні преференції для глави держави виключно за умови широкої
соціальної підтримки,яка, зокрема спирається на парламентську більшість
4.Українське суспільство є вельми строкатим за своїм складом з
глибинними суперечностями та значною соціально-економічною та ідейнополітичною диференціацією. Недоцільно юридично закріплювати здійснення
главою держави функцій, які б сприймалися як нав’язування однією частиною
суспільства своїх цінностей, ідеалів та переконань – іншій з використанням
засобів державного впливу.
5.Коригування Основного Закону України в тій частині, що стосується
глави держави, має бути дуже зваженим і обережним, а головніше – системним
процесом. Слід керуватися тим, що юридичні є тільки моделлю бажаних
суспільних відносин [2,с.21].
З огляду на окресленні перспективи,основними напрямками
удосконалення статусу президентства в Україні має стати:
По-перше - реалізація основних конституційних положень щодо
характеристики України як правової, демократичної і соціальної держави та
визначення президентської влади в Україні та її місця і ролі у системі
державної влади. По-друге - удосконалення існуючої правової норми і
прийняття нової, яка б регулювала суспільні відносини, пов'язані з діяльністю
Президента України.
На нашу думку, до цього переліку буде доцільно додати удосконалення
правового регулювання взаємовідносин Президента України з Верховною
Радою України та органами державної виконавчої влади і формально наділити
Президента України, поряд з існуючими функціями, функцією узгодження
діяльності органів державної влади. Основою реалізації цих напрямків має бути
відповідне законодавство.
Подальший розвиток президентства в Україні є похідним від визначення
статусу України як правової, демократичної, соціальної держави (ст. 1
Конституції України). З цих характеристик держави як соціальної, правової і
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демократичної, насамперед, важливою видається її характеристика як
політичного арбітра у вирішенні внутрішніх питань. З політичним арбітражем
держави (у даному випадку мова іде про Україну) прямо пов'язаний арбітраж її
глави як уособлення цієї держави.
Президент (хоча і обраний всенародно) як орган в державі, не може
стояти над гілками влади, бо це дає йому фактично неконтрольовану владу і
відповідно ні про яку демократичну і правову державу не може іти мова. Саме
тому, варто зауважити той факт, що в Україні всенародно обраний глава
держави де-юре не відноситься до якоїсь із гілок влади, а є як окрема –
президентська, оскільки інститут президентства не відповідальний перед
жодною з гілок влади і не відповідає за жодну, навіть виконавчу (навпаки уряд
відповідальний перед президентом котрий його призначає, а парламент
затверджує). Тому ми можемо про Президента України говорити як про главу
держави з контролюючою, формуючою, арбітражною функціями [6.с.346].
Нині в Україні відбувається політико-правова реформа, яка передбачає
перерозподіл ряду функцій і повноважень законодавчої і виконавчої гілок
державної влади, а також Президента України, що об’єктивно передбачає
створення фундаментальних теоретичних основ подальшого функціонування
інституту президентства. Президент повинен залишатися главою держави, але
при цьому його повноваження мають бути збалансовані з механізмами їхньої
реалізації. Велика концентрація повноважень в руках Президента призводить
до функціонального паралічу владного механізму. Проблеми нагромаджуються,
однак вирішити їх Президент інституційно не спроможний, а Уряд позбавлений
самостійності. Гарант Конституції за її чинною редакцією отримує широкі
повноваження і контроль над виконавчою гілкою влади: призначає та припиняє
повноваження прем'єра, членів Кабінету Міністрів, керівників інших
центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних
адміністрацій, Генерального прокурора.
На противагу Конституції зразка 2004 року, коли президент вносив
подання про призначення кандидатури прем'єра за пропозицією коаліції
депутатських фракцій у Верховній раді.
Отже очевидною є доцільність повернення влади народу через парламент,
шляхом переходу до редакції Конституції 2004 року. Це послужить поштовхом
до виходу із політичної кризи та децентралізації влади в Україні.
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ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
У статті сформульовано поняття та особливості судово-правової
реформи, а також проаналізовано зміст та втілення у життя Концепції
судово-правової реформи в Україні.
The authors formulate the concept and characteristics of the judicial-legal
reform, as well as analyzes the content and implementation of a Concept of judicial
reform in Ukraine.
Ключові слова: судово-правова реформа, судова влада, Верховний суд,
концепція судово-правової реформи.
Однією з передумов становлення в Україні правової держави, додержання
її стандартів являється відношення до свободи та недоторканності людини,
здійснення правосуддя відповідно до вимог Конституції та чинного
законодавства. Суд відіграє в житті будь-якої держави важливе значення.
Винятково важливою є роль суду як органу, призначеного для розв’язання
конфліктів з метою захисту прав та законних інтересів людини і громадянина.
Отже, судово-правова реформа для нашої країни життєво необхідна.
Судово-правова реформа – комплекс заходів законодавчого та
організаційно-правового характеру, спрямованих на демократизацію і
підвищення якості правосуддя у державі [1, c. 32].
Головною метою судово-правової реформи і формування незалежної
судової влади є перебудова судової системи, створення нового законодавства,
вдосконалення форм судочинства.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: шляхом
ефективного розмежування повноважень гарантувати самостійність і
незалежність судових органів від впливу законодавчої і виконавчої влади;
реалізувати демократичні ідеї правосуддя, вироблені світовою практикою і
наукою; створити систему законодавства про судоустрій, яке б забезпечило
незалежність судової влади; поступово здійснити спеціалізацію судів;
максимально наблизити суди до населення; чітко визначити компетенцію
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різних ланок судової системи; гарантувати право громадянина на розгляд його
справи компетентним, незалежним і неупередженим судом [3, c. 14].
Необхідність проведення судово-правової реформи диктується трьома
причинами. Перша — набуття Україною статусу незалежної держави, яка мала
сформувати нові органи державної влади на нових демократичних засадах,
спроможних діяти достатньо ефективно для досягнення поставлених цілей.
Друга – роль суду в суспільному житті, його можливостей захистити права і
свободу людини та громадянина. Третя — кризовий стан як самої судової
системи, так і правової системи України в цілому [5, c. 38].
Визначені такі принципи судово-правової реформи, як відповідність
нормативних актів з питань діяльності судів і органів юстиції вимогам
міжнародних угод, ратифікованих Україною; радикальне реформування
матеріального і процесуального законодавства; виключення з кримінального
закону діянь, які в сучасних умовах не можуть визнаватись злочинами;
реформування системи кримінальних покарань; диференціювання форм
судочинства, зокрема залежно від ступеню тяжкості злочину; встановлення
судового контролю за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень
слідчих органів, які обмежують права громадян.
Судово-правова реформа була запланована у три етапи. На першому
пропонувалося внести зміни до Закону "Про судоустрій України" [2, c. 58],
прийняти закони про Конституційний Суд України, адвокатуру, про судоустрій
і статус суддів, про нотаріат України, про акти громадянського стану, про
судову експертизу.
На другому етапі передбачалось: створити адміністративні суди,
завершити створення Інституту законодавства і правової реформи.
Третій етап передбачав вивчення і узагальнення ефективності судовоправової реформи, внесення змін до чинного законодавства з питань
удосконалення діяльності судової влади, реалізацію наукових програм з
удосконалення судово-правової реформи [4, c. 62].
Отже, судова реформа – тривалий і тернистий шлях до становлення
правової держави. Українська юридична система, не зважаючи на ряд істотних
недоліків, робить кроки, щоб набути більш цивілізованої форми. Продовження
судової реформи в Україні дасть змогу оновити в повному обсязі процесуальне
законодавство, започаткувати створення нової системи спеціалізованих судів,
перейти до реформування правоохоронних органів України, забезпечивши тим
самим правопорядок в Україні, характерний для правової держави.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано окремі наукові підходи щодо визначення
поняття «публічна влада», досліджено характерні риси органів публічної
влади, принципи їх організації та функціонування, система.
Ключові слова: публічна влада, органи публічної влади.
This paper examines some scientific approaches to the definition of "public authority",
investigated the characteristics of public authorities, the principles of organization and
functioning of the system.
Key words: public authorities.
Відповідно до ст. 6 Конституції України, державна влада здійснюється на
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову [1]. Дослідження
проблеми організації і функціонування органів публічної влади є одним з
основних напрямів юридичної науки. Важливе місце при цьому приділяється
вивченню основних принципів на яких ґрунтується діяльність вищезазначених
органів, їх системи та ознак.
У великому тлумачному словнику сучасної української мови “влада”
визначається як “право керувати державою, політичне панування” [2].
М. Вебер, Дж. Френч, Б. Рейвен, П. Блау, Д. Ронг та ін. давали поняття “влада”
як пануюче становище окремих соціальних груп у суспільстві (“володіння
владою”). Е. Кеплен, Г. Саймон, Р. Даль, Н. Полсбі та ін. визначали поняття
“влада” як засіб чи інструмент, що використовується певними соціальними
одиницями суспільства для досягнення власних цілей (“використання влади”).
Згідно з великим тлумачним словником сучасної української мови,
“публічний” – це такий, який відбувається в присутності публіки, людей,
прилюдний” [2]. За Леслі Пала, публічний – це державна (або публічна) влада
для розв′язання певної проблеми або сукупності взаємнопов′язаних проблем
[3].
За ствердженням В. Лісничого, публічна влада – це державна організація
політичного життя, що здійснюється за допомогою спеціального ієрархічно та
територіально організованого апарату, легітимного використання примусу та
права видавати нормативні акти, обов’язкові для всього населення. Крім
прямого примусу або заради його використання, держава в реалізації публічної

82

влади спирається на матеріальні та моральні імпульси, які досить помітно
впливають на ефективність реалізації владних повноважень [4].
Публічній владі притаманні такі ознаки:
- спрямованість на виконання суспільних завдань і функцій;
- функціонування через відповідні публічні інститути;
- легітимність, відособленість апарату, що здійснює цю владу, від
населення;
- об′єднання підвладних за територіальною ознакою;
- охоплення владою всіх осіб на відповідній території;
- безперервність функціонування; спрямованість на вирішення всіх справ
суспільного значення та інші.
Органи публічної влади - органи , що реалізують публічну владу в
суспільстві (державі). Органи публічної влади призначені для управління
суспільством (державою) на різних рівнях.
Система органів публічної влади в Україні – це сукупність установлених
Конституцією України органів державної влади і місцевого самоврядування,
що забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеку
держави й суспільства, вирішують питання соціально-економічного та
культурного будівництва [5]. Відповідно до положень Конституції України, ця
система поділяється на наступні ланки:
І. Система органів державної влади:
1. Глава держави – Президент України; 2. Єдиний орган законодавчої
влади (парламент); 3. Система державних органів виконавчої влади; 4. Система
державних органів судової влади.
II. Система органів влади Автономної Республіки Крим:
1. Єдиний представницький орган автономії – Верховна Рада Автономної
Республіки Крим; 2. Система органів виконавчої влади автономії.
IІІ. Система органів місцевого самоврядування:
1. Представницькі органи місцевого самоврядування; 2. Виконавчі
органи місцевого; 3. Органи самоорганізації населення [5].
Принципи організації й діяльності органів публічної влади – це
законодавчі відправні засади, ідеї, положення, які виступають базисом
формування, організації та функціонування органів публічної влади. Вони
поділяються на загальні принципи, що стосуються системи органів публічної
влади в цілому, і спеціальні, дія яких розповсюджується лише на окремі
підсистеми, ланки цієї системи чи на окремі органи публічної влади.
До загальних відносяться принципи, які закріплені в Основному Законі і
являють собою засади конституційного ладу України: вища соціальна цінність
людини, народний суверенітет, державний суверенітет, республіканізм,
демократизм, унітаризм, соціальна держава, правова держава, світська держава,
поділ влади, верховенство права, законність, позапартійність державної
служби, гласність та інші.
Спеціальні принципи організації та діяльності органів публічної влади є
такі, що визначають побудову й функціонування лише окремих видів органів
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державної влади і пов'язані зі специфікою здійснення відповідних видів
державної діяльності [6].
В результаті проведеного вище аналізу існуючих підходів до розуміння
поняття публічної влади, її ознак, принципів та системи, можна констатувати,
що публічна влада - це цілісна система органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, що здійснюють управління суспільно значущими
справами від імені та за дорученням суверена - народу, постійно діють в
правовому режимі при реалізації організаційно-розпорядчих функцій і
повноважень через визначені Конституцією України та законами України
форми реалізації управління справами держави і територіальних громад, які
функціонують згідно з їх статусами у всіх сферах і в територіальних одиницях
держави.
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Розвиток демократичної правової держави вимагає подальшого
вдосконалення судової гілки влади. Важливим кроком на шляху здійснення
судово-правової реформи, побудови сучасної судової системи, забезпечення
функціонування незалежної судової влади, є створення в Україні
конституційного органу держави – Вищої ради юстиції – це колегіальний,
незалежний, самостійний, внутрішньоструктурований державний орган, місце
якого визначається конституційним статусом серед інших органів держави,
контрольно-наглядовими
й
дисциплінарними
повноваженнями,
що
відповідальний за формування високопрофесійного суддівського корпусу та
контролює забезпечення гарантій його незалежності, а також здійснює нагляд
за законністю притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів і
прокурорів та розглядає дисциплінарні провадження стосовно суддів у
випадках, передбачених чинним законодавством [2].
Конституція України визначила, що правосуддя в Україні здійснюється
виключно судами, система судів загальної юрисдикції будується за принципами
територіальності та спеціалізації. Невід’ємною складовою системи судів
загальної юрисдикції є спеціалізовані господарські суди, адміністративноправове регулювання діяльності яких вимагає подальшого розвитку та
вдосконалення щодо забезпечення незалежного справедливого господарського
судочинства як результату ефективного захисту прав і законних інтересів
суб’єктів господарювання. Неефективне забезпечення прав і законних інтересів
суб’єктів господарювання є провідною проблемою сьогодення, оскільки
порушення їх призводить до збоїв у функціонуванні економіки, до втрати
надходжень податкових і обов’язкових соціальних платежів. У кінцевому
результаті – це невиконання зобов’язань держави перед соціально
незахищеними верствами населення, неналежне фінансування розвитку науки,
освіти, культури, збройних сил, правоохоронних органів тощо [3, с.151-154].
Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції утворює складне
системоутворююче поняття, яке характеризує дійсне положення Вищої ради
юстиції в системі державних органів та інших соціальних суб’єктів.
Елементами конституційно-правового статусу Вищої ради юстиції є:
правосуб’єктність, що опосередковується, насамперед, її поняттям, ознаками,
функціями, порядком формування та припинення повноважень; принципи
статусу; компетенція як важливий елемент статусу; гарантії, які забезпечують її
існування і функціонування, та відповідальність членів Вищої ради юстиції
України.
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Рада виступає демократичним органом, який покликаний виконувати свої
обов'язки на основі дотримання принципів законності, об'єктивності, гласності,
незалежності, демократизму, гуманізму, колегіальності, нормативності,
службової самостійності і відповідальності за дії чи бездіяльність. Що
стосується організаційно-функціональної структури у Вищій раді юстиції
створені секція з питань підготовки подань для призначення суддів уперше та
звільнення їх з посад та дисциплінарна секція для здійснення дисциплінарного
провадження, розгляду скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної
відповідальності і прийняття рішення про порушення суддями і прокурорами
вимог щодо несумісності. Враховуючи, що здійснення організаційнорозпорядчих та консультативно-дорадчих функцій покладено на Голову Вищої
ради юстиції, заступника Голови Вищої ради юстиції, секретарів секцій,
вважаю, що ці посадові особи також виступають окремим елементом
організаційно-функціональної структури Вищої ради юстиції [1].
Одним зі способів оптимізації роботи Вищої ради юстиції - ведіння
періодичного прийому громадян її членами, практику регулярних виїздів на
місця для ознайомлення з організацією суддівської діяльності в межах
перевірки звернень і скарг, вважаючи, що ці заходи сприятимуть
попередженню прояву несумлінного правосуддя.
Позитивний ефект мають виїзні засідання, потреба у проведенні яких може
виникнути для вивчення і розгляду конкретних питань на місцях. їх
ефективність залежатиме від старанності їх попередньої підготовки. У деяких
випадках доцільним може бути проведення спільних засідань Вищої ради
юстиції з представниками Державної судової адміністрації України,
кваліфікаційних комісій суддів, правоохоронних органів.
Потреба в активізації процесу проведення судово-правової реформи
свідчить про важливість використання низки нетрадиційних форм залучення
Вищої ради юстиції до сфери громадського життя суспільства для підвищення
ефективності виконання покладених на неї завдань. У цьому разі йдеться про
участь у роботі «круглих столів», науково-практичних конференцій, проведенні
зустрічей і консультацій, нагороджень. Завдяки подібній діяльності Вища рада
юстиції одержить можливість для всебічних контактів з представниками не
лише державних органів влади, а й юридичної науки, засобів масової
інформації, громадськими організаціями [4, с.18].
Неодноразово порушувалося питання про створення у складі Вищої ради
юстиції додаткового структурного підрозділу — Судової інспекції, що
дозволило б якісніше виконувати зростаючий обсяг роботи. Особливо плідно
міжнародне співробітництво розвивається у вигляді багатосторонньої
міжнародної взаємодії. Проявами цього стало встановлення тісних зв`язків з
Радою Європи з виконання Спільних програм Європейської Комісії та Ради
Європи щодо реформування правової та судової систем в Україні.
Важливою віхою діяльності Вищої ради юстиції стало її залучення, як
бенефіціарія, до Спільної програми Ради Європи та Європейської Комісії
"Україна: порядок відбору і призначення суддів, підготовка, дисциплінарна
відповідальність, управління судовими справами і методи альтернативного
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врегулювання спорів". Важливим стратегічним кроком у процесі розвитку
міжнародної активності Вищої ради юстиції може стати співробітництво з
Європейським об`єднанням рад юстицій (ЄОРЮ) [5, с.2-4].
Отже, охарактеризувавши правовий статус та повноваження Вищої ради
юстиції, основні завдання, склад і порядок формування, дослідили доцільність
роботи даного органу, висвітлити ряд проблематичних питань, які стосуються
цього спеціального інституту, безсумнівно можна вважати, що Вища рада
юстиції посідає вагоме місце в державній владі, а особливо в судовій гілці
влади.
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Статтю присвячено дослідженню проблеми виникнення та
запровадження системи стримувань і противаг як механізму організації та
функціонування системи державної влади в країнах-членах ЄС та Україні.
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Основою стабільного функціонування системи державної влади
демократичної держави є система стримувань і противаг, яка забезпечує
взаємну підконтрольність різних гілок і центрів державної влади та запобігає
концентрації влади в одній гілці чи в руках однієї особи.
Модель механізмів стримувань і противаг, прийнята у політичній практиці
демократичних країн, забезпечує:
 розподіл повноважень між органами державної влади;
 відносну самостійність ключових органів державної влади під час
здійснення їхніх повноважень;
 надання відповідних контрольних повноважень кожній гілці влади.
Відповідно до конфігурації відносин між вищими органами держави
виявляються відмінності між сучасними формами правління, які відзначаються
такими моделями поділу державної влади:
 «жорсткий»
поділ
влади
(притаманний
президентським
республікам);
 «м’який» поділ влади (парламентські республіки та парламентські
монархії);
 «змішаний» поділ влади (республіки зі змішаними формами
правління) [5, c. 24].
Політичні процеси в повоєнній Європі продемонстрували пряму
залежність ефективного функціонування парламентських форм правління з
«м’якою» моделлю поділу влади від типу партійної системи та типу політичної
культури в країні. Однак політико-правова практика запропонувала нові
підходи до реалізації принципу поділу функцій влади, насамперед у межах
концепції «раціоналізованого парламентаризму» [3]. Практичним вираженням
цієї концепції є організація системи стримувань і противаг у змішаних
республіках, що поєднує елементи парламентської і президентської форм
правління. Йдеться про подвійну відповідальність уряду перед парламентом і
президентом. Іншою, найважливішою особливістю організації влади у змішаній
республіці є її потенційна спроможність наближатися до режиму сильної
президентської влади (режим президенціалізму встановлюється у разі партійноідеологічної близькості парламентської більшості та президента країни) чи,
навпаки, режиму парламентаризму (встановлюється, коли президент країни та
парламентська більшість належать до опозиційних одна одній політичних сил).
Змішана форма правління є досить гнучкою і залежно від розстановки
політичних сил у парламенті набуває ознак або парламентсько-президентської,
або президентсько-парламентської.
Серед характерних ознак системи стримувань і противаг, притаманних
парламентським республікам, виокремлюють такі:
• здійснення повноважень глави держави (президента) і глави уряду
різними особами (в усіх країнах-членах ЄС);
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• обмеженість повноважень глави держави і водночас віднесеність
реальної компетенції у сфері виконавчої влади до уряду та його глави
(наприклад, ФРН, Італія, Австрія, Чехія, Словаччина, Угорщина);
• формування уряду парламентом за участі глави держави, яка є
переважно майже номінальною (практикується парламентський та
позапарламентський способи. Наприклад, в Італійській Республіці, Чеській
Республіці, Словацькій Республіці Президент призначає главу уряду і членів
уряду за пропозицією глави уряду з подальшою процедурою інвеститури в
парламенті. В Угорській республіці за пропозицією президента країни
призначається голова уряду та схвалюється програма урядової діяльності, після
чого за пропозицією глави уряду президент країни призначає членів уряду. У
ФРН за результатами консультацій у бундестазі президент країни вносить
кандидатуру федерального канцлера і після позитивного голосування
більшістю формально призначає главу уряду. В Естонській Республіці право
висувати главу уряду належить президенту республіки з подальшою
інвеститурою урядової програми. Після позитивного голосування за урядову
програму в парламенті президент призначає членів уряду за пропозицією глави
уряду);
• формальна політична відповідальність уряду (колективна та
індивідуальна) перед парламентом (усі країни з парламентською формою
правління);
• право глави держави розпустити парламент, яке, як правило, ефективно
контролює уряд (ФРН);
• фактичним центром здійснення державної влади завжди є не
представницький орган, а уряд [1, с. 91].
Аналіз системи стримувань і противаг в європейських країнах з
парламентською формою правління дозволяє дійти висновку, що всі важелі
реальної влади знаходяться у керівників політичних партій, яким належить
більшість місць у парламенті. Парламент при цьому виконує роль механізму
правового оформлення політики правлячої партії або коаліції.
Ще однією з форм державного правління, встановленою в деяких
країнах ЄС, наприклад, у Французькій Республіці, Португальській Республіці,
Республіці Польща, а також в Україні, є змішана форма, якій притаманні такі
риси:
• обрання президента та парламенту на загальних виборах;
• право президента розпустити національний парламент (лише нижню
палату – у Франції);
• широке коло спільних повноважень президента та парламенту країни,
передусім установчих (формування уряду, судової гілки влади), контрольних
(подвійна відповідальність уряду – і перед президентом, і перед парламентом);
• вкрай обмежені можливості відправити президента країни у відставку
(досить складна процедура імпічменту);
• право відкладального вето президента країни;
• контрасигнування актів президента країни главою уряду або
профільним міністром [2, с. 19].
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Як свідчить порівняльний аналіз систем стримувань і противаг в Україні
та в країнах ЄС, формально-юридично вони відповідають усталеній
європейській традиції. Політико-правова практика поступово формує нові
інституційно-правові та інституційно-політичні складові у системі стримувань і
противаг, що зумовлює актуальність подальших досліджень у цьому напрямі.
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СЕНСИТИВНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДЛЯ ВИХОВАННЯ ПОВАГИ ДО ДОРОСЛИХ
У статті аналізуються психологічні особливості розвитку учнів
початкових класів в контексті визначення сенситивності для виховання поваги
до дорослих.
In the article the psychological features of development of students of initial
classes are analysed in the context of determination of sensitivity for education of
respect to the adults.
Актуальність. Організація виховання поваги до дорослих потребує
врахування вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів. Саме
тому аналіз психологічних особливостей учнів початкових класів, в контексті
визначення сенситивності для виховання поваги до дорослих, являється однією
з важливих завдань нашого дослідження.
Мета статті – проаналізувати психологічні особливості розвитку учнів
початкових класів в контексті визначення сенситивності для виховання поваги
до дорослих.
Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень Л. Божовича [5; с. 2425] засвідчив, що особливості морального виховання молодших школярів
визначаються насамперед закономірностями їхнього морального розвитку.
Оскільки моральний розвиток особистості – це процес, який триває протягом
усього життя і передбачає свідоме засвоєння молодшим школярем моральних
норм та вимог, тому він забезпечує перетворення їх на відповідні мотиви
поведінки і на складники самосвідомості.
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У цьому процесі молодший школяр своє ставлення до навколишньої
дійсності починає пов’язувати з самооцінкою власних дій поведінки. Він
оцінює свої вчинки у відповідності із засвоєними ним правилами, в своїх
міркуваннях про інших людей він починає надавати більшого значення своїм
власним критеріям.
Так, І. Бехом було обґрунтовано положення про те, що у школярів цього
віку “помітно підвищується загальна психологічна сприйнятливість до
виховних впливів, що допомагає розширенню зони найближчого морального
розвитку. Завдяки потребі звертатися до власного внутрішнього світу,
підвищується рівень його усвідомлення і дієвість регулюючої функції. Відтак,
відповідальні наміри набувають все більшої питомої ваги в поведінці і
діяльності школярів [2] ”.
Актуальною особистісною передумовою нормативного регулювання
поведінки, як зазначає С. Якобсон, є негативне ставлення до порушення
моральних норм іншими. Перенесення негативного ставлення до порушення
норм моралі у власну поведінку є тим фактором, який спонукає людину до
саморегуляції власної діяльності та поведінки.
Аналіз наукових досліджень, присвячених вивченню особливостей
психічного розвитку в молодшому шкільному віці, засвідчив, що цей віковий
період є сприятливим щодо морального розвитку в цілому та формування
моральної рефлексії зокрема. Важливим у цьому контексті є наслідки кризи 6-7
років,
які
Л. Виготський пов’язував з втратою дитячої безпосередності та виникнення
осмисленого орієнтування у власних переживаннях [6; с.202].
З метою розкриття сутнісних характеристик психологічних особливостей
виховання поваги у молодших школярів до дорослих нами з’ясовано сенситивні
періоди морального розвитку молодших школярів.
Т. Грибоєдова виділила два рівні морального розвитку особистості. На
першому молодший школяр засвоює моральні норми, вчиться співчувати,
допомагати; пробуджується совість. Про перехід до другого рівня свідчить
уміння школяра поводити себе у відповідності із засвоєними нормами. На
цьому етапі формуються вміння та звички моральної поведінки, він апробує
засвоєні норми, переконуючись у їх істинності чи хибності, учень молодших
класів починає усвідомлювати обирати моральну чи неморальну поведінку [7;
с.14].
У дослідженнях В. Акимова визначається чотири етапи морального
формування дітей шкільного віку [1; с.28]. Перший етап – початковий рівень
морального розвитку молодших школярів, який закладається ще в дошкільному
віці і формується потім у школі. Це також рівень, на якому учень початкових
класів може в своїх діях за певних обставин керуватися моральними мотивами.
Діти 6-10 років мають обмежений обсяг моральних знань. Другий етап. Учні
10-12-років цього віку володіють довільними нормами поведінки, внаслідок
чого в них нагромаджується досвід поведінки в різних життєвих ситуаціях.
Третій етап, характерний тим, що моральна вихованість школярів на цьому
рівні розвитку визначається переходом від усвідомленого (або іноді
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усвідомленого) морального аналізу життєвих ситуацій до вибору дій,
відповідних тим чи іншим моральним приписам суб’єктивної свідомості. Учні
самостійні у прагненні оцінити соціальну ситуацію з позиції хоч і обмеженої,
але вже власної моралі. Четвертий етап притаманний 15-18 річним – у цей
період активно формується світогляд, що забезпечує перехід до усвідомленого
вибору моральної орієнтації.
Визначним для нашого дослідження є охарактеризовані американським
психологом Л. Кольбергом сторони життя, у зв’язку з якими люди
висловлюють свої моральні судження. Вони передбачають групи ситуацій, що
стосуються таких категорій: судження про моральні обов’язки і моральні
цінності, елементи самих моральних цінностей або обов’язків, соціальні
проблеми. На основі цього було виділено три рівні морального розвитку:
1. Доконвенційний або передморальний рівень ( з 4 до 10 років). Дитина
орієнтується на суспільні норми та правила пов’язані із задоволенням чи
незадоволенням. Учинки визначаються зовнішніми обставинами і точка зору
інших людей до уваги не береться.
Цей рівень у свою чергу диференціюється на такі підрівні:
а) орієнтація на покарання і послух – міркування залежать від тієї
винагороди або покарання, яке може викликати певний вчинок;
б) наївна інструментальна орієнтація – міркування про вчинок
перебувають у відповідності з тією користю, яку з нього можна здобути.
2. Конвенційний рівень. Молодший школяр підкоряється моральним
очікуванням сім’ї, групи. У межах цього рівня виділяють підрівні:
а) орієнтація на зразок “хорошого хлопця ” чи “вихованої дівчини ”;
б) орієнтація на виконання закону і порядку.
3. Постконвенційний, принципіальний або автономний рівень. Людина
намагається з’ясувати та встановити для себе універсальні моральні цінності. У
своїй поведінці орієнтується на універсальні загальнолюдські етичні принципи
справедливості, добра, взаємності, рівності [8].
За трактуванням Л. Кольберга, діти молодшого шкільного віку
знаходяться на конвенційному рівні морального розвитку. На п’ятій стадії
виправдання вчинку базується на повазі демократично прийнятого рішення або
взагалі на повазі прав людини. Вчинок шостої стадії кваліфікується як
правильний, якщо він продиктований совістю – незалежно від його законності
або думки інших людей. Починаючи з 13-річного віку, передморальний рівень
замінюється у дітей конвенційним і в меншій мірі – постконвенційним рівнем.
Л. Кольберг, обґрунтував положення про те, що багато людей так ніколи і не
переходять четверту стадію морального розвитку, а шостої стадії досягає
менше 10% людей у віці 16 років і старше [8; с.93-120].
У контексті проблеми нашого дослідження є визначення психологопедагогічних засад формування окремих компонентів (моральних знань,
моральних переконань, моральних почуттів та емоцій), виховання поваги до
дорослих молодших школярів. Зокрема, моральні знання в молодшому
шкільному віці є основою розвитку моральної свідомості, оскільки
допомагають молодшому школяру зробити морально доцільний вибір

92

поведінки у відповідних ситуаціях, і сприяють усвідомленню понять “добро” і
“зло”. І. Бехом зазначено, що вплив моральних знань на розвиток духовного
світу учня початкових класів не обмежується межами молодшого шкільного
віку; моральні знання є необхідною умовою становлення у підлітковому та
юнацькому віці таких складних утворень моральної свідомості, як переконання
[3].
Головною особливістю розвитку особистості в молодшому шкільному
віці, на думку І. Беха, є зміни соціальної позиції: дитина стає членом шкільного
і класного колективів. Необхідною умовою для побудови відносин молодшого
школяра як з ровесниками, так і з дорослими виступає здатність
підпорядковувати свою поведінку встановленим моральним нормам. Важливим
для морального виховання молодшого школяра в цей період є формування у
нього позиції учня, розуміння нових обов’язків.
У дитини молодшого шкільного віку до початку шкільного навчання ще
не сформована понятійна форма мислення. Зокрема, І. Бех обґрунтував, що
саме на період навчання у початковій школі припадає перший етап активного
оволодіння істотними ознаками понять, відбувається перехід від моральних
уявлень до моральних понять. Засвоєння молодшими школярами цих понять
має стати спеціальним завданням виховного впливу з перших днів їх
перебування в школі [3; с.7].
Зазначене вище дає підстави для того, щоб зробити висновок, що
формування моральної свідомості молодших школярів перебуває в органічній
єдності зі змістом моральних знань і залежить від глибини оволодіння ними.
Для того, щоб моральні знання стали регуляторами поведінки, мотивом
діяльності, їх необхідно ввести в систему реальних життєвих відносин
молодшого школяра, за таких умов моральні знання набувають для дитини
особистісного змісту.
Слід зазначити, що засвоєні учнями знання норм і принципів не
вирішують проблему виховання поваги до дорослих. Знання стають стимулами
до певної поведінки, лише пройшовши крізь призму почуттів, емоцій,
переживань дитини. Керуючись почуттями, людина реагує на ситуацію
невимушено, аналізуючи узагальнений попередній досвід взаємодії з людьми.
Глибокі моральні почуття являють собою не лише необхідний внутрішній
стимул до вибору правильного рішення, але й спонукають до активних дій.
Так, найбільш складною функціональною системою, що виникає у
моральній свідомості, є формування моральних переконань і морального
світогляду, тобто, узагальнених ієрархізованих моральних знань, що дають
змогу учню усвідомлено керувати своєю поведінкою і є основою її моральної
стійкості та зрілості. Молодшим школярам притаманна внутрішня готовність
до засвоєння моральних вимог. У цьому контексті І. Бех зазначив, що
формування моральної свідомості в учнів початкових класів буде особливо
складним і суперечливим за наявності розбіжностей між поглядами сім’ї та
школи. З огляду на це він порадив враховувати ці моменти під час
налагодження контактів між школою і сім’єю, інакше невпевненість вибору
між оцінкою школи та сім’ї може сприяти формуванню конформістських
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якостей, соціальної безвідповідальності у дітей [3]. Такі психологічні ознаки
морального розвитку особистості характеризують виникнення поваги до
дорослих, яке виявляється у контактах, взаєминах з іншими людьми.
Однією із головних складових виховання поваги до дорослих у молодших
школярів є розвиток їхньої моральної свідомості, формування якої перебуває в
органічній єдності із змістом моральних знань, переконань, почуттів, цінностей,
якостей і від глибини оволодіння ними. Стрижнем моральної свідомості учнів
початкових класів є два відносно сталих смислових утворення – це
переживання провини у випадку порушень моральних норм та прагнення
повідомити дорослому про свої вчинки. У контексті останнього О. Безверхий
умовно назвав ці смислові утворення як “ставлення-совість” та “ставленнячесність” [2; с.62].
Необхідно зазначити, що саме моральні почуття та емоції підсилюють
прагнення особи до здійснення хороших учинків, наприклад, надання допомоги
людині незалежно від її зовнішнього вигляду, соціального статусу та іншого.
Моральні почуття – запити, оцінки, ставлення, спрямованість духовного
розвитку особистості, які тільки тоді стають компонентами моральних
переконань особистості, коли вони виступають як внутрішній стимул моральної
поведінки. Тому одним із головних завдань педагога є виховання в учнів
молодшого шкільного віку моральних почуттів як мотиваційної основи
моральної поведінки та моральних вчинків.
Емоційні відношення, як зазначає В. Мухіна, це перше, що засвоює
дитина від значимих дорослих, і це те, що може визначити вибір її вчинку у
просторі соціальних відносин. Почуття, що з’явились у дошкільному віці,
залишаються і продовжують поглиблюватися у стосунках з близькими
дорослими. Однак соціальний простір розширюється – дитина постійно
спілкується з учителем і однолітками. Засвоюючи нові знання, слухаючи казки
та історії, які читає вчитель, розглядаючи ілюстрації до книжок і орієнтуючись
на емоційні ставлення вчителя до того, що розбирається у ході заняття, дитина
засвоює не лише інформацію, але і її оцінку дорослим. Так, дитина вчиться
емоційно-ціннісному ставленню до навколишнього світу, відкриває для себе
нові емоції і почуття.
Для того, щоб норми діяли на рівні індивідуальної свідомості і поведінки,
необхідне не лише інформаційне засвоєння, але й проходження крізь призму
моральної свідомості і самосвідомості учня, що передбачає вироблення у
молодшого школяра власного ставлення до моральних зразків поведінки, які
пропонують. У контексті останнього А. Лопуховська переконана, що знання
школярами норм і правил поведінки є недостатніми. На моральну поведінку
можуть вплинути лише емоційно пережиті моральні норми, які пізніше стають
“емоційно-моральним” досвідом дітей [4; c.65].
Моральні норми сприймаються молодшим школярем зовнішньо,
формально. Виконуючи їх, молодший школяр орієнтується не на усвідомлений
принцип, а на зовнішній авторитет. Це є причиною деякої нестабільності у
поведінці дітей молодшого шкільного віку, її залежності від зовнішніх впливів.
Як зазначав І. Бех, моральний вчинок є зовнішнім утіленням емоційного
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переживання, який є також індикатором зрілості особистості. На його думку,
“судження молодшого школяра про вчинок, поведінку товариша генетично
передує судженню про самого себе ”, що є важливим для морального
становлення молодшого школяра ” [4, с. 26].
Формування у молодшого школяра поваги до дорослих передбачає
засвоєння мотивів і способів моральної поведінки, які базуються на свідомості,
ціннісних уявленнях. Вирішальне значення має особистий досвід дитини, її
діяльність, у ході якої не тільки засвоюються моральні норми, а й формуються
моральні почуття, звички та інші складові виховання поваги. У своїй первинній
формі моральні норми виступають для дитини молодшого шкільного віку як
обов’язкова умова для отримання схвалення з боку дорослого. Дитина
керується ними у своїй поведінці, бо боїться покарання. Свої вчинки молодший
школяр оцінює, орієнтуючись на їх наслідки: погане – карається, гарне –
схвалюється.
Ще одним важливим аспектом вихованості поваги до дорослих у
молодших школярів є виховання особистісного ставлення до тих чи інших
моральних вчинків.
Як зазначає І. Бех підростаючій особистості необхідно стати повноцінним
суб’єктом культури, який має власну моральну оцінку світу з метою його
перетворення на благо людей. Такого змісту особистісну активність, на нашу
думку, можна забезпечити на основі використання психолого-педагогічної
теорії
вчинку.
І. Бех зазначає, що вчинок є визначальним показником і мірою моральнодуховного розвитку особистості, оскільки будь-яка морально-духовна якість і
формується в процесі здійснення суб’єктом відповідного вчинку і проявляється
та закріплюється в ньому. Автор наголошує на моральній стороні вчинку, коли
його реалізація приносить користь іншим. При цьому користь може бути як
матеріальна, так і морально-духовна та стосуватися певної особи.
Вчинки на думку І. Беха, здійснюються в межах відносин, які можна
означити як: “Я-Тобі”; “Я - Вам”; “Я – заради Тебе”; “Я – заради Вас”.
Відношення “Моє - Чуже”, на думку автора, генетично раннє утворення, має
спадкову природу, на рівні індивідуальної свідомості і ділить оточуючий
матеріальний і соціальний світ на значущий для мене і відчужений від мене.
Також предметом особливих переживань суб’єкта стає все те, що входить у
сферу “Моє”. А сфера “Чуже” є індиферентною у плані певної культурноморальної дії на неї. Між сторонами даного відношення часто виникають
антагоністичні протиріччя, що призводять не тільки до різного роду
міжособистісних, а й великих людських конфліктів, оскільки суб’єкт прагне
розширити власну сферу “Моє” за рахунок опозиційної сфери “Чуже” (як не
моє)”. Власне всі суспільно схвалені вчинки мають своїм підґрунтям
узагальнене відношення “Я – до - Світу”. У цьому процесі самовизначення
позиції “Я – до - Світу” й виникає самосприйняття себе як творця (суб’єкта)
моральної дії, від зусиль якого залежить лише досягнення певної мети,
формується позитивна самооцінка і моральний образ в цілому.
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Отже, зазначене вище дає підстави стверджувати, що одним із важливих
елементів моральної свідомості є смислова установка як головна форма вияву
смислу у вигляді готовності до здійснення спрямованої дії. Вона забезпечує
стійкість моральної діяльності, виступаючи зв’язною ланкою між внутрішньою
стороною морального вчинку і його зовнішніми виявами. Свідомість дає змогу
подумки побудувати, спланувати та уявити майбутні дії та їх результати, тобто
свідомість забезпечує здатність розуміти свої дії, відповідати за них.
Молодший шкільний вік характеризується активним формуванням
світогляду, розвитком емоційно-вольової, пізнавальної сфери, збагаченням
досвіду спілкування. У цей період закладаються основи поваги до дорослих, що
стає базою формування гуманізму.
У процесі власного життя молодший школяр засвоює моральні норми,
накопичує моральні знання, на основі яких у нього виробляються переконання,
з’являються прагнення стати кращим, формуються моральні погляди. Знання
про моральні норми, які функціонують у суспільстві, дитина молодшого
шкільного віку отримує з реального життя з властивими йому суперечностями,
проблемами, конфліктами, із засобів масової інформації, шкільного середовища
і досвіду позашкільного спілкування.
Повага, як і будь-яка інша моральна якість особистості молодшого
школяра, – це складне психічне утворення, яке інтегрує в собі сукупність
психічних станів, процесів і властивостей. Вона, з одного боку, передбачає
наявність певного мотиву, який визначає ставлення молодшого школяра до тієї
поведінки, з іншого – засвоєння способів поведінки. У дитини спочатку
виникає відповідна стійка поведінка в кожній конкретній ситуації, а потім, у
процесі подальшого закріплення та узагальнення, ця поведінка переноситься на
інші життєві ситуації.
Негативні приклади дійсності, які часто зустрічаються в середовищі, що
оточує дитину, сприяють формуванню в молодших школярів помилкових
уявлень про моральні норми, припустиме і неприпустиме в їхній поведінці
Тому для вироблення навичок поважливого ставлення до дорослих у дітей
молодшого шкільного віку потрібно формувати моральні знання, розвивати
мотиваційну сферу; сприяти набуттю позитивного досвіду взаємодії;
формувати механізми саморегуляції поведінки, що проявляються у відповідних
уміннях і навичках.
Узагальнення результатів наукових досліджень окресленої проблеми дає
підстави зробити висновок: процес розвитку поваги до дорослих у молодшого
школяра проходить два головні етапи: виникнення здатності до вчинку (дії,
внутрішньо вмотивованої і спрямованої зовні, яка забезпечує єдність
внутрішнього світу особистості та її життєдіяльності); перетворення цієї
здатності в стійку якість особистості, яка проектує себе у майбутнє.
Таким чином, повага до дорослих базується на засвоєнні змісту
моральних норм, які у свою чергу спонукають до розвитку мотивів і способів
моральної поведінки. Моральні норми знаходять відображення в свідомості,
ціннісних уявленнях, наслідуванні поведінки і дій оточуючих, довільному
прийнятті молодшим школярем морального рішення. Вирішальне значення має
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особистий досвід дитини, її діяльність, в ході якої не тільки засвоюються
моральні норми, а й формуються моральні почуття, звички та інші складові
виховання поваги.
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У житті сучасного суспільства значну роль відіграють політичні партії.
Вони виступають елементом громадянського суспільства, дозволяючи йому
ефективно впливати на політику держави. Партії є виразниками інтересів і
цілей певних соціальних груп, беруть активну участь у функціонуванні
політичної влади. Вони є тим містком, який з’єднує різні елементи суспільства
та окремого громадянина з владними структурами [1, с.201].
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що політичні партії є
одним з найважливіших факторів, на основі якого можна сформувати уявлення
про суспільство, його розвиток, демократичні процеси, що відбуваються в
ньому.
Дослідженням цієї проблеми займалися такі видатні науковці як А.Білоус,
А.Гальчинський, Д.Табачник, В. Ткаченко, М. Томенко, В.Бебик, Л. Гонюкова.
Відповідно ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні»,
політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання
громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного
розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної
волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах [3].
Місце політичних партій в структурі громадянського суспільства
неможливо переоцінити, саме на них покладаються найбільші надії людей при
обранні представників на найвищі посади в державі. Партії представляють
собою групу однодумців, які за допомогою виборів намагаються донести до
широкого загалу свої ідеї та досягти влади. Політичні партії самі по собі вже
здатні відобразити реальне становище демократії, яке існує в будь-якій державі
світу. Вони виступають представниками суспільства в цілому або певних його
класів [4, с. 95].
Щоб краще зрозуміти роль політичних партії у громадянському
суспільстві, слід проаналізувати їх функції. Під функціями політичних партій
розуміють постійно повторювані ролі, які партії виконують в політичній
системі суспільства. Основними функціями політичної партії в сучасному
суспільстві є:
1.
Участь у політичному управлінні. Головна мета будь-якої партії політична влада. Через своїх представників у законодавчій та виконавчій владі
партії впливають на процес прийняття політичних рішень, беруть участь у
виконанні управлінських функцій у державі. Таким чином, політичні партії
мають можливість втілювати на практиці свої передвиборчі обіцянки та
програмні завдання.
2.
Представництво інтересів соціальних груп. Політичні партії
виявляють, обґрунтовують і формулюють інтереси різних соціальних груп у
вигляді політичних ідеологій,програм, передвиборчих платформ. Партії
транслюють окремі інтереси із сфери громадянського суспільства у сферу
політичних рішень, де вони стають фактом політичних вимог. Найчастіше
узагальнення й обґрунтування соціальних інтересів відбувається в ідеологічній
формі: партії декларують стратегічні цілі та шляхи їх реалізації для всього
суспільства, а також формулюють розбіжності з іншими політичними силами.
Слід відзначити, що репрезентація суспільних інтересів відбувається не лише в
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ідеологічній формі, а й через вплив на прийняття рішень в органах державної
влади на користь певних соціальних груп.
3.
Залучення громадян до участі в політиці. Завдяки різноманітній
діяльності політичних партій (передвиборча агітація, залучення громадян до
виборів, пропагандистські кампанії в мас-медіа, масові акції) здійснюється
політична соціалізація і політична мобілізація громадян, формування у них
якостей і навичок участі у владних відносинах. Партії надають громадянам
можливості для політичної участі, створюють політичну інфраструктуру
взаємодії між громадянським суспільством і державними органами, між
політичними лідерами і пересічними громадянами.
4.
Формування громадської думки щодо суспільно важливих питань.
Не всі виборці розуміють складність рішень, які доводиться приймати сучасним
урядам. Якщо громадянам потрібно зробити розумний вибір щодо напрямку
політики, який, мабуть, буде найефективнішим чином представляти їхні
особисті інтереси, то необхідно, щоб хтось пояснив їм проблеми та можливі
варіанти політичних рішень. І тому однією з найважливіших функцій, які
можуть виконувати партії в умовах демократії, є виховання громадської думки.
Партії виконують цю функцію, розкриваючи сутність проблем, які потрібно
вирішити, та визначаючи можливий курс для їх розв’язання [2, с.121-123].
Підсумовуючи викладене визначимо, що розуміти демократичну політику
без участі політичних партій неможливо. Їхня діяльність глибоко проникає в
політичне життя суспільства. Роль партій в структурі громадянського
суспільства в тому, що вони є своєрідним механізмом врегулювання
політичних конфліктів, визначають характер і напрямок політичного процесу,
забезпечують зв'язок суспільства і держави.
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В даній статті проведено аналіз літературних джерел щодо визначення
поняття «адаптація», розкрито її зміст. Сформульоване поняття «правова
адаптація». Надано характеристику внутрішнім та зовнішнім формам
правової адаптації.
In this article the analysis of literary sources on the definition of «adaptation»,
revealed its contents. Formulated the concept of «legal adaptation».
The
characteristic of internal and external forms of legal adaptation.
Ключові слова: правова
адаптація, гармонізація, координація,
імплементація.
У сучасному суспільстві внаслідок багаторазового зростання
динамічності життя, постійних і досить різких змін у різних сферах (політичній,
економічній, матеріальній, геополітичній, освітній тощо) особливі вимоги
висуваються до здатності людини бути адекватною цим змінам. Тобто, бути
мобільною, гнучкою, динамічною. Це означає необхідність підвищення її
адаптаційних можливостей.
Зміст, в якому поняття адаптація вживається в сучасній науковій
літературі,
бере
початок
від
латинського adaptare –
пристосувати,
налагоджувати, влаштовувати[1].
Поняття
«адаптація» виступає об’єктом наукового аналізу у
фізіологічних, філософських, педагогічних, психологічних, медичних
дослідженнях.
Зміст адаптації розкривається такими допоміжними термінами як:
а) адаптування – власне процес адаптації;
б) адаптованість – стан організму в результаті успішного здійснення
цього процесу;
в) адаптивний цикл – сукупність процесів від початкового стану
організму і до кінцевого;
г) адаптивний ефект – відмінності в стані організму до початку і
завершення процесу адаптації;
д) адаптивна ситуація – конкретний момент взаємодії організму та
середовища, що відображає необхідність адаптивних перебудов [2].
У даному випадку складність використання терміну «адаптація»
обумовлена тим, що в сучасній науці ним позначають і процес ( зміни, що
відбуваються з людиною у нових життєвих умовах ) і результат цих змін.
Якщо в звичайному житті адаптація є процес пристосування до умов, які
змінюються, то у міжнародному праві адаптація є процесом приведення
національного законодавства до міжнародних норм і стандартів шляхом
прийняття нових (адаптаційних) нормативно-правових актів, укладання або
приєднання до міжнародних договорів.
Отже, правова адаптація представляє собою процес розробки і прийняття
нормативно-правових актів та створення умов для їх належного впровадження і
застосування з метою поступового досягнення повної відповідності
національного права міжнародному.
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Правова адаптація має такі форми:
1) наближення - процес прийняття, внесення змін чи скасування правових
норм з метою наближення положень національного законодавства до положень
міжнародного права створення належних умов імплементації правового
порядку Європейського Союзу;
2) координація - процес узгодження тієї частини національного
законодавства та практики його застосування, з якої наближення або
транспозиція є неможливими або непотрібними;
3) імплементація - процес транспонування актів міжнародного
законодавства включаючи створення порядку та процедур їх впровадження
(імплементація у вузькому сенсі); цей процес також включає тлумачення,
практику застосування, забезпечення дотримання та виконання норм права, які
відповідають європейському праву, органами державної влади (імплементація у
широкому сенсі);
4) гармонізація - процес коригування законодавства, наприклад, держав членів Європейського Союзу на підставі правових актів ЄС, зокрема директив,
які мають обов'язкову силу для держав - членів ЄС та вимагають від цих держав
приведення їх внутрішнього законодавства у відповідність до положень
директив. У даному випадку ми говоримо про внутрішні форми – процеси
правової адаптації.
Як нами вже визначалося адаптацією є не тільки процес, а й результат,
якому відповідають інші форми – нормативно-правові акти. У нашому
дослідженні ми даємо їм назву зовнішніх форм. Зокрема до них можна віднести
(на прикладі ЄС):
5) директива - юридично обов'язковий акт, прийнятий компетентним
органом ЄС, який належить до вторинного законодавства ЄС і є обов'язковим
для кожної держави - члена ЄС, якій він адресований, щодо результату, який
має бути досягнутий. Цей акт однак залишає національним органам влади вибір
форм та методів імплементації. Деякі директиви є більш загальними, інші більш детальними. Чим більш загальною є директива, тим більшу свободу
тлумачення матиме орган влади, що гармонізує національне законодавство до
цієї директиви;
6) регламент - юридично обов'язковий акт, ухвалений компетентними
органами Європейського Союзу, що має загальне застосування та юридичну
силу в усій своїй цілісності і прямо застосовується у всіх державах - членах
Європейського Союзу. Регламенти видаються лише тоді, коли необхідно
доповнити (а не гармонізувати) правовий порядок країн-членів додатковими
наднаціональними правовими режимами.
7) рекомендація - правовий акт, який приймається компетентним органом
ЄС і належить до вторинного законодавства ЄС та не має обов'язкової сили.
Адаптація національного законодавства до законодавства міжнародних
організацій здійснюється уповноваженими органами державної влади шляхом
таких управлінських процесів як: планування, координація та контроль.
Останні знаходять своє закріплення у національних нормативно-правових актах
за допомогою правотворчості. Адаптація є складовою інтеграційних процесів,
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передумовою гармонізації національного законодавства із законодавством
міжнародних організацій. Це планомірний процес, що включає декілька
послідовних етапів, на кожному з яких має досягатися певний ступінь
відповідності національного законодавства міжнародно-правовим нормам і
стандартам.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА ЯК СУБ’ЄКТА ЗАКОНОДАВЧОЇ
ІНІЦІАТИВИ
Досліджено особливості конституційно-правового статусу Президента
як суб'єкта права законодавчої ініціативи. Розглядаються законодавчо
визначені повноваження Президента при здійсненні права законодавчої
ініціативи.
Ключові слова: Президент, законодавчий процес, законодавча ініціатива
This article deals with the constitutional and legal status of the President as
the subjects of legislative initiative. It touches upon rights and obligations of the
President in the procedure of legislative initiative.
Keywords: President, the legislative process, legislative initiative
Законодавча ініціатива – це офіційно встановлений порядок внесення
законопроекту до парламенту уповноваженими суб'єктами. Право законодавчої
ініціативи, як стверджує A.M. Ришелюк, це право певного державного органу
чи посадової особи внести до парламенту проект закону, який підлягатиме
обов'язковому розглядові у парламенті [2, с. 36]. Право законодавчої ініціативи
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дає можливість уповноваженим суб'єктам представляти у парламенті інтереси
осіб, громадян та органів, а також формувати державну волю, враховуючи
інтереси членів суспільства.
Перелік повноважень парламенту і Президента України свідчить про
багатогранність їхньої взаємодії. Однією з форм такої співпраці є участь у
законотворенні [4, ст. 93, ст. 94]. Реалізація права на законодавчу ініціативу
дублюється ч. 1 ст. 89 Регламенту Верховної Ради України [1]. Основною
формою реалізації права законодавчої ініціативи визнається офіційне внесення
до парламенту готового законопроекту уповноваженим суб'єктом [3, с. 493].
Президент реалізує згадане право нарівні з іншими суб’єктами, зокрема
народними депутатами, Національним банком України та Кабінетом Міністрів
України. Проте ч. 2 ст. 93 Основного Закону закріплює обов’язок парламенту
позачергово розглядати законопроекти, подані Президентом і визначені ним як
невідкладні. Жодних інших очевидних преференцій законодавство главі
держави не надає.
Законопроекти, зініційовані Президентом, беруться на контроль в
Управлінні з питань забезпечення зв'язків з Верховною Радою України,
Конституційним Судом України та Кабінетом Міністрів України, що сприяє
проходженню законопроектів у комітетах, депутатських групах і фракціях,
підрозділах апарату Верховної Ради України та на пленарних засіданнях. За
потреби у попередньому розгляді законопроектів на засіданнях комітетів,
депутатських груп і фракцій беруть участь працівники відповідних структурних
підрозділів Адміністрації Президента і Кабінету Міністрів України, котрі є
розробниками цих документів. На пленарному засіданні законопроект
представляє посадова особа, спеціально уповноважена Президентом [5, п.п. 1719]. Отже, реалізація права законодавчої ініціативи не припиняється фактом
подання законопроекту, доповіддю представника глави держави у головному
комітеті чи спеціальній тимчасовій комісії з питань підготовки й попереднього
розгляду законопроектів (у разі її створення). І це є позитивним. Представник
суб'єкта права законодавчої ініціативи має змогу супроводжувати свій проект
закону протягом всієї законодавчої процедури. Навіть на стадії другого читання
за його наполяганням може проводитися обговорення відхилених головним
комітетом пропозицій і поправок, що стосуються окремих статей
законопроекту [1, ч. 2 ст. 120].
Крім того, Президент як суб’єкт права законодавчої ініціативи наділений
можливостями вносити проекти найважливіших законів, розроблених в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, міністерствах та інших центральних
органах виконавчої влади, а також в Національному банку України [5, абз. 2 п.
2]. Усе це свідчить про особливий правовий статус глави держави, адже й уряд,
і Національний банк України згідно з законодавством є рівноцінними йому
суб’єктами права законодавчої ініціативи і, відповідно, в змозі самостійно його
реалізувати. Проте розроблені ними та подані від імені Президента проекти
законів фактично можуть визнаватися невідкладними, що значно прискорює
їхнє проходження всіх стадій законодавчої процедури. Крім того, такий статус

103

законопроектів сигналізує парламентській більшості про необхідність їх
ухвалення як таких, що здобули попередню підтримку глави держави.
Вважаємо за доцільне розширити обов’язковий чітко визначений
предметний перелік законопроектів, котрі вносить Президент. Нині Регламент
Верховної Ради України прямо вказує, що таким законопроектом є лише проект
закону про ратифікацію міжнародного договору [1, ч. 3 ст. 89].
Глава держави наділений правом законодавчої ініціативи у небагатьох
країнах, зокрема - в Естонії (лише щодо проектів про внесення змін до
Конституції Естонії), Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі, Угорщині. Відносна
непоширеність такої практики пов'язана з тим, що закріплення права
законодавчої ініціативи одночасно за главою держави та урядом може
породжувати певні негативні наслідки, особливо - в державах з
парламентською формою правління, оскільки, по-перше, глава держави не несе
політичної відповідальності ні перед парламентом, ні перед урядом, і, по-друге,
закріплення за ним права законодавчої ініціативи може призводити до
суперечностей у функціонуванні виконавчої гілки влади. Одним з підтверджень
цього може бути приклад Франції, де, попри наявність у глави держави
суттєвих повноважень у сфері виконавчої влади, Президента не включено до
переліку суб'єктів, які можуть вносити проекти „звичайних" законів на розгляд
парламенту.
Удосконалення вітчизняного законодавства, поліпшення його якості та
ефективності можливе за умов стабільного взаємного діалогу парламенту,
Президента й інших складових політичної системи на основі науково
обґрунтованої та нормативно закріпленої концепції розвитку законодавства,
програм
науково-технічного,
соціально-економічного,
національнокультурного розвитку держави з урахуванням досвіду розв’язання проблем
законотворчого процесу.
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У статті досліджується зародження місцевої демократії в умовах
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The article examines the emergence of local democracy in terms of the
evolution of Ukrainian society and state formation and development of local
democracy in Ukraine.
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Місцеве самоврядування України в її сучасних територіальних вимірах
пройшло складний та суперечливий історичний шлях, зазнаючи протягом
століть впливу східної та західної політичних культур. Його історична
характеристика також неоднозначна, адже існують різні підходи дослідників до
виникнення, періодизації і розвитку місцевого самоврядування, спостерігається
недостатній рівень дослідженості етапів становлення місцевого самоврядування
на українських землях.
Цей інститут у сучасному розумінні склався у світовій практиці на межі
ХУІІІ-ХІХ ст., коли абсолютні монархії трансформувались у демократичні,
держави. Боротьба за утвердження місцевого самоврядування, вільного від
феодально-чиновницького свавілля, була однією з причин суспільних рухів.
Його ідеї протиставлялись феодальній державі, становому патріархальнообщинному (сільському) і корпоративно-цеховому (міському) самоврядуванню.
Проте деякі елементи станового самоврядування у демократичних державах
збереглися і до наших днів (громада, статути міст тощо), наповнившись новим
правовим змістом.
У додержавну добу зародження місцевого самоврядування у
східнослов'янських племен відбувалося в сім'ях, кровно споріднених у родах.
Згодом більшого значення набуває сусідство, тобто близькість не походження,
а проживання. Таким чином утворюються поселення на зразок хуторів, міст та
регіонів, спілкування між якими здійснювалось на основі правил поведінки
уніфікованих форм (звичаєвого права) [2, c. 89-98].
У Київській Русі на рівні регіону елементи самоврядування знаходили
свій вияв у вічевій демократи. Для вічової організації управління характерним
був розподіл повноважень між князем та вільним населенням регіону. Зокрема,
віча відали питаннями війни і миру, укладення угод, організації війська,
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закликали або виганяли князя, брали участь у формуванні адміністративних та
судових органів.
Суб'єктом міського самоврядування виступали міські громади, які
користувались значною адміністративною, господарською і судовою
автономією. Найважливіші питання міського життя вирішували міські віча, а
для розгляду поточних справ з числа вільних городян обирався війт та інші
посадові особи міського самоврядування. Економічну основу місцевого
самоврядування становила міська корпоративна власність, у тому числі й на
землю. Міська громада самостійно встановлювала правила господарювання,
міські податки, платежі та інші повинності.
Важливе значення для подальшого розвитку місцевого самоврядування в
Україні мало магдебурзьке право, що поширилось на українські міста із
середина XIV ст. Міське населення звільнялось від юрисдикції урядової
адміністрації (феодалів, воєвод, намісників, Ін.) й місту надавалась можливість
самоврядування на корпоративній основі, запроваджувались власні органи
міського самоврядування — магістрати у складі ради та лави. Сільське
самоврядування ґрунтувалося на німецькому і волоському (угорському і
молдавському) праві, але в дещо спрощеній формі [5, c.207].
Своєрідних форм набуває місцеве самоврядування за часів існування
козацької держави, що зумовлювалось її полково-сотенним устроєм. Полки та
сотні — одночасно військові й адміністративно-територіальні одиниці,
користувалися військово-адміністративним самоврядуванням. Справами міст
Лівобережжя відала управа (рада), до складу якої також входила ратуша,
очолювана городовим або козацьким отаманом, і підпорядковувалась
вищестоящій козацькій адміністрації.
Місцева демократія знаходять своє відображення у козацьких радах. У
першій українській Конституції гетьмана П. Орлика 1710 р. підтверджувалося
станове самоврядування та зроблено намір захистити його від свавілля
урядовців та закласти основи сучасного місцевого самоврядування. Загалом з
козацькою державою пов'язують початок становлення українського
муніципалізму як системи управління місцевими справами, у якій місцевому
самоврядуванню відводиться важлива роль.
Значний вплив на суспільне життя України мала проведена Олександром
II в 1864 р. земська реформа. В європейській частині Російської імперії,
включаючи Лівобережну та Слобідську Україну, засновувалися земські
установи як органи регіонального самоврядування. Введення в дію в 1864
р."Положення про земські установи" здійснювали тимчасові волосні комісії, що
складалися з представника дворянства, міського голови, чиновників від палати
державного майна. [3, c. 150].
З проголошенням незалежної Української Народної Республіки здійснено
спробу реформувати місцеве самоврядування. За ініціативою Центральної Ради
проводились губернські та повітові національні з'їзди, які вирішували справи
своєї компетенції політичного характеру, брали участь у національновизвольному русі. У 1917 р. в Україні відбулося ряд виборчих кампаній,
починаючи з міських виборів за постановою Тимчасового уряду від 15 квітня
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1917 р. Українські партії прагнули у виборах за пропорційною системою
зайняти міцні позиції в думах, забезпечивши підтримку діям УЦР на місцях. У
ряді міст за ініціативою української губернської ради створювали "українські
демократичні блоки".
Сучасна історія місцевого самоврядування в Україні починається після
прийняття Закону "Про місцеві Ради народних депутатів Української PCP та
місцеве самоврядування" 1990 р. Це перша спроба трансформації місцевих рад
всіх територіальних рівнів, які входили до єдиної системи органів державної
влади, в органи місцевого самоврядування. Отже, місцеві ради мали подвійну
природу: органи місцевого самоврядування та органи державної влади.
Наступні кроки у становленні місцевого самоврядування в умовах
здійснення політико-правових і економічних реформ передбачили відхід від
дуалізму та впровадження інститутів місцевого і регіонального
самоврядування, розвиток ефективної системи і механізмів місцевого
самоврядування згідно з міжнародними стандартами і демократичними
цінностями [4,c. 235].
За останні роки в чинне законодавство України неодноразово вносились
зміни з метою створення ефективної системи місцевого самоврядування, але ці
заходи не завжди давали бажаних результатів. Обговорення в наукових,
політичних та інших колах проблем місцевого самоврядування засвідчило
наявність різних поглядів на його сутність і роль. Тому є потреба глибокого,
об'єктивного вивчення теорії й практики діяльності органів місцевого
самоврядування в Україні, відповідного вітчизняного зарубіжного досвіду.
Як бачимо, в Україні здавна панують ідеологія колективізму і соборності,
в основі яких закладені ідеї самоврядування. Вони не тільки стали стрижнем
для саморозвитку соціальних громад, але і силою, здатною протистояти
надмірній централізації державної влади. Демократія на рівні місцевого
самоврядування надає людині, а також відповідним колективам можливість
здійснити своє самовизначення і самореалізацію у таких формах як збори
громадян, місцеві ініціативи, місцеві вибори, референдуми, громадські
обговорення тощо. Очевидно, що сучасне поняття та зміст місцевого
самоврядування відмінні від їхнього розуміння у минулому. Однак навіть
різноманітність форм його проявів у різні часи дозволяє узагальнити уявлення
про них, врахувати помилки і здобутки наших предків, які прагнули збудувати
могутнє суспільство і державу з ефективною місцевою владою, схожою на ті,
що вже століттями мають інші країни [1, c.89].
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