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Пробним каменем випробовують золото, 

А золотом — випробовується людина 

Хілон 

Сучасний етап розвитку фінансового права в Україні потребує 

якісного юридичного переосмислення в процесі критичного перегляду 

його основних теоретичних та практичних уподобань. Це містить у 

собі внесення відповідних змін до законодавства, що регулює адмініс-

тративну відповідальність через цілу низку фундаментальних праць. 

Тому, важливим поштовхом до вивчення питання сучасного фінансо-

вого права постав розвиток ринкової економіки. При цьому, саме кад-

рове забезпечення є формуванням корпусу з незалежних професійно-

компетентних юридичних осіб, що встановлює оптимальні межи адмі-

ністративно-правового регулювання. 

Окремої дискусійної уваги серед науковців потребує ентропійний 

процес сучаного розвитку України, коли тільки формується система 

правових ринкових відносин на тлі самовизначення окремої особи та 

держави. 

За таких обставин сучасні напрацювання підрозділів СБ, Прикор-

донної служби та Прокуратури України у сфері фінансового права 

свідчать, що значної шкоди інтересам людини, держави та суспільства 

наноситься саме посадовими особами, зокрема зі сторони підприємств 

паливно-енергетичного комплексу внаслідок дій, які мають ознаки ко-

рупційності, а також через застосування різного роду тіньових схем та 

механізмів господарської діяльності. 

Зазначається, що саме законний капітал мудрості особи, держави 

та суспільства як пошук панацеї у фінансовому праві є сучасно новим 

поворотним етапом у небайдуже майбутнє. 

Від авторів 
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1.1. Законний капітал як об’єкт юридичної відповідаль-

ності в Україні та передумови виникнення фінансового 

права 

Сучасний етап розвитку адміністративного права в Україні потре-

бує юридичного переосмислення в процесі критичного перегляду його 

основних інститутів, оскільки містить в собі внесення відповідних змін 

до законодавства, що регулює адміністративну відповідальність. За 

цих обставин виникає актуальне питання щодо становлення та розвит-

ку законного капіталу як сукупного потенціалу особи, держави, сус-

пільства. У визначальній основі такого капіталу постає адміністратив-

на відповідальність юридичних осіб як інституція. Одні вчені наголо-

шують, що така відповідальність не відображена в національній пра-

вовій системі, інші, навпаки, вважають, що такий інститут відпові-

дальності вже існує в Україні [57, c. 74]. 

Важливим поштовхом до дослідження питання законного капіталу 

в контексті відповідальності саме юридичних осбі став розвиток рин-

кової економіки в Україні. Сьогодні значну кількість юридичних осіб 

засновано не на державній формі власності, оскільки не перебувають 

у безпосередній підпорядкованості державних органів, що вимагає на-

гальну потребу пошуку нових механізмів притягнення юридичних осіб 

до відповідальності в публічно-правовому порядку. 

У свою чергу, необхідно шукати правову модель притягнення 

юридичних осіб до відповідальності, про свідчить ціла низка факторів. 

По-перше, правопорушення, скоєне юридичною особою, спричиняє 

значну шкоду порівняно зі шкодою, яку може заподіяти фізична особа. 

По-друге, фахівці доводять, що існує певний позитивний ефект від ме-

тодики колективної нейтралізації, коли особа розуміє, що її діяння мо-

жуть вплинути на весь трудовий колектив. Де вона працює. По-третє, 

не є таємницею те, що специфіка поділу праці дозволяє перекладати 

відповідальність за діяння з одних осіб. що працюють в колективі, на 

інших [39, c. 478]. 
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Останнім часом законодавець прийняв цілу низку нормативно-

правових актів, що стосуються відповідальності юридичних осіб. Сто-

совно цих актів значна кількість вчених їх актам про адміністративну 

відповідальність юридичних осіб, інші — актами про фінансову, по-

даткову, економічну відповідальність. У цьому контексті пріоритетну 

конструкцію знайшов Конституційний суд України, назвавши таку 

відповідальність публічно-правовою. 

Конструктивні підходи щодо адміністративної відповідальності: 

 мають чітко бути визначені підстави адміністративної відпові-

дальності у вигляді противоправного стану і цивільного правопо-

рушення; 

 адміністративний проступок є законно винним діянням з огляду 

визначення вини (психічної оцінки свого протиправного вчинку) 

юридичної особи; 

 досі не існує чітко визначеної системи стягень, які накладаються в 

адміністративно-правовому порядку на юридичних осіб; 

 відсутня єдина концепція поглядів на процедуру притягнення 

юридичних осіб до адміністративної відповідальності. 

Все це свідчить про те, що питання адміністративної відповідаль-

ності потребує уваги вітчизняного законодавця. Про останню обстави-

ну переконливо говорить той факт, що кількість змін, які були внесені 

до чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення, із 

часу його прийняття Верховною Радою Української РСР 7 грудня 1984 р. 

(до тексту було внесено понад 300 змін і доповнень), значно перевищує 

кількість статей самого Кодексу, на що цілком слушно звертають увагу 

В.Колпаков та В.Доненко [59, c. 122]. Цей кодифікований акт, на думку 

науковців, треба було б назвати «Кодекс законів України про відпові-

дальність за адміністративні правопорушення». адже кодифікуються в 

даному документі не правопорушення, а правові норми, що спрямовані 

на боротьбу з цими негативними проявами [47, c. 61]. 

Адміністративна правосуб’єктність у законному капіталі 

У сучасній науці прийнято поділяти суб’єкти адміністративного 

права на два види, а саме: індивідуальні і колективні, серед яких колек-

тивні суб’єкти поділяють на державні та недержавні організації. 

Варто зазначити, що однією з характерних рис суб’єктів адмініс-

тративного управління є наявність у них суб’єктивних прав і обов’яз-

ків у сфері державного управління, які є складовими адміністративної 
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правосуб’єктності. Дослідник В.К.Колпаков до основних носіїв суб’єк-

тивних прав і обов’язків у сфері державного управління загалом і ви-

конавчої влади зокрема відносить: 1) Президента України; 2) органи 

державної влади; 3) державних службовців як суб’єктів, у діяльності 

яких об’єктивізуються повноваження державних органів управління; 

4) громадян України, іноземців, осіб без громадянства; 5) органи міс-

цевого самоврядування; 6) об’єднання громадян; 7) суб’єктів підпри-

ємницької діяльності [89, c. 356]. 

Таке управління містить у собі діяльність уповноважених органів, 

спрямованих на досягнення конкретних завдань за допомогою управ-

лінських методів, способів і функцій [132, c. 12]. Зважаючи на відсут-

ність єдиного погляду на сутність відповідальності державного управ-

ління з цього приводу постійно ведуться дискусії. 

Так, наприклад, В.Б. Авер’янов, під державним управлінням розу-

міє особливий і самостійний різновид діяльності держави, що здійснює 

окрема система спеціальних державних органів — органів виконавчої 

влади [54, c. 165]. На наш погляд, державне управління в законному 

капіталі здійснюється всією системою органів виконавчої влади, яка не 

обмежується лише спеціальними державними органами. Крім того, не 

можна не враховувати й участь у державному управлінні Верховної 

Ради України та Президента України, оскільки при визначенні держав-

ного управління в законному капіталі не потрібно обмежуватися лише 

виконавчо-розпорядчою діяльністю органів виконавчої влади, які віді-

грають у ньому домінуючу роль, а й генерувати креативно упереджу-

вальні ідеї мудрості в законному капіталі, що убезпечують певні юри-

дичні особи. державу, суспільство від будь-яких негативних посягань. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про центральні органи вико-

навчої влади від 17 березня 2011 року [149, c. 12], систему централь-

них органів виконавчої влади складають міністерства України та інші 

центральні органи виконавчої влади. Система центральних органів ви-

конавчої влади — це складова система органів виконавчої влади, ви-

щим органом якої є Кабінет Міністрів України. 

Адже міністерства забезпечують формування й реалізують дер-

жавну політику в одній чи кількох сферах, інші центральні органи ви-

конавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної полі-

тики. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконав-

чої влади поширюються на всю територію держави. Безперечно, згідно 
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зі ст. 16 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», 

центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання ок-

ремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, 

інспекції. Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямову-

ється та координується Кабінетом Міністрів України через відповід-

них міністрів згідно із законодавством. 

Таким чином, система державного управління персоналом (зо-

крема, юридичними особами), на нашу думку, охоплює Верховну Раду 

України, Президента України, загальний орган виконавчої влади — 

Кабінет Міністрів України та такі спеціальні міністерські відомства як: 

Служба Безпеки України, Міністерство Оборони тощо. 

Питання цифрових інформаційних ресурсів 

Сучасна ініціатива законного капіталу України — це достовір-

ний доступ до європейських інформаційних ресурсів, які було ство-

рено у цифровому вигляді. Особливо це стосується окремих регіонів 

Україні, в яких розповсюдження Інтернет-мереж містить обмежений 

характер у силу певного сектора як географічної зони радіочастот-

ним покриттям. 

Разом із тим сучасний Уряд України на законодавчому рівні роз-

глядає питання щодо цифрової інфраструктури, в якому основними 

пріоритетами є: сфера охорони здоров’я та освіти, особливо в аграр-

ному секторі; пенсійне забезпечення в сфері соціальної політики; пра-

вила дорожнього упорядкування, а також цифрування об’єктів куль-

тури та науки. 

У цьому сенсі, зокрема проект європейської цифрової бібліотеки 

«Europeana» розпочався ще у 2008 році. Було оцифровано понад 30 млн. 

різноманітних об’єктів культурної спадщини, при цьому нагальний 

інтерес сьогодні викликає інформація на сайті щодо дисертаційних 

авторефератів (відгуки опонентів у них) та самих дисертаційних робіт. 

Законний капітал як протидія кіберзлочинності 

Серед комплексу факторів законного капіталу, що впливають на 

внутрішню безпеку і кримінальний стан у державі, не можна обійти 

увагою сучасні інформаційні технології. які залучають Україну до гло-

балізаціних процесів. Саме інформаційна сфера включає в собі сукуп-

ність інформації та її інфраструктуру, суб’єктів, що здійснюють збір, 

обробку та розповсюдження інформації. а також систему правового ре-

гулювання відповідних суспільних відносин. Така інформологія як 
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інноваційна методологія законного капіталу всебічно забезпечує полі-

тичну, економічну, військову, науково-технічну, кримінологічну та 

інші складові національної безпеки держави. 

З метою забезпечення законного капіталу особи, держави та сус-

пільства та протидії кіберзлочинності були прийняті Закони України 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про те-

лебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про 

зв’язок», «Про банки і банківську діяльність», «Про державну таєм-

ницю» тощо. 

Разом з тим варто озвучити, що інформацію та інформаційними 

технологіями володіє не тільки держава, а й приватні структури та фі-

зичні особи, в яких постала потреба у захисті інформації від злочинних 

правопорушень. Підтвердженням цьому є статистичні дані правоохо-

ронних структур, які показують, що злочини у кіберсфері постійно зро-

стають. Так, із 16 (2001 р.) ці злочини зросли до 190 (2010 р.), загальне 

зростання склало 1087,5 %. Стійка негативна динаміка загальної кіль-

кості зареєстрованих злочинів у сфері комп’ютерної інформації у 

2005–2010 рр. визначалася переважно несанкціонованим втручанням у 

роботу комп»ютерної системи програмування (ст. 361 КК) — 46 зло-

чинів (2005 р.) і 87 (2010 р.), зростання склало 89 % та несанкціонова-

ними діями з інформацією, яка оброблялася в комп’ютерних системах 

(ст. 362 КК), відповідно — 13 злочинів (2005 р.) і 77 (2010 р.)., зро-

стання склало 492,3 %. Специфікою цих злочинів є незаконне отри-

мання інформації для особистих цілей чи в інтересах третіх осіб. Крім 

того, означені злочини характеризуються корисливою спрямованістю 

суб’єктів, які в непоодиноких випадках зловживають своїм службовим 

становищем [72, c. 25]. 

Також значної небезпеки набуло незаконне копіювання та масове 

явище розповсюдження інформаційних баз даних телефонів, місць 

мешкання громадян, що полягає у порушенні конституційних прав 

громадян, законних інтересах підприємств, які зберігаються у про-

грамно-комп’ютерному забезпеченні. Такі викрадені бази даних спри-

яють протизаконним діям. 

Усі ці протизаконні дії обумовлені відповідними чинниками, з-ок-

рема підвищенням довіри до використання електронних засобів в об-

робці інформації, зростання кількості сервіс-послуг, впровадженням 

Інтернету в банківську діяльність тощо. Відповідно, зловмисниками 
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фактично миттєво створюються спеціальні схеми, спрямовані на мані-

пулятивне введення в оману необізнаних Інтернет-користувачів та 

отримання їх коштів через різноманітні аукціони, Інтернет-магазини, 

сайти знайомств тощо. Шахрайство перейшло в цифровий світ мере-

жевого характеру. Тому для такого запобігання уряди країн світу за-

стосовують спеціальні заходи у вигляді відповідних програм, серед 

яких: введення спеціальних вимог щодо авторизації всіх користувачів 

Інтернет; встановлення спеціальних додаткових вимог у діяльність 

провайдерів телекомунікацій і різних суб’єктів , які спеціалізуються на 

наданні доступу до мережі Інтернет; спрощення процедури докумен-

тування органами правопорядку протиправної діяльності; блокування 

державними органами протиправного або шкідливого контенту тощо. 

Звідси витікає, що актуальною вимогою законного капіталу в Ук-

раїні є розробка та впровадження нових законодавчих актів, спрямова-

них на врегулювання інформаційних відносин соціальних суб’єктів в 

Інтернеті. Однак, поки що відсутній системний механізм спеціальних 

правових норм, які б зобов’язували суб’єктів економічної та політич-

ної діяльності оприлюднювати результати своєї діяльності та надавати 

достовірну інформацію в Інтернеті, що потребує мобільної інтенсифі-

кації. У протилежному разі до наявних недоліків суспільно-політич-

ного життя (політичних, військових, економічних, соціальних, етнона-

ціональних. екологічних тощо) доєднаються інформаційні загрози, що 

матимуть загальнонаціональний характер як глобальної загрози май-

бутньому України. 

Концепція правової держави як ідеал законного капіталу 

Сьогодні людство прагне свого недосягнутого ідеалу — правової 

держави. Враховуючи те, що ідея побудови правової держави в Україні 

розрахована на майбутнє, а майбутнє визначається минулим, то ство-

рення української моделі правової держави, визначення шляхів до 

утворення потрібно шукати в минулому і сучасному стані національ-

них державно-правових структур. 

Аналізуючи сутність правової держави, Б.Кістяківський вимагав 

розмежування вимог суверенітету або верховенства народу і самодер-

жавства народу, чіткого з’ясування змісту цих категорій, оскільки 

останнє часто тратувалося як повне не обмеження влади верховної на-

роду, що рівнозначно автократії, або самовладдю народу, застеріга- 

чи, що деспотизм народу може бути страшнішим за деспотизм окремої 
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особи. Ідеї необмеженості народовладдя дослідник протиставляв 

принцип народності суверенітету, згідно з якими державна влада в 

правовій державі пов’язана з народом. який бере участь в організації 

державної влади і створених державних закладів. 

При цьому, головними з них є народне представництво як спів-

учасник державної влади через вибори на основі загального рівного 

виборчого права. Лише за умов підтримки та участі народу, опорі на 

нього державна політика у правовій державі залишається владою, збе-

рігає своє власне і самостійне значення. створює певну єдність себе і 

народу. «Завдяки народному представництву і правам людини та гро-

мадянина, які гарантують політичну самодіяльність окремих осіб і сус-

пільних груп, вся організація правової держави має суспільний або на-

родний характер», — підкреслює Б.Кістяківський [83, c. 68]. 

Отже, єдність держави з народом є метою і основним прагненням 

будь-якої народної влади, правової держави. Проте, суперечливою є 

думка Кістяківського, що становлення правової держави неодмінно 

пов’язане з класовою боротьбою, оскільки правова держава покликана 

захищати особу і бути досягнутою мирним шляхом, а не ціною людсь-

ких життів, причому, боротьба класів аж ніяк не мирна, а тому встано-

виться певною мірою диктатура. 

За словами Б.Кістяківського, реальними є: « …система взаємовід-

носин, де всі члени певного суспільства мають велику свободу дій, а 

також право на самовизначення» [83, c. 87]. 

Перспективи на мабутнє сучасної юридичної науки 

Сучасна юридична наука досить чітко сформулювала тезу про те. 

що будівництво правової держави варто розпочинати із розв’язання 

питання про забезпечення прав людини та громадянина. Права лю-

дини — це історично складене явище, яке має свій еволюційний роз-

виток, оскількі нові креативно вільні ідеї виступають спадкоємницями 

уявлень про право з огляду людини як активного учасника суспільного 

життя. На наш погляд, формулою успіху в побудові правової дер-

жави — це пошук мудрих рішень в гуманному забезпеченні пріоритету 

прав і свобод людини та громадянина. Адже система конституційних 

прав людини і громадянина становить основу всіх інших прав, які за-

кріплюються нормами галузевого законодавства та своїм «духом муд-

рого слова» має відповідати положенням Конституції України. В неда-

лекому майбутньому створення ідеї Антикорупційного Суду в Україні 
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стане логічним завершенням щодо якості кадрового забезпечення, а 

саме: ії незалежності та компетентності як правової політики людсь-

кого капіталу. Саме створення на державному та громадському рівні 

відповідних Кіберцентрів національного та світового рівня з метою ви-

яву та упередження кібервірусів та захисту інформаційних ресурсів. 

Саме Національний Центр кібербезпеки при РНБО України зі своїми 

потужними інформаційними можливостями має постійно моніторити 

важливі сектори інфраструктури та екстренно виявляти кібератаки. 

1.1.1. Генезис економічних прав в Україні 

У різні історичні епохи поняття, зміст і обсяг прав і свобод людини 

не були однаковими. Витоки економічних прав людини і громадянина 

в Україні також беруть свій початок з найдавніших правових та кон-

ституційно-правових пам’яток нашої країни. 

Аналізуючи генезис економічних прав людини в Україні, їх обсяг, 

рівень забезпеченості з боку держави, слід передусім звернутися до 

права Київської Русі (XI — XII ст.). Власне писана вітчизняна прокон-

ституційна думка дійшла до нашого сучасника в договорах з греками 

за князя Олега 911 р., за князя Ігоря 944 р. та самій «Руській правді». 

Правове регулювання економічних прав у «Руській правді». Пра-

вову основу Київської Русі становила «Руська правда» (1036–1037 рр.) — 

перший писаний кодифікований акт руського феодального права. Ко-

дексом урегульовувався широкий спектр суспільних відносин, у тому 

числі в ньому містилися норми, що безпосередньо стосуються еконо-

мічних прав людини, зокрема недоторканності права приватної влас-

ності та захисту цього права. 

Власність у давньоруській громаді, де ставлення до особистості 

багато в чому визначалося саме наявністю чи відсутністю в неї влас-

ності, мала величезне значення. Зміст права власності, у першу чергу, 

пов’язувався з конкретними суб’єктами цього права і міг суттєво 

відрізнятися залежно від об’єкта власності. Як зазначає В.І.Сергеев, 

учений кінця XIX — початку XX ст.: « ...Саме слово «власність» у дав-

нину не було відоме. Замість нього вживалися описові вирази: моя, 

твоя земля, моя купля у прок, в дернь» [154, c. 224]. 

Певний суб’єктивний елемент у правову регламентацію відносин 

власності «Руською правдою» вносила і князівська судова практика. 
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Правові привілеї (насамперед — на посилений захист як особистої не-

доторканності, так і непорушності права власності) поширювалися, го-

ловним чином, на наближених до князя осіб. Власник, за Руською прав-

дою, мав право розпоряджатися майном, укладати угоди, одержувати 

доходи з майна, вимагати захисту свого майна від зазіхань інших осіб. 

За спостереженнями радянського вченого Б.Д.Грекова, у «Руській 

правді» є велика кількість свідчень стосовно кола об’єктів права влас-

ності: « ...клеть, хлев и полный, обычный в большом сельском хозяй-

стве, ассортимент рабочего, молочного и мясного скота и обычной в 

таких хозяйствах домашней птицы. Тут имеются: кони княжеские и 

смердьи (крестьянские), волы, коровы, козы, овцы, свиньи, куры, го-

луби, утки, гуси, лебеди и журавли» [51, c. 143]. 

Чим пізнішою є редакція «Руської правди», тим більше в ній даних 

про розвиток феодальної вотчини, яка містила в собі хороми власника, 

житла його слуг, приміщення для челяді й залежних селян (закупів, ря-

довичів, наймитів), господарчі будівлі, інвентар, реманент тощо. Вот-

чинники привласнювали пасовища, води, ліси, влаштовували бортні 

заповідники, захоплювали мисливські угіддя і промислові ділянки ви-

добутку меду, закріплюючи їх за собою. Все це майно, виходячи з по-

станов «Руської правди», слід визнати як об’єкти права власності. 

Щодо захисту права власності, то в «Руській правді» зазначається, 

що власник мав право на повернення свого майна з чужого незакон-

ного володіння на основі суворо встановленої процедури. При цьому 

давньоруський законодавець розрізняв правомірне і неправомірне во-

лодіння: винному в незаконному заволодінні річчю, крім обов’язку по-

вернути річ її законному власникові, призначається ще й додатковий 

штраф у три гривні — за заподіяну його діями «обиду». 

Норми і принципи «Руської правди» зберегли своє значення і в 

часи феодальної роздробленості, зокрема на землях могутньої Га-

лицько-Волинської держави (1199–1340 рр.). 

У XIV—XVI ст. в українських землях, як і в переважній більшості 

країн Європи, сформувалося феодальне господарство на основі при-

ватної власності на землю та залежності селян від феодала [58, c. 62]. 

Українські міста переводилися на Магдебурзьке право. 

Правове регулювання економічних прав у Литовських статутах. 

Протягом XVI ст. у Великому князівстві Литовському діяло три Ли-

товські статути (1529, 1566 і 1588 рр.), законодавчі приписи яких були 
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спрямовані на охорону феодальної власності — у першу чергу земель-

ної, і визначали правове становище і привілеї панівної верстви насе-

лення. Нормами Статутів селяни були позбавлені права власності на 

землю — вже так званий старий статут 1529 р. визначав, що мати 

право володіння землею може лише представник шляхетської верстви. 

При цьому шляхтич, володіючи земельним наділом за умови несення 

служби, мав право вільно розпоряджатися лише рухомим майном, а 

щодо нерухомості діяла інша норма, згідно з якою (арт. 15) шляхтич 

мав право розпорядитися на свій розсуд лише 1/3 частиною маєтку: 

« ...во покои держати мает и волную моць мает именья своего третюю 

част отдати... » [130, c. 64]. 

Частина українських земель перебувала з XIV ст. під владою Поль-

щі. Після Люблінської унії 1569 р. поляки домінували і в новоутвореній 

Речі Посполитій. Оплотом визвольного руху проти польського понево-

лення стала Запорізька Січ — «козацька християнська республіка», де 

панували ідеали свободи, рівності та поваги до людської гідності. 

Процеси соціально-економічного і політичного розвитку українсь-

кого суспільства у другій половині XVI — першій половині XVII ст. 

були відображені в законодавстві Речі Посполитої. У процесі визво-

лення України з під польського панування це законодавство, яким 

визначалися права і становище селян, втрачало силу і скасовувалося. 

Переяславська угода 8 (18) січня 1654 р., Березневі статті та інші 

акти, які закріпили українсько-московський альянс, хоча й передба-

чали протекторат московського царя, залишили Україну окремим дер-

жавним механізмом із власним політичними і правовим устроєм, 

адміністрацією, судами, військом, фінансами. Зусиллями козаків були 

створені умови для відновлення національних, релігійних і еко-

номічних прав, було скасоване кріпосне право, але незабаром, як 

відомо, українські селяни знову потрапили в кабалу. 

25 липня 1687 р. були ухвалені Коломацькі конституції, які мали 

найвищу юридичну силу понад два десятиріччя. Істотним «конститу-

ційним» нововведенням у такому важливому питанні для Війська За-

порізького, як проблема власності, стала передача військових маєтно-

стей, тобто земель, що перебували раніше в розпорядженні гетьмансь-

кого скарбу, в повне підпорядкування московському трону. 

Правове регулювання економічних прав у Конституції Пили-

па Орлика. Український науковець І.Є.Словська наголошує, що пер- 
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ший етап становлення українського конституціоналізму пов’язаний з 

підготовкою і прийняттям першої української конституції — Консти-

туції Пилипа Орлика 1710 р. [157, c. 7]. Саме цим актом уперше на кон-

ституційному рівні були закріплені економічні права. Природа і зміст 

зазначеного документа не викликають сумнівів у тому, що він віддзер-

калює вимоги козацтва, які висувалися до всіх гетьманів з часів геть-

мана І.Виговського (1657–1659 рр.) і всіх московських царів із часів 

царя Олексія Михайловича (1645–1676 рр.) Ці вимоги стосуються, го-

ловним чином, обмеження компетенції гетьмана, організації влади за 

принципом поділу її на законодавчу, виконавчу і судову, урядовців, 

утвердження прав і свобод громадян. 

Щодо економічних прав, то в розділі V Конституції визначено 

право на користування публічною власністю: «А шпиталь... слід спо-

рудити за громадський кошт, що їм не довелося турбуватися ні про 

харчування, ні про одяг». Цікавим є і той факт, що в зазначеній кон-

ституції вживається поняття «публічний», розрізняються поняття «пу-

блічних» і «приватних» володінь, вказується на відмінний правовий 

режим користування такими володіннями. Наприклад, у розділі XII 

Конституції П.Орлика передбачено: « ...нехай буде здійснена Ревізія 

усіх видів публічних і приватних володінь ...нехай буде ухвалено уро-

чисто і непорушно: кому належить згідно з законом, а кому не нале-

жить користуватися правом володіння публічними маєтками, і які саме 

належить виконувати повинності підданим». Зі змісту цієї Конституції 

незрозумілим залишається, що саме належить до публічного майна, во-

лодінь. Можна лише здогадуватися, що це, можливо, майно, набуте чи 

створене за громадський кошт, а також власність Війська Запорізького. 

Закріплюючи право приватної власності, Конституція містить по-

ложення і на його захист, наприклад, у розділі X: « ... нехай пани Пол-

ковники, Сотники, Отамани, Урядники, Виборні не наважуються при-

гноблювати свою челядь і рядових (козаків)... відбираючи насильно, 

шляхом грабунку чи примусового продажу земель, за якусь незначну 

провину все рухоме й нерухоме майно» [76, c. 38]. 

Заслуговують на увагу і статті Конституції, де йдеться про влас-

ність Війська Запорізького. Так, у розділі IV зазначається: « ...Ясно-

вельможний гетьман муситиме... подбати про такі сприятливі умови 

миру, за якими б Дніпро і землі Війська Запорізького були звільнені від 

московських укріплень і фортець і повернуті у попередню власність 
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згаданого Війська, і щоб надалі там не споруджували жодних фортець, 

не осаджували ніяких міст та сіл із оговореним строком слобод і ніяким 

іншим чином під будь-яким претекстом не спустошували володінь 

Війська Запорізького»; у розділі V: «Частину течії Дніпра... Ясновель-

можний Гетьман і його наступники повинні, у відповідності з давніми 

законами і привілеями, залишити у володінні Війська Запорозького... ». 

Хоча Конституція Пилипа Орлика за межами емігрантського ото-

чення гетьмана реальної сили так і не набула, вона залишилася в історії 

як оригінальна правова пам’ятка. 

Правове регулювання економічних прав у «Правах, по кото-

рым судится малороссийский народ». У 1743 р. було підготовлено 

перший кодекс українського права — «Права, по которым судится ма-

лороссийский народ, Высочайшим всепресветлейшія, державнейшія 

Государыни Императрицы Елизаветъ Петровны, Самодержицы Все-

россійскія, Ея Императоррского Величества повеленіем, изь трехъ 

книг, а именно: Статута Литовського, Зерцала Саксонського и прило-

женніх притом двухї праві, також де изї книги Порядка, по переводе 

изъ польського и латинскаго язіковъ на россійскій діалект в єдину 

книгу сведенный, вь граде Глухове, лета от Рождества Христова 1743» 

[139, c. 480] (далі — «Права»). 

Правовідносинам власності та їх врегулюванню у «Праві» приді-

ляли значну увагу. Зокрема, наявність земельної власності в межах Ук-

раїни визначалась як основа для підпадання під дію українських пра-

вових норм, закріплювалося володіння нерухомим майном і визнача-

лись правові засади набуття та охорони земельної власності, встанов-

лювалася непорушність права власності на землю, способи захисту і 

поновлення порушеного права, пов’язувалося володіння землею з 

обов’язком відбуття за це військової служби. Наприклад, у пункті 3 ар-

тикула здавалося визначення і встановлювався правовий режим на-

буття земельної власності, як заїмка: « ...землею либо лесомъ владелъ 

бы и владеет безспорно, таковыя недвижимыя именія имеютъ быть 

того, кто владеет, собственныя, как бы купленныя [139, c. 337]». 

Крім того, законодавець виокремлював низку обмежень права 

власності, визначав обов’язкову письмову форму правочинів із неру-

хомим майном, давав перелік видів майна, яке повністю чи частково 

виводилося з цивільного обігу, визначав відповідальність за вчинення 

перепон власнику в розпорядженні належною йому землею, регламен- 
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тував порядок володіння і користування землею, водами і лісами та ін. 

Відповідальність за порушення у сфері володіння землею диференці-

ювалася залежно від станової приналежності відповідача. 

Правове регулювання економічних прав у Слобідській Україні. 

Слобідська Україна мала певні особливості в правовому регулюванні 

інституту права власності. За козаками і селянами закріплювалося 

право на володіння тією землею, яку вони зайняли та розорали. Крім 

приватних лісових угідь існували і ліси громадського користування 

(«в’їжджі полкові ліси»), не поділені на осібні ділянки і відкриті для ко-

ристування як козакам і старшині «полкової служби», так і козакам «го-

родової служби», тобто міщанам. При межуванні земель Харківського 

полку в межовому виписі було вказано: «А у чорні великі полкові ліси, 

щоб рубати ліс на будівлі та на дрова, старшині полковій і усім полоча-

нам полкової та городової служби в’їжджати усім взагалі, кожному у 

свойому городі, по своїх старих кріпосних актах» [24, c. 145]. Суб’єктом 

права громадського («мирського», «общинного», «вільного») землево-

лодіння була громада, яка об’єднувала всіх мешканців села чи містеч-

ка — і козаків, і селян. Юридично «громадські» землі вважалися влас-

ністю всього війська, від імені якого громада розпоряджалася угіддями, 

лісами, водами, розподіляла їх, продавала членам громади чи стороннім 

особам, давала дозвіл на будівництво гребель, млинів, рудень, видавала 

листи на право користування землею чи її передачу. 

Отже, на основі цього прикладу спостерігається зародження права 

користування об’єктами права публічної власності в Україні, зокрема 

на території Слобідської України. 

Крім того, згідно з переписом 1666 р. селяни за майновими озна-

ками поділялися на три основні групи: 1) «орних селян», тобто тих, хто 

обробляв землю власними худобою і реманентом; 2) «бобилів», до 

яких належали ті, хто мав одного вола чи коня або зовсім не мав ніякої 

робочої худоби; 3) ремісників [58, c. 315]. Отже, в цьому випадку спо-

стерігається виділення ремісників у окрему групу, а отже, на нашу 

думку, відбувається узаконення права «на підприємницьку діяльність» 

(у сучасному розумінні змісту цього права). 

З огляду на подальшу правову історію України можна сказати, що 

саме ремісництво стає підґрунтям для економічного розвитку, а також 

для конституційного закріплення права на підприємницьку діяльність 

в суверенній Україні. В період радянської влади на Україні саме реміс- 
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ництво дає змогу існувати зародкам підприємницької діяльності, фак-

тично в цей час було дозволено займатися індивідуальною трудовою 

діяльністю, яка виключала експлуатацію інших. 

Щодо Запорізької Січі, то в середині XVIII ст. на землях Нової Січі 

з фактичного володіння все чіткіше викристалізовувалося право влас-

ності; межі застосування публічного військового права звужувались, і 

саме право з безособово-публічного перетворювалося на індивіду-

ально-приватне; виникали нові правові ситуації, які вимагали врегулю-

вання по-новому, і по-новому врегульовувались вже відомі: напри-

клад, після відходу січовика на зимівники до того неподільне спільне 

курінне майно вже підлягало поділу на паї, розмір яких відповідав дій-

сному внеску кожного до курінного скарбу. 

Старшина і паланкове козацтво, розвиваючи господарство зимів-

ників власним коштом, намагались юридично зафіксувати і закріпити 

за собою право власності як на нерухоме, так і на рухоме майно, одним 

із проявів якого став посилений захист права власності. Змінюється 

структура земельної власності, найбільшого поширення набувають 

такі її види, як власність Військового скарбу і козацька. 

У підсумку слід зазначити, що внаслідок дії протягом половини 

XVII — XVIII ст. цілої низки як об’єктивних, так і суб’єктивних полі-

тичних, економічних, соціальних, військових, культурних, правових 

чинників, у всіх територіальних частинах України відбулися значні 

зміни у правовому врегулюванні економічних прав, що вплинуло на 

подальший розвиток українського суспільства. В Україні існував чіт-

кий поділ на стани з конкретним визначенням наданих кожному з них 

майнових і особистих прав. Більшість населення України внаслідок 

ліквідації козацтва і закріпачення селянства була позбавлена економіч-

них прав, тобто ними володіла лише верхівка українського суспільс-

тва, російські та іноземні дворяни (німці, серби, грузини), була зако-

нодавчо закріплена нерівність в економічних правах між прошар-

ками населення. 
Необхідно підкреслити важливе значення економічних прав для 

суспільного життя України за означений період, що виявлялося в ре-

тельному регулюванні економічних прав (права власності) у правових 

пам’ятках. 

Із середини XIX ст. Україна, поділена між Росією та Австро-Угор-

щиною, вступила в смугу буржуазно-демократичних реформ, найяск- 
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равішою ознакою яких стало скасування кріпацтва. Цей процес супро-

воджувався посиленням суспільної уваги до проблеми прав людини. 

Повне визнання і підтримку в Україні здобули також прогресивні ідеї 

росій ської судової реформи 1864 р., демократичні зміни в результаті 

першої російської революції 1905–1907 рр. 

Революційний період на українських землях знаменується діяль-

ністю Центральної Ради і прийняттям нею чотирьох універсалів та 

Конституції (1918 р.). У жодному з цих конституційно-правових дже-

релах не проголошуються економічні права людини і громадянина в 

Україні. 

Закони про тимчасовий державний устрій України, прийняті за пе-

ріод правління гетьмана Всієї Русі Павла Скоропадського, значно ві-

дрізняються за змістом від Конституції УНР щодо економічних прав. 

Так, у положенні третьому «Права і обов’язки козаків і громадян» у 

ст. 18 передбачено: «Кожний український козак і громадянин має 

право... придбати і відчужити майно... » А ст. 19 проголошує: «Влас-

ність є недоторкана. Примусове відчуження нерухомого майна, коли 

це необхідно для якої-небудь державної чи громадянської користі не 

інакше, як за відповідну платню» [165, c. 407]. 

За радянської влади в Україні було прийнято чотири конституції 

(1919, 1929, 1937, 1978 рр.) Ці акти закріпили позитивні наслідки соці-

альної революції та формальні атрибути української радянської дер-

жавності. Особливо наголошувалося на необхідності вирішення соці-

ально-економічних питань як неодмінної передумови створення світ-

лого майбутнього для трудящих. Вже в конституціях УРСР 1919 і 

1929 рр. було закріплено дещо ширший, ніж у попередніх конститу-

ційних актах, перелік прав людини і громадянина, але економічні 

права в них не були передбачені. 

У Конституції УРСР від 30 січня 1937 р. було закріплено набагато 

ширшу систему прав і свобод порівняно з попередніми Конституціями. 

Провідне місце серед прав посідали економічні права (право на осо-

бисту власність, право спадкування особистої власності). 

У Конституції УРСР 1978 р. були передбачені такі економічні 

права: право особистої власності, яке мало дещо обмежений характер; 

право користування державною власністю; допускаються відповідно 

до закону індивідуальна трудова діяльність у сфері кустарно-ремісни-

чих промислів, сільського господарства, побутового обслуговування 
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населення, а також інші види діяльності, засновані виключно на осо-

бистій праці громадян і членів їх сімей. Земля, згідно з Конституцією 

1978 р., могла перебувати лише в користуванні громадян, у власність 

до них вона не переходила. 

90-ті роки принесли значні зміни не тільки в політичному, еконо-

мічному житті країни, а й у правовому — це наступний етап в історії 

України, в історії розвитку конституціоналізму в Україні, а також у ге-

незі економічних прав. 

У Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 

1990 р. і зверненні Верховної Ради України «До парламентів і народів 

світу» від 5 грудня 1991 р. наголошувалося на тому, що до сім’ї циві-

лізованих країн бажає увійти нова демократична правова держава, яка 

ставить собі за мету, зокрема, реально забезпечити права, свободи лю-

дини і громадянина та зобов’язується суворо дотримуватися загально-

визнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних стан-

дартів у галузі прав людини. Проголошення незалежності України 

24 серпня 1991 р. дало змогу розширити права та свободи громадян, 

наповнити їх новим змістом і значенням. 

Прийняття зазначених конституційних актів знаменувало легіти-

мацію нового правового статусу України як суверенної держави, тобто 

зміну державного ладу. 

Конституційним договором між Верховною Радою України та Пре-

зидентом України про основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до 

прийняття Конституції України від 8 червня 1995 р. було передбачено 

право приватної власності. Крім того, ним гарантовано рівний захист 

усіх форм власності, соціальну спрямованість ринкової економіки. 

Конституція України від 28 червня 1996 р. закріплює та врегульо-

вує такі економічні права: право володіти, користуватися і розпоря-

джатися своєю власністю, результатами інтелектуальної, творчої ді-

яльності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися 

природними об’єктами права власності народу; право користуватися 

об’єктами державної і комунальної власності. Держава, згідно з Кон-

ституцією, відповідає перед людиною за свою діяльність. Утверджен-

ня і забезпечення людини є головним обов’язком держави. 

Чинна Конституція України імплементувала основні положення 

міжнародно-правових актів з прав людини і насамперед Загальної декла- 
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рації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права та Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 

права, які є справжнім «людським виміром», мірою людської гідності. 

Державне будівництво в Україні у XX ст. було досить бурхливим 

і швидкозмінним, унаслідок цього приймалися численні конституції та 

закони конституційного характеру, одні з яких діяли десятиліттями, 

інші — фактично не діяли. Ці конституції та конституційні акти ухва-

лювалися за різних часів, у різних суспільно-політичних умовах. їм 

було властиве різне ідеологічне навантаження, яке впливало на форми 

встановлення та закріплення економічних прав і рівень їх забезпече-

ності в державі. 

Є.А. Словська виокремлює такі етапи розвитку конституціоналіз-

му в Україні, які визначаються прийняттям конституцій, конституцій-

них актів або підготовкою їх проектів: 

1) початок XVIII — середина XIX ст. — конституціоналізм періо-

ду прийняття і дії першої Конституції України та козацько-гетьмансь-

кого будівництва; 

2) середина XIX — початок XX ст. — конституціоналізм періоду 

підготовки конституційних проектів і теорій та прийняття перших кон-

ституцій і конституційних актів суверенної України; 

3) 1919–1991 рр. — конституціоналізм радянської епохи: період 

символічних українських конституцій несуверенної української дер-

жави, панування єдиної (марксистсько-ленінської) теорії конституції 

[157, с. 12]; 

4) з 1991 р. — конституціоналізм з часу проголошення суверені-

тету української держави і прийняття чинної Конституції України. 

Основні етапи закріплення економічних прав людини і громадя-

нина в конституціях і конституційних актах України. 

І етап. Закріплення економічних прав Конституцією Пилипа Ор-

лика 1710 р., в якій проголошувалося право на приватну власність і 

право користуватися об’єктами публічної власності. 

ІІ етап. Економічні права регламентуються в Законах про тимча-

совий державний устрій України, прийнятих за правління гетьмана 

Всієї Русі Павла Скоропадського. Проголошено право приватної влас-

ності, право на підприємницьку діяльність. 

ІІІ етап. Закріплення економічних прав у конституціях (1919, 

1929, 1937, 1978 рр.) за радянської влади в Україні. Конституції 1919 і 
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1929 рр. скасували приватну власність. У Конституції УРСР 1937 р. 

вперше набула правового оформлення особиста власність громадян, 

фактичне становлення якої відбулося значно раніше у формі так званої 

трудової власності. Конституція УРСР 1978 р. закріпила такі економіч-

ні права: право особистої власності, яке мало дещо обмежений харак-

тер, право на індивідуальну трудову діяльність. Земля, згідно з Кон-

ституцією 1978 р., могла перебувати лише в користуванні громадян, у 

власність до них вона не переходила. 

IV етап. Закріплення економічних прав після проголошення неза-

лежності України. Конституційний договір між Верховною Радою Ук-

раїни та Президентом України про основні засади організації та функ-

ціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на 

період до прийняття Конституції України, укладений 8 червня 1995 р., 

закріплює приватну власність як форму власності та гарантує рівний 

захист усіх форм власності. Конституція України 28 червня 1996 р. 

проголошує такі економічні права: право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами інтелектуальної, твор-

чої діяльності, право на підприємницьку діяльність, право користува-

тися об’єктами публічної власності. 

Отже, економічні права протягом тривалого часу набули станов-

лення, розвитку і закріплення в багатьох відомих пам’ятках конститу-

ційного права. Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р. від-

крило нові перспективи для подальшого розвитку і вдосконалення пра-

вового регулювання економічних прав людини в Україні. 

1.1.2. Економічні права людини та громадянина в період 

Національної революції в Україні (1917–1929 рр.) 

Початок XX ст. в Україні характеризується революційними подія-

ми, швидкими змінами влади та урядів, а також значною кількістю 

конституційних актів, які діяли недовго або не встигали набути юри-

дичної сили. 

Економічні права в універсалах Центральної Ради і Конститу-

ції УНР. У Першому Універсалі Центральної Ради проголошено полі-

тичний суверенітет України. Економічні права в цьому документі не 

передбачаються. Встановлюється положення, яке стосується власності 

на землю: « ...Ніхто краще наших селян не може знати, як порядкувати 



 
24 

 

своєю землею... право порядкування нашими українськими землями 

належало тільки нам самим, нашим Українським Зборам (Сеймові)». 

Другий Універсал Центральної Ради також не передбачає поло-

жень щодо прав людини загалом та економічних прав зокрема. 

Третій Універсал закріплює громадянські права та вирішує пи-

тання права власності на землю: « ...існуюче право власності на землі 

поміщицькі й інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського 

значіння, а також на удільні, манастирські, кабінетські та церковні зем-

лі — касується ...землі ті єсть власність усього трудового народу й ма-

ють перейти до нього без викупу» [95, c. 198]. Проте у Третьому Уні-

версалі нічого не згадується про долю приватної власності на інші 

об’єкти. 

Четвертий Універсал Центральної Ради передбачає передачу землі 

трудовому народові й монополізацію зовнішньої торгівлі, заліза, ву-

гілля, шкур, тютюну й інших продуктів і товарів, «з котрих податки 

найбільше обтяжували робочі кляси в корись нетрудових». Крім того, 

цим Універсалом проголошується: « ...B земельних справах комісія... 

вже виробила закон про передачу землі трудовому народові без ви-

купу, прийнявши за основу скасування власності й соціалізацію зем-

лі... передача землі земельними комітетами в руках трудящих відбу-

лося ще з початком весняних робіт. 

Ліси, води і усі підземні багатства, як добро українського трудо-

вого народу, переходить у розпорядження Народної Української Рес-

публіки. 

Правительство Республіки має підняти промисел держави, має за-

чати творчу роботу по всіх галузях, де всі безробітні могли найти 

працю й приложити свої сили. 

Від тепер УНР бере у свої руки найважливіші області торгівлі й усі 

доходи з неї обертати на користь народу». 

Досить суттєвий вплив на розвиток відносин у сфері економічних 

прав та їх правового врегулювання справляла грошова система Укра-

їни. 9 грудня 1917 р. Центральна Рада проголосила, що всі державні 

податки і прибутки, які збираються на території Української Народної 

Республіки (УНР), віднині визнаються державним скарбом. Конститу-

ція УНР — Статут про державний устрій, права і вольності Українсь-

кої Народної Республіки, ухвалена 29 квітня 1918 р., не визначає еко-

номічні права, лише громадянські й політичні. Стаття 12 Конституції 
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зазначає: «Уродження, віра, національність, освіта, майно не дають ні-

яких привілеїв в них». 

Економічні права за гетьмана Павла Скоропадського. За прав-

ління гетьмана Павла Скоропадського в центрі політичної боротьби й 

економічного життя в Україні залишалося аграрне питання, що було 

підкреслене в законодавчих актах, виданих гетьманом. На відміну від 

Центральної Ради, яка вирішила проблему, що постала перед нею, од-

ним актом — законом від 25 листопада 1917 р. про порядок видання 

нових законів, гетьманський уряд, будучи змушеним сприйняти і ви-

знати весь попередній нормативно-правовий масив, вибірково скасо-

вував ті законодавчі акти, які прямо суперечили задекларованим заса-

дам побудови Української держави. Так, ліквідація приватної власнос-

ті на землю Третім Універсалом і прийнятий Центральною Радою 

30 січня 1918 р. земельний закон, в основу якого було покладено ідею 

не утвердження приватної власності на землю, а надання лише права 

користування нею, ідею «соціалізації землі» (« ...землі відводяться зе-

мельними комітетами в приватнотрудове користування сільським гро-

мадам та добровільно складеним товариствам»), що викликало бурх-

ливе невдоволення значної маси селянства, були скасовані гетьмансь-

кою «Грамотою до всього українського Народу» від 29 квітня 1918 р. 

Закони про тимчасовий державний устрій України, прийняті за прав-

ління гетьмана Всієї Русі Павла Скоропадського, значно відрізняються 

за змістом від Конституції УНР щодо економічних прав. Так, у третьому 

положенні «Права і обов’язки козаків і громадян» у ст. 18 передбачено: 

«Кожний український козак і громадянин має право... придбати і 

відчужити майно... » А ст. 19 проголошує: «Власність є недоторкана. 

Примусове відчуження нерухомого майна, коли це необхідно для якої-

небудь державної чи громадянської користі не инакше, як за відповідну 

платню» [165, c. 407]. Більше уваги було приділено закріпленню грома-

дянських та політичних прав, зокрема проголошено право на життя, 

особисту недоторканність, свободу від незаконного обшуку і виїмки, 

свободи пересування; соціальні права (право на працю, помешкання). 

Заслуговує на увагу також «Грамота до всього українського На-

роду» від 29 квітня 1918 р. Павла Скоропадського, в якій поряд із про-

голошенням «себе Гетьманом Всієї України» й основних засад будів-

ництва «Державної Влади», передбачається також право приватної 

власності, право на підприємницьку діяльність. П.Скоропадський вва- 
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жав, що ці права мають відігравати значну роль під час розбудови Ук-

раїнської держави: «Права приватної власности — як фундаменту 

культури і цивілізації, відбудовуються в повній мірі, і всі розпоря-

дження бувшого Українського Уряду, а рівно уряду російського, від-

міняються і касуються. Відбувається повна свобода по зробленню куп-

чих по купівлі-продажу землі. 

Економічні права в проектах конституцій періоду національної ре-

волюції. У «Проекті Правительственної Комісії по виробленню Кон-

ституції України» передбачалися такі економічні права: «Артикул 30. 

Забезпечується вільність торгу та промисловости, ремества, а також 

вільність складання умов у межах діючих законів... Артикул 40. Дер-

жава охороняє інтелектуальну працю та її витвори... Артикул 43. При-

ватна власність стоїть під охороною закону. Власність зобов’язує. Ко-

ристування власністю мусить служити для добра загалу. Вивласнення, 

або обмеження приватної власності, може відбуватися з огляду на дер-

жавну, публічну чи суспільну потребу, або з економічних причин, а 

також в інтересах соціальної справедливості. Спосіб вивласнення або 

обмеження приватної власності, як і форму та розмір справедливої ви-

нагороди визначається в окремому законі. ...Артикул 44. Дрібна і се-

редня власність стоїть під охороною закону. Зноситься більшу земель-

ну власність. З неї утворюється земельний фонд, з якого задовольня-

ється малоземельне і безземельне хліборобське населення. Форму, а 

також умови сього задоволення визначить окремий земельний закон. 

Артикул 45. Забезпечується спадкове право в межах діючих законів. 

Вони ж визначують участь держави у спадщині» [93, c. 129]. 

Крім того, виокремлювалося положення про державну охорону ін-

телектуальної праці, її продуктів. При цьому на кожного громадянина 

покладався моральний обов’язок використовувати свої духовні й фі-

зичні сили так, як того вимагає «добро загалу». Були передбачені по-

ложення про свободу науки й освіти, наукових досліджень, а також 

право на організацію шкіл і виховних закладів. Передбачалося безкош-

товне навчання в усіх державних школах, у вищих зокрема, до того ж 

загальне й обов’язкове навчання в народних початкових школах. 

Слід підкреслити цілковиту деідеологізацію цього проекту Кон-

ституції — він повністю ґрунтується на правах людини та загально-

людських вартостях і відображає досягнутий на той час світовим спів-

товариством рівень цивілізованості. 
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Отже, на основі порівняльного аналізу конституцій та конститу-

ційних актів 1917–1919 рр., Конституції України 1996 р. і зазначеного 

проекту можна зробити такі висновки: 

1) проектом було передбачено право приватної власності та право 

підприємницької діяльності, охорону інтелектуальної власності та її 

продуктів; 

2) щодо відчуження та обмеження права приватної власності про-

ектом було передбачено підстави державної, публічної чи суспільної 

потреб. Конституція України 1996 р. передбачає поняття суспільної 

необхідності, яке є оціночним. Обсяг обмежень є ширшим у проекті. 

Підкреслюється соціальне значення власності; 

3) терміну «вивласнення» зазначеного проекту відповідає, на нашу 

думку, термін «примусове відчуження об’єктів права приватної влас-

ності» Конституції України 1996 р.; 

4) порівняно зі змістом інших конституційних актів періоду 1917–

1919 рр. положення зазначеного проекту Конституції закріплювали 

ширший обсяг та зміст економічних прав; 

5) порівняно зі змістом Конституції України 1996 р. зазначений 

проект Конституції логічно показав би процес стабільного поступо-

вого конституційного розвитку на прикладі економічних прав. Тобто 

можна було б сказати, що положення зазначеного проекту щодо еко-

номічних прав були розвинені в Конституції України 1996 р., якби не 

події після приходу більшовизму до влади. 

В іншому проекті «Конституції (Основних державних законів) 

УНР», запропонованому професором О.Ейхельманом, у розділі XV 

«Права і обов’язки громадян» зазначаються такі економічні права: 

«Параграф 326. Приватна власність стоїть під охороною закону. 

Право спадщини забезпечується в межах діючих законів, вони ж ви-

значають участь держави у спадщині. Власність зобов’язує: користу-

вання власністю мусить служити для добра загалу. Параграф 327. 

Більшу земельну власність зноситься, з неї утворюється земельний 

фонд, з якого задовольняється малоземельне і безземельне населен-

ня; форму, а також умови і розмір цього задоволення визначить ок-

ремий земельний закон. Параграф 328. Привласнення або обмеження 

приватної власності може відбутися з огляду на державну, публічну 

чи суспільну потребу, або з економічних причин, а також в інтересах 

соціальної справедливості. Спосіб вивласнення або обмеження при- 



 
28 

 

ватної власності, як і форму та розмір справедливої винагороди, ви-

значає окремий закон... ». 

На основі наведених положень проектів Директорії конституцій 

УНР щодо змісту економічних прав можна зробити висновки, що про-

екти передбачали такі економічні права: право приватної власності, 

право на підприємницьку діяльність, опосередковане право користу-

вання об’єктами публічної власності. Виписані економічні права в про-

ектах ґрунтувалися на загальнолюдських цінностях відповідно до рів-

ня цивілізованості світового співтовариства на той час. Економічні 

права були спрямовані на перспективи прогресивного правового, еко-

номічного, культурного, соціального розвитку України. 

Конституційно-правове регулювання економічних прав в Україні 

під час національної революції (1917–1921 рр.) було досить супереч-

ливим та непослідовним: від положень про «соціалізацію» власності, 

абсолютного конституційного ігнорування врегулювання питань вка-

заних прав (чотири універсали Центральної Ради, Конституція УНР, 

Декларація Директорії) до закріплення економічних прав на конститу-

ційному рівні (Тимчасові закони Павла Скоропадського). Однак неза-

перечним є той факт, що всі конституції та конституційно-правові акти 

цього періоду надавали першочергового значення питанню власності 

на землю. Незважаючи на надзвичайну активність конституційного 

процесу протягом цього періоду, економічні права людини були про-

голошені лише в одному акті (Конституції гетьмана П.Скоропадсь-

кого). Проте це не означає, що економічним правам не надавалося важ-

ливого значення. Адже було підготовлено кілька проектів конституції, 

в яких економічним правам відводилися належне місце та роль. 

1.1.3. Економічні права людини і громадянина в радянсь-

кий період (1919–1991 рр.) 

За радянської влади в Україні було прийнято чотири конституції 

(1919, 1929, 1937, 1978 рр.). Зрозуміло, що вони були проголошені на 

основі загальних конституцій Радянського Союзу і повністю повторю-

вали їх основні положення. Всі конституції Радянської України закріп-

лювали різний правовий статус особи, обсяг її прав і обов’язків. 

Концептуальною основою прав людини за радянської влади три-

валий час залишалися положення Декларації прав трудящого й екс- 
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плуатованого народу, прийнятої в січні 1918 р. III Всеросійським з’їз-

дом Рад. 

Правове регулювання економічних прав у Конституції УРСР 

1919 р. Конституція Української Соціалістичної Радянської Респуб-

ліки (УСРР) була прийнята 14 березня 1919 р. III Всеукраїнським з’їз-

дом Рад робітничих і червоноармійських депутатів. Український уче-

ний О.М.Мироненко називає її «першим українським діючим Основ-

ним Законом... Цінність її полягає у тому, що до утворення СРСР вона 

була справді основним законом, «напівсуверенної» України» [121, c. 38]. 

Щодо економічних прав, то Конституція 1919 р., проголошувала 

скасування приватної власності на землю та на всі інші засоби вироб-

ництва. 

Цікавим є і те, що наявність певних політичних прав безпосеред-

ньо пов’язувалася з майновим становищем особи, зі сферою її діяль-

ності. Наприклад, виборчого права позбавлялися: 

a) особи, що користуються найманою працею з корисною метою; 

б) особи, які живуть на нетрудові прибутки, а саме прибутки з під-

приємства, з маєтків і т. ін. 

в) приватні торговці, комерційні посередники» [97, c. 8]. 

Визначаючи політичні та громадянські права в розділі 3, який мав 

назву «Декларація прав і обов’язків експлуатованого народу України», 

Конституція 1919 р. не передбачає ніяких економічних прав, лише 

проголошує гасло: «не працюючий — не їсть». Закріплюються прин-

ципи повновладдя трудящих, скасовується експлуатація людини лю-

диною, запроваджується трудова повинність і робітничий контроль. 

Абсолютне неприйняття більшовиками приватної власності призвело 

також до ліквідації права власності на домоволодіння та націоналізації 

житлового фонду, насамперед у містах, хоча ні економічної, ні полі-

тичної потреби в проведенні такої акції не було, до націоналізації про-

мисловості, транспорту, банків. 

Правове регулювання економічних прав у Конституції УРСР 

1929 р. Положення Конституції Української Соціалістичної Радянсь-

кої Республіки, прийнятої 15 травня 1929 р. XI Всеукраїнським з’їздом 

Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, дещо пе-

регукуються з правами, закріпленими Конституцією 1919 р. Як зазна-

чає О.М.Мироненко, права і свободи проголошувалися як і раніше для 

трудящого люду. 
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Слід зазначити, що Конституція 1929 р. вже не містить окремого 

розділу, який би репрезентував права працюючих. Все, що можна було 

віднести до прав людини, передбачалося в Поділі І «Засади», в якому 

проголошувалася диктатура пролетаріату, належність всієї влади ра-

дам робітничих, селянських та червоноармійських депутатів. Уся зем-

ля, надра, ліси і води, а також фабрики, заводи і засоби зв’язку є соціа-

лістичною державною власністю. Зовнішня торгівля визнається дер-

жавною монополією. Поділ II Конституції 1929 p., як і Конституція 

1919 p., визначає категорію осіб, які, залежно від їх матеріального ста-

новища, не мають права обирати чи бути обраними. 

Правове регулювання економічних прав у Конституції УPCP 

1937 р. У Конституції УPCP від 30 січня 1937 p., прийнятій Надзвичай-

ним XIV Українським з’їздом Рад депутатів трудящих, було закріп-

лено широку гаму соціальних прав (право на матеріальне забезпе-

чення, право на працю, право на відпочинок), культурних прав (право 

на освіту), політичних прав (свобода слова, друку, зборів, мітингів, ву-

личних походів і демонстрацій, свобода совісті, право на об’єднання в 

громадські організації), особистих прав (недоторканність особи, жит-

ла, таємниця листування), виборчих прав. Провідне місце серед закріп-

лених прав посідали економічні (право на особисту власність, право 

спадкування особистої власності). 

Економічною основою УРСР проголошувалася соціалістична 

власність у формі державної та колгоспно-кооперативної власності й 

соціалістична система господарства, яка спрямовувалася на втілення 

принципів «хто не працює, той не їсть» та «від кожного за здібностями, 

кожному — за його працю». 

У ст. 10 зазначеної Конституції був передбачений перелік об’єктів 

особистої власності, який включав: трудові прибутки та заощадження, 

житловий будинок і підсобне хатнє господарство, предмети хатнього 

господарства і вжитку, предмети особистого споживання та комфорту. 

Така юридична конструкція права особистої власності громадян із не-

значними змінами проіснувала у правовій системі СРСР більше ніж 

півстоліття. Також у зазначеній статті передбачається охорона права 

спадкування особистої власності громадян. Крім того, ст. 7 Конститу-

ції 1937 р. закріплює за колгоспником таке: «Кожний колгоспний двір, 

крім основного прибутку від колгоспного господарства, має в особис-

тому користуванні невелику присадибну ділянку землі і в особистій 
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власності підсобне господарство на присадибній ділянці, житловий бу-

динок, продуктивну худобу, птицю та дрібний сільськогосподарський 

реманент — згідно зі статутом сільськогосподарської артілі» [94, c. 16]. 

Знаряддя та засоби виробництва вважалися соціалістичною влас-

ністю. Привертає увагу ст. 130 Конституції 1937 р., яка встановлює: 

«особи, що роблять замах на суспільну, соціалістичну власність, є во-

рогами народу». Зі змісту цієї статті можна зробити висновок про ве-

личезне значення, яке надавалося соціалістичній власності в колиш-

ньому радянському суспільстві, і про панування принципу «людина 

для держави, а не держава для людини». Включення такої статті до 

Конституції пояснюється певними політичними мотивами, а саме то-

талітарним режимом та існуванням диктатури пролетаріату. В умовах 

сталінського режиму конституційні норми про права і свободи грома-

дян мали характер політичних декларацій, спрямованих на створення 

ілюзії захищеності особистості в умовах беззаконня і репресій, зведе-

них у ранг державної політики. Ці негативні явища не були до кінця 

подолані й у період «застою». 

Земля, її надра, води, ліси, заводи, фабрики, шахти, рудні, заліз-

ничний, водний і повітряний транспорт, банки, засоби зв’язку, кому-

нальні підприємства й основний житловий фонд у містах і промисло-

вих пунктах належали до державної власності, під якою розумілось 

всенародне добро. 

Поряд із соціалістичною системою господарства Основним зако-

ном допускається дрібне приватне господарство одноосібних селян і 

кустарів, засноване на особистій праці, таке, що виключає експлуата-

цію чужої праці. На думку науковців О.В. Дзери, Н.С. Кузнецова, 

O.A.Підопригори, введення в Конституцію норми про дрібне приватне 

господарство одноосібних селян і кустарів мало наймовірніше симво-

лічний характер, оскільки для його існування не було створено відпо-

відних соціально-економічних гарантій та морально-політичної терпи-

мості у ставленні населення до цих господарств. 

Отже, у Конституції УРСР 1937 р. уперше набула правового 

оформлення особиста власність громадян, фактичне становлення якої 

відбулося значно раніше у формі так званої трудової власності, а також 

право спадкування особистої власності. 

Специфікою українських радянських конституцій 1919, 1929, 

1937 рр. є суперечливість встановлення правового статусу іноземців, 
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осіб без громадянства. З одного боку, зазначається, що «Українська со-

ціалістична радянська республіка, виходячи з солідарності всіх націй, 

надає всіх політичних прав чужеземцям, що перебувають на терито-

рії», а з іншого — висувається низка таких вимог до «чужоземців»: 

1) політичні права повинні бути використані для трудових занять; 

2) належність особи до трудового класу або до селянства, «яке не вжи-

ває найманої праці». Аналізуючи зміст зазначених конституцій, можна 

дійти висновку, що в них йдеться лише про політичні й громадянські 

права «чужоземців», економічні й соціальні права цієї категорії не пе-

редбачаються. 

Установлення саме в такому вигляді видів і змісту економічних 

прав у конституціях Радянської України 1919, 1929, 1937 рр. безпосе-

редньо було пов’язане із суспільними процесами, зрушеннями, змі-

нами, які відбувалися в державі. Із самого початку це виявилося в по-

літиці воєнного комунізму, згодом — у жорстокому червоному терорі 

та громадянській війні. Після короткочасної непівської відлиги на 

кілька десятиліть знову взяло гору сталінське трактування диктатури 

пролетаріату, його думка про посилення класової боротьби у мірі про-

сування до соціалізму, його адміністративно-командна, державно-ка-

зармена модель. 

Правове регулювання економічних прав у Конституції УРСР 

1978 р. Конституція УРСР 1978 р. (20 квітня), прийнята на позачерго-

вій сьомій сесії Верховної Ради УРСР дев’ятого скликання, вигідно ви-

різняється як структурою, так і обсягом закріплення прав і свобод. 

Вона була прийнята в період, коли Комуністична партія Радянського 

Союзу вже за «хрущовської відлиги» проголосила, що диктатура про-

летаріату виконала свої функції та перестала бути необхідною. Тому 

чергова Конституція СРСР 1977 р., як і четверта Конституція УРСР 

1978 р., стали іменуватися загальнонародними. Відповідно до Консти-

туції основу економічної системи становила соціалістична власність 

на засоби виробництва, найвищою метою якого вважалося найповніше 

задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб людей. 

У ст. 37 Конституції 1978 р. фактично права громадян поділялися 

на соціально-економічні, політичні та особисті. У системі прав і свобод 

пріоритет надавався соціально-економічним та культурним правам. Ця 

категорія прав найбільше втілювалася в життя на практиці. Це переду-

сім такі економічні права: право особистої власності, яке мало дещо 
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обмежений характер, право користування державною власністю; соці-

альні права: право на працю, на відпочинок, охорону здоров’я, на жит-

ло. Стаття 35 вже гарантує іноземцям та особам без громадянства пе-

редбачені Конституцією права і свободи (радянські конституції 1919, 

1929, 1937 рр. про існування таких категорій осіб у радянській системі 

навіть не згадують). 

Одним із напрямів розвитку прав і свобод у радянський період є 

те, що Конституція СРСР 1977 р. і відповідно Конституція УРСР 

1978 р. значно розширили і поглибили зміст прав і свобод, закріплених 

у Конституції СРСР 1936 р. і Конституції УРСР 1937 p., зокрема еко-

номічних прав. Проілюструємо зазначене на прикладах. У Конституції 

1977 р. продовжена характеристика особистої власності, що подана ще 

в Конституції СРСР 1936 p., з якої випливає, що особиста власність: 

по-перше, має споживчий характер (тобто поширюється на будинок, 

предмети зручності, домашнього та особистого вжитку); по-друге, ви-

никає із суспільного соціалістичного виробництва, оскільки її джере-

лом є трудові доходи. «Радянське законодавство містить певні норми, 

які стосуються особистої власності. Встановлюються розміри і кіль-

кість будинків, кількість худоби, яка може бути в особистій власності, 

розміри присадибних і садових ділянок, які знаходяться в користу-

ванні громадян, та ін. Але розміри трудових збережень, майна, яке 

складається із предметів особистого вжитку і зручності, законом не об-

межуються» [106, c. 180]. 

Гарантуючи право особистої власності та її спадкування, Консти-

туція СРСР 1977 р. вводить вважливу новелу, в якій чітко сформульо-

ване положення про те, що майно, яке знаходиться в особистій власнос-

ті або користуванні громадян, не повинне слугувати для отримання не-

трудових доходів, використовуватися на шкоду інтересам суспільства. 

Крім того, Конституція СРСР 1977 р. встановлює, що в СРСР до-

пускається відповідно до закону індивідуальна трудова діяльність у 

сфері кустарно-ремісних промислів, сільського господарства, побуто-

вого обслуговування населення, а також інші види діяльності, що ґрун-

туються виключно на особистій праці громадян і членів їх сімей. Дер-

жава регулює індивідуальну трудову діяльність, забезпечуючи її вико-

ристання в інтересах суспільства. 

У главі II «Економічна система» Конституції України соціалістич-

на власність на засоби виробництва поділена на державну (загальнона- 
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родну) і колгоспно-кооперативну (ст. 10), а також виокремлюються 

трудові доходи як основа особистої власності громадян (ст. 13). «В 

особистій власності можуть бути предмети вжитку, особистого спожи-

вання, комфорту і підсобного домашнього господарства, жилий буди-

нок і трудові заощадження... ». 

У користуванні громадян можуть бути ділянки землі, які нада-

ються в установленому законом порядку для ведення підсобного гос-

подарства, садівництва та городництва, а також для індивідуального 

житлового будівництва». 

Отже, земля згідно з Конституцією 1978 р. могла перебувати у гро-

мадян лише в користуванні, у власність до них вона не переходила, 

оскільки відповідно до ст. 11 у винятковій власності держави є: земля, 

її надра, води, ліси. Державі належать основні засоби виробництва в 

промисловості, будівництві й сільському господарстві, засоби транс-

порту і зв’язку, банки, майно організованих державою торговельних, 

комунальних та інших підприємств, основний міський житловий фонд, 

а також інше майно, необхідне для здійснення завдань держави. 

Конституція СРСР 1977 р. установлює таку конструкцію права 

особистої власності та її спадкування (ст. 13): 

1) можливість користування, володіння і розпорядження визначе-

ними законодавством предметами; 

2) перехід предметів особистої власності до інших осіб або за за-

коном; 

3) неможливість використання особистої власності для отримання 

нетрудових доходів і на шкоду інтересам суспільства [106, c. 22]. 

Стаття 14 проголошується, що джерелом зростання суспільного 

багатства, добробуту народу і кожної радянської людини є вільна від 

експлуатації праця радянських людей. 

Оскільки Конституцією 1978 р. закріплювалося право громадян 

користуватися об’єктами державної власності, то слід сказати і про 

безпосереднє конституційне закріплення права користування об’єкта-

ми публічної власності. Крім того, відповідно до змісту права на охо-

рону здоров’я, права на освіту, права на користування досягненнями 

культури, що проголошені Конституцією 1978 р., можна говорити і 

про опосередковане закріплення права користування об’єктами пуб-

лічної власності. Наприклад, ст. 40 Конституції 1978 р. передбачає, що 

право громадян на охорону здоров’я забезпечується «безплатною ква- 
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ліфікованою медичною допомогою, що надається державними закла-

дами охорони здоров’я, розширенням мережі закладів для лікування і 

зміцнення здоров’я громадян». 

Безперечно до 1991 р. в Україні існувала законодавча система, яка 

ґрунтувалась на ідеології КПРС, згідно з якою право власності людини 

зводилося лише до права громадян на об’єкти споживацького харак-

теру і побутового обслуговування. Основне завдання Конституції 

УРСР і всієї законодавчої системи полягало в законодавчому забезпе-

ченні переходу колгоспно-кооперативної та особистої власності гро-

мадян в єдину соціалістичну, загальнонародну, тобто державну, влас-

ність. Тому право користування об’єктами публічної власності ніби 

становить складову цього завдання. 

Конституцією 1978 р. проголошена й низка гарантій прав людини 

і громадянина, зокрема: право на судовий захист, право оскаржити дії 

службових осіб, державних і громадських органів. 

У 1990 р. було внесено зміни до Конституції 1978 р., внаслідок 

чого дію глави II «Економічна система» було припинено (де фактично 

існував поділ власності на соціалістичну, на засоби виробництва у 

формі державної (загальнонародної), колгоспно-кооперативної та осо-

бистої, і виник вакуум щодо конституційного врегулювання питання 

форм власності в державі, зокрема право приватної (за Конституцією 

1978 р. — особистої) вже не передбачається. В Україні не було чіткого 

конституційного положення щодо форм власності, правового режиму 

нерухомого майна, гарантій права приватної власності. 

Отже, враховуючи положення всіх радянських конституцій щодо 

регулювання економічних прав, можна зробити висновок, що Консти-

туція УРСР від 20 квітня 1978 р. найбільш повно закріпила зазначені 

права за часів існування радянської державності на території України. 

Крім того, Конституція УРСР 1978 р. значно розширила і поглибила 

зміст економічних прав, які були закріплені в Конституції УРСР 1937 р. 

1.1.4. Економічні права людини і громадянина в незалеж-

ній Україні 

Сучасний український конституціоналізм перебуває значною мі-

рою в стадії становлення і разом з тим постійно розвивається. Основ-

ними напрямами розвитку теорії та практики українського конститу- 
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ціоналізму є теорія і практика забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина. Серед численних теоретичних і практичних проблем за-

безпечення прав людини одними з найактуальніших з часу проголо-

шення незалежності України були і є проблеми економічних прав лю-

дини і громадянина в Україні. 

Чинна конституція вперше в повному обсязі імплементувала між-

народно-правові акти з прав людини, збільшила коло цих прав (порів-

няно з конституціями інших країн). 

Економічні права людини і громадянина з часу проголошення не-

залежності України перебувають у стадії постійного розвитку, оскіль-

ки їх становлення фактично відбулося з моменту проголошення Кон-

ституції України. 

До так званої перебудови про права людини в СРСР ніхто, крім 

дисидентів, серйозно не говорив. Хоча СРСР формально був учасни-

ком пактів ООН 1966 р. та інших міжнародних договорів у галузі прав 

людини і підписав Гельсінські угоди 1975 р., виконувати свої зо-

бов’язання він не збирався. 

Варто також зазначити, що на міжнародному рівні Радянський 

Союз надавав перевагу економічним та соціальним правам над грома-

дянськими та політичними. 

Серпневий путч і, як наслідок, розпад СРСР кардинально змінили 

ситуацію в Україні. Україна стала незалежною державою при тому, що 

українське суспільство ще не було готовим до цього. 

У першій доповіді правозахисник організацій в Україні зазнача-

ється, що після обрання президентом Леоніда Кучми підсилилися ад-

міністративний тиск держави, бажання детально регламентувати 

життя в будь-якій сфері (особливо економічній), що істотно обмежує 

свободу людини. Говорити про свободу підприємництва в цій ситуації 

не доводилося. У країні начебто навмисно створена така податкова 

система, що легальний бізнес неможливий, і тому всі змушені порушу-

вати законодавство, а отже, усі вразливі [138, c. 8]. 

Перехід України до ринкової економіки негативно вплинув на еко-

номічний розвиток країни та реалізацію і здійснення економічних 

прав, передбачених міжнародними договорами, учасницею яких є Ук-

раїна, і національним законодавством. За 1990–1999 рр. валовий вну-

трішній продукт скоротився майже на 60 %, обсяги виробництва про-

мислової продукції — на 48,9, сільського господарства — на 51,5 %. 
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Реальна заробітна плата зменшилась у 3,8 раза, а реальна пенсія — у 

4 рази [147, c. 33]. Починаючи з 2000 р. в Україні стали зростати деякі 

макроекономічні показники розвитку. 

На сьогодні становище економічних прав людини і громадянина в 

Україні можна оцінити як недостатньо стійке і суперечливе, оскільки 

воно містить у собі старе і нове, позитивне і негативне. Хоча з часу 

проголошення незалежності в Україні минуло вже шістнадцять років, 

прийнята Конституція незалежної держави, але стан дотримання та 

реалізації економічних прав людини і громадянина в Україні не звіль-

нився ще від деформацій і нагромаджень минулого: « ...на посткому-

ністичному просторі продовжує панувати соціалістична ідеологія прав 

людини, правда, в пом’якшеному варіанті, зрівнюючи права другого і 

першого покоління, але не доходячи до заперечення останніх» [34, 

c. 145]. Щодо цього слід виокремити такі причини: рецидив тоталітар-

ного мислення, реальні соціально-економічні проблеми (зниження рів-

ня життя, реструктуризація економіки, формування принципово іншої 

соціальної структури, яка вимагає державного втручання). 

Науковці зазначають, що таке суперечливе становище та тенденція 

притаманні всім пострадянським країнам після падіння тоталітарних 

режимів радянського типу. «Конституційне закріплення соціально-

економічних прав, не дивлячись на їх явну невідповідність реальним 

можливостям держави, було викликано, — на думку російського пра-

вознавця Інги Михайлівської — кількома обставинами. По-перше, по-

літично дуже важко «віднімати» те, що раніше було обіцяно, хоча б і 

на рівні простої декларації. 

По-друге, не очікувано швидкий розпад тоталітарної системи, яка 

здавалася непорушною, породив ейфорію і завищені очікування еко-

номічного розквіту найближчим часом. По-третє, спрацювали зви-

чайні патерналістичні установки, притаманні не тільки «тим, якими ке-

рують», але і «тим, які керують». Справа в тому, що масова свідомість 

історично не включала ідею свободи як вищої цінності, а відносини з 

державою як партнерські» [122, c. 148]. 

Крім того, такий стан пов’язаний із рівнем правової культури і пра-

вової свідомості, а також є закономірним наслідком багатовікової істо-

рії нашої країни. Тривале панування в Україні кріпосного права, а та-

кож більш ніж 70-річне панування тоталітарного устрою, який ліквіду-

вав і поставив поза законом приватну власність, не могли не вплинути 
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на свідомість людей, які економічно (і, природно, політично) залежали 

від конкретної особи або від держави як такої. Зіткнувшись із «просто-

ром свободи», люди на власному досвіді стали відчувати тягар відпо-

відальності за рішення, які приймають, труднощі самостійного, без 

втручання держави, облаштування свого життя. 

Чинна Конституція України визнає право приватної власності, і це 

є важливою передумовою ліквідації надмірної залежності людини від 

державної влади. Разом з тим усвідомлення значення цього права, його 

детальна законодавча регламентація і практична реалізація — за-

вдання складніше, вирішення якого пов’язане з перерозподілом влас-

ності, скороченням державного втручання в економічне життя, пере-

боренням «пережитків соціалізму» у свідомості широких мас насе-

лення та ін. 

Важливо також, що громадяни, не маючи підтримки від горизон-

тальних структур, тобто достатньо розвинутого громадянського сус-

пільства, продовжують залежати від певних послуг зі сторони дер-

жави. Соціальна інертність, успадкована від комуністичних часів, па-

сивність суспільства «вирізняються безпомічністю окремих особис-

тостей і її залежністю від держави» [175, c. 21]. 

Говорячи про концепцію прав людини, в тому числі про їх ієрар-

хічну систему, необхідно мати на увазі їх нерозривний зв’язок із соціо-

культурними традиціями, цінностями. Наприклад, важко сьогодні го-

ворити про повагу до приватної власності, про непорушність цього 

права, коли протягом сімдесяти років приватна власність вважалася 

чимось негативним. Відповідно до цього склалися уявлення в суспіль-

стві і поведінка суб’єкта права, яка закріпила «звичайність, нормаль-

ність» порушення цього права. Реально діюча концепція прав людини 

як фундамент законодавчих і політичних рішень, які приймаються, не 

може бути розроблена лише теоретичним, «кабінетним» шляхом. Кон-

цепція прав людини, зокрема концепція економічних прав людини і 

громадянина в Україні, стає ідеологічним орієнтиром суспільства не 

тільки і не стільки завдяки широкій пропаганді тих або інших ідей, але, 

перш за все, під впливом змін самих умов життя, які актуалізують по-

требу в громадянських, політичних, економічних та інших правах і го-

товність використовувати їх. 

Про недосконалість та суперечливість сучасної концепції еконо-

мічних прав людини і громадянина в Україні свідчить і те, що поряд з 
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великою кількістю законів і підзаконних актів, які регламентують 

сферу економічних прав, є дефіцит у правовому регулюванні — невпо-

рядкованість окремих сторін економічних прав, невідповідність Конс-

титуції деяких законів. Крім того, нормативним настановам не рідко 

властиві прогалини, вони не відображають багатоманіття та динаміку 

реального життя. Наприклад, з розвитком науково-технічного прогре-

су з’являються нові об’єкти правової охорони, які десятиріччями не 

набувають правового закріплення та охорони (комп’ютерні системи). 

У Заключних зауваженнях та рекомендаціях Комітету ООН з еко-

номічних, соціальних і культурних прав щодо України констатовано, 

що перехід держави-учасниці до ринкової економіки негативно впли-

нув на реалізацію прав, передбачених у Пакті про соціальні, економіч-

ні й культурні права. Комітет стурбований високим рівнем бідності в 

країні та неналежними заходами, вжитими державою-учасницею щодо 

її подолання. Ситуація загострюється зокрема через політику у сфері 

приватизації, високий рівень безробіття, низький рівень пенсій і заро-

бітних плат [63, c. 352]. 

Декларацією про державний суверенітет України від 16 липня 

1990 р. закріплюється зобов’язання суворо дотримуватися загальнови-

знаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних стандар-

тів у галузі прав людини. 

Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. дало змогу 

розширити права та свободи громадян, наповнити їх новим змістом і 

значенням. 

Привертає увагу те, що перші законодавчі акти щойно утвореної 

незалежної держави створюються для усунення прогалини в конститу-

ційно-правовому регулюванні економічних прав. Наприклад, право-

вого закріплення набули: право приватної власності (спочатку індиві-

дуальна (особиста і приватна трудова), право користування об’єктами 

публічної власності в законі «Про власність», право на підприємниць-

ку діяльність — у законі «Про підприємництво». 

Отже, одним із пріоритетних напрямів діяльності держави з цього 

моменту стало закріплення та забезпечення економічних прав людини 

і громадянина в Україні, створення дієвого механізму їх захисту. 

Конституційний договір між Верховною Радою України та Прези-

дентом України про основні засади організації та функціонування дер-

жавної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прий- 
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няття Конституції, укладений 8 червня 1995 р., уперше проголосив 

пріоритет прав і свобод людини над органами державної влади і міс-

цевого самоврядування. 

У загальних положеннях цього документа, а саме у ст. 5, передба-

чалися такі форми власності: загальнодержавна, комунальна, колек-

тивна і приватна. Цей закон гарантує рівний захист усіх форм власнос-

ті, соціальну спрямованість ринкової економіки. 

До прийняття нової Конституції положення Конституції України 

1978 р. діяли лише в частині, що узгоджувалася з Конституційним до-

говором. Таким чином, була заповнена прогалина в конституційному 

регулюванні права власності та права приватної власності зокрема. 

Прийняття 9 листопада 1995 р. України в члени Ради Європи сут-

тєво вплинуло на подальший розвиток прав людини і громадянина, у 

тому числі економічних. Україна приєдналася до великої кількості ба-

гатосторонніх європейських конвенцій у галузі прав і свобод людини 

та взяла на себе конкретні зобов’язання щодо імплементації норм у на-

ціональне законодавство. Крім того, членство у Раді Європи стимулю-

вало процес підготовки і прийняття Конституції — Основного закону 

нової демократичної держави. 

28 червня 1996 р. приймається Конституція України, яка відпо-

відно до світових стандартів і національного самобутнього розвитку 

прав людини і громадянина в Україні, закріплює та врегульовує поло-

ження щодо таких економічних прав: права володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами інтелектуальної, твор-

чої діяльності, право на підприємницьку діяльність, право користува-

тися об’єктами публічної власності. Права і свободи людини і грома-

дянина є змістом і спрямованістю діяльності держави. 

Істотна відмінність Конституції України від попередніх конститу-

цій УРСР полягає в тому, що вона закріплює положення про відпові-

дальність держави перед людиною за свою діяльність. Цей принцип 

відповідальності держави виражений у формі загального положення, 

конкретизується в нормах Конституції та в інших нормативно-право-

вих актах. 

Разом з тим закріплені Конституцією економічні права людини і 

громадянина потребують подальшого вдосконалення на законодавчо-

му рівні, в поточному законодавстві, яке приймається на основі Кон-

ституції. 
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Україна, удосконалюючи конституційно-правові норми, обрала 

поміркований шлях демократичних країн світу, насамперед Євросо-

юзу, вступ до якого задекларувала. Хоч Україна не є державою — 

учасницею Європейського Союзу, але зміни, які відбуваються в кон-

ституційному праві Європи, безпосередньо стосуються і нашої дер-

жави. Вступ України до СОТ сприятиме дотриманню економічних 

прав людини і громадянина в Україні. 

На сучасному етапі порівняно з радянським минулим слід виокре-

мити такі тенденції. 

1. Спрямованість конституційно-правової регламентації еконо-

мічних прав людини і громадянина в Україні на міжнародно-правові 

стандарти. Економічні права людини і громадянина в Україні визна-

ються і гарантуються згідно із загальновизнаними принципами і нор-

мами міжнародного права та Конституцією України. Основний закон 

України імплементував основні положення міжнародно-правових ак-

тів з прав людини, насамперед Загальної декларації прав людини, 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Міжнарод-

ного пакту про економічні, соціальні та культурні права. Орієнтація 

на європейське право. 

2. Посилення в цілому юридичних гарантій економічних прав лю-

дини і громадянина в Україні. Конституція України 1996 р. порівняно 

з Конституцією УРСР 1978 р. орієнтується на побудову в Україні пра-

вової, соціальної демократичної держави, основою якої є людина. В 

Основному законі (ст. 55–64) уперше детально і чітко встановлюються 

юридичні гарантії прав особи, зокрема економічних. Крім того, Кон-

ституція України закріпила механізм захисту економічних прав лю-

дини, встановивши, наприклад, їх судовий захист. 

3. Новелізація конституційних норм щодо економічних прав лю-

дини і громадянина в Україні чи наповнення їх новим змістом та обся-

гом або розширення каталогу основних економічних прав. Така пози-

ція є суперечливою і дискусійною. Ю.М.Тодика, кандидат юридичних 

наук, докторант Національної юридичної академії України ім. Яро-

слава Мудрого, зазначає, що з урахуванням сучасних соціально-еконо-

мічних, політичних реалій та інших чинників у Конституції України 

1996 р. в новій редакції даються традиційні конституційні права і сво-

боди людини і громадянина, в тому числі права на працю, на соціаль-

ний захист, на житло, на охорону здоров’я, медичну допомогу та ме- 
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дичне страхування, на освіту тощо. Ці та інші статті в юридично-тех-

нічному аспекті краще відпрацьовані, ніж у радянських конституціях. 

Чи можна таку позицію визнати принагідною для економічних прав? 

На нашу думку, частково. Провівши порівняльний аналіз юридичних 

конструкцій статей, що закріплюють особисту власність, право на ін-

дивідуальну трудову діяльність Конституції УРСР 1978 р. та права 

приватної власності, права на підприємницьку діяльність Конституції 

України 1996 р., можна сказати, що вони абсолютно різні. Крім того, 

змістове наповнення вказаних явищ також різне. Однак закріплення в 

конституціях радянського періоду права на особисту власність, на од-

ноосібне приватне господарство (Конституція 1936 р.), згодом права 

на індивідуальну трудову діяльність (Конституція 1978 р.) заклало під-

валини для проголошення права приватної власності і права на під-

приємницьку діяльність в Конституції незалежної України. 

Кожний крок на історичному шляху надавав нових якостей правам 

людини, поширював їх на більш широке коло суб’єктів, але цей процес 

відбувався не стихійно, а завдяки постійній боротьбі прогресивних сил 

за свої права та свободи. 

Період розвитку економічних прав людини і громадянина в суве-

ренній Україні умовно можна поділити на два етапи: 

1 етап — 1991–1996 рр. Характеризується поступовим заповнен-

ням вакууму в конституційно-правовому регулюванні економічних 

прав за допомогою законодавчого регулювання; 

2 етап — 1996–2017 рр. Закріплення економічних прав на консти-

туційному рівні. Постійне вдосконалення законодавства в напрямку 

створення реального механізму забезпечення конституційних еконо-

мічних прав. 

1.2. Кадрове забезпечення та захист у фінансовому праві 

На сучасному етапі розвитку демократичного суспільства, коли 

визначені основні положення правової реформи та нова модель дер-

жавної політики, є кадрове забезпечення як формування корпусу з не-

залежних професійно-компетентних юридичних осіб. Саме демокра-

тизація державної політики зумовлює встановлення оптимальних меж 

адміністративно-правового регулювання. Це «передбачає діяльність 

органів і установ усіх гілок державної влади з вироблення та здійс- 
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нення регулюючих, організуючих та координуючих впливів на всі 

сфери суспільства з метою задоволення його потреб, що змінюється» 

[54, c. 225]. 

У даний час прослідковується зростання розриву між фактичними 

вимогами ринку праці та професійною компетенцією окремого персо-

налу в державній політиці, що негативно позначається на сучасному 

розвитку країни. Тому набуває актуальності в правовому розвитку дер-

жавної політики проблема кадрового забезпечення як професійним 

персоналом. Так, зокрема, у Законі Україні «Про службу в органах міс-

цевого самоврядування» професіоналізм, компетентність, відданість 

справі виділяються як одні з основних принципів служби в органах 

місцевого самоврядування» [67]. 

У сучасній державній політиці питання щодо кадрового забезпе-

чення та його захисту варто розглядати міжгалузевим підходом, що по-

требує на будь-яку додаткову аргументацію. Серед сучасних вітчизня-

них дослідників, які займалися означеною проблематикою, необхідно 

озвучити: Л.В.Гапоненко як «незалежність кадрового забезпечення»; 

В.Б.Пчеліна щодо «кадри перспективні»; Н.П.Матюхіна «управління 

таперсоналом»; Ю.П.Битяк «формування кадрів державного управ-

ління»; М.В.Чічкань «соціальний захист як система гарантій»; І.І. Яро-

шенко «ризики в соціальному захисті» тощо. Це має нагальне значення 

в сучасних умовах невизначеності правової суб’єктності людини, які 

склалися в Україні. 

Необхідно дослідити міжгалузевий підхід на підставі незалежності 

та компетентності окремих правових осіб (груп, класів, етносів, спіль-

нот) як ціннісних пріоритетів сучасної концептуальної моделі держав-

ної політики, а саме: кадрового забезпечення та його захисту. Саме в 

такому відношенні розглядається сутнісна характеристика кадрового 

забезпечення та основні механізми реалізації адміністративно-право-

вих аспектів у біотичній безпеці. 

У свою чергу якщо вважати в правовій державі компетентність ви-

щим проявом професіоналізму, то саме ці принципи мають забезпе-

чити єдність професійних можливостей людини та умови їх реалізації, 

які відповідають компетенції займаної посади [136, c. 74]. 

Сутнісна характеристика кадрового забезпечення 

Безперечно, для ефективної діяльності державної політики необ-

хідне незалежне та компетентне кадрове забезпечення. Як заявляє 
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Л.В.Гапоненко, що для повноцінного виконання завдань, поставлених 

перед органами влади, держава повинна сприяти належному кадро-

вому забезпеченню. Це заохочуватиме до плідної праці працівників і 

гарантуватиме належний рівень діяльності органу державної влади в 

цілому [68, c. 107]. 

Адже, не дивлячись на досить розповсюджене використання кате-

горії «кадри», сьогодні існує різноманітне лексико-семантичне наван-

таження цього терміну. В одному випадку кадри визначаються як всі 

працездатні громадяни України. Зокрема дослідник А.А.Пилипенко в 

праці, що присвячено правовим та організаційним засадам форму-

вання й функціонування персоналу митних органів України, дійшов до 

висновку щодо розуміння сутності «кадри» [131, c. 25]. 

При цьому зазначається позиція стосовно недоцільності розкриття 

вищенаведеної категорії, оскільки конструктивною є думка В.Б.Пче-

ліна, який під час з’ясування сутності кадрів у системі кадрового за-

безпечення адміністративно-правового судочинства України наголо-

шує на тому. що не можна розглядати всіх працездатних громадян як 

«кадри», оскільки ці громадяни можуть ніколи й не вступити в такі 

правовідносини. У такому випадку вони можуть розглядатися лише як 

кадри»перспективні» [150, c. 129]. 

Значним вкладом є підхід до визначення кадрів як працівників від-

повідної установи, підприємства, організації. З огляду семантики в за-

гальному значенні сутність поняття «кадри» розкривається як основ-

ний склад працівників якої-небудь організації, підприємства, установи 

тощо [37, c. 513]. 

Необхідно зазначити, що в юридичній науці сутність досліджу-

вальної категорії «кадри» було проаналізовано та розкрито доволі пов-

ною мірою. За цих обставин вдалим підходом щодо усвідомлення на-

веденої категорії вважається авторський колектив монографії «Управ-

ління персоналом органів внутрішніх справ України (Теоретичні та 

прикладні аспекти)», на думку яких «кадри містять у собі штатних ква-

ліфікованих працівників. що пройшли попередню професійну підго-

товку та мають спеціальні знання, трудові навички або досвід роботи 

у вибраній спеціальності» [117, c. 10]. 

Оскільки сьогодні в Україні почав діяти новостворений Верховний 

суд, то його незалежність та компетентність відіграє, безперечно, ви-

значну роль. Так, досліджуючи специфіку, структуру та механізм ка- 
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дрового забезпечення органів правосуддя, О.В. Красноборов дійшов 

висновку, що кадрове забезпечення «містить у собі цілеспрямовану ді-

яльність спеціально уповноважених посадових осіб державних органів 

щодо процесів професійної орієнтації, прогнозування та планування 

кадрових потреб, відбору, підготовки, розстановки й вивільнення пер-

соналу» [101, c. 183]. 

Зокрема, Ю.П.Битяк під час дослідження проблем, становлення, 

розвитку та функціонування державної служби в Україні зазначає, що 

«формування кадрів державного управління полягає, в першу чергу, в 

їх підготовці, підборі та розстановці» [29, c. 183]. 

Соціальний захист як ціннісно-правова проблема гуманізації 

в кадровому забезпеченні 

В адміністративно-правових аспектах кадрового забезпечення 

державної політики важливим ціннісним пріоритетом виступає соці-

альний захист як проблема гуманізації. Так, у ст. 17 Конституції Укра-

їни зазначено. що держава забезпечує соціальний захист громадян Ук-

раїни, які перебувають на службі в Збройних Силах України та в інших 

військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. Адже відповідно 

до ст. 46 вищенаведеного нормативно-правового акта громадяни ма-

ють право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх 

у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у ста-

рості та інших випадках. передбачених законом. Це право гарантується 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за раху-

нок страхових внесків громадян, підприємств, установ та організацій, 

а також бюджетних та комунальних, приватних закладів для догляду 

за непрацездатними. 

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним 

джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя. не нижчий від 

прожиткового мінімуму, встановленого законом [96, c. 25]. 

У свою чергу, проаналізувавши положення Конституції України 

щодо соціального захисту, М.В.Чічкань вважає, що його сутність мож-

на трактувати як загальну міру свободи та рівності, яка об’єктивно обу-

мовлена життєдіяльністю та розвитком кожної людини окремо та дер-

жави в цілому, а також висловлює таку пріоритетну цінність правової 

суб’єктності людини як вимогу справедливості. У цьому відношенні 

соціальний захист розглядається «як система правових, економічних 
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та соціальних гарантій, котрі певною мірою забезпечують права. серед 

яких право на достатній рівень життя, охорону здоров’я, освіту, працю 

тощо» [174, с. 20]. 

Зазначається, що серед науковців розповсюдженим є підхід щодо 

визначення сутності соціальних заходів. Як вважає дослідниця 

Ж.А.Дробот, соціальний захист — це «сукупність правових, соці-

ально-економічних, організаційних, фінансових заходів, спрямованих 

на забезпечення відповідного рівня життя населення країни при на-

станні соціальних ризиків» [60, с. 18]. 

Крім того. у контексті означеної теми, варто звернути увагу на 

більш всебічні підходи до визначення сутності соціального захисту як 

міжгалузевого дослідження. Так, І.І.Ярошенко зазначає. що соціаль-

ний захист — це діяльність держави, яка спрямована на запобігання 

ситуаціям соціального ризику в нормальному житті особи, що забезпе-

чує підтримання оптимальних умов життя й закріплена в системі пра-

вових норм щодо регулювання суспільних відносин. які складаються 

при задоволенні потреб особи в належному матеріальному забезпе-

ченні із спеціальних фондів через індивідуальну форму розподілу, за-

мість оплати праці чи як доповнення до неї, у випадках, передбачених 

законодавством, у розмірі, не нижчому від гарантованого державою 

мінімального рівня» [180, с. 8]. 

Окремої уваги в соціальному захисті потребує саме адміністратив-

но-правовий захист, що забезпечує безпеку окремих осіб, державу та 

суспільство. 

У свою чергу, в ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомов-

лення» від 16 квітня 1991 визначено, що аудіовізуальна інформація — 

це будь-які сигнали, що сприймаються зоровими та слуховими рецеп-

торами людини й ідентифікуються як повідомлення про події, факти, 

явища, процеси, відомості про осіб. а також коментарі (думки) про них, 

що передаються за допомогою зображень і звуків» [148]. На наш по-

гляд, має бути стійкий юридичний припис стосовно правового захисту 

в законодавчому відображенні нормативно-правових актів. 

Захист прав людини в сфері біобезпеки 

Сьогодні питання про етичність клонування правової суб’єктності 

людини обговорюється вченими, лікарями і фахівцями з біоетики вже 

не один рік. Тому вважається, що українському законодавцеві необхід-

но прийняти закон, який би заборонив спекулятивні маніпуляції з ем- 
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бріонами та використання їх для отримання стовбурних клітин. Одно-

часно треба вирішити на законодавчому рівні питання про здійснення 

клонування клітин хворого для вирощування для нього же необхідних 

біологічних матеріалів, а саме: органів для трансплантації. Таким чи-

ном, в біотичному кодексі і в окремій новій редакції закону про клону-

вання має бути визначено, який саме його вид можна здійснювати в 

Україні. При цьому, доцільніше передбачити клонування органів із 

клітини із самого суб’єкта (реципієнта), правового здійснення клону-

вання для терапевтичних цілей тощо. 

Адже незалежна поінформованість населення, а також продаж на 

території країни значної кількості продукції, отриманої саме внаслідок 

застосування методів генної інженерії, зокрема продукції з ГМО — усе 

це негайно потребує запровадження відповідних заходів. Отже, необ-

хідно прийняти новий закон про біобезпеку, який не просто легалізує 

обіг нової продукції з ГМО, що надходить до України, а й тимчасово 

припинити продаж такої продукції. Це стосується особливо сільсько-

господарської продукції (сорти рослин, породи тварин), яка заборо-

нена в країнах ЄС або має відповідне маркування, однак вже введена в 

обіг у нашій країні до остаточної її перевірки на безпечність для лю-

дини та навколишнього середовища усіх тих видів продукції, що в 

країнах ЄС заборонена, або має маркування. 

Відповідно до нового законопроекту про біобезпеку торговельні 

та природоохоронні угоди, які укладає Україна за міжнародними стан-

дартами біобезпеки, мають доповнювати одна одну з метою досяг-

нення сталого розвитку. Для належного практичного застосування та-

кого проекту, спрямованого на виконання усіх міжнародних зобов’я-

зань України в сфері біобезпеки, в ньому варто прогнозувати відповід-

ні адміністративно-правові заходи. 

Одержання будь-яких живих, змінених організмів, їх обробка, 

транспортування, використання, передача і вивільнення мають здійс-

нюватись із мінімальним ризиком для усього біологічного різноманіт-

тя, а також здоров’я та життя людини. 

У проекті слід використовувати термінологію, уніфіковану для єв-

ропейських країн у сфері біобезпеки. Так, наприклад, біотехнологолія 

в міжнародних актах з питань біобезпеки визначається як застосування 

методів з використанням нуклеїнової кислоти, в тому числі рекомбі-

нантної дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) і прямої ін’єкції ну- 
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клеїнових кислот в клітини або «органели», або «методи, які ґрунту-

ються на злитті клітин із різним таксономічним статусом, що дозволяє 

подолати природні фізіологічні репродуктивні або рекомбінаційні 

бар’єри, не використовуються при традиційному виведенні та селекції. 

Тому, різночитання в термінології з посиланням на національну нор-

мотворчу традицію, що є проблемою перекладу з огляду правової мен-

тальності, а іноді не лише ускладнює спілкування з іноземними екс-

пертами з відповідних питань, а й навіть застосування самого міжна-

родного стандарту щодо відповідного міжнародного акту» [110, с. 94]. 

У законі про біобезпеку має бути розроблено і підтримано відпо-

відні механізми, заходи та стратегію регулювання, контролю і оцінки 

ризиків у зв’язку з використанням, обробкою і транскордонним пере-

міщенням живих змінених організмів. 

Варто передбачити створення комплексу заходів, процедур та нор-

мативний порядок їх вжиття, що ґрунтується на результатах оцінки 

ризиків і вживаються тією мірою, якого це необхідно для попереджен-

ня негативного впливу живих змінених організмів на збереження і 

стале використання біологічного різноманіття, з урахуванням також 

ризиків для життя і здоров’я людини. 

Таким чином, у межах міжнародного співробітництва з питань біо-

безпеки у проекті слід передбачити вимоги до супровідної документації: 

 щодо живих змінених організмів, призначених для безпосеред-

нього «використання як продуктів харчування, корму або продук-

тів для обробки». Чітке визначення, що вони «можливо містять» 

живі змінені організми і не призначені для умисної інтродукції в 

навколишнє середовище, із зазначенням контактного пункту для 

одержання додаткової інформації, детальне зазначення вимог 

щодо ідентифікаційних даних та будь-яких виняткових ознак, про 

які Україна, як і інші країни, має ставити до відома міжнародну 

компетентну інституцію [110, с. 47]; 

 щодо живих змінених організмів, призначених для безпосеред-

нього використання в замкнених системах — чітке визначення 

«живі змінені організми» із зазначенням будь-яких вимог, що сто-

суються безпечної обробки, зберігання, транспортування і вико-

ристання, контактного пункту для одержання додаткової ін-

формації (в тому числі імя та адреса особи і назва установи, якій 

направляються живі змінені організми) [110, c. 33]; 
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 щодо живих і змінених організмів, призначених для умисної інтро-

дукції у навколишнє середовище сторони імпорту, і будь-яких ін-

ших живих змінених організмів, на які поширюється дія Прото-

колу — чітке визначення «живі змінені організми» [110, с. 35] із 

зазначенням ідентифікаційних даних і відповідних ознак або ха-

рактеристик, будь-яких вимог, що стосуються безпечної обробки, 

зберігання, транспортування та використання відповідної інфор-

мації. При цьому, має бути зазначено, що переміщення здійсню-

ється відповідно до вимог Картахенського протоколу, які застосо-

вуються до експортера. Саме ці положення мають враховувати ви-

моги, встановлені органами з питань біобезпеки. 

1.3. Адміністративно-правове регулювання в ентропій-

ному процесі інвестиційної діяльності сучасної України 

В ентропійному процесі сучасного розвитку України, коли тільки 

формується система правових ринкових відносин, відбувається самови-

значення окремої особи та держави. Тому актуальною постає проблема 

інвестиційної діяльності, що містить у собі міжгалузевий характер. При 

цьому вважається, що інвестиції як компонент чистих видатків охоп-

люють видатки на інфраструктуру, охорону здоров’я, сферу різноманіт-

них послуг тощо. Означена проблема знаходиться в центрі дискусійної 

уваги науковців, оскільки це пов’язано з ентропійним процесом самови-

значення. Саме такий процес становить теорію випадково-закономір-

них функцій, в яких ефективно діють числові параметри у нелінійній 

системі інформаційно-правового та фінансово-економічного поля. 

Проблеми інвестиційної діяльності в інформаційно-правовому 

полі ентропійності торкаються такі сучасні вітчизняні дослідники як: 

Баранівський О., Бойченко Е., Гриценко І., Лазебник Л., Пересада А., 

Курко М., Чекніна Т., Островська Е. тощо. Це робить висновок, що 

означена проблематика є складною і малодосліджувальною, що викли-

кає дискусійний інтерес.У теоретико-організаційній основі інвесту-

вання необхідно використовувати законодавчу базу, зокрема Закон Ук-

раїни «Про інвестиційну діяльність як захист майнових та інтелекту-

альних цінностей». 

У відповідності із Законом до майнових та інтелектуальних потреб 

варто віднести таку сукупність цінностей, що обертаються на ринку як: 
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 «грошові засоби, цільові банкнотні вклади, паї, акції та інші цінні 

папери; 

 рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання) та інші 

матеріальні цінності; 

 майнові права, що витікають із авторського права, досвіду та ін-

ших інтелектуальних цінностей («Закон України «Про інвестицій-

ну діяльність»). 

Адже наша країна поки знаходиться на рівні. коли головний пра-

вовий контроль приділяється матеріальним активам — нерухомості, 

обладнанню, землі тощо. При цьому реєстрації об’єкту повинно пере-

дувати чітке і вірне визначення прав на його володіння і використання. 

Правова ентропія (невизначеність) цього питання призводить до 

того, що продукт, який отримав патент в Департаменті інтелектуальної 

власності МОН України. використовується, тобто продається, зовсім ін-

шою організацією, аніж тією, що вузьке, або немає вільної інформації, 

організація як власник продукту за законом може і не володіти інформа-

цією про неправомірне використання створеного нею продукту. Це мож-

ливе як за умов зговору сторонньої організації з одним з авторів, так і без 

безпосередньої участі автора. Самовизначенню права використання ін-

телектуального продукту варто приділяти належну увагу Департаменту 

інтелектуальної власності саме на стадії його реєстрації і патентування. 

Отже, сукупність вказаних цінностей прийнято відносити до 

об’єктів інвестиційної діяльності, в якій інтелектуальна інвестиція по-

винна бути правомірно цінною як вклад у добротворчий потенціал сус-

пільства. Все це витікає із авторського права, права на промислові зраз-

ки і корисні моделі. Саме такий інвестор як суб’єкт правової ентропії 

приймає рішення про вкладання особистих, позичкових та привабле-

них майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. 

Правові повноваження інвестора в сучасних умовах ринку 

Як передбачає Закон, інвестор може виступати в якості вкладачів, 

покупців, кредиторів, а також виконувати правові функції будь-якого 

учасника інвестиційної діяльності, тобто вкладати капітали, купувати 

цінні папери, а також виконувати функції замовників. Якщо інвес-

тор — це особа, що вкладає особисті і позичкові засоби, то по відно-

шенню до кредитора така особа певною мірою є боржником. 

У свою чергу, правові суб’єкти інвестиційної діяльності реалізу-

ють свої цілі, напрямки, види та об’єми інвестицій в ентропійному про- 



 
51 

 

цесі правових взаємовідносин, в якому інвестиційний клімат як один 

із нелінійних параметрів ентропії відіграє значну роль в сучасних умо-

вах ринку. Саме ці ринки регулюють процес обміну інвестиціями та 

інвестиційними об’єктами (товарами). 

Формами вивезення капіталу є прямі капіталовкладення, порт-

фельні інвестиції, а також позики та кредити, функціонуючий промис-

ловий, банківський, торговий та інший капітал закордонних країн, що 

забезпечують інвестору контроль над підприємством. Прямі інвестиції 

найбільш типові для діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК). 

Крім того того, необхідно зазначити, що портфельні інвестиції міс-

тять капіталовкладення в облігації та акції закордонних компаній, які 

недостатні для встановлення безпосереднього контролю їх діяльністю. 

Основною метою портфельних капіталовкладень є отримання прибут-

ку, а не забезпечення прямого контролю господарської діяльності 

об’єкта інвестування. Отже, прямі і портфельні інвестиції є різнови-

дами підприємницького капіталу, що призначений для вкладення у ви-

робництво і спрямовується на створення нових підприємств або ж на 

купівлю частки чи поглинання вже існуючих компаній. Внаслідок ви-

везення підприємницького капіталу утворюються філіали, дочірні 

компанії чи змішані підприємства. 

Під час використання закордонних джерел сировини на базі пря-

мих інвестицій враховуються відмінності екологічних норм і стандар-

тів різних країн. Розвинуті країни намагаються переносити в країни 

менш розвинуті такі виробничі потужності, що призводять до значного 

забруднення навколишнього середовища. 

Капіталовкладення — це активний засіб стимулювання попиту на 

вітчизняну продукцію. Це досягається за рахунок того, що, по-перше, 

за кордоном створюються нові ринки, а по-друге. частина експорту 

ТНК постійно застосовується на адресу іноземних філіалів. Їх гаранто-

вана доля сьогодні складає понад 1/3 експорту Канади, Німеччини, 

Франції, Швеції, до 1/2 експорту США. 

З метою правового впровадження ентропійного процесу в систему 

інвестування передбачено: 

 внести зміни і доповнення до Земельного кодексу України стосов-

но надання іноземному інвестору права власності на земельну ді-

лянку під розміщення підприємства, а також можливості продажу 

йому об’єктів приватизації; 
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 внести зміни і доповнення до законодавства з іноземного інвесту-

вання; 

 максимально спростити процедури, що регламентують правові 

взаємовідносини в галузі залучення іноземних інвестицій; 

 створити законодавчу базу з питань врегулювання відносин щодо 

залучення іноземних інвестицій в розробку корисних копалин та 

геодезичний моніторинг на родовищахнафти та газу, а також ви-

значити право власності під об’єктами інвестування. 

Така реалізація сприятиме зростанню інвестиційного клімату в 

Україні, створює передумови для виникнення сталих інвестиційних 

мотивацій у міжнародних партерів. 

Необхідно погодитись з тим, що «сучасне адміністративне право 

має розглядатися переважно як засіб забезпечення належного дотри-

мання та дієвого захисту прав і свобод громадянина у сфері функціо-

нування держави» [20, c. 251]. 

Якщо адміністративні методи державного регулювання економіки 

базуються на державній владі і включають у собі заборони, дозволи і 

примус, то їх необхідно використовувати для превенції порушень, у 

тому числі й у сфері інвестування. На етапі правової реформи мова йде 

про якісно нову систему регулювання відносин. 

Такий механізм може бути ефективним, оскільки функціонує не 

свавільно, а на основі науково виважених засобів до інвестиційної ді-

яльності, зокрема при застосуванні відповідальності. 

До таких ефективних засобів варто віднести адміністративну та 

кримінальну відповідальність. Слід підкреслити, що саме визначен-

ня поняття відповідальності є досі актуальним. Так, одні вчені ви-

ходять з того, що адміністративна відповідальність — це реакція на 

правопорушення, адже без правопорушення немає і відповідальності 

[74, c. 23]. 

Отже, для зростання інвестиційного клімату в Україні необхідно 

вжити: вдосконалення правової сфери і забезпечення стабільності ін-

вестиційного законодавства; розширення інформаційної сфери для ін-

вестиційної діяльності, а проектів, розроблених відповідно до міжна-

родних підходів. 

Правові підстави захисту інформації визначені законодавством 

України, що передбачає правове регулювання обігу інформації в сус-

пільстві й визначає режим доступу до інформації. 
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Залежно від типу інформації існують відповідні правила поведінки 

при здійсненні інвестиційної діяльності. Саме вони, відповідно до 

ст. 28 Закону України «Про інформацію», визначаються як режим до-

ступу, що передбачає правові норми, порядок одержання, викорис-

тання, поширення і зберігання інформації. Зміст правового режиму ви-

значається нормами, що встановлюють: порядок доступу до неї, її ви-

користання і захист; адміністративно-правову відповідальність. 

Інформація, що містить у собі підприємницькі інтереси відповідно 

до Закону «Про інформацію» поділяється за режимом доступу на від-

криту та інформацію з обмеженим доступом. Завдання контролю за ре-

жимом доступу до інформації полягає, згідно із законом, у забезпе-

ченні додержання вимог законодавства сферою інвестиційної діяль-

ності, недопущенні необґрунтованого віднесення відомостей до кате-

горії інформації з обмеженим доступом. 

Саме до інформації з обмеженим доступом належить конфіден-

ційна інформація. Стаття 30 Закону визначає конфіденційну інформа-

цію як відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпо-

всюдженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюється за їх 

бажанням відповідно до передбачених ними умов. 

Режим доступу до інформації комерційного характеру, включаючи 

належність її до категорії конфіденційної визначається самостійно 

власником інформації. Одним із видів конфіденційної інформації є ко-

мерційна таємниця. Варто наголосити, що віднесення інформації до 

комерційної таємниці не торкається таємних відомостей, які станов-

лять державну таємницю, обіг якої регулюється Законом України «Про 

державну таємницю». Оскільки віднесення інформації до комерційної 

таємниці визначається суб’єктом підприємницької діяльності і вказує 

на право власника на інформацію, що охороняється законодавством і 

містить у собі комерційну цінність. 

У Законі України «Про підприємства в Україні» комерційну таєм-

ницю визначає як відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною 

інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприєм-

ства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) 

яких може задавати шкоди його інтересам. 

Правовою підставою захисту конфіденційної інформації, до якої 

належать комерційна таємниця, Закон України «Про інформацію», ви-

значається право власності. Саме тому склад і обсяг відомостей. що 
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становлять комерційну таємницю, порядок її захисту, визначається ке-

рівником підприємства або власником. 

Питання забезпечення прав та свобод людини в мережах Інтернет 

вирішується Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31 липня 

2000 року. 

Законом України «Про електронні документи та електронний до-

кументообіг» запроваджені єдині вимоги до реквізитів електронного 

документа, що має юридичну силу. Цей закон визначає електронний 

документообіг як сукупність процесів створення, оброблення, відправ-

лення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення 

електронних документів, які Концепція безпеки в банківській системі 

виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхід-

ності з підтвердженням факту одержання таких документів». Важли-

вим реквізитом електронного документа, що призначений для його 

ідентифікації є електронний підпис. Порядок його використання регу-

люється Законом «Про електронний цифровий підпис». 

Концепція безпеки в банківській системі 

Низка нормативно-правових актів регулює основи захисту інфор-

мації в інвестиційній діяльності, що притаманно для банківської сис-

теми. При цьому. окремо визначено правовий режим захисту інформа-

ції. що знаходиться в автоматизованих системах, оскільки понад 65 від-

сотків банківської інформації циркулює в автоматизованих системах. 

Законодавством встановлено, що доступ до інформації, яка збері-

гається, обробляється і передається в автоматизованих системах, здійс-

нюється згідно із правилами розмежування доступу, які встановлю-

ються власником інформації чи уповноваженою ним особою (ст. 6 За-

кону України «Про захист інформації в автоматизованих системах»), 

оскільки в цьому випадку право захисту інформації покладено на її 

власника — банк. 

Діяльність українських банків щодо забезпечення їх безпеки ре-

гламентується не тільки чинним законодавством, а й внутрішніми нор-

мативними актами. Відповідно до концепції безпеки банку банки роз-

робляють Положення про підрозділ безпеки та інші документи щодо 

реалізації заходів безпеки: з питань режиму згідно із законами України 

«Про підприємства в Україні» і «Про інформацію» в банку організу- 
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ється робота по визначенню та відбору відомостей. які становлять ко-

мерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку. 

З метою нормативного їх закріплення видається наказ, яким за-

тверджується Положення про інформацію банку з обмеженим досту-

пом. Положення передбачає перелік відомостей, що становлять комер-

ційну таємницю та конфіденційну інформацію банку, склад, осіб, яким 

ці відомості можуть доводитись у повному обсязі, заходи захисту ві-

домостей, що становлять комерційну, банківську таємницю та комер-

ційну інформацію. 

Аналіз результатів діяльності банків з питань безпеки показує, що 

не всі банки створюють повною мірою нормативну базу та ефективно 

її використовують. Невеликий досвід з цих питань є лише в окремих 

банках. Такі банки мають нормативні документи (накази, інструкції, 

положення, рекомендації) з питань проведення інформаційного аудиту 

та інформаційного моніторингу в своїх установах. Інформаційний мо-

ніторинг передбачає контроль надходження інформації з метою визна-

чення її важливості, цінності і можливості використання в інтегрова-

них базах даних підрозділів безпеки. Постійне проведення такої ро-

боти у банках надає можливість створити інформаційну базу щодо ін-

вестиційної діяльності, а поєднання цієї роботи з іншими заходами ін-

формаційно-аналітичного забезпечення — створити необхідний інфор-

маційний ресурс. 

Співробітництво України з країнами ісламського світу в інве-

стиційній сфері 

Серед комплексу заходів, спрямованих на формування інвестицій-

них засад, необхідно виділити наступні. 

Для реалізації існуючих можливостей забезпечення якісно нового 

рівня співпраці України з мусульманськими країнами Близького та Се-

реднього Сходу й Південно-Східної Азії в інвестиційній сфері доціль-

но залучити до роботи Консультативну раду з питань іноземного інвес-

тування представників фінансових і ділових кіл країн Близького та Се-

реднього Сходу й Південно-Східної Азії. При цьому, необхідно ство-

рити систему гарантій з боку Української держави для близькосхідних 

та південноазійських партнерів, уклавши із зацікавленими партнерами 

двосторонні угоди щодо захисту інвестицій. А також опрацювати за-

конодавчі гарантії безпеки інвестиційної співпраці України з ісламсь-

ким банківським капіталом. 
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Разом з тим, необхідно укладати відповідні угоди з Ісламським 

банком розвитку (ІБР) та сформувати з ним та іншими провідними фі-

нансовими структурами Близького та Середнього Сходу, Перської за-

токи, Південно-Східної Азії (Фонд інвестицій Кувейту та інші) пакет 

привабливих інвестиційних проектів у найважливіших галузях еконо-

міки, розвитку науки та нанотехнологій, туристичному країнознавстві, 

освіті та мистецтві. 

Невід’ємною складовою зазначеного напряму роботи є організація 

в Україні бізнес-форумів для бізнесменів і фінансистів із мусульман-

ських країн за активною участю провідних фінансових структур Іслам-

ського світу. 

Особливу увагу необхідно зосередити налагодженню системи на-

дання відповідних консалтингових послуг, зокрема шляхом створення 

інформаційно-аналітичних центрів, які б були здатними надавати не-

обхідні послуги у налагодженні контактів українського бізнесу і під-

приємництва з фінансовими структурами Ісламського світу, забезпе-

чувати необхідне юридичне супроводження підготовки відповідних 

бізнес-проектів, укладання угод та інших послуг [161, c. 50]. 

Важливого значення також набуває підготовка необхідних на-

вчальних посібників з діяльності ісламських банків, словника ісламсь-

ких термінів. Переклад на українську мову належної науково-методич-

ної літератури із зазначеної проблеми, особливо тієї, у якій узагальню-

ється досвід співробітництва країн Європи та Північної Америки з іс-

ламським банківським капіталом. Передусім, це стосується сфери ад-

міністративно-правового регулювання та здійснення організаційних 

заходів співробітництва. 

Україна має фактично необмежені запаси деяких видів природних 

ресурсів, видобування яких, як відомо, є найпривабливішим для інозем-

них компаній як закону про поділ продукції. Іноземний капітал здатний 

принести не тільки нові устаткування і технології, але й оборотні засоби, 

досвід маркетингу і сучасного менеджменту. Для цього потрібно: внести 

зміни і доповнення до законодавства з іноземного інвестування; макси-

мально спростити процедури. що регламентують правові взаємовідно-

сини в галузі залучення іноземних інвестицій; розширити інформаційну 

сферу для інвестиційної діяльності систематизувати та регулярно онов-

лювати банк даних інвестиційних проектів згідно адміністративно-пра-

вового регулювання та розробляти їх згідно до міжнародних підходів. 
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Контрольні запитання 

1. Що таке законний капітал? 

2. Розкрийте генезис економічних прав в Україні. 

3. Які економічні права в Універсалах Центральної Ради і Консти-

туції УНР? 

4. Яка місія кадрового забезпечення у фінансовому праві? 

Теми рефератів 

1. Законний капітад у фінансовому праві. 

2. Інвестиційний клімат у сучасній правовій державі. 
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2.1. Теоретико-правові аспекти комерційної торгівлі 

в Інтернет-ресурсах 

На сучасному етапі інформаційного розвитку особи, держави та 

суспільства Інтернет стрімко ввійшов у життєвий світ і почав зміню-

вати реальність людини. Саме ця стрімкість та масштабність змін, що 

внесли у суспільство сучасні інформаційні технології є актуальним з 

огляду правового поля як занепокоєння юристів і людської спільноти 

в цілому. Адже нові інформаційні технології породжують певні 

явища, зокрема комерційну торгівлю в Інтернет-мережах, які нерідко 

знищують основні ціннісно-смислові критерії людського життя, а 

саме: честь, гідність, мораль, довіру, а також правову культуру. В 

силу розширення системи масового інформування, зростання кількос-

ті комунікативних потоків, прискорення інформативного обміну від-

булись зміни уявлень окремої особи, держави та суспільства про ре-

альну дійсність. Отже, Інтернет, який орієнтується на зростання мож-

ливості здійснення комунікації, є тим медіумом, що перетворює сис-

тему соціальних інститутів у своєрідну віртуальну реальність та не-

можливість людині достовірно оцінювати відповідну інформацію. 

Сучасні мережі Інтернет використовують комерційний прийом 

фабрикації фактів лише при наданні недоступної інформації. Відбір 

подій реальності є одним із головних прийомів програмування мис-

лення — контролю над інформаційним раціоном людини. Це відмова 

від цілісного, різнобічного надання інформації. Характерною озна-

кою прийому є приховування (замовчування) інформації і створення 

таким чином віртуальної реальності. Відповідним чином використо-

вуються в Інтернеті також прийом напівправди, коли з метою забез-

печити довіру користувачів об’єктивно та ретельно висвітлюють кон-

кретні меншовартісні деталі і водночас замовчують важливіші факти, 

або ж створюють загальну інтерпретацію подій. 
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Реклама як джерело фінансування Інтернет-компаній 

В означеному дослідженні однією із провідних форм комерційної 

торгівлі в Інтернет-мережах є реклама. При цьому, основним джере- 

лом фінансування Інтернет-компаній є рекламні оголошення, які роз-

ташовуються залежно від рейтингу відвідування певного сайту. Як 

правило, Інтернет-компанії беруть плату із замовників, які рекламують 

свої образи через його мережу. Суть реклами полягає в пропонуванні 

широкому колу потенційних споживачів певного товару (послуги), 

який або тільки з’являється на ринку і намагається «заявити про себе», 

або ж намагається розширити коло своїх споживачів шляхом «просу-

вання бренду». Проте це абсолютно неможливо без використання 

об’єктів авторського права, оскільки разом із торговельною маркою, 

фірмовим найменуванням чи географічним позначеннямце формує 

оригінальність, неповторність та творчий характер як обличчя товару 

(послуги) Інтернет-компанії, що сприяє лояльність споживача тощо. 

Згідно Закону України «Про рекламу», реклама — це інформація 

про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який 

спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність спожива-

чів реклами та їх інтерес щодо таких осіб товару. Для того, щоб ство-

рити якісну рекламу, необхідно прикласти певні творчі зусилля. Ці зу-

силля приводять до того, що реклама стає творчим добутком, вираже-

ним у якій-небудь об’єктивній формі, а значить — об’єктом автор-

ського права. 

За цієї причини,відносини, що виникають у зв’язку зі створенням 

і використанням творів, регулюються Законом України «Про автор-

ське право і суміжні права». у даному випадку можна виділити два ос-

новних питання: питання захисту авторських прав на рекламу і пи-

тання використання в рекламі творів третіх осіб. 

Відповідно до зазначеного Закону авторське право поширюється 

на твори науки, літератури і мистецтва, що є результатом творчої ді-

яльності, незалежно від призначених намірів твору, а також від спосо-

бу його ознака результату, що виражається в оригінальності твору. Саме 

тому в рекламі, як і в будь-якому творі, авторським правом не охоро-

няються ідеї, методи, способи, концепції, факти, а також інші неоригі-

нальні елементи, що можуть з»явитися при рівнобіжній творчості. 

Слід зазначити, що інформація в комерційній торгівлі Інтернет-ме-

режах не є об’єктом авторського права, оскільки рекламне повідом- 
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лення не виражене в оригінальній формі, а лише повідомляє про гідні 

наміри товару, то воно не охороняється авторським правом. 

Проте, згідно тієї ж ст. 13 Закону не вважаються рекламою: 

 оприлюднення, виголошення у програмі, передачі імені, наймену-

вання спонсора, об’єктів права інтелектуальної власності; 

 трансляція соціальної реклами за умов безкоштовного розповсю-

дження трансмедією; 

 анонси власних програм, передач телерадіоорганізації. 

У ст. 4 Закону України «Про рекламу» йдеться про використання 

у рекламі об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, що здійс-

нюється відповідно до вимог законодавства України про авторське 

право і суміжні права (Закон України «Про авторське право і суміжні 

права» від 23.12.1993 № 3792-XІІ). 

При цьому варто акцентувати увагу на тому, що реклама у будь-

якій формі є об»єктом авторського права особи, яка її створила. Цей 

висновок випливає з аналізу ст. 8 Закону України «Про авторське право 

і суміжні права», згідно з якою охороні за цим Законом підлягають всі 

твори, зазначені у ч. 1 цієї статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, 

як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, 

обсягу, мети (освіта, інформація, Реклама, пропаганда, розваги тощо). 

Таким чином, можна дійти висновку, що реклама після отримання 

об’єктивної форми (рекламного ролику, слогана, музичної фрази 

тощо), стає об’єктом авторського права за умови результату творчої 

праці фізичної особи (згідно із ст. 1 Закону України «Про авторське 

право» автор — фізична особа, яка своєю творчою працею створила 

твір), яка містить у собі нове та оригінальне. Це дає підстави вважати, 

що реклама за умови наявності у відповідного об’єкта реклами таких 

ознак, підпадає під дією Закону України «Про авторське право». Ін-

шими словами, в автора існує єдиний обов’язок –довести, що його рек-

лама — це оригінальний результат творчої праці порівняно з існуючими. 

У цьому сенсі варто наголосити, що виникнення авторського права 

і виникнення реклами в даному випадку не є тотожними. Як відомо, 

авторське право виникає з моменту створення твору. У визначенні по-

няття реклами нової редакції Закону використовується дієслово завер-

шеного виду «розповсюджена» замість «яка розповсюджується», а 

отже інформація про особу чи товар буде вважатись належною рекла-

мою в силу її достовірного донесення до споживача. 
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Крім того, з метою створення нового рекламного продукту рекла-

модавці укладають відповідні угоди з приватними компаніями, що спе-

ціалізуються на даному виді послуг — рекламними агентствами (ви-

робник реклами). Згідно законодавства зазначається, що особисті не-

майнові права автора є невідчужуваними, за винятками встановленими 

законом (наприклад, у випадку смерті автора означені права перехо-

дять до спадкоємців або правонаступників). Отже, майнові права укла-

даються у виключному праві на використання твору в будь-якій формі 

і будь-яким способом. Тому ніхто не може використовувати реклам-

ний твір або його частину, будь-то рекламний ролик, фото, малюнок, 

образ або який-небудь інший об’єкт без дозволу правовласника. 

Серед об’єктів інтелектуальної власності можна виділити об’єкти, 

що представляються в рекламі (товарні знаки, фірмові найменування, 

об’єкти патентних прав), або використовуються при її виготовленні 

(твори науки, літератури і мистецтва). 

Безперечно, саме рекламодавець є правовласником у відношенні 

товарного знаку, зареєстрованого у встановленому порядку.Однак в 

рекламі незаконно використовується товарний знак, що належить ін-

шій особі. Найчастіше це відбувається тоді, коли рекламодавець не 

знає про наявність у третьої особи прав на представлене в рекламі по-

значення. При цьому, порушенням прав влсника товарного знаку ви-

знається будь-яке несанкціоноване ним введення в господарський обо-

рот товару, позначеного точно таким же або подібним з ним до ступеня 

змішання позначенням, або самого позначення у відношенні однорід-

них із зазначеними у свідоцтві товарами. 

Закон України «Про рекламу» не допускає і несумлінну рекламу. 

Що вводить споживачів в оману щодо рекламованого товару за допо-

могою імітації (копіювання або наслідування) загального проекту, 

тексту, рекламних формул, зображень, музичних або звукових ефектів, 

використовуваних у рекламі інших товарів. Тому, в деяких випадках 

використання позначень (звукових, образотворчих тощо), що уже ви-

користовуються в рекламі іншими, не допускається. 

Порушенням Закону України «Про рекламу» є також недостовір-

на реклама, в якій присутні відомості, що не відповідають дійсності, 

зокрема, у відношенні товарного знаку. Наприклад, виробник не впра-

ві вказувати в рекламі за допомогою попереджувального маркіруван-

ня (букви «R» у кружку) або іншим способом на те, що знак зареєстро- 



 
62 

 

ваний, якщо в дійсності не внесений до Державного реєстру товарних 

знаків. 

У зв’язку з вищесказаним можна порадити виробникам викорис-

товувати тільки свої позначення і піклуватися про їхню охорону. Закон 

України «Про товарні знаки» надає потужні можливості для захисту 

законих інтересів у сфері реклами, оскільки як товарні знаки можуть 

виступати і реєструватися не тільки логотипи, назви, етикетки, але і 

рекламні салогани, звукові позначення.Це дозволяє виробникам ефек-

тивно просувати свій товар на ринок, використовуючи в рекламі то-

вару оригінальні позначення. Що є об’єктами виключних прав. Напри-

клад, як товарний знак для кави був зареєстрований фрагмент твору 

Чайковського. 

У рекламованих товарах часто втілюються об’єкти патентних прав: 

винаходи, корисні моделі, а також їхніх складових частин, промислові 

зразки. В Інтернет-мережній рекламі вбачаються лікарські препарати, 

медичні пристрої, що запатентовані як промисловий зразок. 

Згідно до патентних законів патентовласникові належить виключ-

не право на використання охоронюваних патентом винаходи, промис-

лові зразки, корисні моделі. 

Сама реклама продукту, що містить захищений патентним законо-

давством об’єкт, може порушенням виключних прав патентовласника, 

якщо здійснюється без його дозволу. Дозвіл оформляється укладанням 

ліцензійного договору. якщо сторони важають цю умову істотною. 

Практика реклами свідчить, що більшість реклами виробляється спе-

ціалізованими юридичними особами, котрі здатні творчо працювати та 

мають необхідні знання для створення реклами певного виду. 

Контроль якості та безпеки лікарської продукції 

Контроль за обігом лікарських засобів у рекламних Інтернет-мере-

жах є важливою потребою адміністративно-правового регулювання в 

сфері охорони здоров’я, оскільки значна частина лік випускаються з 

порушенням діючих норм, є підробками, або такими, ефективність 

яких не відповідає заявленим виробниками показникам. З цією метою 

має діяти на належному рівні державна служба України щодо лікарсь-

ких засобів. Основними завданнями держслужби України є: 

 внесення пропозицій стосовно формування державної політики у 

сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних 

виробів, а також ліцензування господарської діяльності з питань 
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виробництва лікарських засобів. імпорту лікарських засобів, опто-

вої та роздрібної торгівлі лікарськими засобами; 

 реалізація державної політики у сфері державного контролю якос-

ті та безпеки лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лі-

карськими засобами [141]. 

Крім того, поруч з трьома вище зазначеними об’єктами контролю 

у рекламних Інтернет-мережах необхідно виділити і протидію ВІЛ-ін-

фекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. Така пра-

вомірна діяльність спрямовується і координується Кабінетом Мініст-

рів України через Віце-прем’єр-міністра України — Міністра охорони 

здоров’я України. 

Міжнародно-правові гарантії прав людини в Україні 

Правова проблема повноти і гарантованості людини потребує в су-

часному інформаційному світі глобального значення. Тому, зокрема 

щодо комерційної торгівлі в сучасних інтернет-мережах, світова спіль-

нота намагається створити єдині правила соціальної та правової захи-

щеності громадян, уніфікувати, прийняти єдині стандарти і процедури, 

які б сприяли визнанню гідності та честі. 

У цьому сенсі важливого значення в забезпеченні прав і свободи 

людини набувають міжнародно-правові гарантії, що передбачені між-

народними угодами, конвенціями, деклараціями та іншими міжнарод-

ними документами. Також у науковій літературі подано таку класифі-

кацію міжнародно-правових гарантій як: ратифікація пакті і конвенцій 

про права людини, міжнародно-правовий контроль, міжнародно-пра-

вові санкції, міжнародно-правовий судовий захист прав людини, коор-

динація сумісних зусиль держав, міжнародно-правові наради і зустрічі 

з прав людини [127, c. 455]. 

На нашу думку, міжнародні нормативно-правові гарантії прав лю-

дини — це всебічна координована система, в якій міжнародно-правові 

акти містять правила та норми діяльності, формулюють права та обов’яз-

ки відповідних суб’єктів. Такими актми варто важати конвенції, пакти, 

угоди, договори тощо, а також міжнародні документи, які не подають 

норм, правил поведінки (зокрема, декларації, заяви, меморандуми). 

Крім того, згідно зі ст. 21, громадяни будь-якої сторони — учас-

ниці договору на території будь-якої іншої сторони не обкладаються 

іншими зборами, податками, митом або начисленнями будь-якого роду 

[61, c. 57]. 
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Оскільки сьогодні весь світ переходить на цифровий вид еконо-

міки, то саме концептуальне впровадження інтерактивних форм під-

приємницької діяльності через інтернет-мережі є раціональним інте-

ресом, на що, в першу чергу, мають цілеспрямувати свою ефективну 

діяльність митні служби. Проте, невизначеним постає актуальне пи-

тання криптовалюти як правової ентропії, що становить електронний 

вид в колообігу грошової одиниці в сучасному інформаційному соціумі. 

Відповідно до цього варто додати, що правова держава делегує 

фактично функції правотворчості численним господарюючим суб’єк-

том. Тому услід за формуванням геоекономічної і геофінансової світо-

вих популяцій формується новітня модель світової правової системи, 

що опосередковує цей процес. Саме за цих умов трансграничні фінан-

сові потоки буквально захлеснули світ. При цьому виправдання тради-

ційних правових моделей породжує застій у мисленні окремих пра-

вових суб’єктів, що спеціалізуються в економіці, фінансах, промисло-

вій політиці тощо. 

Отже, в сучасних умовах комерційних інтернет-мереж проблема 

правового регулювання мають чітко позначати три яруси: національне 

право. міжнародне право і глобалізоване право з особливим характе-

ром взаємодії між ними. 

ООН як орган світової виконавчої влади в мережевому сус-

пільстві 

Сучасне мережеве суспільство — це сукупна матриця нових медіа, 

яка стверджує, що нові методи комунікацій у світі цифрових техноло-

гій дозволяють певним групам осіб збиратися разом online і ділитися 

думками, інформацією, продавати і обмінювати товари і інформацію. 

також дозволяє значній кількості людей мати право голосу у своєму 

співтоваристві і у світі в цілому. Найважливіша структурна особли-

вість нових медіа — інтеграція телекомунікаційних технологій. Отже, 

мережеве суспільство може бути визначене як соціальне формування з 

інфраструктурою соціальних мереж і медіа мереж, що активує їх ос-

новний спосіб організації на усіх рівнях (на особистому рівні, групо-

вому, колективному і громадському). 

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що на сучасному етапі інфор-

маційного розвитку особи, держави та суспільства органами світової 

виконавчої влади є така потужна міжнародна установа як Організація 

Обʼєднаних Націй (ООН), у структурі якої створена і почала функціо- 
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нувати низка виконавчих стрктур, на кшталт Ради безпеки ООН, ЮНІ-

СЕФ, у європейському контексті до них слід віднести ОБСЄ, Війсь-

ково-політичний союз НАТО та інші установи. 

Саме Центр ООН з прав людини. Комісія ООН з прав людини, Вер-

ховний Комісар ООН з прав людини, Комітет із ліквідації расової дис-

кримінації, Комітет проти тортур, Комітет з прав людини, Комітет з 

економічних та культурних прав, Міжнародний арбітраж, Міжнарод-

ний арбітраж, міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини 

тощо є міжнародними органами зі спостереження, контролю за дотри-

манням прав людини (комісії, комітети) та із захисту цих прав (суди). 

У зв’язку з цим слід підкреслити, що в Україні визнається пріори-

тет міжнародного над національним. Адже ст. 9 Конституції України 

визнає, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законо-

давства України. Проте, це конституційне не має механізму реалізації. 

Жоден судовий орган не прийме позову від громадянина країни з по-

силанням на міжнародний договір, положення якого порушуються у 

правозастосовній практиці, оскільки міжнародний механізм захисту 

прав людини досить розгалужений. 

2.2. Нова концептуальна модель контррозвідувальної 

діяльності та Прокуратури України в забезпеченні фінан-

сового права: локальний моніторинг та представництво 

Сьогодні надзвичайно актуальною є концептуальна модель контр-

розвідувальної діяльності у вирішенні правових інтересів України, 

оскільки контррозвідувальна система слугує феноменальною основою 

для переходу на принципово новий, ефективно діючий правовий за-

хист інтересів України. Потреба та необхідність обраної теми обумов-

лена формуванням незалежних (автономних) структурних організацій, 

підрозділів та відповідних служб (керівних центрів, відділів, секторів 

тощо) на правових засадах структурно-функціональної методології. Це 

забезпечує нові правові механізми управління і планування як якість 

ефективного прогнозування та превентивного реагування на зміни су-

спільних обставин на рівні окремої особи, держави та суспільства, а 

також виконання нових завдань за рахунок інтелектуального перероз-

поділу наявних правових сил. Відповідно до цього контррозвідувальна 
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діяльність передбачає: якісне формування організаційно-штатних 

структур у правовому полі персоналу на основі аналізу реальної обста-

новки; перекваліфікацію працівників; проведення комплексу заходів із 

психологічної перебудови та адаптації персоналу до нових реалій і 

умов працездатності; перегляд і приведення у відповідність до сучас-

них правових вимог, форм і методів атестації працівників. 

Оскільки означена тематика в правовій державі досить складна і 

не потребує в широкому обсязі оприлюднення, а обмеженого харак-

теру, то варто апелювати до публікацій таких сучасних дослідників та 

аналітиків як: З.Бжезинського, В.Бриля, З.Гом’єн, Б.Кларка, В.Остро-

ухова, К.Шрідхара, О.Фармагея, С.Гордієнка тощо. 

При цьому, особливої ваги набуває аналіз проблем вищої освіти —

В. Андрущенко, Л. Губерський, В. Кремінь, М. Курко, М. Згуровсь-

кий, І. Стеценко, О.Рябека тощо, що певною мірою торкаються означе-

ної теми. 

У сучасних умовах інформаційного суспільства контррозвідуваль-

на діяльність є одним з важливих напрямків роботи спеціалізованих 

служб, органів та різних форм організацій. Саме компетентний підхід 

контррозвідки, форми та засоби її діяльності закріплюються рішення-

ми керівництва, що в цілому ефективно як надійний юридичний захист 

створює правову базу. 

Інтерес як правове коріння контррозвідувальної діяльності 

У цьому аспекті варто зазначити поняття «інтерес», що рухає сус-

пільство вперед. Як наголошує дослідник А.Г.Здравомислов: «інтерес» 

є вихідний момент окремого явища, окремої події, певної послідовності 

подій, основа ідеології, важливий стимул розвитку наукового пізнання 

[70, с. 178]. За таких умов в українській науковій думці знайшов поши-

рення мотиваційний підхід до поняття «інтересів», який має досить уні-

версальне поняття та різнобарвний зміст як «спонуки людської діяль-

ності, зумовлені об’єктивними потребами. Мотиви безпосередньо пере-

дують конкретній поведінці людини і фактично пов’язані з нею» [137, 

с. 244]. Адже мотиви передбачають не лише задоволення тієї чи іншої 

потреби, а й вибір засобів для цього, оскільки виявляються у конкрет-

них вчинках і поведінці людей як здійснення певної мети. 

В системі контррозвідувальної діяльності необхідно озвучити спе-

цифіку саме закону інтересу, що полягає в його класифікації на інте-

реси розвитку, функціонування і гальмування. Інтереси розвитку по- 
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в’язані саме з тим, що коренями всякого розвитку є протиріччя. Вза-

ємопритяжіння і взаємовідштовхування, взаємопроникнення і взаємо-

виключення альтернативних протилежних шляхів, форм, методів і за-

собів розв’язання протиріч між умовами, цілями, ідеалами і умовами 

існування правових суб’єктів веде до удосконалення системи суспіль-

них зв’язків і правових відносин, її оновленню. 

Але не треба забувати про органічну цілісність процесів розвитку, 

функціонування і гальмування, що простежуються в життєдіяльності 

як окремих осіб, так і класів, націй, народів. Не можна випускати із 

виду відносну самостійність правових процесів розвитку, функціону-

вання і гальмування. 

Іншими справами, закони інтересу як фундаментальної основи 

контррозвідувальної діяльності належить особливе місце в системі за-

конів суспільного розвитку, оскільки нічого не відбувається без інте-

ресу у зрушенні розвитку продуктивних сил, зокрема у правових від-

носинах державної політики, ідеології тощо. 

У свою чергу, запровадження концептуальної моделі контррозві-

дувальної діяльності спрямовано на оптимізацію структурних підроз-

ділів контррозвідки і системи її діяльності. Означенна концептуальна 

модель базується на положеннях Конституції України, законів України 

та інших нормативно-правових актів у сфері національної безпеки, 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верхов-

ною Радою, а також нормативних документах України. 

Структурна організація контррозвідувальної діяльності 

Контррозвідувальна діяльність є особливим видом діяльності, під-

порядкованим вирішенню завдань забезпечення безпеки, оскільки 

спрямована на адекватну (юридично надійну) протидію реальним та 

потенційним загрозам безпеці, що виникають внаслідок розвідуванню 

підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав (розвідки, 

контррозвідки), недержавних розвідувальних і контррозвідувальних 

структур, організацій та окремих осіб проти України у формах аген-

турної, технічної розвідки і розвідки з використанням легальних мож-

ливостей по території України і за її межами, об’єктами зацікавленості 

яких є інформація з грифами обмеження, що належать Україні) та без-

посередньому підриву (терор, диверсія, шкідництво). 

Крім того, структурний зміст контррозвідувальної діяльності по-
лягає в попередженні, виявленні та припиненні розвідувально-підрив- 
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ної діяльності іноземних держав з використанням спеціальних сил і за-

собів, форм і методів, які сприяють вирішенню національних інтересів 
України, своєчасному прийняттю заходів, адекватних характеру та 
масштабам загроз цим інтересам, що основані на принципах правової 
демократичної держави, оперативної та ідеологічної доцільності у від-
повідності з чинним законодавством. 

У концептуальній конструкції контррозвідувальної системи відпо-
відно до визначених напрямів варто закласти такі критеріальні елемен-
ти як: конституційні, соціально-політичні, основні, спеціальні, опера-
тивно-тактичні та організаційні. При цьому акцентуємо увагу на струк-
турну організацію, яка визначається: 

1. Діяльністю органу, яка спрямована на досягнення результату, 
визначеного його головним функціональним завданням. 

2. Структура органу відповідає характеру його діяльності і буду-

ється з урахуванням направленості на конкретні об’єкти. 
3. Елементи цієї структури можуть об’єднуватися для створення 

підрозділів за принципом подібності об’єктів діяльності та методів і 
засобів, які при цьому використовуються. 

4. Підпорядкованість і взаємодія елементів у контррозвідувальній 
системі забезпечується як результат діяльності кожного з них, що є ке-
руючою інформацією для структурних елементів наступного рівня іє-
рархії (знизу — вгору і навпаки). 

Отже, структурна організація контррозвідувальної діяльності як 
вияв методологічної основи є системою ідей, поглядів, цілеспрямувань 
на діяльність контррозвідки з метою убезпечення особистості, держави 
та суспільства від протиправної діяльності спеціальних служб інозем-
них держав, окремих організацій, груп та осіб, що пов’язані з ними в 

інформаційній сфері життєдіяльності суспільства. Така здатність сис-
теми контррозвідки як суспільних відносин є забезпеченням оптималь-
ного функціонування її інститутів у суспільстві країни і за його межа-
ми у вирішенні життєво-важливих інтересів. 

Основні критерії оцінювання контррозвідувальної діяльності 
1. Адекватність реагування на будь-які загрози. 
2. Конституційність. 
3. Захист пріоритетних інтересів, посягання на які може призвести 

до значної матеріальної чи політичної шкоди. 
4. Легальні можливості, спрямовані на одержання відомостей з 

грифами обмеження на об’єктах. 
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5. Освіта, наука та виховання як формула академічної мудрості в 

протидії корупційним маніпуляціям. 

6. Аерокосмічні канали зв’язку. 

7. Правова дисперсія та ентропія. 

8. Ментально-ціннісні орієнтири. 

9. Компетенція. Безперечно, саме розподіл компетенції як важли-

вого критеріального конструкту в системі контррозвідки здійснюється 

на підставі їх ментально-професійної спеціалізації в силу екстралінг-

вістичних здібностей певних осіб, груп, класів, етносів, спільнот. 

10. Дипломатія як шляхетність переговорів. 

11. Мудрість як якість переосмислення життєво важливих інтересів. 

12. Конфіденційність інформації. 

13. Ризики у системі превентивних заходів, що визначаються низ-

кою засобів і методів захисту інформації та ймовірністю завдання 

шкоди і розмірами можливої шкоди, яка наноситься ресурсам інфор-

маційної системи. 

14. Фрактальність як правова безпека інформації. 

Термін «фрактальність» використовується із сучасного природо-

знавства, в якому фракталами йменуються такі утворення, що при 

зміні масштабу їх розгляду повністю відтворюють свою структуру як 

якість правового суб’єкта людини. Іншими словами, для національної 

безпеки фрактальність складає особистісну ідентичність, що є право-

мірним на ексклюзивність, оригінальність, специфічність. При цьому, 

засновник теорії фракталів Б.Мандельброт запропонував теоретичне 

обґрунтування закону Ціпера, якщо «порівнювати мову тексту з коду-

ванням, що може бути використано для визначення стратегії правової 

поведінки» особи, держави та суспільства [119, с. 112]. 

Механізми реалізації системи контррозвідки 

Концептуальна модель контррозвідувальної діяльності реалізу-

ється на основі послідовного впровадження в діяльність кожного спів-

робітника контррозвідувального підрозділу визначених основних по-

ложень і засад, пріоритетних напрямків та завдань щодо забезпечення 

національної безпеки України відповідно до правових інтересів сучас-

них життєвих реалій. Це здійснюється за такими методиками: 

1. Проводиться аналіз загроз і ризиків інформації конкретного 

компонента інтелектуальної системи з використанням адаптивних за-

собів оперативної інформації. 
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2. Необхідність об’єктивно-орієнтованого підходу в моделі захис-

ту інформації, яка полягає в побудові образу системи, оцінюючи її за-

гальний стан, уразливість або рівень захищеності інформації в ній. Та-

кий підхід використовує об’єктну декомпозицію, коли поведінка сис-

теми описується в термінах взаємодії об’єктів. При цьому, основним 

інструментом боротьби зі складністю в об’єктно-орієнтованому під-

ході є інкапсуляція — це приховування реалізації об’єктів (їх внутріш-

ньої структури і деталей реалізації методів) з наданням зовні тільки 

певних інтерфейсів. 

3. Правовий захист конфіденційної інформації в Україні. Слід за-

значити, що рівень захищеності інформації, зокрема конфіденційної 

інформації, визначається рівнем демократії в суспільстві, дотриман-

ням міжнародних стандартів прав людини та основних свобод. Одним 

з основних видів захисту інформації в державі є правовий захист. Так, 

відповідно до статті 30 Закону України «Про інформацію» від 2 жовт-

ня 1992 р. конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться 

у володінні, користуванні та розпорядженні окремих фізичних або 

юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до перед-

бачених ними умов. 

Що стосується держави, то види конфіденційної інформації, її 

склад визначаються законами або внутрішніми регуляторними актами, 

що видаються відповідними державними органами. Головна спрямо-

ваність таких актів — це захист, збереження, недоступність інформа-

ції, що визначається як державна таємниця або інформація з обмеже-

ним доступом. Можна сказати, що держави та її органів застосовується 

принцип «дозволено лише те, що зазначено в законі». 

Так, відповідно до статті 30, частини 2 Закону України «Про ін-

формацію» громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією 

професійною, діловою, виробничою, банківською, комерційною та ін-

шого характеру, одержаною на власні кошти, не порушує передбачені 

законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, вклю-

чаючи належність її до категорії конфіденційності та встановлюють 

для неї систему (способи) захисту [65, с. 338]. 

У цьому зв’язку варто проаналізувати зміст інструкції щодо по-

рядку зберігання й використання документів, справ, видань та інших 

матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформа-

цію, яка є власністю держави (затверджена Постановою Кабінету Мі- 
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ністрів України № 1892 від 27 листопада 1998 р.) У даному регулятор-

ному акті термін «конфіденційна інформація, що є власністю держави» 

не розтлумачений, але на підставі цього акту Кабінет Міністрів надав 

право державним органам визначати Перелік конфіденційної інформа-

ції, що є власністю держави, на який надається гриф обмеження дос-

тупу «для службового користування». 

Адже варто означити, що такі переліки не потребують реєстрації в 

Міністерстві юстиції України, а, отже, не підлягають обов’язковій пу-

блікації. 

Проте, враховуючи ту обставину, що переліки охоплюють широку 

сферу щодо обмеження доступу до інформації, на їх підставі практич-

но можна обмежити конституційне право громадян України на отри-

мання інформації всупереч діючій статті 34, частині 3 Конституції Ук-

раїни, в якій йдеться про обмеження інформаційних прав громадян Ук-

раїни лише на підставі Закону. 

У цьому зв’язку відповідно до статті 37 Закону України «Про ін-

формацію» [65, с. 413] не підлягають обов’язковому наданню для озна-

йомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які міс-

тять у собі: інформацію, визнану у встановленому порядку державною 

таємницею; конфіденційну інформацію; інформацію про оперативну 

та слідчу роботу органів прокуратури, МВС. СБУ, роботу органів діз-

нання та суду у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити 

оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню. Установа, до якої 

направлено запит, може надавати для ознайомлення документ, що міс-

тить відповідну інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі 

нормативного акту іншої державної установи, а та державна установа, 

яка розглядає запит, не має права вирішувати питання щодо її розсек-

речування і інформацію фінансових установ, підготовлену для контро-

льно-фінансових відомств. 

З огляду на існуючі міжнародні стандарти прав людини, закріплені 

в нормах міжнародного та європейського права, такий підхід значно 

обмежує права громадян України на отримання всебічної, правдивої, 

неупередженої інформації, а також породжує протиріччя між консти-

туційними та галузевими нормами права України, яке потребує негай-

ного усунення. 

4. Національний вимір загрози транснаціональної злочинності. 

Національний вимір загрози транснаціональної злочинності пов’яза- 
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ний із природою організованої злочинності, що здатна порушувати 

державні кордони. Хоча в сучасних умовах глобалізації кордони ста-

ють прозорішими. Проте наявність і регулювання кордонів залиша-

ються одними з невід’ємних атрибутів державності. Протиріччя між 

державою та кримінальними організаціями в цій царині складають ос-

нову конфлікту між правом держави на здійснення функцій охорони та 

моніторингу своєї території та правом групи осіб на охорону та задо-

волення інтересів своїх членів, що можуть не збігатись з інтересами 

держави [124, с. 25]. 

За цих умов основним практичним напрямком наукових пошуків 

у дослідженні проблем транснаціональної злочинності може стати ана-

ліз ролі організованої злочинності в контексті міжнародних відносин. 

Науковим підходом у практичній площині, що максимально віддзер-

калює міжнародний характер явища, має стати системний підхід. 

Цей підхід розглядає організовану злочинність в якості складного 

системного явища, в основі якого знаходиться соціально-політичний і 

економічний конфлікт, а його транснаціональний вимір характеризу-

ється розвитком процесів глобалізації та природним продовженням 

зв’язків, що виникають внаслідок транснаціонального промислового 

виробництва. 

Таким чином, діяльність органів контррозвідки провадиться як на 

стратегічному, так і тактичному рівнях. При цьому, види, форми, ме-

тоди, сили і засоби системи контррозвідувальної діяльності спеціаль-

них служб іноземних держав тощо; попередженням і припиненням 

протиправної діяльності спеціальних служб іноземних держав тощо. 

Форми системи контррозвідки визначаються за: цільовим призначен-

ням; силами і засобами, що використовуються; характером здійснення; 

територією, на якій проводяться превентивні заходи, та рівнем ухва-

лення рішення про проведення означених заходів. Саме на базі систем-

ного методу діяльність контррозвідувальних підрозділів міністерств, 

відомств та підприємств із захисту інформаційних ресурсів в майбут-

ньому надає гарантію їх збереження від заволодіння ними будь-якого 

противника. 
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2.3. Адміністративно-правовий аналіз банківської сис-

теми: боротьба із промисловим шпигунством 

У сучасній адміністративно-правовій системі України та багатьох 

країн світу актуальне місце відведено банківській діяльності, яка міс-

тить необхідні структурні компоненти фінансового характеру. Одними 

із таких важливих елементів є банківська таємниця і фінансовий моні-

торинг, що в деяких випадках взаємно обумовлюють один одного і мо-

жуть досягати потрібних позитивних результатів. При цьому, фінансо-

вий ризик є об’єктивним явищем в адміністративно-правовому функ-

ціонуванні, який супроводжує та контролює всі види фінансових опе-

рацій та ефективні напрями банківської діяльності. Отже, фінансовий 

ризик варто розуміти як імовірність виникнення несприятливих фінан-

сових наслідків у формі втрати прибутку у ситуаціях невизначеності 

(правової ентропії) умов здійснення його банківської діяльності. На 

нашу думку, за характером наслідків ризики поділяються на достовірні 

та спекулятивні. Специфіка достовірних ризиків обумовлюється тим, 

що вони постійно несуть втрати задля підприємницької діяльності, в 

яких є транспортні ризики, майнові, торгові, виробничі, податкові 

тощо. Їх причинами можуть бути стихійні лиха, нещасні випадки, не-

дієздатність керівників приватних структур (кампаній, фірм тощо). 

Означеною проблематикою займається значна кількість сучасних 

вітчизняних вчених, серед яких варто виділити: М.Агаркова, І.Гуре-

вича, С.Кармана, А.Ковальчук, В.Кротюк, Л.Єфімової, А.Селіванова, 

О.Олійник, І.Патюти тощо. Проте, можна дійти до висновку, що досі 

не складено єдиної точки зору на, зокрема сутнісне призначення по-

няття «банківська таємниця» в адміністративно-правовому полі. 

Відсутнє чітке та повне визначення поняття «банківська таєм-

ниця», хоча значна кількість дослідників і висвітлюють суть даної де-

фініції. В сучасній літературі відсутнє системне виділення елементів 

та структурних частин адміністративно-правового процесу щодо боро-

тьбі із промисловим шпигунством на тлі сучасної динаміки соціальної 

правової держави. 

Правове визначення поняття «банківська таємниця» 

Досліджуючи адміністративно-правове функціонування у системі 

банківської діяльності, зокрема банківської таємниці в секторі фінан-

сового моніторингу проти легалізації доходів, одержаних злочинним 
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шляхом, багато науковців розглядають поняття банківської таємниці 

дещо виокремлено та одноосібно. Так, наприклад, М.Агарков розгля-

дає банківську таємницю як «обов’язок кредитної установки зберігати 

таємницю за операціями клієнтів» [21, c. 54]. 

Як вважає Є.Карманов, що визначення «банківська таємниця» по-

лягає у вигляді врегульованих нормами права комплексних відносин, 

у результаті яких банк зобов’язується зберігати в таємниці конфіден-

ційну інформацію щодо діяльності і фінансового становища клієнта 

банку, що стала відома банку у процесі відносин із клієнтом і у ході 

проведення банківських операцій, а клієнт у разі розголошення банком 

відомостей, що становлять банківську таємницю, має право вимагати 

від банку повного відшкодування заподіяної матеріальної і моральної 

шкоди [78, c. 76]. 

На погляд В.Кротюка, банківська таємниця полягає в додержанні 

та збереженні інформації, яку банки та їх службовці одержують у про-

цесі професійної діяльності щодо економічної та особистої діяльності 

їх клієнтів. Банківська таємниця є різновидом професійної таємниці. 

Існування банківської таємниці та її необхідність пов’язані з тим, що 

здійснення банківських операцій і банківської діяльності в цілому, а 

також укладення конкретних банківських угод певною мірою містить 

у собі одержання, переробку, збереження і використання інформації. 

що, як правило, має високу економічну та іншу цінність [99, c. 51]. 

На відміну від попередніх науковців, О.А.Костюченко наводить у 

визначенні банківської таємниці значно більше відомостей, які мають 

становити категорію «банківська таємниця», а саме: відомості, 

пов’язані з інформацією про роботу банку, його операції, стан рахунків 

клієнтів, умови укладених банком договорів, тобто дані про управ-

ління, використання фінансів та іншу господарську діяльність банку, 

розголошення яких може завдати шкоди його інтересам [103, c. 320]. 

У цьому сенсі правову категорію банківської таємниці регламен-

тує Цивільний кодекс України. зокрема ст. 107 «Банківська таємниця», 

в якому банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій та ра-

хунком і відомостей про клієнта. 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» у ст. 60 «Бан-

ківська таємниця» — це інформація щодо діяльності та фінансового 

стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клі-

єнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг 
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банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної 

шкоди клієнту. Є банківською таємницею [64]. 

Таким чином, щодо правового визначення і трактування поняття 

«банківська таємниця» можна зробити висновок, що така таємниця ві-

діграє важливу роль у процесі банківського фінансового моніторингу 

як контроль (нагляд, відстеження) і виявлення сумнівних операцій клі-

єнтів банку. 

Правова суб’єктність фінансового моніторингу 

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до зако-

нодавства зобов’язаний на підставі поданих офіційних документів або 

засвідчених в установленому порядку їх копій здійснювати ідентифі-

кацію клієнтів, які проводять фінансові операції. 

У разі ненадання суб’єктом, з яким встановлені ділові відносини 

необхідної інформації для ідентифікації та вивчення фінансової діяль-

ності суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право відмо-

вити йому в проведенні подальших фінансових операій. 

Спеціально уповноважений орган має право одержувати від суб’єк-

тів первинного фінансового моніторингу на запит інформацію (довідки, 

копії документів), у тому числі таку інформацію, що містить банківську 

або комерційну таємницю, про фінансові операції, що стали об’єктом 

фінансового моніторингу і пов’язані з ним операції. Якщо учсником та-

ких фінансових операцій є нерезидент, спеціально уповноважений ор-

ган має право витребувати у банківської установи всю наявну інформа-

цію про цю особу. Щодо учасника такої операції — резидента спеці-

ально уповноважений орган має право витребувати у суб’єкта первин-

ного фінансового моніторингу копії паспорта цієї особи, картки із зраз-

ками підписів та довіреності, на підставі якої цей учасник брав участь у 

проведенні фінансової операції, що стала об’єктом фінансового моніто-

рингу, а також іншу наявну інформацію (копії документів), необхідну 

для виконання покладених на спеціально уповноважений орган завдань. 

Крім того, необхідно підкреслити, що розкриття банківської таєм-

ниці на етапі фінансового моніторингу комерційних банків суттєво 

впливає на процес протидії відмивання коштів злочинним шляхом. 

Правова регламентація розкриття банківської таємниці зазначена в За-

коні України «Про банки і банківську діяльність», а саме: інформація 

щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, 

розкривається банками: 
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1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої ін-

формації; 

2) на письмову вимогу суду або за рішенням суду; 

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Мініс-

терства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету Укра-

їни — на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкрет-

ної юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької 

діяльності та конкретний проміжок часу; 

4) органам Державної податкової служби України на їх письмову 

вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно опе-

рацій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — 

суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; 

5) центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом 

з питань фінансового моніторингу на його запит щодо фінансових опе-

рацій, пов’язаних з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінан-

сового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобі-

гаггя та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-

ним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначе-

них операцій; 

6) органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з 

питань виконання рішень судів стосовно стану рахунків конкретної 

юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької ді-

яльності. 

Адже важливим є той факт, що Національний банк України вніс 

зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штра-

фів і Правил зберігання, захисту, використання і розкриття банків-

ської таємниці. Відповідну постанову «Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку України № 491 від 

12.11.2010 р. зазначені зміни торкнулися здійснення банками фінансо-

вого моніторингу. Зокрема, постанова № 491 містить нову редакцію 

пп. 6.1 і 6.2 розд. 6 «Правил зберігання, захисту, використання і роз-

криття банківської таємниці», відповідно до якої банки зобов’язані ін-

формувати уповноважений орган про: 

 фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому мо-

ніторингу; 

 фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому мо-

ніторингу, якщо є достатні підстави підозрювати, що вони пов’я- 
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зані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 

шляхом; 

 виявлені фінансові операції. щодо яких є достатні підстави підо-

зрювати, що вони пов’язані. стосуються або призначені для фінан-

сування тероризму; 

 підозри про надання ним недостовірної інформації, яка стосується 

його ідентифікації; 

 операції, яка містить ознаки операцій. що підлягають фінансовому 

моніторингу. у разі прийняття банком рішення про зупинення та-

ких операцій; 

 зупинення фінансової операції, якщо її учасником або вигодо 

одержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, 

пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно 

яких застосовані міжнародні санкції; 

 осіб, здійснення ідентифікаії яких відповідно до законодавства є 

неможливим і про операції, які такі особи здійснюють або мали 

намір провести; 

 операції, які підлягають фінансовому моніторингу, у разі прий-

няття рішення про відмову від проведення цієї операції; 

 прибуткових фінансових операцій клієнта, щодо якого уповнова-

женим органом прийнято рішення про зупинення його видаткових 

операцій. 

Крім того, банки зобов’язані надавати на запит уповноваженого 

органу таку інформацію, яка містить банківську таємницю: 

 додаткову інформацію з приводу фінансових операцій. що стали 

об’єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів. 

На підставі яких були проведені такі операції та пов’язані з ними 

фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інфор-

мацію, копії документів, необхідні для виконання покладених на 

уповноважений орган завдань; 

 інформацію, копії документів. необхідні для виконання уповнова-

женим органом запиту, який надійшов від уповноваженого органу 

іноземної держави; 

 інформацію про відстеження (моніторингу) фінансових операцій 

клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу; 

 інформацію, необхідну для перевірки фактів порушення вимог за-

конодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відми- 
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ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму. 

Безпека суб’єкта господарювання 

Податкова безпека у банківській системі 

Особливу увагу в банківській системі необхідно приділяти для по-

даткової безпеки податковому ризику. Цей вид фінансового ризику. за 

старою редакцією Податкового кодексу має низку виявів: імовірність 

введення нових видів податків і зборів на здійснення окремих аспектів 

господарської діяльності; можливості зростання рівня ставок діючих 

податків і зборів; зміна термінів і умов здійснення окремих податкових 

платежів; імовірність відміни чинних податкових пільг у сфері госпо-

дарської діяльності підприємства [82]. 

Важливе значення для податкової безпеки, згідно з ст. 75 нового 

Податкового кодексу мають податкові перевірки. Органи державної 

податкової служби мають право проводити перевірки камеральні. До-

кументальні та фактичні [135, c. 201]. Камеральні і документальні пе-

ревірки проводяться способом дослідження аналізу первинних бухгал-

терських документів і відображення цих даних у регістрах та фінансо-

вій звітності суб’єкта господарювання. 

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом 

якої є своєчасність, достовірність, повнота нрахування і сплата перед-

бачених Податковим кодексом податків і зборів для забезпечення фі-

нансової безпеки підприємства. Фактична перевірка здійснюється за 

місцем фактичного впровадження платником податків діяльності, на 

основі вивчення первинних документів діяльності підприємства і його 

відповідності податковому законодавству. Це свідчить про важливість 

первинних бухгалтерських документів в управлінні податковими ри-

зиками і запобігання їх виникненню. 

Таким чином, поняття банківської таємниці є невід’ємною складо-

вою процесу фінансового моніторингу в банківських установах; важ-

ливою умовою ефективного функціонування комерційних банків є збе-

реження банківської таємниці. Саме законодавство передбачає право 

банків на збереження таємниці операцій, рахунків і вкладів клієнтів і 

кореспондентів та визначено підстави, за якими інформація щодо юри-

дичних і фізичних осіб, які містять банківську таємницю. може бути 

розкрита банками. Перспективи подальших розвідок у питаннях бан-

ківської таємниці і фінансового моніторингу в боротьбі із злочинніс- 
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тю, виступає у вигляді удосконалення і покращення як вже існуючих 

регулятивних механізмів, так і нових — більш адекватних у банківсь-

кому секторі. У цьому змісті ефективність роботи фінансової безпеки 

підприємства, обумовленого банківською системою, значною мірою 

залежить від правильності і правдивості складання та оформлення до-

кументів та інформації, що висвітлена в них і використовується для 

прийняття законних рішень діяльності суб’єкта господарювання. При 

цьому, значна увага повинна приділятися достовірному оформленню 

первинних документів на основі законодавчих актів і нормативних до-

кументів з метою надання документам юридичної сили та забезпе-

чення системи фінансової безпеки підприємства у боротьбі із промис-

ловим шпигунством. 

Контрольні запитання 

1. Роль та значення комерційної торгівлі в сучасній мережі Інтернет. 

2. Чому сьогодні нова концептуальна модель контррозвідувальної 

діяльності та Прокуратури України має оприлюднений характер? 

3. Розкрийте основні механізми боротьби із промисловим шпигун-

ством у банківській системі. 

4. Чому саме адміністративно-правовий аналіз розкриває систему 

банківської діяльності у сучасному фінансовому праві? 

Теми рефератів 

1. Сучасне фінансове право як фундаментальна праця. 

2. Сучасні інвестиції в Україні: правові проблеми. 

3. Промислове шпигунство у фінансовому праві. 
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3.1. Дипломатія як правова риторика у бізнесі 

Діловий етикет мовлення — зовнішня сторона моралі та культури 

мовлення, що виявляється в професійній поведінці ділової людини, 

підприємця. Знання ділового етикету — необхідна професійна якість, 

адже майже 70 % «зірваних» ділових угод не були укладені тому, що 

вітчизняні бізнесмени не знають правил ділового спілкування і не во-

лодіють культурою мовлення та поведінки. Ця цифра підтверджується 

і світовим досвідом. 

Так, ще в 1936 році Дейл Карнегі писав: «Успіхи тієї чи тієї людини 

у її фінансових справах на 15 % залежить від її професійних знань і на 

85 % — від її вміння спілкуватися з людьми». Немало руйнується кар’єр 

та втрачається грошей через неправильну поведінку та невихованість. 

Знаючи це, японці витрачають сотні мільйонів доларів на рік на 

навчання ефективним манерам та консультації з питань етикету мов-

лення. Знання етикету та культура мовлення — це ключові умови для 

успішної роботи у будь-якій організації — така думка провідних спе-

ціалістів фірм. 

Етикет — перелік правил, що визначають найбільш оптимальні 

способи проживання в людському суспільстві. Ці правила — своєрідні 

угоди між людьми різного правового, соціального, інтелектуального 

статусу, розумний досвід предків, своєрідна мова спілкування людей. 

Правила етикету, представлені в конкретних формах поведінки, 

вказують на єдність його сторін — морально-етичної, естетичної та жит-

тєво-доцільної. Вони втілили в собі вічні цінності людського спілкува-

ння. Правила етикету мовлення склалися і розвиваються в усіх сферах і 

виявляються в усій різноманітності. Етикет ніби з’єднує внутрішній 

світ людини з її зовнішнім проявом. В основі етикету мовлення лежить 

повага до людей, без якої правила етикету не більш як фарисейство. 

Етикет став диктувати норми поведінки на роботі, на вулиці, у гос-

тях, на ділових і дипломатичних прийомах, у театрі, у громадському 

транспорті тощо. Але, крім загальних правил етикету мовлення, існує 
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також професійний етикет, який покликаний забезпечити найвищу 

ефективність у виконанні професійних функцій. Учасники будь-якої 

взаємодії завжди намагаються зберегти найоптимальніші форми цієї 

взаємодії і правила мовлення та поведінки. Від новачка вони стануть 

вимагати неухильного дотримання відпрацьованих і перевірених пра-

вил ділового спілкування, бо ті полегшують виконання професійних 

функцій та сприяють досягненню поставлених цілей. У тому чи іншо-

му колективі, групі працівників, співробітників, ділових людей склада-

ються певні традиції, що з часом здобувають силу моральних принци-

пів і становлять етикет цієї групи, спільності. 

У суспільній практиці ділового мовлення завжди є певні стандар-

тні ситуації, для яких і виробляються форми та правила культури спіл-

кування. Цей набір правил становить етикет ділового мовлення. 

Діловий етикет — результат тривалого добору правил форм най-

доцільнішої поведінки, що сприяло успіху в ділових відносинах. Не 

завжди легко дається засвоєння цих правил, однак якщо хочете вста-

новити стійкі ділові відносини із закордонними партнерами, то знання 

правил ділового етикету просто обов’язкове. Як і в давні часи, так і сьо-

годні ці правила допомагають зближенню економічних і фінансових ін-

тересів торгових людей, бізнесменів. Прибуток був і залишається вище 

всіх розходжень національного характеру, віросповідання, соціального 

стану, психологічних особливостей. Підпорядкування правилам гри 

визначальної сторони створювало основу для успіху угоди. 

Культура поведінки в діловому спілкуванні неможлива без дотри-

мання правил вербального (словесного) етикету, який зв’язаний з фор-

мами і манерами мови, словниковим запасом, тобто зі всім стилем 

мови, прийнятим в спілкуванні певного кола ділових людей. Існують 

історично вироблені стереотипи словесного спілкування. Ними корис-

тувались раніше українські і польські підприємці, а сьогодні їх вико-

ристовують культурні українські і зарубіжні ділові люди. Це слова 

«пан / пані», «панове», «добродії», «шановне товариство». 

Які ж правила мовлення та поведінки потрібно знати підприємцю? 

Насамперед варто пам’ятати, що діловий етикет включає точне дотри-

мання правил культури мовлення, що передбачає в першу чергу гли-

боку повагу до людської індивідуальності. Соціальна роль, яку відіграє 

та чи інша людина, не повинна бути самодостатньою, не повинна мати 

і гіпнотичний вплив на ділового партнера. Культурний підприємець 
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буде однаковою мірою шанобливо, що красномовніше будь-яких слів, 

ставитися і до міністра, й до рядового технічного працівника міністер-

ства, президента компанії, фірми чи прибиральниці офісу, тобто до 

всіх проявляти належну повагу. 

Правила ділового мовлення є загальноприйнятими в міжнарод-

ному діловому спілкуванні, хоча й мають деякі національні та корпо-

ративні особливості. В організації етикет мовлення багато в чому ви-

значається культурою взаємин, традиціями й стилем керівництва. Іс-

нує безліч літератури, присвяченої різним аспектам ділового етике-

ту — від культури мови й правил оформлення ділового листа до особ-

ливостей проведення ділових протоколів і прийомів. Прикладом пра-

вил ділового етикету можуть бути шість заповідей Джен Ягер: 

 робіть усе вчасно! Запізнення не тільки заважають роботі, але і є 

першою ознакою того, що на людину не можна покластися. Прий-

ти вчасно іноді означає прийти не занадто рано, не раніше за своє 

начальство. Головне у вашому денному розкладі — прийти вчасно 

вранці. Якщо раптом трапиться так, що Вам необхідно затрима-

тися й Ви знаєте про це заздалегідь, подзвоніть до офісу, і нехай 

ваш секретар або хто-небудь із керівництва обов’язково буде в 

курсі справи. Фахівці, що вивчають організацію й розподіл робо-

чого часу, радять додавати зайвих 25 % на той термін, що, на ваш 

погляд, потрібен для виконання конкретної роботи. Згадайте закон 

Мерфі: всі справи займають більше часу, чим Вам здається, а всі 

перешкоди, які можуть виникнути, обов’язково виникають. Так 

що виділяйте час із запасом на ті труднощі, що піддаються прогно-

зуванню; 

 не кажіть зайвого! Зміст цього принципу в тім, що Ви зобов’язані 

зберігати секрети корпорації, установи або конкретної угоди так 

само дбайливо, як і таємниці особистого характеру. Ніколи нікому 

не переказуйте того, що Вам доводиться почути від Вашого спів-

робітника, керівника або підлеглого про їхнє особисте життя; 

 будьте люб’язні, доброзичливі й привітні! Ваші клієнти, замов-

ники, покупці, колеги по службі або підлеглі можуть скільки зав-

годно чіплятися до Вас, це неважливо: однаково Ви зобов’язані по-

водитися з ними чемно, привітно й доброзичливо. Кому подоба-

ється працювати з людьми буркотливими, підозрілими й примхли-

вими? Досягти вершини Вам дозволить тільки приязне ставлення 
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до оточуючих (що зовсім не означає мати дружні стосунки з кож-

ним, з ким доводиться спілкуватися з обов’язку служби). Якщо всі 

навколо повторюють, що Ви вмієте сподобатися, виходить, Ви на 

правильному шляху. Один з важливих елементів вихованості й до-

брозичливості — мистецтво сказати те, що потрібно. Вам треба до-

тримуватися того ж принципу у своїх вчинках, а вони відбива-

ються у вашому мовленні; 

 думайте про інших, а не тільки про себе! Хоч би яку справу Ви 

виконували, потреба з’ясувати точку зору клієнта або покупця до-

зволить Вам. висунутися практично в будь-якій галузі еконо-

міки — від промисловості й видавничої справи до медицини і те-

лекомунікацій. Увага до оточуючих повинна проявлятися не тіль-

ки стосовно клієнтів або покупців, вона поширюється й на колег 

по службі, керівництво та підлеглих. Поважайте думку інших, на-

магайтеся зрозуміти, чому в них склалася та або та точка зору. Зав-

жди прислухайтеся до критики й порад. Не починайте відразу 

огризатися, коли хтось ставить під сумнів якість Вашої роботи; по-

кажіть, що цінуєте міркування й досвід інших людей. Упевненість 

у собі не повинна заважати Вам бути скромним; 

 одягайтеся як слід! Найголовніший принцип, про який у жодному 

разі не слід забувати, — насамеред Ви повинні прагнути присто-

суватися до Вашого колективу на службі, а всередині цього ото-

чення — до контингенту працівників Вашого рівня. Деякі фахівці 

радять одягатися на роботу так, як Вам хочеться, а не «як нале-

жить», але до цієї поради не варто прислухатися. Хоч би на яких 

позиціях Ви перебували сьогодні у фірмі, Вам потрібно відповід-

ним чином проявляти здоровий, добротний конформізм (підлаш-

тування), але при цьому Ви повинні виглядати найкращим чином, 

проявляючи «харизму» невербальної риторики, тобто одягатися зі 

смаком, підбирати належну кольорову гаму до особи, ретельно 

підбирати аксесуари, від туфель до краваток; 

 говоріть і пишіть правильно! Що значить правильно користува-

тися усним і писемним словом? Це означає, що все вимовлене та 

написане Вами, чи то внутрішні нотатки, чи будь-які листи, що 

відправляються за межі фірми, до кого б то не було, мають бути 

викладені добротною, «колоритною» мовою, а всі власні імена пе-

редані без помилок. Слідкуйте за тим, щоб ніколи не вживати 
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лайки: може статися, що розмову, на Ваш погляд, зовсім приватну, 

мимоволі почує людина, від думки якої залежить вся Ваша 

кар’єра. Якщо з якихось причин ви повторюєте нецензурні слова, 

ужиті третьою особою, — як цитату, — не вимовляйте самої лайки. 

Особисте резюме. Співбесіда при прийомі на роботу. В Україні 

формується новий етикет для тих, хто шукає роботу. Одним з важливих 

його елементів є особисте резюме або CV (Curriculum vitae, лат. — шлях 

життя). У ньому Ви подаєте інформацію про наявність у Вас освіти, 

вченого ступеня, друкованих праць або винаходів, де й ким працювали. 

Іншими словами, значущі моменти вашої професійної діяльності. При 

цьому уникайте непотрібних деталей, таких як імена дітей, номери 

дипломів, адреси колишніх місць роботи. Якщо Ви не маєте гарного 

резюме, це значно зменшує Ваші шанси на одержання вакантного місця. 

Одержувач Вашого резюме не повинен ламати голову, для чого Ви 

його надіслали. Тому вкажіть свою мету, наприклад, «Одержання по-

сади редактора у Вашій газеті (оголошення в газеті «Фінансова Укра-

їна» від 15 вересня 2009 року)». 

Чим ефективніше оформлено резюме, тим більше шансів, за інших 

рівних умов, привернути увагу до своєї персони. Його варто віддруку-

вати на лазерному або струминному принтері. Воно має бути зручне 

для сприйняття. Виходьте з того, що той, хто його читає, майже завжди 

квапиться. Типовою помилкою є подання резюме іноземною мовою у 

відповідь на оголошення про вакансії, яка знання іноземної мови не 

потребує. 

СV — не автобіографія й не виписка із трудової книжки, а Ваш 

професійний портрет. Роботодавцеві важливо не так точна назва Вашої 

посади, як Ваші колишні обов’язки й результати роботи. Цінність кан-

дидата визначається його досвідом. 

Якщо Ви маєте кілька професій, то не кваптеся про це повідомити 

письмово. Фахівець зазвичай цінується вище, ніж «багатоверстатник» 

або «на всі руки майстер». Роботодавцеві скоріше підійде людина, що 

серйозно займається тією справою, для якої потрібен працівник. Якщо 

ж людина каже, що може й одне, і інше, і третє, виникає побоювання 

поверхового ставлення до справи, нездатності сконцентруватися на го-

ловному. Іноді навіть відомості про додаткову освіту можуть зіграти 

негативну роль. Вашу кандидатуру можуть відхилити, якщо вважати-

муть, що Ви маєте зайву кваліфікацію для цієї посади. 
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Разом із резюме варто мати письмові рекомендації. їхня відсутність 

може послужити причиною відмови від прийому на роботу. Рекоменда-

ційні листи допомагають тоді, коли роботодавець обирає між декілько-

ма кандидатами. Причому вони можуть бути не тільки з колишнього 

місця роботи. Фірми звертають особливу увагу на поручительства впли-

вових осіб, які хоча й не були Вашими безпосередніми керівниками, але 

співробітничали з Вами й знають Вас за діловою справою. 

Найняти людину з рекомендацією від керівників або відповідаль-

них працівників різних міністерств і відомств — значить придбати в 

них нові зв’язки, до чого, властиво, і прагнуть великі компанії й банки. 

Причому бажано, щоб листи виглядали не як стандартні, безликі 

характеристики, а як рекомендації солідних людей. Іноді лист, що під-

креслює навіть один особливий талант працівника, здатен змінити 

його кар’єру. 

При зверненні до агентства з наймання рекомендаційні листи мож-

на не представляти, тому що до їхньої компетенції входить самостій-

ний збір інформації. Консультанти агентства самі все зберуть і пока-

жуть потенційному роботодавцеві, тому що вони зацікавлені в поданні 

«товару лицем». Звичайне агентство звертається як мінімум до трьох 

осіб з місця колишньої роботи — до тих, хто був Вашим керівником, 

ким Ви самі керували або кому давали доручення. 

Зокрема, якщо Ви ведете пошук роботи самостійно, не слід вказу-

вати телефони людей, що рекомендували Вас, у резюме, яке розсила-

єте відразу в кілька місць. Причина проста — на цих людей впаде ці-

лий шквал дзвінків. Очевидно, що бажання гарно відгукнутися про 

свого колишнього співробітника в них незабаром зникне. 

Співробітники агентств з наймання радять заздалегідь розповісти 

їм про колег з колишнього місця роботи, які можуть відгукнутися про 

Вас негативно. 

Якщо ж звільнення з колишнього місця роботи повʼязане з конфлікт-

ною ситуацією, то найкраще випереджально (умоглядно, завбачливо) 

«пом’якшити» свої характеристики, заздалегідь обговоривши з колиш-

нім керівництвом всі «гострі кути» у рекомендації так, щоб при дзвінку 

від роботодавця було дано принаймні нейтральну характеристику. 

Співбесіда при прийомі на роботу. У процесі пошуку роботи Вам 

знадобляться наполегливість й уміння переконувати співрозмовників 

у тім, що Ви є саме тією людиною, що їм потрібна. При цьому пам’я- 
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тайте вислів К.Гольдоні: «Той, хто говорить багато, не може говорити 

добре». До того ж більшість із нас — пасивні слухачі. Ми так зайняті 

тим, що збираємося запитати або сказати, що пропускаємо повз вуха 

те, про що каже наш співрозмовник. 

Подобається Вам це чи ні, але близько 90 % першого враження, яке 

Ви ірраціонально (інтуїтивно, серцево) справляєте, припадає на почат-

кові хвилини спілкування. Далі — частково на те, що Ви сказали, а все 

інше — на Вашу манеру поведінки і Вашу манеру одягатися. У народі 

кажуть: «По одежинці зустрічають — по розуму проводжають», тому 

найкраще одягти, йдучи на співбесіду, темно-синій костюм, білу бавов-

няну сорочку, відповідну краватку, чорні туфлі на шнурках і годинник 

із класичним циферблатом. Жіночий варіант — темна спідниця, біла 

бавовняна блузка й витончені (модельні) туфлі. Колготки обов’язкові. 

Проте складно надати певну пораду стосовно одягу, оскільки ба-

гато що залежить від того, яку сферу діяльності Ви вибрали: якщо ко-

мерцію, то приходьте в костюмі, якщо рекламне агентство — спокійно 

можете дозволити собі яскраве вбрання. Істотно лише те, щоб Ви себе 

добре почували в цьому одязі. Але виконання нижченаведених вимог 

украй бажано: 

 одяг має бути в гарному стані, чистий і добре відпрасований; 

 взуття (крім замшевого) має бути начищене до дзеркального блиску; 

 якщо у Вас удома є тварини, ретельно очистіть одяг від їхньої 

шерсті. 

Для чоловіків неприйнятні червоні шкарпетки й шовкові сорочки. 

Жінкам варто попередньо переконатися в тім, що нова спідниця не 

занадто коротка, і не забути покласти в сумочку запасну пару панчіх 

або колготок. 

До співбесіди потрібно якомога краще підготуватися. Не покла-

дайтеся на свою чарівність і природну гостроту розуму. Перечитайте 

ще раз оголошення про вакансії й подумайте, що Ви здатні запропо-

нувати відповідно до їхніх вимог. Компанії або фірми, відбираючи кан-

дидатів, рідко зустрічають ідеального претендента, і Ваше завдання — 

переконати їх у. тім, що Ваша кандидатура найбільш підходяща. 

Тримайтеся впевнено, не забувайте про гарну поставу, посміхай-

теся й будьте налаштовані привітно стосовно осіб, які проводять спів-

бесіду. 

Підтримуйте зоровий контакт, але не «витріщайтеся». 
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Не сидіть зі схрещеними руками — вони створюють фізичний 

бар’єр і дають посилку співрозмовникові: «Я Вам не довіряю». 

Підлаштовуйтеся під співрозмовника: якщо він схрестив ноги, зро-

біть те ж саме. Наслідуйте його жестам, щоб створити «ефект дзер-

кала». Цим Ви даєте йому знати, що згідні з ним. Але «дзеркало» по-

винне у Вас виходити природно, інакше це може бути розцінене як пе-

редражнювання. 

Непогано запам’ятати, що можуть означати деякі жести Вашого 

співрозмовника: 

 смикає мочку вуха — продовжуйте, я Вас уважно слухаю; вивчає 

свій манжет або ремінець від годинника — нудьгує (Ви йому не-

цікаві); 

 сидить, відкинувшись назад, — хоче послухати, що Ви йому ска-

жете. 

Головним правилом на цьому рівні є таке: «В діловому спілкуванні 

ставтеся до свого партнера, колеги так, як Ви хотіли б, щоб він ставив-

ся до Вас». Якщо Ви сумніваєтесь, як поводитися в тій чи іншій ситуа-

ції, поставте себе на місце партнера, колеги. 

Незважаючи на проблематичність та складність вибору етичної 

позиції, на макроетичному рівні існує ряд положень, слідуючим яким 

можна значною мірою полегшити ділове спілкування, підвищити його 

ефективність та уникнути промахів у процесі взаємодії з іншими в біз-

несі. Спеціалісти рекомендують пам’ятати, що: 

 в моралі немає абсолютної істини і вищого судді серед людей; 

 коли йдеться про етичні промахи інших, не слід робити з «мораль-

них мух» «моральних слонів». Коли йдеться про власні промахи, 

слід чинити навпаки; 

 в моралі варто хвалити інших, а пред’являти претензії до себе; 

 етичне ставлення оточуючих до нас залежить, у підсумку тільки 

від нас самих; 

 коли йдеться про практичне ствердження норм моралі, основний 

імператив поведінки — «почни з себе». 

Особливо непросто знайти правильний тон і сприйнятливі норми 

ділового спілкування з рівними за статусом співробітниками з інших 

підструктур, особливо всередині одного підприємства. Вони, з одного 

боку, нерідко є суперниками у боротьбі за успіх та просування по 

службі, з іншого — як і Ви, належать до команди одного рівня. В цьому 
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разі учасники ділового спілкування повинні відчувати себе рівними 

стосовно один одного. 

Ось декілька принципів етики ділового спілкування між колегами: 

 не вимагайте до себе якогось ставлення або особливих привілеїв з 

боку іншого; 

 спробуйте досягти чіткого розподілу прав та відповідальності у ви-

конанні спільної роботи; 

 якщо коло Ваших обов’язків пересікається з Вашими колегами, це 

досить небезпечна ситуація. Якщо управляючий не відмежував Ваші 

обов’язки та відповідальність від інших, спробуйте зробити це самі; 

 у стосунках між колегами з інших відділів Вам варто було б відпові-

дати самому за свій відділ, а не звалювати вину на своїх підлеглих; 

 якщо Вас просять тимчасово перевести в інший відділ вашого під-

леглого, не посилайте туди недобросовісного та некваліфіковано-

го — адже: 1) за ним там судитимуть про Вас та про Ваш відділ 

загалом; 2) може статися, що з Вами вчинять таким само немораль-

ним чином; 

 не ставтеся упереджено до своїх колег. Наскільки можливо, відки-

дайте забобони та плітки у спілкуванні з ними; 

 називайте своїх співрозмовників по імені та намагайтеся робити це 

частіше; 

 посміхайтеся, будьте товариськими та використовуйте все різно-

маніття прийомів та засобів, щоб довести добре ставлення до спів-

розмовника. Пам’ятайте: що посієш, те і пожнеш; 

 надсилайте імпульси ваших симпатій (словом, поглядом, жестом), 

дайте учасникові спілкування зрозуміти, що він Вас цікавить. По-

сміхайтеся, дивіться йому в очі; 

 не давайте обіцянок, які Ви не зможете виконати. Не перебільшуйте 

свою значимість і ділові можливості. Якщо вони не виправдаються, 

Вам буде незручно, навіть якщо на це були об’єктивні причини; 

 не лізьте людині в душу. На роботі не прийнято питати про особис-

ті справи, а тим більше про проблеми; 

 намагайтеся слухати не себе, а іншого; 

 не намагайтесь здаватися кращим, розумнішим, цікавішим, ніж Ви 

є насправді. Рано чи пізно це все випливе і стане на свої місця; 

 розглядайте Вашого колегу як особистість, яку слід поважати саму 

по собі, а не як засіб для досягнення своїх цілей. 
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Існують різні засоби та способи покращання етичної поведінки, 

зростання рівня моральної свідомості в діловому спілкуванні. Як свід-

чить досвід зарубіжних країн, вони пов’язані з соціально-політичним 

життям суспільства, зокрема надзвичайно важливу роль відіграють по-

літичні партії, органи влади і державного управління, громадські орга-

нізації (наприклад товариство споживачів), населення. Як приклад під-

вищення показників риторичної поведінки керівників та рядових пра-

цівників у конкретній організації можна навести таке: 

 розробка риторичних нормативів в організації; 

 створення комітетів та комісій з риторики; 

 проведення соціально-риторичних ревізій; 

 навчання риторичній поведінці. 

Риторичні нормативи ділового спілкування та поведінки мають 

описувати загальну систему та правила риторики, яких (на думку ор-

ганізації) повинні дотримуватися її працівники. Ці нормативи розроб-

ляються з метою зростання ділового спілкування на різних рівнях та в 

різних сферах діяльності організації. 

Мета їх створення — встановлення ефективної моральної атмо-

сфери та визначення риторичних рекомендацій при прийнятті рішень. 

Кожна організація, що дорожить своєю репутацією, буде прагнути до 

того, аби ствердити у себе вищі стандарти риторики ділового спілку-

вання, що є важливим компонентом бізнесу. 

Зокрема Кодекс честі українського банкіра проголошує: «Цивілі-

зований ринок є економічною основою гармонійного розвитку сучас-

ної правової держави, неможливо уявити собі розвинуту країну без 

банків. Банки, що об’єднують своїх клієнтів та виробників, продавців 

та споживачів, значною мірою виступають охоронцями комерційної 

моралі. Вони природно заохочують чесність, пунктуальність, підпри-

ємливість і засуджують безпечність, азарт та марнотратство. Від дій 

банкіра суттєво залежить ступінь благополуччя всіх учасників еконо-

мічних відносин. У своїй професійній щоденній діяльності банкір за-

певняє, що слово цінне та надійне як запорука успіху та добробуту, що 

стверджується на таких критеріях істини, як: надійність у збереженні 

таємниць, коректність, відповідальність, гуманність, єдність та солі-

дарність у міжбанківських відносинах тощо» [25, c. 138]. 
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3.2. Дипломатична логіка «гри» у фінансовому праві: 

шляхетна конституція переговорів 

У сучасному інформаційному світі все частіше відбуваються мі-

жособистісні, міждержавні та міжнаціональні конфлікти. Тому і вини-

кає нагальна потреба у протидії цим конфліктам. 

З огляду на це, основною метою дипломатії є наукове пізнання як 

феноменальна матриця шляхетності переговорів, що убезпечує осо-

бистість, державу та суспільство. У цьому аспекті дипломатії актуалі-

зується освіта, наука та виховання як критеріальні конструкти акаде-

мічного капіталу мудрості на підставі соціогенного створення духов-

ного партнерства. Саме завдяки теоретичним засадам філософії, права, 

релігієзнавства, політології, психології, педагогіки, соціології тощо як 

міждисциплінарного фокусу повинні вирішуватись означені питання 

дипломатії. 

Сучасні дослідження проблеми дипломатії як шляхетності перего-

ворів у правовій державі свідчать про її нагальність. 

Зокрема, сферою інформаційної безпеки, що якісно відображає фе-

номен дипломатії, займалися сучасні українські дослідники Г.Почеп-

цов, В.Ліпкан, В.Баранівський, В.Остроухов, А.Марущак тощо. 

Серед зарубіжних вчених варто зазначити Д.Віко, І.Гердера, 

А.Тойнбі, Ю.Джеджупи, Н.Лумана, Н.Смарта тощо. 

Наприклад, вітчизняний дослідник В.Остроухов розвиває розу-

міння дипломатії як нової форми суспільного розвитку проти насилля 

та терору. Філософ В.Баранівський розглядає духовну цілісність осо-

бистості, що стосується феноменальної суті дипломатії. 

Термін «дипломатія» походить від грецького «diploma», яким на-

зивали здвоєні дощечки із написами. Такі дощечки видавали послан-

цям для підтвердження їх повноважень.У своїй основі цей термін 

стосується ідей і епістемології, оскільки це сфера того, як люди ду-

мають і як приймають шляхетні рішення. Тому зрозуміло, що основ-

ним об’єктом впливу дипломатії в системі інформаційного захисту 

постає мовна свідомість в сенсорно-розумових актах риторики муд-

рого слова. Дипломатія тісно пов’язана із рішенням проблем війни 

та миру. 

У свою чергу розвиток сучасних засобів і технологій інформацій-

ної війни робить все більш актуальною розробку шляхів протидії спе- 
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кулятивним технологіям маніпуляції свідомістю, а також розвиток ме- 

тодів управління і захисту інформаційного простору, серед якого гост-

рою на часі є кібербезпека. 

Як свідчить історія, ще за умов розвитку давньогрецької демокра-

тії закономірно відбувається необхідне усвідомлення риторики як мов-

ного ресурсу дипломатії. Саме в такому красномовному механізмі дип-

ломатії і утримувалась влада. Адже Протигор, що заговорив про слово 

як про «великого володаря», піднімає одну з найбільш актуальних у 

постсучасності проблем — проблему мови і влади, що має суттєве зна-

чення для дипломатії як феноменальної матриці шляхетності перего-

ворів. Тому останнім часом і спостерігається зростання уваги до теорії 

аргументації та методології дипломатичних досліджень. 

З огляду на це, якщо в посткласичному розумінні дипломатії важ-

ливо усунути невизначеність, а це можливо, вдаючись до дотримання 

термінологічної конвенції, то в постнекласичному розумінні диплома-

тії варто було б, на наш погляд, дотримуватись багатозначності і сво-

боди у використанні слів. При цьому, саме софістика і відзначається 

широким використанням пізнавальних прийомів, які виключаються з 

простору традиційної логіки. Тому багатозначність як вияв «ядерної» 

семантики, абсурд, доведений до надмірності художніми тропами, ме-

тонімії, квазіональність — всі ці прийоми в нетрадиційній логіці ма-

ють право на існування в сучасній дипломатії, коли точиться запекла 

інформаційна боротьба за розподіл природно-енергетичного ресурсу в 

світовому процесі як на політико-ідеологічному рівні, так і в інших 

сферах життєвого світу. Саме інформаційні можливості дипломатії з її 

гуманними намірами сьогодні запроваджені в постсучасному світі, 

оскільки такі доброзичливі наміри дипломатії повинні врятувати цей 

світ від сущих загроз. У цьому розумінні має сукупно діяти постулатна 

ідея виховання, особливо серед молоді, як єдина інтелектуальна сила 

побудови суспільства знань для майбутніх поколінь. 

Можна стверджувати, що специфіка сучасної дипломатії як фено-

менальної матриці шляхетності переговорів є прерогативою діяльності 

спецслужб, зокрема її розвідувальної та контррозвідувальної діяльнос-

ті. Саме такі інтелектуально освічені люди здатні на «багатоходове 

мислення в координатах людиноцентризму і людинокосмізму, прояв-

ляючи при цьому толерантність, виваженість та поміркованість Лю-

дини як «небесного тіла». 
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У цьому змісті хотілось би звернути увагу на такий важливий мо-

мент дипломатії як пошуку істини в її духовному капіталі мудрості, а 

саме: намагання формувати історичну свідомість і історичну пам’ять 

окремого народу. 

Як вважає відомий мислитель Ю.Джеджупа, в історичних джере-

лах збереглася згадка про те, що видатний український просвітитель, 

митрополіт-філософ Петро Могила благословив Богдана Хмельниць-

кого на боротьбу за волю українського народу. 

Однак архівна знахідка українського дослідника Юрія Мицика 

розвіяла ці сумніви. Було виявлено лист турецького султана до Богдана 

Хмельницького, датованого літом 1647 року, в якому повелитель Ве-

ликої Порти дякував козакам за отримані відомості і обіцяв свою під-

тримку [56, с. 127–128]. 

Важливим кроком для дипломатії є її модель (схема, проект), що 

орієнтується, перш за все, як якість переосмисленнясмислотворчих го-

ризонтів життєвого досвіду. Зокрема, поняття «проект» застосовується 

відповідно до положень, що озвучує дослідник С.Кримський: «Проект 

розраховує співвідношення цілей, перспектив, можливих результатів, 

структурних затрат, терміну, організаційних заходів та управлінських 

структур, що поєднує логіко-гносеологічні та соціальні аспекти. За 

своєю побудовою проект включає такі компоненти: 

1. Предиктор (комплекс умов розв’язання певного класу проблем, 

настановно-нормативний опис і смислу та «дерево цілей»). 

2. Структурно-номологічну схему та її епістемічну карту (чи то у 

вигляді теорії або окремих теоретичних орієнтирів, чи то у вигляді про-

грамних настанов). 

3. Проектор чи формоутворювач (ієрархізована система поетап-

них дій). 

4. Варіативне поле можливих реалізацій з блоками контролю та 

якості оцінки» [102, с. 221]. 

При цьому, феноменальність як якість переосмислення життєвих 

імперативів є універсальною характеристикою, що повинна володіти 

інваріантними властивостями. Адже феноменальні значення матриці 

можна використовувати для визначення показників якості як інварі-

антних показників через суспільну комунікацію. 

У межах теорії комунікації одним із шляхетних понять дипломатії 

є формули контингентності, що гарантують підтримку єдності й утво- 
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рюються через бінарні коди розрізнення і обмежують простір їх про-

никнення. Саме така селекція у сфері комунікації тлумачиться Н.Лу-

маном як контингентна: «Через формули контингентні ми хочемо по-

значити символи або групи символів, які призначені для того, щоб пе-

ретворювати невизначну контингентність особливих функціональних 

сфер у визначену контингентність [17, c. 34]. Функція формули кон-

тингентності в системі дипломатії полягає в тому, щоб затвердити вну-

трішню до світу контингентність стосовно зовнішньої контингентнос-

ті і таким чином зробити її визначальною. Так, наприклад, у християн-

стві завдяки формули контингентності діє поняття Бога, як загально-

світовий потенціал подій. Саме у такий спосіб дипломатії стає реле-

вантним релігійна система щодо її бінарних кодів. 

Отже дипломатія як феноменальна матриця — це той сукупний ін-

струментарій, за допомогою якого можна визначати, у якій сфері й для 

кого здійснюється їх суспільно значуща діяльність. У матриці, яка від-

дзеркалює сфери (сегменти діяльності та категорії відповідних суб’єк-

тів), використовується система маркерів (тегів), що дає здатність роз-

пізнавати потреби конкретних цільових суб’єктів дій. 

Іншими словами, дипломатія як шляхетний спосіб вирішення со-

ціального конфлікту в системі превентивних заходів інформаційної 

безпеки охоплює всі сторони життя спільноти і призводить до необхід-

ності мудрих рішень, що є критеріальним ресурсом самоздійснення, 

самовідтворення особистості, держави та суспільства. Тому і викорис-

товується матричний спосіб убезпечення людини в сучасній диплома-

тії як шляхетність переговорів у духовному партнерстві. 

Дипломатія як протидія сучасним гібридним війнам 

У сучасному міжнародному просторі, який пронизаний катакліз-

мами у вигляді кліматичних загроз, а також локальними конфліктами 

(Сирія, Ірак, Турція, Україна тощо) актуального значення набуває син-

дром гібридної війни. Такий синдром, як певний стан свідомості охоп-

лює сьогодні значну частину пересічних людей у світовому процесі. 

Іншими словами, синдром — це вияв у підсвідомих прошарках масової 

свідомості певного роду ксенофобію, неврозу, психозу, апатії тощо. 

Головне при цьому — вміти розпізнавати наміри соціогенного впливу 

на структуру суспільної свідомості: зловмисні чи гуманні. Адже синд-

ром як всебічне соціальне явище формується, в першу чергу, завдяки 

ірраціональним чинникам людської свідомості. Саме в цих емоційно-
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чуттєвих актах і відбуваються довготривалі процеси міфологізації, 

сакралізації, символізації як інформаційно-генетичні коди насліду-

вання від наших пращурів. Оскільки ці коди (шифри, криптомагія) 

проявляються в соціальних кризах та інших екстремальних ситуацій як 

сукупної матриці, на якій динамічно активізується механізм реалізації 

відповідного кодування та розкодування інформації. 

Сьогодні гібридна війна є різновидом інформаційних війн, основ-

ним інструментом якого є військова психологія. На наш погляд, в не-

далекому майбутньому прогнозується так званий «один у полі воїн». 

Іншими словами, оптимізується роль людського фактору у таких вій-

нах, а саме: завдяки штучному інтелекту (біороботам, кіберменам) 

значною мірою зменшиться кількість живої «робочої» військової 

сили. Такі нагальні умови і сприятимуть зростаючій ролі диплома-

тів-міжнародників, що значною мірою повинні володіти технічними 

знаннями, зокрема у сфері аерокосмічного зв’язку. За цих умов, ра-

діоелектронна гра є прерогативою спецслужб ХХ століття. Саме такі 

дипломати шляхетної конституції особистості повинні працювати 

радниками з питань таємниць у світових державних міжвідомчих 

структурах та приватних з доброчинними намірами в їх діяльності. 

При цьому, такий інструментальний критерій синдрому сучасної гі-

бридної війни як: імператив модернізації страху (довічно «ув’язне-

ний» страхом) має як негативні сторони, так і позитивні. Оскільки 

таке ксенофобне явище можна перевтілити і в позитивно-лікувальне 

річище завдяки народній та академічній мудрості як результатжит-

тєвих та наукових знань. 

Локальні конфлікти у системі гібридних війн 

Крім того, варто зазначити, що сьогодні українська земля є полі-

гоном для гібридної війни. Актуальність такої розвідки обумовлена 

відповідними чинниками, серед яких необхідно виокремити у націо-

нальній та світовій практикахсоціогенний вплив локальних конфлік-

тів на структуру свідомості у системі гібридних війн. З огляду на це 

філософські, політичні, психологічні, соціальні аспекти локальних 

конфліктів, що, на нашу думку, є структурним змістом гібридних 

війн, перебувають в полі зору таких зарубіжних дослідників як: 

Р.Арона, З.Бжезінського, Р.Дарендорфа, Г.Кісінджера, П.Сорокіна, 

А.Тойнбі, Е.Тоффлера, К.Уолтци, Ф.Фукуями, С.Хабермаса, С.Хан-

тінгтона, Х.Хофмайстера тощо. 
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В українській науковій літературі проблеми війн висвітлюються в 

працях В.Аблазова, А.Маначинського, В.Мандрагелі, Г.Перепилиці, 

М.Требіна, С.Червонописького тощо. 

У цьому розрізі збройне протиборство гібридної війни особливо 

суттєво впливає на важливий компонент міжнародно-політичної сис-

теми –державу, яка прагне компенсувати аномальні процеси, що поси-

люються війною. Іншими словами, повинна зростати регулююча роль 

держави у всіх сферах життя суспільства, що проявляється запрова-

дженням чи незапровадженням воєнного стану на частині території 

або по всій країні, створенням надзвичайних органів управління і зо-

середженням в їх руках всієї повноти влади, розширенням повнова-

жень служб безпеки, обмеженням демократичних свобод тощо. 

Саме «в умовах збройного протиборства відбувається розширен-

ня державного сектору економіки, за рахунок прискореного будівниц-

тва військових підприємств, на засоби державного бюджету і поси-

лення процесу зрощення віськово-промислового комплексу з держав-

ними структурами, що пов’язано з централізацією політичної влади і 

підвищенням жорсткості управління економікою і країною загалом» 

[45, с. 762]. 

Отже, синдром сучасних гібридних війн, суттєвою основою яких є 

збройне протиборство, накладає глибокий відбиток на глобальний 

імідж міжнародного життя. Тому інтереси захисту країни і ведення 

саме збройного протиборства потребує дипломатичної консолідації 

всіх сил народу як прояву її мудрості. При цьому, переможців у війнах 

нового покоління –гібридних не постає, оскільки будь-яка державна 

система не витримує випробувань сучасною реальністю. Тому вкрай 

необхідні нові дипломатичні підходи для інформаційного захисту всіх 

верств населення з боку кожної особи, держави та суспільства. 

Феноменологія релігії в дипломатії 

Як свідчить історія дипломатії, на початку XVII ст. в Європі заго-

стрилися протиріччя між провідними державами. Зокрема, Іспанія і 

Священна Римська імперія, якими управляли представники династії 

Габсбургів, прагнули посилити свій вплив у Європі і, таким чином, від-

новити панування католицизму. Цьому протистояли протестантські 

держави Північної Європи та католицька Франція, що значною мірою 

не бажали зміцнення Габсбургів. Саме у німецьких землях, що нелегі-

тимно входили до Священої Римської імперії, зростали суперечки між 
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католицькими князями Півдня й протестантськими (лютеранськими та 

кальвіністськими) володарями Півночі й Заходу. Іншими словами, для 

боротьби з Габсбургами протестантськими князями була створена 

Протестантська унія. 

В ході такої Реформації від католицизму і відмежувався проте-

стантизм (від слова «протест»), що відмовився визнавати владу Папи 

Римського і став третім важливим напрямком християнства у вигляді 

лютеранства і кальвінізму. 

Як загально відомо із соціологічних досліджень, у кількісному ви-

мірі християнство залишається найчисленнішою релігією. За прогно-

зами дослідників, до 2020 року до різних її конфесій буде належати 

близько 37 % населення Землі. У 2050 році буде приблизно 3 млрд. 

християн. Водночас вважається, що ера західного християнства закін-

чується, оскільки у 2025 році стрімке зростання населення Африки і 

Латинської Америки істотно змінить статистику. З 2,6 млрд. християн 

приблизно 633 млн. будуть жити в Африці, 640 — у Латинській Аме-

риці, 460 — в Азії. Тому Європа з її 555 млн. посяде лише третє місце. 

З огляду на це найпотужнішою ідеологією у міжнародних відно-

синах є іслам. Іслам (арабською — відданість себе богу, покірність) — 

означає мусульманство, що є однією із трьох найбільш поширених ре-

лігій. Іслам виник на початку VII століття в Аравії.Віровчення викла-

дено в Корані. Характерні ознаки ісламу — фаталізм і фанатизм… 

Проте ісламом людина володіє свобідною волею і відповідає за свої 

вчинки [173, с. 114]. Адже радикальні мусульманські угрупування, аб-

солютуючи одну з настанов релігії — «священну війну» за віру (джи-

хад), прагнуть певним чином протидіяти відповідним нововведенням, 

що здійснюються не від мусульман. Отже, до представників інших 

конфесій («невірних») продукується нетерпимість. Окремі мусульман-

ські лідери неодноразово закликали до винищувальної війни проти 

усіх іновірців. При цьому немає вбитих («кошта»), а є мучники за віру 

(«шахіди»), немає воїнів і представників племен, а є «моджахеди», що 

воюють з «невірними» («кефірами») [173, с. 96]. 

Таким чином, вбачаючи в модернізації і демократії реальну за-

грозу своєму існуванню, екстремістські течії прагнуть ізолювати му-

сульманське співробітництво від дії цих «вірусів». Тому сьогодні на 

практиці це виявляється у нескінченному потоці теоретичних актів, що 

увійшли в систему глобальних гібридних війн. 
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У цьому сенсі слід зазначити, що саме феноменологія релігії в ди-

пломатії як якісне переосмислення феноменів релігії, теології та релі-

гієзнавства викликає численні діалектично суперечливі судження. 

Адже така феноменологія як сукупна матриця духовних феноменів на 

рівні особистості, держави та суспільства ініціює дипломатичний 

шлях до системного аналізу релігії, що є наскрізним для значного кола 

наукових розвідок. 

Зокрема, американський мислитель Н.Смарт, наслідуючи ідеї 

Е.Гусерля, вважає, що необхідно розмежовувати об’єкти, які є реаль-

ними, і об’єкти, які просто існують. У цьому розумінні Бог є реальним 

для християн, незалежно від того, існує ця субстанція чи ні. 

Безперечно, поява феноменології певною мірою знаменувала при-

пинення жорсткого протистояння наукового і апологетичного підходів 

до істинного пізнання релігії. Як розкриває Н.Смарт засвоєння здат-

ності до наукової рефлексії телеологічною свідомістю, з одного боку, 

і зниження тиску релігійного авторитету на інтелектуальну діяльність, 

з іншого, забезпечили можливість «дистанціюватися від власної осо-

бистісної позиції, що дозволило досліджувати релігію доброзичливо і 

водночас об’єктивно» [18, с. 9]. 

На думку Смарта філософія релігії стає «філософією світогляду», 

тобто розширитися з тим, щоб дипломатично охопити різні елементи 

релігієзнавчої системи. «Вона повинна стати верхнім поверхом будівлі, 

середній поверх якої утворює порівняльний та історичний аналіз релігій 

та ідеологій, а нижній — феноменологія, причому не тільки досвіду і дії, 

а й феноменологія символічного життя людини в цілому» [19, с. 7]. 

За таких умов дипломатія як імператив духовного партнерства в 

феноменології релігії полягає в тому, щоб використати концептуальну 

модель філософії релігії та релігієзнавства для вивчення значущих, по-

ширених і впливових ідеологій світу — як релігійних так і світських. 

Таким чином, наукове релігієзнавство може бути корисним і для виро-

блення нового світогляду, що враховував би як розмаїття сучасного 

світу, так і потребу цього світу в дипломатичних поглядах. 

Адже феноменологія релігії як якісна дипломатична матриця ідео-

логічних віросповідань теологічного та світського характерів умож-

ливлює філософію світоглядів, що має бути реалістично пов’язана з 

дійсно (істинно) існуючим світоглядами. Саме феноменологія релігії 

здійснює системний аналіз структури та історії різних дипломатичних 
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уподобань на підставі історії і пізнання певної логічної структури цих 

систем. Іншими словами, простежується дипломатичний характер 

зв’язку між різними концептуальними моделями шляхетності перего-

ворів. Саме порівняльне вивчення релігії і світських ідеологій є мож-

ливим за умов таких загальних фундаментальних ознак як і релігійні 

феномени і світські, що демонструють дипломатичний зв’язок між тео-

рією і практикою в координатах людинокосмізму та людиноцентризму. 

Таким чином, дипломатія як феноменологічна матриця шляхет-

ності переговорів полягає у спробі усунути жорсткі кордони, зокрема 

між релігійними і нерелігійними типами ідеологій і практику процесі 

шляхетних переговорів без постулювання ідеї трансцендентної реаль-

ності. У цьому зв’язку духовний сенс благородної дипломатії як шля-

хетності переговорів можна віднайти в гармонійному єднанні із суб-

станційно живою Природою. Це може слугувати вдалим інструментом 

виявлення важливих теоретичних сторін духовних формацій з подаль-

шою дипломатичною констатацією подібностей та відмінностей у 

змісті різних типів, що можуть бути уточнені і доповнені в силу появи 

новітніх філософсько-історичних оцінок з огляду сучасних ноотехно-

логій як благородний прорив у майбутнє. 

Дипломатична логіка гри 

Сучасні глобальні проблеми людства у ХХІ столітті вимагають від 

певної особи, держави та суспільства якісного переосмислення відпо-

відних наукових теорій та концепцій пошуку істинності. Це особливо 

проявляється в дипломатичній логіці, що є актуальною і достатньо об-

говорюваною темою, фокусованою на дослідження прикладних аспек-

тів цієї науки, а також теоретиків та філософів права. Зазначена тема 

дискусійна за змістом, оскільки необхідно певною мірою розширю-

вати лексико-семантичне навантаження до визначення поняття «ди-

пломатична логіка» в системі її понятійно-категоріального апарату. 

Особливе значення для фундаментального дослідження мав розви-

ток модальної логіки зобов’язань та дозволів, так званої деонтичної ло-

гіки (Е.Маллі [E.Mally], Г.Х. фон Врігт [G.H.Wright]) як абстрактної 

математичної методології. 

У логіці плюралізму варто зазначити модальну логіку (Д.М.Габай. 

С.А.Кріпке [S.A.Kripke]), релевантних логік (А.Р.Андерсон [A.R.An-

derson], Н.Д.Белнап [Д.М.Габбай та ін.), також інших форм динамічних 

логік (П.Гочет [P.Gochet]) 
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У свою чергу, математична логіка ґрунтується на трьох фундамен-

тальних методологічних принципах: використання формалізованої 

мови, формалізм та об’єктивізм. Процедура аналізу форми міркування 

в математичній логіці приймає вид числення. У ній стандарти правиль-

ності та непогрішності потрапляють в абсолютно природній союз. 

Вона має нефалібілістську орієнтацію. Оскільки нова логіка намага-

ється створити моделі міркувань реальних агентів. Вона зацікавлена у 

визнанні фалібілістського характеру подібних міркувань [13, с. 176]. 

Всі перераховані розуміння як правової суб’єктності логіки мо-

жуть бути застосовані до дипломатичної логіки, оскільки усвідомлю-

ється як діалектика (синтез юридичних питань), органон (загальна тео-

рія юридичного міркування), канон (правова епістемологія), медицина 

розуму тощо. 

Зважаючи на парадигму людини ХХІ століття, дипломатичний об-

раз людської культури, що логічно обумовлений у суспільних комуні-

каціях відіграє вирішальну роль для розвитку конкурентноздатності 

особи, країни на міжнародній арені. Тому у сучасному інформаційному 

полі і формується саме такийдипломатичний образ культури, що логіч-

нонабуває не лише абстрактно-теоретичного, а й практичного значення. 

Крім того, за умов глобалізаційних змін дипломатичний образ-

культури розглядається серед чотирьох галузей світової влади поряд із 

військовою сферою, економікою і технологіями. Як наслідок, можна 

спостерігати, що дипломатичнийобраз логічного обумовлення почав 

свідоміше і дбайливіше ставитися до підтримки свого культурного 

розмаїття, до збереження культурної самобутності. 

Нагальним прикладом може слугувати новий виклик китайських 

реформ. «Китай стане суспільством загальної гармонії у ХХІ столітті», 

що відображає впевненість політичної еліти країни у тому, що китай-

ський шлях модернізації принесе країні процвітання за допомогою 

зміцнення традиційних конфуціанських цінностей. У цьому ж аспекті 

варто розглядати створення інститутів Конфуція, яких все більше по-

стає у світовому процесі, а також і в Україні. 

Аналогічний процес відбувається сьогодні і в Індії, в якій політич-

на еліта почала пишатися своєю самобутньою культурою. 

Окремим прикладом постає Японія, до якої після Другої світової 

війни було негативне ставлення як до агресора, оскільки якості япон-

ської продукції, як і самим японцям, не довіряли. Сьогодні ж Японія є 
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серед загальновизнаних лідерів світового дипломатичного розвитку, 

що відбулося не тільки за рахунок запровадження високих нанотехно-

логій. Значною мірою це стало у дипломатичному ресурсі можливим 

внаслідок просування культурного іміджу країни за кордоном. Адже 

японські культурні центри, здійснювати інформаційні заходи, що роз-

повідають про японські традиції, філософію, культуру, музику, націо-

нальну кухню тощо. Саме у такій дипломатичній площині слід розгля-

дати взаємодію культури і туристичного розвитку країни, в якій куль-

турна спадщина постає серед найважливіших умов створення її дипло-

матичного іміджу. 

У дипломатичній логіці серед важливих виробничо-економічних, 

політико-географічних, природно-ресурсних, цивілізаційно-культур-

них образів необхідно зазначити соціоментальний образ як сукупної 

матриці дипломатичних ознак, символів, рис народу (її душі) у мен-

тальному відношенні. Так, німці — точні й пунктуальні; американці — 

діловиті; японці — ввічливі та дотримуються традицій; французи — 

непостійні; англійці — манірні; китайці — працелюбні; індійці — 

загадкові; італійці — романтичні тощо. 

Превентивні методи дипломатії 

Втім, за вибором заходів забезпечення саме культурного іміджу вар-

то розкривати основний зміст дипломатії як шляхетність переговорів 

мирним шляхом. При цьому необхідно цілісно використовувати як ди-

пломатичні, так і силові засоби з метою отримання переваги по створен-

ню іміджу. Тому саме Рада Безпеки, що включає в себе такі іміджні краї-

ни як Німеччина, Японія, Індія тощо, чий вплив на світ і міжнародну без-

пеку дуже значний, здатна відтворювати модель «гри грою» як лідерство 

світового порядку. Саме імідж як вияв превентивної дипломатії є 

гнучкою і демократичною формою конструювання моделі «гри грою». 

Адже дипломатія артикулює або руйнує стереотипи — усталені 

уявлення про країну, оскільки такі стереотипи пов’язані з образом 

країни, що уособлюють в собі: етнічний, релігійний, політичний, есте-

тичний, побутовий характери. 

Таким чином, можна стверджувати, що кожна конструктивна мо-

дель, яка сприяє дипломатії країни, обертається у вигляді реальних по-

літичних та економічних дивідендів. Для цього потрібний інформоло-

гічний підхід як всебічне міжгалузеве вчення, що стосується різних ас-

пектів життя особи та країни. 



 
101 

 

ОБСЄ як дипломатична платформа у боротьбі з транснаціо-

нальними викликами та загрозами 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі є потужним чин-

ником її європейської інтеграції, що виробляє принципові засади но-

вого режиму контролю над звичайними збройними силами в Європі. 

Пріоритетним визнано питання «людського виміру, головного захисту 

фундаментальних прав і свобод людини» як способом « …широкого 

залучення структурних елементів громадянського суспільства для до-

сягнення цілей організації» [172, с. 54]. 

Безперечно, варто взяти до уваги, що ОБСЄ забезпечує у співпраці з 

різними країнами саме законодавчу підтримку щодо проведення «інсти-

туційних та економічних перетворень, а також розвитку демократичних 

і правових стандартів» [104, с. 127]. Тому сьогодні для України необхід-

но не лише проявити себе компетентним координатором діяльності 

ОБСЄ, але й продемонструвати належні стандарти у виконанні зобов’я-

зань, визначених організацією у людському вимірі з огляду її безпеки як 

формули мудрості. Така формула має якісно забезпечити діалог між краї-

нами — представниками різних воєнно-політичних блоків та поглядів 

щодо важливих магістральних векторів розвитку сучасної епохи. 

Демократія як дискурсивне поле у дипломатії 

У сучасному світі демократія серед абсолютної більшості народів 

світу визначається стратегічною метою міжнародного розвитку. Вод-

ночас, процес демократизації різноманітних за національно-історич-

ною специфікою суспільства вказує на те, що надзвичайно складно од-

наково для всіх застосовувати стандарти демократії, сформульовані на 

ідеально-теоретичному рівні усвідомлення народовладдя. 

Адже Україна за часів своєї незалежності постійно декларує євро-

пейсько-демократичні орієнтири власного розвитку. Проте втілення 

подібних цілей вимагає поглибленого дослідження саме викликів 

кризи становлення демократії на національному рівні. Для цього необ-

хідно, на нашу думку, якщо переосмислювати весь попередній полі-

тичний, правовий та соціально-економічний розвиток. «Суспільно-по-

літична практика останніх років засвідчила нагальне політичне проти-

стояння та слабкість конституційного регулювання суспільних відно-

син у сфері народного представництва й народовладдя, нестабільність 

функціонування всього державного механізму. Протягом останніх ро- 

ків ми стали свідками не лише тривалих політичних «серіалів», а й 
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спроб певних політичних суб’єктів стати вище від Конституції та за-

конів» [69, с. 152–153]. Така складність та багатозначимість демокра-

тизації обумовлює впровадження нових ідей, пріоритетних цінностей, 

інституціональних процедур в національну практику реальності. 

Сучасна гібридна війна на Сході України, погіршений фінансово-

майновий стан українських людей виявив певний рівень зневіри насе-

лення в демократичних процесах, які не принесли миттєвого покра-

щення в результаті Революції гідності 2013–2014 рр. «Коли люди 

страждають від жорсткої, регресивної диктатури, їх найпершою метою 

є покласти кінець такому режимові. Але як тільки це здійснюється, 

пріоритети змінюються. Економічне благополуччя, законність і поря-

док приходять на зміну свободи і правам людини в якості першочерго-

вих завдань. Залишається незрозумілим, чи здатна демократія вико-

нати таке завдання краще за диктатуру» [170, с. 409–410]. 

В силу означеного, така постійна змінність і динамічна непередба-

чуваність сучасного інформаційного суспільства обумовлює постійну 

значимість в концептуально-теоретичному пошуку конструктивних 

засобів становлення та утвердження дійсного (істинного, сущого) на-

родовладдя. 

Для цього потрібно спрямовувати зусилля на підвищення інтелек-

туально-феноменологічного та творчо-креативного сприйняття ідей і 

принципів демократії пересічними масами населення. 

Як свідчить історія, одним з перших виявів народовладдя в історії 

людини (людей, людства) була антична демократія, що містила в собі 

політико-владну організацію у справах полісно-громадського вряду-

вання як феноменальної матриці дипломатії шляхетних переговорів. 

Центральною темою роздумів античних мислителів стає проблема по-

єднання протилежних інтересів різних соціальних груп, запобігання 

потенційній можливості розладу полісу на ворожі протиборчі частини. 

За вченням Платона, модель ідеальної держави є пануванням партику-

лярних егоїстичних інтересів в ім’я власного блага, тобто переважан-

ням «приватного над «цілим» [166, с. 26–27]. 

Глобалізація як різновекторний вплив на дипломата-міжна-

родника 

Сучасні глобалізаційні процеси, які охопили всі континенти та 

більшість країн і народів є реаліями. Такі процеси глобалізації характе-

ризуються наступними чинниками: 
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1. Інтернаціоналізацією, що,у першу чергу, проявляється у діалек-

тичній взаємозалежності. 

2. Ліберализацією, тобто подоланням торгових бар’єрів, мобіль-

ність інвестицій та розвитком інтеграційних процесів. 

3. Вестернізацією — екстраполяцією західних цінностей і техно-

логій у всі точки світу. 

4. Детериторізацією, що знаходять відображення в активності, яка 

має транснаціональні масштаби та зменшення значимості державних 

кордонів [105, с. 149]. 

В силу означеного глобалізаційні процеси зустрічають супротив, 

форми якого мають політичний, правовий, економічний та загально-

культурний підтекст у дипломатичному полі гри. Саме значущість цих 

факторів є нагальною потребою людини в міжнародній дипломатії, се-

ред яких культурна ідентичність є головною та всеосяжною, що все-

ленське софійне середовище. 

Адже за допомогою сучасних нанотехнологій глобалізація знач-

ною мірою порушує бар’єри між різними культурами, втягує їх у вир 

(«яр») всесвітньої конкуренції. У такому вирі виживають лише куль-

тури, які здатні до адаптації у світі, не втрачаючи при цьому своєї са-

мобутності. Нагальним прикладом такої адаптації є японська куль-

тура. Проте, іспанська, турецька, мексиканська та багато інших куль-

тур не витримали зіткнення з натиском культурної уніфікації, поро-

дженої глобалізацією (вселенністю, універсалізмом тощо). В цих ви-

падках масова культура глобалізації виявилась сильнішою за культур-

не ядро національної ідентичності, що суттєво для сучасного дипло-

матичного поля гри. 

Тому у недалекому майбутньому подібний стан речей може викли-

кати нову хвилю міжцивілізаційних протиріч, що матимуть неперед-

бачувані наслідки. Для цього потрібна нова дипломатична парадигма 

консолідації людства, що є феноменальною матрицею мудрості у сис-

темі шляхетності переговорів. 

Історично відомо, що людство вже переживало Велике пересе-

лення народів, яке відбувалося в умовах руйнації Римської імперії — 

наддержави того часу (півтори тисячі років тому). Проте, сьогодні Ве-

лике переселення народів різко змінило не лише етнічну карту Європи 

та цього світу, але й релігійно-культурну ідентифікацію відповідних 

країн. Це проявляється у сучасних процесах ісламізації, причому на 
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всіх населених континентах, а півтори тисячі років тому подібна кар-

тина була пов’язана з християнізацією народів та держав. 

Адже сьогодні міграція в Європу вимірюється десятками мільйо-

нів. В Англії, Франції, Німеччині, Бельгії тощо легальні мігранти скла-

дають біля 10-15 % населення, а нелегальні — набагато більше. За 

останні роки чисельність громадян з колишніх британських колоній 

(переважно з Індії та Пакистану) зросла в Англії в декілька разів. 

Доповідь Комісії по демографії Ради Європи прогнозує, що до 

2050 року корінні мешканці Старого світу перетворяться у себе 

вдома в національну меншину. На величезній території від Атлан-

тики до Уралу смертність перевищує народжуваність, Європа не-

ухильно старіє і, вирішення її економічних проблем як робочої, так 

й інтелектуальної сили. 

У структурному змісті дипломатичної парадигми варто зазначити 

цивілізаційну взаємодію, що уособлює в собі окремі народності та 

спільноти. На цей лейтмотив, зокрема і вказував С.Хантінгтон: «Взає-

модія між народами різних цивілізацій посилюється. Це веде до зрос-

тання цивілізаційної самосвідомості, до поглиблення розуміння від-

мінностей між цивілізаціями та спільнотами в рамках цивілізацій» 

[169, с. 24]. Дослідник пропонує замість поділу в повоєнний період 

людства на перший, другий і третій світи конструктивну модель з вось-

ми головних цивілізацій: західної, японської, китайської (конфуціан-

ської), індійської, ісламської, православно-слов’янської, латиноамери-

канської та африканської. При цьому, оцінюючи результати світового 

партнерства в сучасному дипломатичному полі, в якому Україна в 

Брюсельському Саміті, який відбувся в кінці листопада 2017 року, 

зайняла чільне місце в плані екологічних, паливно-енергетичних та 

безпекових питань. 

Якщо абстрагуватися від риторики дипломата-міжнародника в коор-

динатах концепції зіткнення цивілізацій, то простежується зіткнення між 

такими «дуельними парами»: християнство — іслам, в яких Індія –Ки-

тай; Пакистан — Індія; Японія — Китай; Росія — Кавказ; Західна Євро-

па — Африка, Стара Європа — Нова Європа; Україна — Росія тощо. 

Таким чином, формування, становлення та розвиток нової дипло-

матичної парадигми в умовах глобалізаційних процесів має забезпечу-

вати з огляду міжнародного законодавчого поля саме цілісністьдер-

жави, оскільки сьогодні стрімко зростає ментальний розкол всередині 
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окремої нації. Це, насамперед, стосується таких країн як Німеччина, 

Італія, Іспанія, Україна, Росія, Китай, Індія, Грузія, Ірак, Лівія, Сирія 

тощо. Для цього необхідно заздалегідь потурбуватися про майбутнє 

без ескалації міжрасових та міжрелігійних протистоянь, а на основі 

діалогу культур як діалектичного взаємозбагачення, універсалізації 

цивілізації. Це, у свою чергу, усвідомлювали мислителі Й.Гердер, 

А.Тойнбі, К.Ясперс, М.Гумільов, Ю.Павленко тощо. 

Правова суб’єктивність в дипломатичному полі гри 

Сучасна проблема прав і свобод людини перестала бути лише 

внутрішньою справою держави і вийшла на наднаціональний рівень 

правового регулювання в дипломатичному полі. При цьому, особли-

вого значення набуває процес правової суб’єктивності, який забезпе-

чує максимальне урахування особливостей формування та функціо-

нування особистісних, групових танаціональних правових систем. 

Саме дипломат-міжнародник покликаний зберегти самобутність на-

ціональних правових систем, уникати конфліктних ситуацій в теорії 

ігор та їх правил. 

Адже ефективне використання механізму правової суб’єктності 

сприяє в дипломатичному полі розширення сфер регулювання суспіль-

них відносин його нормами. Отже, постає проблема співвідношення 

обсягів регулювання міжнародного й національного права. Втім, суве-

ренітет залежить від права та можливості держави покладати на себе 

та відмовлятися від певних завдань і функцій на користь тих чи інших 

суб’єктів у дипломатичному полі гри. Як приклад, можна навести кон-

ституційні норми держави — членів ЄС, що стосуються обмеження їх 

суверенних прав. 

Із означеного витікає, що саме теорія математичних моделей прий-

няття мудрих рішень у дипломатичному полі матричної гри є специ-

фічним явищем як прерогатива діяльності спецслужб (розвідувальної 

та контррозвідувальної діяльності). 

З цією метою розглянемо гру за допомогою матриці А. Опти-

мальну стратегію для матричної гри отримують в результаті відки-

дання рядків і стовпців, сума значень в яких найменша. Це дозволяє 

ефективно оцінювати критерії оцінювання дипломатичного поля 

матричної гри. 

Абстрактно-математична модель матричної гри має такий логіч-

ний вигляд: 
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А = (
𝑎11𝑏12 𝑐13𝑑14  𝑒15
𝑎21𝑏22 𝑐23 𝑑24 𝑒25
 𝑎31𝑏32 𝑐33 𝑑34 𝑒35

), 

де 𝑎11, 𝑏12… — гравці a, b…, в яких перший індекс — професійні якос-

ті гравця (має соціодинамічний характер), другий індекс — ментально-

ціннісні якості суб’єкта гри (має характер ефективно-діючої константи). 

Розглянемо гру із 5-ма суб’єктами гри. При цьому, кожному 

суб’єкту гри, як сукупності його ментально-ціннісних та професійних 

якостей, присвоюється відповідне значення за ієрархічною шкалою від 

1 до 5 в критеріальній системі оцінювання. Сформуємо отриманий ре-

зультат у вигляді матричних елементів (1, 2, 3, 4, 5). Так, наприклад, 

така формула гри має вигляд: 

А =

(

 
 5 2 3 1 4
4 1 2 5 3
5 4 1 3 2

)

 
 
. 

Сума значень у третьому стовпці (суб’єкт гри с) найменша, тому 

ці значення відкидаємо, тобто суб’єкт гри с «випадає» з гри. 

При цьому, матриця має вигляд: 

А =

(

 
 5 2 1 4
4 1 5 3
5 4 3 2

)

 
 
. 

Сума значень у першому рядку найменша, тому ці значення відки-

даємо. Отже, матриця має вигляд: 

А = (
4 1 5 3
5 4 3 2

). 

Найменша сума значень у стовпцях дорівнює «5», тому стовпці із 

цими значеннями відкидаємо, що обумовлює такий вид матриці: 

А = (
4 5
5 3

). 
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У свою чергу, суб’єкти гри b і e також «випадають» із гри. У грі 

залишаються два суб’єкти (суб’єкти a і d) із належними морально-цін-

нісними і професійними якостями. 

Тому необхідно шукати оптимальні стратегії тільки для малої мат-

ричної (2 х 2) гри як «дуельної» пари. 

Втілюючи матричний спосіб у дипломатичне поле взаємних відно-

син між державами, варто означити їх добровільність і правову неза-

лежність у міжнародних відносинах. Це є істотною гарантією держав-

ного суверенітету та трансформації у світовому вимірі дипломатичної 

гри. Тому реалізація цінностей права в умовах глобалізації відбува-

ється не лише за допомогою інститутів і механізмів об’єктивного права 

тієї чи іншої особи, держави та суспільства, а й через резонансні дії 

права на відповідний стан, що є характерним для нової дипломатичної 

парадигми, яку формує Людина ХХІ століття. 

3.3. Сучасна конституюча модель фінансово-правової 

політики: кріптовалюта в рамках системи «біткоїн» та 

штучний інтелект 

У сучасних умовах глобалізаційних змін актуального значення на-

буває правова політика як конституюча модель світової системи, що 

сьогодні посилює інтерес до майбутнього. Саме наявність загально-

людських проблем, спільних викликів підсилює необхідність обґрун-

тування політики світового порядку. Це систематизує глобальну рин-

кову і соціальну стихію, що є гострою необхідністю вироблення орга-

нізаційно-управлінських та правових заходів упровадження в повсяк-

денне життя світової спільноти надійного саморегулятивного механіз-

му в умовах розгортання інформаційної революції. Адже сучасна сві-

това система, що містить у собі світову політику, сформувалася в ході 

геополітичної революції кінця XV — середини XVII ст., коли внаслі-

док відповідних географічних відкриттів другої половини XV ст., ви-

клик яких вперше мав планетарний характер, відбулася глобалізація 

геополітичних та цивілізаційних протиборств між Сходом та Заходом. 

У свою чергу, в середині XX століття центр англо-американської шко-

ли геополітики перемістився до США. Це було пов’язано з підвищен-

ням ролі Сполучених Штатів у світі. 
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Потужний вплив на правову політику світового порядку в гео-

стратегічном вимірі, на нашу думку, має течія монділізму (від лат. 

«mundus», фр. «monde» — «світ»). Це «проект щодо встановлення сві-

тового уряду» [120, c. 181]. Іншими словами, мондіалізм — це рух, що 

виражає солідарність популяцій на Землі, спрямований на встанов-

лення наддержавних законів і автономної структури на усій планеті за 

поваги різноманітності культур і осіб. 

Рух мондіалізму виступає за утворення нової політичної організа-

ції, що управляє усім людством, і, яка переміщує частини національ-

них суверенітетів до Всесвітнього Федерального Департаменту, Все-

світнього Федерального Уряду і Всесвітнього Федерального Суду. 

Мондіалізм неможливий без підписання усіма державами відповідних 

законів або міжнародних договорів, що мають силу закону. 

Гіпотетичною картиною мондіалізму стала концепція дослідника 

Ф.Фукуями. Саме 1989 року в США була опублікована його стаття «Кі-

нець історії?». а в 1992 році видана праця «кінець історії і остання лю-

дина». Згідно концепції Ф.Фукуями настає «кінець історії» і початок 

планетарного існування людства, коли регіони почнуть переструктуро-

вуватися, орієнтуючись на наймогутніші економічні ядра — центри. Такі 

центри як локальні складові соціального розвитку планетарної спільноти 

на початку XXI століття почали інтенсивно формалізуватись і викону-

вати організаційно-політичну функцію у становленні цілісної світсисте-

ми. Серед них: 1) Об’єднана Європа; 2) Північноамериканський Союз; 

3) Євразійський економічний союз; 4) Регіональні союзи країн. 

Сьогодні є низка регіональних організацій світового порядку, се-

ред яких: Африканський союз (АU), Ліга арабських держав, Асоціація 

держав Південно-Східної азії (ASEAN), Карибське співтовариство 

(CARICOM), Система центральноамериканської інтеграції (SICA), 

Співдружність Незалежних Держав (СНД), Співдружність націй, Рада 

співробітництва арабських держав затоки (CCASG), Євразійське еко-

номічне співтовариство (ЄврАзЕС), Організація північноатлантичного 

договору (НАТО), Південно-азіатська асоціація регіонального співро-

бітництва (ОІС), Тюркська рада (ТurkKon), Союз південноамерикансь-

ких націй (UNASUR), Союзна держава Росії та Білорусі та ін. 

Отже, в світовій практиці відбувається мобільне укрупнення орга-

нізаційної структури планетарного світу, в якому визначне місце у сві-

товій економіці завдяки масштабному виробництву посідає Індія, Ки- 
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тай, Південно-Східна Азія, а також завдяки експортно-видобувної де-

шевої сировини африканських країн — Нігерія, Ангола, Судан тощо. 

Концепція суспільних комунікацій у правовій політиці 

У політиці світового порядку необхідно зазначити концепцію сус-

пільних комунікацій як важливого системоутворюючого фактора в іє-

рархії світової системи, сформованої в ментальних рамках лінгвістич-

ної парадигми (свідомості, мови та культури). Саме тому є доцільним 

вважати особливості комунікаційних процесів на рівні особистості, 

держави та суспільства. 

На наш погляд, певні внутрішньоособистісні процеси мають кому-

нікативну природу і містять у собі унікальний приклад взаємодії «Я» 

та інших проявів особистості. Подібні характеристики має явище реф-

лексії, оскільки рефлексія стає предметом вивчення переважно у пра-

цях таких дослідників як: А.Гуссейнова, Д.Дубровського, В.Століна, 

Н.Алєксєєвої, І.Берлянд, М.Боцманової, Н.Уткіної, К.Даниліна. А.За-

ка. А.Захарової, М.Муканова тощо. 

У психологічному аспекті концепція суспільних комунікацій має 

такий формоутворюючий чинник як рефлексія як структури самосві-

домості особистості. При цьому, рефлексія у вузькому сенсі може бути 

розглянута як спроба самозаглиблення, відстороненого і водночас 

співчутливого аналізу власних думок, вчинків, запланованих дій. 

Як вважає вчений Волянюк Н. рефлексія є «здатність розуму обер-

тати свій «погляд» на себе; осмислення мислення; аналіз знання для 

одержання нового знання або перетворення неявного знання на явне; 

вихід з поглиненості життєдіяльностю; самоспостереження за станом 

розуму або душі; дослідницький акт, спрямований людиною на саму 

себе» [42, c. 92]. 

Таким чином, суспільні комунікації на всіх рівнях мають комуні-

кативну природу, в якій необхідною умовою когнітивного процесу є 

трансформація інформації в знання, або безпосередня трансляція 

знання між його суб’єктами: людиною і суспільством. Ефективність 

комунікаційного процесу визначається його смисловою цілісністю в 

творчих горизонтах життєвого світу. Аналізуючи специфіку процесу 

суспільних комунікацій, варто розуміти, що можливим є розгляд її го-

ризонтальних рівнів (внутрішньо особистісна, міжособистісна, гру-

пова, між групова) та комплементарних вертикальних рівнів (гендер-

на, ритуальна тощо). 
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В силу вище означеного каталізатором, що спонукає суспільні ко-

мунікації до саморозгортання є їх діалектична взаємодія, в яких важ-

ливим інструментом є мережа Інтернет. Саме наявність розвиненої ін-

формаційної системи стає необхідною умовою світової політики. 

Варто нагадати, що англійський фізик Тім Бернерс-Лі 12 березня 

1992 року вперше сформулював ідею Всесвітньої павутини (World 

Wide Web, WWW), започаткувавши тим самим Інтернет-комуніка-

цію. Проте, Інтернет зародився набагато раніше, а саме: ще в 60-х ро-

ках минулого століття в Міністерстві оборони США почали замислю-

ватися над створенням надійної системи зв’язку, здатного функціону-

вати навіть тоді, коли окремі її частини виходили з ладу. Займався 

цими розробками колектив учених під назвою ARPA, і перша версія 

Інтернету називалася ARPAnet. У Каліфорнії 2 грудня 1969 три 

комп’ютери були сполучені один з одним як момент істини, що вва-

жається офіційним початком ARPAnet — мережі, яка і перетворилася 

згодом на усім нам знайомий Інтернет. У країнах Європи свої націо-

нальні мережі з’явилися лише в 80-і роки. До середини 90-х Інтернет 

в основному використовувався для надсилання електронних листів і 

різної інформації від одного користувача до іншого. 1993–94 роки — 

це час, коли відбулося становлення Інтернету. Вважається, що Тіма 

Бернерса-Лі іноді називають творцем Інтернету. Але це не цілком до-

стовірно, оскільки Інтернет як систему протоколів, що забезпечують 

передачу пакетів даних між об’єднаними в мережу комп’ютерами, 

розробили співробітники Агентства з перспективних оборонних нау-

ково-дослідних розробок США (DARPA) Вінтон Серф і Роберт Кан у 

кінці 60-х — початку 70-х рр. минулого століття. Бернерс-Лі запропо-

нував використати можливості комп’ютерних мереж. а також концеп-

цію гіпертексту. Висунену в 1965 році філософом і соціологом Тео-

дором Нельсоном, для створення принципово нової системи організа-

ції інформації і доступу до неї. 

Звернення до Інтернету стало настільки популярним серед корис-

тучів способом вирішення проблем, що в Павутині з»явилися спеціа-

лізовані сайти питань і відповідей, такі як WikiAnswers. 

16 березня 2014 року винахідник глобальної мережі WWW Тім 

Бернерс-Лі закликав розробити і прийняти спеціальний документ, який 

захищав би права усіх Інтернет-користувачів світу. Про це повідомляє 

британська газета The Guardian як хартія вольностей. 
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Як підкреслював сер Тім Бернес-Лі, незалежність і свобода інтер-

нету дедалі частіше виявляються під загрозою, оскільки прозору і ней-

тральну за своєю суттю глобальну Мережу сьогодні намагаються узяти 

під контроль уряди і потужні корпорації, які дедалі частіше порушу-

ють права користувачів. «нам усім потрібна глобальна конституція, 

білль про права в Інтернеті, Велика хартія вільностей для онлайн-

світу» — заявив Бернес-Лі. — «Тільки підписання такого документу, 

дотримання положень якого гарантували б уряди, компанії і громад-

ські інститути, допоможе зберегти Інтернет доступним, вільним і від-

критим для усіх. [128]. 

За цих умов в інтерв’ю The Guardian Бернерс-Лі стверджував, що 

визнає право кожної окремої країни встановлювати свої особливі пра-

вила користування Мережею, але усі ці правила не повинні обмежу-

вати права користувачів і мають бути неодмінно підпорядковані єди-

ному зведенню принципів, що гарантували б дотримання усіх основ-

них міжнародних стандартів у сфері цифрових технологій. Така ініці-

атива зі створення Інтернет-конституції є частиною потужного проек-

ту сера Бернерса-Лі під назвою «Web we want» («Мережа, яку ми хо-

чемо мати»). Ініціатива приурочена до 25-річчя з моменту презентації 

ідеї глобальної Мережі Бернерсом-Лі у березні 1989 року. На спеці-

альному інтернет-ресурсі проекту відкрита вільна реєстрація для усіх, 

хто хоче взяти участь в розробці цифрової хартії вольностей. Як основ-

ні її принципи сайт вказує свободу доступу, гарантію захищеності пер-

сональної інформації, свободу самовираження, децентралізацію і ней-

тральність (відмова від дискримінації користувачів або контенту). 

Як свідчить історія, велика хартія вольностей (Маqna Carta Liberta-

tum або The Great Charter) була підписана, як відомо, англійським ко-

ролем у 1215 році. Хартія гарантувала вищим верствам британського 

суспільства певний набір прав і свобод і водночас обмежувала владу 

короля. Як вважається, документ започаткував демократичне облаш-

тування усього західного суспільства. Таким чином, організатори ме-

режі намагаються підтримувати порядок у системі світової взаємодії. 

Історичні корені криптовалюти як таємної електронної гро-

шової одиниці в кіберпросторі 

Сьогодні існує думка, що в інформаційному суспільстві виробниц-

тво ідей, змістом яких є зашифрована інформація у вигляді криптова-

люти як системи програмно-математичного забезпечення електрон- 
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ного виду грошової одиниці. Саме роль таких ідей. не скутих панциром 

матеріальної форми в кіберпросторі розглядається як актуальне пи-

тання в світовому економічному процесі, оскільки перевтілення інди-

відуальних творінь розуму у вселенський розум у сучасних умовах ін-

формаційного суспільства отримує відповідну незалежність від мате-

ріальних форм втілення і заохочення. «Завдяки цифровій технології, 

інформація відривається від матеріального плану, де завжди знаходили 

своє визначення закони про власність усіх видів». [26]. 

Одним із історичних передумов розвитку криптовалюти є таємний 

світовий уряд (організації, комітети). зокрема «Комітет 300», що висту-

пає як верховний контролюючий орган, який, на погляд Д.Колемена, 

править світом з 1897 року. Метою заздалегідь сконструйованого плану 

є створення єдиного уніфікованого світу і єдиного світового уряду. Усе 

духовне життя зосередиться у рамках однієї церкви, яка таємно вже діє 

з 1920 року. За основними напрямами вже ведуться секретні дослідже-

ння і розробки в таємних лабораторіях світового уряду. [86, c. 184]. 

За інформацією Д.Колемана, у «Комітет 300» входять найвпливо-

віші політичні фігури, як, наприклад, Джордж Буш, майже усі королів-

ські родини Європи, а також Девід Рокфелллер і інші великі фінансис-

ти. На думку автора, ліберально-демократичні реформи 90-х років XX 

століття в Росії були етапом залучення російського керівництва до 

стратегії «Комітету 300», члени якого віддавали накази особисто Бо-

рису Єльцину. 

Члени таємного світового уряду — це триста, а тепер і більше най-

багатших родин планети, оскільки є головуючими транснаціональних 

корпорацій, які контролюють найбільш високодохідні галузі бізнесу; 

виробництво грошей, зброї, наркотиків, ліків, порноіндустрію, прости-

туцію, банки, засоби масової інформації, продовольство, медицину. 

Такі члени таємного світового уряду контролюють добування і продаж 

сировинних ресурсів на планеті, а також визначають політику і еконо-

міку на планеті через об’єднання економік країн — глобалізацію. 

Адже варто зауважити, що феномен криптовалюти має як конс-

труктивний, так і деструктивний дух часу як прихована електронна 

грошова одиниця світового цифрового уряду. Спершу декілька пози-

цій щодо світового цифрового уряду деструктивного характеру у пра-

вовій політиці. На таємний Світовий уряд можна було б і не звертати 

відповідної уваги, якби його вплив був незначним на формування ці- 
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лісного кіберпростору. «Таємний світовий уряд» — один з основних 

термінів теорії змови, що означає вузьку групу осіб, наприклад, влас-

ників найбільших міжнародних корпорацій. Які здійснюють контроль 

за розвитком основних подій у світі. 

Таємний Світовий уряд існує як дух сивої давнини. Перша згадка 

була про єгипетських жерців, що володіли таємними знаннями, за до-

помогою яких вони контролювали фараонів і народ. 

У середні віки таємний уряд в Європі був під виглядом духовенс-

тва (пап, кардиналів, які ініціювали хрестові походи і інквізицію. При-

криваючись ім’ям Христа і Бога, знищували усіх інакомислячих і осві-

чених людей. В результаті цього відбувалися міжусобні війни, оскіль-

ки церква була матеріально багатша, чим королі і правителі країн. саме 

церква контролювала політику держав. Тому за часів її існування ви-

никла і панувала над долею людей найжорстокіша міжнародна караль-

на структура — папська інквізиція. 

Як свідчить історія, римсько-католицька церква як потужна релі-

гійна транснаціональна корпорація зайняла головне місце у феодаль-

ному суспільстві Західної Європи, що виконувала функцію ідеологіч-

ного інтегратора. Це була чітко ієрархічно централізованою системою 

на чолі з римською папою і прагнула до верховенства в «християнсь-

кому» світі. Крім того, римсько-католицька церква від імені бога пра-

гнула домогтися також «інтернаціоналізації» своєї влади — пробитися 

на схід, хоча і зазнала в цьому поразки [9, c. 76]. 

У відповідь на диктат церкви почали з’являтися таємні товариства, 

які проголошували благородні вільні ідеї: свободу, рівність, братерс-

тво. Це, в свою чергу, розенкрейцери, масони, ілюмінати, які спочатку 

були створені з благородною метою, а саме: звільнення від посеред-

ництва церкви в спілкуванні з Богом, зменшення впливу отців церкви 

в політиці і економіці, просвіта, служіння народу. Усі ці організації на 

початку свого існування об’єднували впливових людей світу. 

У цьому змісті необхідно зазначити і масонів, що створили Аме-

рику, її першу конституцію і декларацію прав людини. Майже усі пер-

ші президенти Америки були членами численних масонських органі-

зацій і мали таємні звання. Проте було багато різних відгалужень, лож 

і інших підрозділів, в яких змішувалися і народжувалися нові ідеології. 

У сучасний період правової політики світу активність прихильни-

ків таємного світового уряду активізувалась. Наприклад, сучасні сві- 
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тові економічні форуми (зокрема в кінці січня 2018 року в м.Давосі, 

Швейцарія) та виникнення Більдерберзького клубу пов’язане із спро-

бою еліт «олігархічного характеру» світового рівня якимсь чином 

стримати домагання США на керівництво усією світовою політикою. 

З іншого боку, американські політики проявили ініціативу стосов-

но участі в Більдерберзькому клубі, оскільки сподівалися активніше і 

безпосередньо впливати на «можновладців» Європи. Реальними твор-

цями Більдерберзького клубу стали американські спецслужби. У 1948 

році за їх ініціативою виник Американський комітет Об’єднаної Єв-

ропи, головуючим якого був У.Донован (колишній керівник Управ-

ління стратегічних служб), віце-головою — А.Даллес (директор ЦРУ). 

Засідання клубу проходять у повній секретності, по особливих за-

прошеннях, дати їх скликання у пресі не оголошуються. Організацію 

нарад і безпеку учасників забезпечує т країна, на території якої збира-

ються члени клубу. Кожна така зустріч, незважаючи на повну секрет-

ність, викликає значний інтерес світової громадськості. Проте, немож-

ливо приховати приїзд в одне місце значної кількості відомих людей. 

серед яких — президенти, королі, принци, канцлери, прем’єр-міністри, 

посли, банкіри. Керівники найбільших корпорацій. 

Кібербезпека у сучасних гібридних конфліктах 

Як відомо, війни у XXІ столітті набули гібридного характеру як 

локальні, інформаційно-пропагандистські, політико-правові, психоло-

гічні тощо. Особливість цих світових війн у тому, що вони не мають 

чітко позначеної лінії фронту і розпадаються на безліч локальних епі-

зодів як керований хаос в ентропійному процесі. Складність полягає в 

тому, що настав момент істини переосмислення, де цивільні, а де вій-

ськові. Для цього використовуються так звані невоєнні засоби: полі-

тичний тиск у вигляді спекулятивних маніпуляцій, інформаційні ди-

версії, фейк-повідомлення, дипломатична логіка «гри грою» тощо як 

інтелектуальний вияв світової спільноти. 

Саме у такому розумінні Олександр Зінов’єв стверджував, що «ко-

лосальне зростання інтелектуальної могутності людства має незворот-

нім наслідком ще більше помутніння розуму. падіння загального інте-

лектуального рівня людства, тотального одуріння, що видається за коло-

сальний процес пізнання, приведуть до страшних наслідків» [71, c. 322]. 

Україна офіційно отримала кібервійська. Група реагування на 

комп’ютерні загрози CERT — UA отримала законне визнання і права 
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для захисту країни в кіберпросторі. Нова редакція закону про захист 

інформації, опублікована на сайті Верховної ради 17 травня 2014 року, 

присвоїла цій команді реагування на кіберзагрози в Україні офіційний 

статус у складі держспецзв’язку. Завдання новоспечених кібервійськ 

не змінилися, оскільки це захист сайтів держвідомств від кібератак. 

Розслідування кіберпригод і передача зібраних відомостей правоохо-

ронних структур. 

Перша комп’ютерна група реагування на надзвичайні ситуації 

з’явилася в листопаді 1988 року після того, як «черв’як» Моріса уразив 

комп’ютери DARPA. Назва CERT закріпилася історично, оскільки так 

називалася перша команда в університеті Карнегі-Меллон, яка боро-

лася з цим злом. Українську команду CERT — UA сформували на базі 

держспецзв’язку як спеціалізований структурний підрозділ у 2007 році. 

Отже, сучасна правова політика людського капіталу виконує роль 

органу глобального управління, оскільки набуває чітко вираженого 

віртуального існування. Вважається, що світовий легітимний уряд по-

вільно визріває природним шляхом. Передбачається, що сьогодні на-

став золотий час вільни креативних ідей з огляду науково світоглядної 

побудови правової держави, що корениться у смисловій оцінці дина-

міки соціальної правової держави. Все це диктується реальними по-

требами в пошуку нових смислотворчих орієнтирів життєвого світу. 

Контрольні запитання 

1. Яке має значення риторика в бізнесі для фінансового права? 

2. Розкрийте дипломатичну логіку «гри» у фінансовому праві. 

3. Які історичні передумови криптовалюти: міф чи реальність? 

4. Яку роль відіграє штучний інтелект для фінансового права? 

Теми рефератів 

1. Криптовалюта: міф чи реальність? 

2. Кібермен у сучасному фінансовому праві: кібербезпечні виміри. 
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4.1. Паливно-енергетичний комплекс як прерогатива 

діяльності органів СБ, Прикордонної Служби та Прокура-

тури України 

Сучасні напрацювання підрозділів СБ, Прикордонної Служби та 

Генеральної Прокуратури України у сфері фінансового права свідчать, 

що значної шкоди інтересам людини, держави та суспільства наносить-

ся посадовими особами підприємств нафтогазового комплексу внаслі-

док дій, які мають ознаки корупційності, а також через застосування 

різного роду тіньових схем та механізмів господарської діяльності. 

Характерним прикладом є примусове відволікання надходжень 

державної компанії від транзиту російського газу на закупівлю матері-

ально-технічних ресурсів у неспеціалізованих комерційних структур 

по завищеним цінам з подальшим переведенням коштів державної 

компанії в тіньовий сектор економіки, що призводить не тільки до зро-

стання заборгованості НАК «Нафтогаз України» за отриманий імпор-

тований природний газ, але й до неможливості належного фінансу-

вання першочергових виробничих потреб дочірніх компаній. 

У свою чергу, аналіз діяльності основних постачальників матері-

ально-технічних ресурсів для потреб підприємств комплексу свідчить 

про масові факти поставки некондиційного обладнання ввезеного в 

Україну контрабандним шляхом за необґрунтовано завищеною вартіс-

тю. Причинами зазначених фінансових правопорушень є штучне ство-

рення тендерними структурами (комітетами) підприємств умов, при 

яких відсутня реальна конкуренція серед постачальників технологіч-

ного обладнання. 

Вказане не забезпечує гарантій не втручання до регіональних 

підприємств системи НАК «Нафтогаз України» обладнання сумнів-

ного походження, оскільки такі поставки, в більшості випадків, 

здійснюється через посередницькі комерційні структури, які хоча і 

мають дилерські повноваження, проте безпосередньо не ввозять 

обладнання в Україну. 
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Так, в 2006-2007 рр. підприємствами системи НАК «Нафтогаз Ук-

раїни» укладено угоди з рядом приватних структур на придбання за-

пасних частин для газоперекачувальних агрегатів іноземного вироб-

ництва. Проте, СБ України встановлено, що вказані стрктури не вво-

зили запасні частини до України, а придбали їх на території нашої дер-

жави через низку окремих приватних структур (фірм, компаній тощо). 

Серед них за даними ДПА України є структури з ознаками «фіктивнос-

ті», які перебувають в розшуку або відносно них порушено проваджен-

ня у справах про банкрутство. Крім того, вартість поставленого техно-

логічного обладнання завищена в декілька разів порівняно з ринко-

вими цінами. 

При чинами зазначених порушень є штучне створення тендерними 

комітетами підприємств системи НАК «Нафтогаз України» умов, при 

яких відсутня реальна конкуренція серед постачальників технологіч-

ного обладнання. 

Крім того, чільне місце мають місце факти навмисного проведення 

керівниками державних компаній бартерних, залікових та вексельних 

операцій, укладання збиткових для державних компаній фінансових 

договорів, нанесення фінансово-економічних збитків державі в ході 

співпраці підприємств нафтогазового комплексу з часткою державної 

власності з комерційними структурами. 

Так, зокрема, в одному випадку під час надання послуг щодо вико-

нання дизайн-проекту та ремонтно-будівельних робіт комерційна струк-

тура виконала свої обов’язки частково, отримавши всю передбачену до-

говором суму, а іншу частину коштів в сумі близько 500 тис. грн. не 

повернула і протягом декілька років безпідставно використовувала у 

своїх цілях. У цьому сенсі керівництво державного підприємства сут-

тєво дієвих кроків щодо повернення власних коштів не робило. 

В даному разі керівництвом підприємств системи НАК «Нафтогаз 

України», нібито для залучення інвестицій у геологічну галузь, ство-

рено ряд спільних підприємств із залученням приватного капіталу. 

У подальшому, застосовуючи недосконалість нормативних актів, 

які регулюють питання переоформлення спеціальних дозволів на ко-

ристування надрами, на вказані комерційні структури без проведення 

аукціону було переоформлено спецдозволи на користування надрами 

ряду родовищ (всього 10). При цьому, комерційні структури подали до 

Державної геологічної служби України пакет документів на отримання 
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ліцензії без підтверджуючих документів про право власності на май-

нові комплекси для видобування корисних копалин. 

Таким чином, частка держави (в особі НАК «Нафтогаз України») 

у статутному фонді створених спільних підприємств зменшилась з 

50 відсотків до 0,079 відсотків, що призвело до втрати контролю дер-

жавної кампанії над їх діяльністю. При цьому керівництвом зацікавле-

ної державної компанії дієвих кроків щодо недопущення таких еконо-

мічно недоцільних наслідків зроблено не було. Очевидно, що перера-

ховані події фінансового злочину (факти, епізоди тощо) викликані зде-

більшого корупційними діями керівництва та посадових осіб відповід-

них підприємств, що негативно впливають на фінансовий стан держав-

них компаній нафтогазового комплексу. 

Тому одним із головних завдань СБ та Генеральної Прокуратури 

України постає саме протиборство корупційним маніпуляціям з боку 

керівництва та посадових осіб відповідних державних підприємств. 

У цьому змісті при Генеральній Прокуратурі України нещодавно 

створено Інститут спеціального слідства за сприянням Ю.Луценка. Саме 

така інституція розглядає заочне засудження, що є нагальним у сучасно-

му кіберпросторі як конфіскації крадених коштів з огляду сучасного фі-

нансового права. За словами Ю.Луценка саме сьогодні має вирішуватись 

«переведення Народного Депутата у «спеціальний статус», якщо такий 

Депутат здійснив злочин. Так, дійсно, прикладів для цього достатньо. 

Адже справжній Прокурор — це незалежність та професіоналізм 

мудрої людини, яка глибоко поважає себе, високо цінує своє призна-

чення захищати права та свободу громадянина. Це та креативно творча 

Людина, яка не залишає місця та часу для різних улюблених занять, а 

віддихає своєю професійною роботою служити людям. Саме такий ка-

пітал Мудрості в Прокурора становить якість переосмислення пріори-

тетно творчих горизонтів у життєвому світі. 

Безпека непорушності державних кордонів у фінансовому праві 

Як значиться в соціально-побутовій риториці: там, де закінчу-

ються «гроші», закінчується і «дружба», оскільки у міждержавних сто-

сунках друзів немає, а є лише соціокультурно обумовлені потреби та 

інтереси, що рухають відповідні держави вперед у вигляді партнерсь-

ких та дипломатичних відносин. 

Упродовж останніх років в Україні проводиться державна полі-

тика щодо поступової трансформації у державній прикордонній служ- 
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бі України. Суспільна небезпечність порушення правил несення при-

кордонної служби виражається у тому, що в мирних умовах на держав-

ному кордоні можуть бути вчинені різні провокації, у тому числі 

збройні конфлікти, спроби незаконного переходу державного кордону. 

Особливо це сьогодні, коли на Сході України ведеться гібридна війна. 

Це переміщення через кордон різних товарів, у тому числі нелага-

лізованої зброї та бойових припасів, вибухових речовин і радіоактив-

них матеріалів, історичних та культурних цінностей, стратегічно важ-

ливих сировинних товарів [23, c. 117]. 

В юридичній літературі та у свідомості громадян склалася звича-

єва думка, що кордон охороняють тільки військовослужбовці. Ці особи 

виділяються з числа військовослужбовців прикордонної застави, які 

входять до складу народу з охорони державного кордону України та 

отримують відповідний наказ на бойовому розрахунку. 

На сучасному етапі розвитку Державної прикордонної служби Ук-

раїни на підставі вимог частини третьої статті 6 розділу 1 та пункту 3 

розділу XII Закону України «Про військовий обов’язок і військову служ-

бу», а також пункту 133 «Положення про проходження громадянами 

України військової служби в Державній прикордонній службі Укра-

їни», затвердженого Указом Президента від 29.12.2009 № 1115/2009, в 

окремих органах охорони державного кордону здійснюється добір ци-

вільних осіб на посади інспекторів прикордонної служби. 

Так, в Окремому контрольно-пропускному пункті «Київ» Держ-

прикордонслужби України вже досить тривалий час на посадах інспек-

торів прикордонної служби працюють 18 цивільних працівників, які 

безпосередньо прикордонний контроль осіб у пункті пропуску через 

державний кордон «Бориспіль». Зазначені працівники входять до скла-

ду прикордонного наряду «Перевірка документів» та на рівні з військо-

вослужбовцями, які перебувають на аналогічних посадах, здійснюють 

повний спектр дій інспектора, визначений законодавством. 

У даному контексті постає питання про правову можливість при-

тягнення таких працівників у разі вчинення ними порушень, правил 

несення прикордонної служби до кримінальної відповідальності, пе-

редбаченої статтею 419 КК України. 

Відповідь у даному випадку повинна звучати як «не можна», оскіль-

ки, як зазначалось вище, виходячи зі змісту частини другої статті 401 

КК України окрім військовослужбовців Державної прикордонної служ- 
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би України, до кримінальної відповідальності можуть бути притягнені 

також інші особи, визначені законом. Жодним чинним законом така 

можливість в Україні не передбачена. 

Тому для вирішення даного питання з метою запобігання уник-

нення «цивільними» інспекторами прикордонної служби криміналь-

ної відповідальності. передбаченої статтею 419 КК України. варто 

внеси відповідні зміни до статті 401 України або ж до Закону Укра-

їни «Про Державну прикордонну службу України чи «Про прикор-

донний контроль». 

Крім того, завдяки сучасним фінансово-правовим трансформаціям 

удосконалюється інфраструктура державного контролю згідно із соці-

альними потребами мешканців прикордоння та збільшення ефектив-

ності системи контролю за перетинами лінії державного кордону осіб, 

вантажів та транспортних засобів. При цьому, фінансово-правові транс-

формації полягають у переході від застарілих принципів воєнної охо-

рони державних кордонів до методів правоохоронної діяльності. 

Завдяки фінансовому забезпеченню правоохоронні функції дер-

жавних інституцій, відповідальних за безпеку державного кордону та 

прикордоння, мають ґрунтуватися на таких критеріальних конструк-

тах: законності; дотримання прав і свобод людини та громадянина; по-

запартійності; мобільного реагування на будь-які загрози; конспіра-

тивних форм і методів діяльності; єдиноначальності; колегіальності; 

відкритості для демократичного цивільного контролю. Перехід від во-

єнних принципів охорони державного контролю до методів правоохо-

ронної діяльності вбачається у таких заходах, як: 

 впровадження спеціальних методів правоохоронної діяльності, що 

притаманні правоохоронним органам, а не військовим формуван-

ням; 

 введення аналітичних центрів для опрацювання інформації; 

 створення автоматизованих та інтелектуальних інформаційних 

систем та їх інтеграція в єдину інформаційно-телекомунікаційну 

систему правоохоронних органів України; 

 запровадження кримінального аналізу [40, c. 21]. 

Саме технічні зміни завдяки фінансово-правовому сприянню пе-

редбачають модернізацію (переоснащення) органів охорони держав-

ного кордону сучасними системами прикордонного контролю, автомо-

більною технікою, радіолокаційними комплексами, новітнім радіохі- 
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мічним обладнанням для військовослужбовців «хіміків-розвідників» 

у системі прикордонної служби, засобами відео спостереження; опти-

мізацію системи інженерно-технічного забезпечення та утримання 

державного кордону; технічне переоснащення органів Морської охо-

рони; модернізацію аерокосмічної системи, оскільки нове поколін-

ня — це покоління Космосу як невичерпного джерела Знань із Все-

світу. а також створення мобільних дій органів охорони державного 

кордону у вигляді малорозмірних автоматизованих безпілотників (так 

званих «дронів»). 

Фінансово-правові механізми впровадження природоохорон-

них регуляторів у системі ринкових відносин 

Проблема екобезпечного розвитку зазвичай розглядалася науковця-

ми в різних методологічних напрямках з різними підходами до розроб-

лення означеної проблематики. Як зазначає відомий український дослід-

ник К.Корсак, перехід від сучасних видів палива, що спричинюють гран-

діозне забруднення довкілля і прискорений «парниковий ефект», до 

всього комплексу псевдо невичерпних земних енергетичних джерел аж 

ніяк не позбавляє людство багатьох неприємностей [79, c. 362]. 

Таким чином, необхідно продовжувати пошуки шляхів оптиміза-

ції співвідношення стану природного середовища та темпів розвитку 

суспільства. Це можна досягти шляхом екологоорієнтованої структур-

ної перебудови економіки, що передбачає інвестування екологічно 

безпечних технологій, фінансування превентивних заходів з охорони 

довкілля. Для цього потрібно не допустити його подальшу деградацію. 

структурні зміни в системі природокористування, оскільки варто змі-

нити існуючу економічну парадигму на нову, що забезпечуватиме зба-

лансований стійкий розвиток відповідно до інноваційного етапу ево-

люції суспільства. 

4.2. Сирія як предмет геоекономічного конфлікту: 

суб’єкти «гри» на сучасному міжнародно-фінансовому полі 

У цьому розділі варто розглянути спочатку описовий метод фраг-

ментально-історичного характеру. Так, історія Сирії неоднозначна. 

Дамаск є колискою практично всіх світових релігій і цивілізацій. Її гео-

політичне становище на Близькому Сході має величезне значення не 

тільки в регіональному сенсі а й у планетарному. США і Росія більше 
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70 років змагаються за вплив на цю країну, виходячи зі своїх економіч-

них інтересів. У 1967 році Сирія розірвала дипломатичні відносини зі 

Сполученими Штатами після арабо-ізраїльської війни. Відносини були 

відновлені в 1974 році. У 1979 році Сирія була внесена в американсь-

кий список держав-спонсорів тероризму, в цьому ж році на її адресу 

були застосовані економічні санкції. 

У 1990–2001 роках США і Сирія співпрацювали у вирішенні де-

яких регіональних питань, але в 2003 році відносини знову погірши-

лися, а саме питання стосовно Сирії, що викликають заклопотаність у 

уряду США: відмова сирійського уряду боротися з іноземними бойо-

виками, які використовують Сирію в якості транзитної бази шляхом до 

Іраку; відмова сирійців депортувати з країни соратників колишнього 

режиму Саддама Хусейна; втручання сирійців в справи Лівану; під-

тримка палестинський бойовиків; ситуація з правами людини; праг-

нення роздобути зброю масового знищення. На початку 2009 року 

США почали переглядати свою політику щодо Сирії в світлі змін в 

країні і регіоні, що призвело до того, що обидві країни знову почали 

співпрацювати у вирішенні регіональних питань. 

У березні 2011 року група сирійських студентів були заарештовані 

в місті Дераа за написання політичних графіті на стінах будинків, після 

цього в місті почалися акції протесту. Сирійський уряд неадекватно 

відреагував на демонстрації, застосувавши силу до протестувальників, 

в результаті чого по всій країні почали спалахувати повстання, які зго-

дом переросли в повномасштабну громадянську війну. Уряд США не-

одноразово закликав Президента Башара аль-Асада йти у відставку і 

дати можливість сформувати перехідний уряд. Жорсткі санкції США 

щодо сирійського режиму здійснюються в координації з країнами Єв-

ропи, Азії та арабського світу. 

У 2004 році Сирія стала предметом економічних санкцій з боку 

США, оскільки більшість американських продуктів заборонено екс-

портувати в цю країну. У серпні 2008 року були введені нові санкції, 

згідно з якими американські компанії не могли більше брати участь у 

видобутку сирійської нафти. У квітні 2011 року уряд США ввело до-

даткові санкції проти осіб, причетних до порушення прав людини і під-

тримці режиму Асада. 

Зазначається, що уінтерв’ю фахівця з енергетики Близького Сходу 

Давида Амселлема французькому виданню Атлантіко в березні 2015 
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року чітко простежується причина сирійського конфлікту на тлі світо-

вих війн стосовно газу. 

У сирійського конфлікта багато сторін, що не обходить економіч-

не протистояння ключових гравців регіону. При цьому виявлення ве-

ликих нафтогазових родовищ розпалює домагання сусідніх держав. За 

даними опублікованого в 2010 році дослідження Геологічної служби 

США, в цьому басейні є 1,7 мільярда барелів нафти і майже 3,5 три-

льйона кубометрів газу. В планетарних масштабах, мова йде всього 

лише про 1 % резервів, що набагато менше ресурсів таких країн як Іран 

(18,2 %), Росія (16,8 %) і Катар (13,3 %). Проте, вони відіграють велику 

роль для середземноморських держав, тому, що ті можуть таким чином 

домогтися енергетичної незалежності або навіть стати експортерами 

енергоносіїв. 

В першу чергу це відноситься до Ізраїлю. У двох його найбільших 

родовищах, Тамарі і Левіафані (їх виявили відповідно в 2009 і 2010 ро-

ках), знаходиться понад 900 мільярдів кубометрів газу. В свою чергу, 

біля берегів Кіпру знаходиться відкрите в 2012 році родовище «Афро-

діта» з 200 мільярдами кубометрів. 

Ізраїльські знахідки відразу ж стали джерелом конфлікту з сусід-

нім Ліваном, який оскаржує право на родовища. Ці держави до тепе-

рішнього часу не підписали угоди про морський кордон і заявляють 

про своє право на зону в 850 квадратних кілометрів у їх берегів. Жодне 

з ізраїльських родовищ не знаходиться в цій зоні, проте в майбутньому 

там все ж можуть виявити ресурси, що здатні загострювати суперниц-

тво двох країн. Крім того, навколо середземноморського газу розгорів-

ся й інший конфлікт: між Кіпром і Туреччиною. Анкара заперечує ви-

ключне право Республіки Кіпр на родовище «Афродіта» і вимагає роз-

ділити його з Турецькою Республікою Північного Кіпру, яку поки що 

не визнав ніхто, крім самої Туреччини. Адже родовища не тільки ство-

рюють конфлікти, а й сприяють формуванню партнерських зв’язків, 

наприклад, між Ізраїлем, Грецією і Кіпром. 

Сирійська криза стосовно енергетики 

У сирійській кризі енергетику слід розглядати в двох географічних 

масштабах. Перш за все, на рівні Сирії йдеться про прагнення учасни-

ків конфлікту взяти під контроль комплекси нафтовидобутку (вони 

здебільшого перебувають на північному сході країни), щоб витягти 

для себе економічну вигоду. На регіональному рівні цепов’язано, в 
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першу чергу, з тією роллю, яку може зіграти Сирія в системі транспор-

тування енергоносіїв (це дозволяє частково зрозуміти позиції сусідніх 

держав усучасній кризі). Сирія межує з Іраком і Туреччиною і володіє 

виходом до моря, що перетворює її в ідеальний коридор для транзиту 

близькосхідного газу в Європу. До початку сирійської кризи Іран і Ка-

тар роздумували щодо прокладання газопроводу для експорту ресурсів 

з їх загального гігантського родовища Південний Парс. Катарський га-

зопровід повинен був пройти через союзні Саудівську Аравію та Йор-

данію, а іранський — через Ірак. За цих обставин Дамаск у 2011 році 

віддав перевагу проекту Тегерана. Це енергетичне протистояння від-

билося на позиціях громадянської війни, так як Іран залишився союз-

ником Дамаска, а Катар почав фінансувати налаштовані проти режиму 

угруповання заколотників» [179, с. 165]. 

Крім того, до осені 2013 р. позиції «заливних» монархій з сирійсь-

кого питання цілком збігалися з інтересами США. Аналіз цих підходів 

містився в статті американського політолога Джорджа Фрідмана «Си-

рія, Іран і баланс сили на Близькому Сході». З огляду на те, що очолю-

вану Фрідманом організацію STRATFOR часто називають «тіньовим 

ЦРУ», дана стаття є не просто думка експерта. У ній висловлювалося 

побоювання «масивного зсуву щодо балансу сил у регіоні після виве-

дення американських військ, в результаті чого Іран перетвориться з 

маргінальної країни в наддержаву». Фрідманом були проаналізовані 

причини ірано-сірійського стратегічного партнерства: «Іранський ісла-

містський режим дав світському сирійському режиму імунітет від ши-

їтського фундаменталізму в Лівані. Також підтримку в його ліванських 

авантюрах і захист від можливих протестів сунітської більшості в са-

мій Сирії». У статті підкреслюється, що ірано-сирійський альянс набув 

довготривалості, стабільностіз огляду стратегічної панорами. Звідси 

робиться висновок про політичне виживання Асада. Фрідман писав: 

«Якщо Ірак потрапить під довгостроковий іранський вплив, а режим 

аль-Асада, ізольований від решти світу, але підтриманий Іраном, ви-

живе, то це дозволить Тегерану «підім’яти під себе» сферу впливу, що 

простирається від західного Афганістану до узбережжя Середземного 

моря (через Сирію і володіння Хізбалли). Така перспектива надасть 

можливість розгортання іранських збройних сил у західному напрям-

ку, оскільки має далекосяжні наслідки» [3, с. 98]. На думку Фрідмана, 

в такому випадку іранська сфера впливу буде торкатись північних кор- 
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донів Саудівської Аравії та Йорданії, а також південних рубежів Ту-

реччини. Іранська здатність привести в цей регіон значні сили особ-

ливо збільшує ризики для Саудівської Аравії. З цього, на переконання 

Фрідмана, слід, щоб Сполучені Штати, Саудівська Аравія, Туреччина 

та Ізраїль зробили все можливе для того, щоб запобігти такому спеку-

лятивному розвитку подій. 

Російські ж інтереси чітко простежуються бажанням Москви через 

Туреччину зв’язати Сирію з прокладенням газопроводу до Європи. 

Входження Кремля в сирійський конфлікт є бажанням утримати цей 

регіон під своїм контролем. 

Як свідчать спостереження за путінськими діями в Сирії,цей хід, 

підготовлений зі звичним для російської традиції холоднокровністю, 

має значення з огляду рівноваги сил на Близькому Сході. У ситуації, 

коли сирійська армія виснажилась і стала залежною від Хізбалли та 

Ірану, атака Росії, схоже, врівноважить співвідношення сил. Слідом за 

Росією Китай посилає в зону конфлікту свої військові кораблі, тобто 

глобальні сили фізично вступають на сирійську сцену. 

Отже, протягом всієї новітньої історії Близький Схід був сферою 

численних воєн, і основною причиною цього є наявність багатих родо-

вищ нафти і природного газу,оскільки імперіалістичні сили експлуату-

вали енергетичні джерела регіону. Сьогодні вони знову хочуть «відхо-

пити ласий шматок». Іншими словами, імперські сили, сховавшись, за 

«арабською весною», розв’язали війну за розділ країни. 

Варто зазначити, що у 2008 році були відкриті родовища нафти і 

газу в басейні Східного Середземномор’я. Імовірно вони можуть забез-

печити Європу нафтою і газом на 100 років вперед, тому Єгипет, Туреч-

чина, Ліван, Сирія, Ізраїль, сектор Газа, Північний і Південний Кіпр вва-

жають своїм правом видобувати сировину в цьому регіоні. За угодою 

про морське право ООН морська територія, що входить у виняткову 

економічну зону, вимагає певних домовленостей з прикордонними з 

нею країнами. Південний Кіпр, Єгипет, Ліван і Ізраїль, визначивши 

зони, давно вже почали роботи з видобутку природної сировини. 

На цьому тлі імперіалістичні сили хочуть накреслити по-своєму 

нові карти стосовно енергетики в Східному Середземномор’ї, включа-

ючизону від Єгипту до сирійсько-турецького кордону в районі місті 

Саманда. У прагненні розділити цю зону грають роль різні фігуранти, 

представники різних полюсів. Незважаючи на те, що по ходу подій від- 
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бувається пошук нових стратегічних союзників, розподіл сил на два 

полюси є очевидним: з одного боку — США і Ізраїль, а з іншого — 

Росія і Китай зі своїм стратегічним союзником — Іраном. Також, в ре-

зультаті політичних змін і формування різних урядів процесу «арабсь-

кої весни», на міжнародному полі в новому вигляді присутні Лівія, 

Єгипет та Ірак. 

Адже Росія з 2011 року, з початку окупації Сирії, підтримувала си-

рійський уряд. Незважаючи на заяви про те, що Асаду необхідно було 

б провести ряд реформ, Росія в дипломатичних переговорах завжди 

тримала сторону Асада. Не отримавши результатів від Женевської 

конференції, Росія надала можливість для нових домовленостей, 

оскільки наступна конференція була проведена в Москві. Тому, атмо-

сфері постійних змін міжнародної рівноваги, Росія кожен раз спросто-

вувала тезу, що «Москва відмовилася від Сирії». 

Крім того, для російського впливу в Східному Середземномор’ї 

Тартус має стратегічне значення. Але Росії і цього стало недостатнім, 

збудувавши військову базу в Латакії (час для організації своєї військо-

вої бази в Сирії було визначено останніми подіями в обох країнах). 

За цих умов Росія почала великомасштабні роботи по розширенню 

бази в міжнародному аеропорту «Асад» під Латакією. За деякими по-

відомленнями, близько трьох тисяч російських співробітників підси-

люють аеропорт, перетворюючи його в потужний військовий центр. 

Будуються протиповітряні захисні системи. Порт Тартус стає недостат-

нім, тому планується використовувати порт поблизу Рімейлі в Латакії. 

Є кілька причин військового базування Російської Федераціїу Си-

рії. По-перше, це єдиний вихід до південних морів; по-друге, в ситуа-

ції, що на Близькому Сході це план захисту своїх геополітичних інте-

ресів з суші і моря; по-третє, забезпечивши собі певну силу в регіоні, 

Росія збільшить свою роль торгівлею зброєю як право голосу в питан-

нях поділу нафти і газу Східного Середземномор’я, а цим відкриє 

«двері» російським компаніям в розробці природних ресурсів. 

На наш погляд, Росія прагне запобігти поверненню в свою країну 

джихадистів з Чечні та інших країн Кавказького регіону, які воюють 

на боці опозиції. Росія, звичайно, виносить цю причину на передній 

план, щоб легітимізувати свої дії. Також російська база в Латакії є від-

повіддю стосовно баз США в Східному Середземномор’ї — Інджірлік 

в Туреччині. Цими своїми діями Росія намагається протидіяти США. 
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Країни, які вже багато років мають гегемонію в регіоні, будуть всі-

ляко виступати проти впливового посилення Ірану і Росії. В силу цього 

США та Ізраїль напружено спостерігали за останньою російською ак-

тивністю стосовно військового конфлікту в Сирії. На зустрічі міністри 

закордонних справ РФ і США заявили один одному про те, що продо-

вження співпраці з Асадом призведе до певних проблемскоріше, ніж 

їх рішення. 

Зазначається, що у дні, коли ІДІЛ (Ісламська Держава Іраку та Ле-

ванту) містив у собі Кобань, була сформована коаліція на чолі з США 

для боротьби проти ІДІЛ. Але незважаючи на те, що США відомі всі 

до однієї бази ІДІЛ, вони здійснили обмежену за кількістю і якістю 

бомбардування цих баз. Про це згадував і Голова МЗС Росії Лавров. 

Причина такого підходу США полягає в тому, щоб Сирія була висна-

жена бойовиками ІД (Ісламська держава). 

Американська геополітика в Сирії 

Американська геополітика в Сирії вимальовуються все більш 

явно. Все йде до розділу Сирії на три частини: 

1. Повністю визнана США, а тим самим і світовим співтовари-

ством агломерація «договороспроможною» або «помірної» опозиції на 

заході Сирії; 

2. Частково визнаний Сирійський Курдистан вздовж кордону з Ту-

реччиною; 

3. Не визнана, але стійка формація консолідованого скупчення те-

рористів на сході Сирії. 

Кожна частина Сирії буде грати певну роль. Хоча формально Си-

рія є єдиною і неподільною державою, але фактично буде існувати в 

трьох вимірах. 

Перший вимір. Сенс першого новоутворення у вигляді «зелених» 

повстанців полягає в формуванні легітимного проамериканського 

представництва в Сирії за відповідними обставинами. Тобто зможуть 

укладати комерційні контракти з цивілізованим світом, мати представ-

ників у ООН та інших міжнародних організаціях, брати участь в поточ-

них і майбутніх переговорних процесах і оббивати пороги кабінетів 

американських і єврочиновників. 

Особливість транспортного коридору 

Економічний і політичний сенс створення першого виміру Сирії 

полягає в будівництві трансконтинентальної нафтогазової магістралі, 



 
128 

 

якою живиться Близький Схід з огляду постачання енергоносіїв до Єв-

ропи, що є енергетичним сухопутним коридороміз Перської Затоки до 

Європи. 

Трансконтинентальна нафтогазова магістраль може замикати на 

себе Саудівську Аравію, Ірак, ОАЕ (Об’єднані Арабські Емірати), Ку-

вейт, Катар і Оман за маршрутом Сирія-Туреччина і далі розгалуження 

в сторону Болгарії і Греції з подальшим розподілом на Західну і Східну 

Європу. Завдання «зелених» буде нехитра — охорона і забезпечення 

транзиту нафти і газу з країн Перської Затоки в Європу, плюс повне і 

всеосяжне уявлення інтересів США в Сирії. 

Метою цього проекту для США є абсолютний контроль над енер-

гопотоками в Європу і відсікання Росії (аж до повної енергоблокади) 

від європейського ринку. Адже сьогодні Росія утримує 30 % нафтового 

ринку ЄС (Європейський Союз) і трохи більше 40 % газового ринку. 

США не зможуть постачати в Європу нафту в значних обсягах, оскіль-

ки є чистими імпортерами. 

Що стосується поставок нафти, то з метою диверсифікації поста-

вок нафти в ЄС і США, вважається зниження закупівель нафти і наф-

топродуктів з Росії в середньому по 10 % на рік від рівня 2015 року, а 

в наступні 10 років — з доведенням загальних поставок до 40–50 %. 

Другий вимір. Сирійський Курдистан не отримає будь-якої офіцій-

ної політичної легалізації в світовому співтоваристві та, швидше за 

все, на правах Палестини буде існувати. 

Підтримка курдів з боку США, навіть всупереч жорстокості Туреч-

чини має свою логіку. Курди не є значною ланкою у фінансово-еконо-

мічному плані, оскільки не володіють вагомою політичною суб’єкт-

ністю, але можуть і повинні виконувати роль перманентного вогню. 

Адже Туреччина — це історично вельми своєрідний гравець. 

Сирійський Курдистан може грати втихомирювати роль, що дозволяє 

американцям більш ретельно контролювати Туреччина, натискаючи на 

всі її акупунктурні (больові) точки. У Туреччині до чверті населення — 

курди, тому підтримка курдів — страховка для США за умови, якщо 

центральна влада вийде з під контролю. 

Третій вимір. Ніким не визнана, нелегальне новоутворення у ви-

гляді терористичних угрупувань всій мастей на сході Сирії, оскільки, 

в ЗМІ та в рапортах військових може створюватися ілюзія, що весь 

цивілізований світ воює із терористами. Проте реальність зовсім інша. 
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Для США створення грандіозного плацдарму для підготовки теро-

ристів — це послідовний план ще з 1982 року, коли вони активно взя-

лися за війну в Афганістані. Те, що вони створювали в Пакистані в 80-і 

роки з підтримкою Саудівської Аравії нікуди не годиться в довгостро-

ковому плані, тому що структура повинна бути не тимчасова, а досить 

стійкою і стабільною. Про це свідчить діяльність Аль-Каїда, як квінте-

сенція найбільш успішної американської структури, що має матричну, 

децентралізовану форму з високою стійкістю і приголомшливими ре-

продукційними і регенераційними можливостями. 

ІД — ударний механізм США в регіоні, як модель гібридної війни 

у військовій площині, оскільки після 2011 року США значно відкори-

гували військову доктрину, концентруючи зусилля на приборканні 

реакційних елементів в Африці і на Близькому Сході. накше кажучи, 

війна «чужими руками», знімала з себе відповідальність за зруйновані 

регіони. 

Таким чином з геополітичної точки зору Сирія для США це мож-

ливість створити транспортний коридор у Європу, тобто сухопутну 

трансконтинентальну нафтогазову магістраль, щоб контролювати всі 

енергопотоки в Європу і відключити Росію від європейського ринку. 

А також можливість більш ефективного контролю Туреччини через 

курдів, що обмежує регіональну експансію Туреччини з недопущен-

ням автономності. 

При цьому, якщо захід Сирії ще матиме певні ознаки цивілізації, 

то схід Сирії повернеться до печерного архаїзму, що є ідеальнимпід-

ґрунтям екстремізму. 

4.3. Кібербезпека як космічна фрактальність у міжна-

родному праві 

На сучасному етапі розвитку правової держави освоєння косміч-

ного простору обумовлює необхідність комплексного вирішення склад-

них правових, технічних, технологічних, економічних, організаційних 

питань. Одним із таких є актуальні питання кібербезпеки як фракталь-

ності космічного об’єкта в міжнародному праві, що на міждисциплі-

нарному рівні захищає особу, державу та суспільство від будь-яких за-

гроз. Саме в результаті досягнень синергетики як неврівноваженості та 

нелінійності розвитку сучасного соціуму фрактальність є нерегуляр- 
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ною подібністю малих частин у якісній структурі космічної природи 

(атому, молекули, клітини). У цьому розумінні фрактальною є і при-

рода людської особистості, її правової ідентичності, зокрема резоную-

чої людської «клітини» із Всесвітом. Такий фрактальний об’єкт може 

бути представлений у космічному праві з огляду ціннісної матриці як 

ідентичність, що становить постійний аерокосмічний моніторинг, пе-

реважно у спецпідрозділах силових структур. 

Актуальним питанням, пов’язаним із міжнародним космічним 

правом присвячені праці таких видатних вітчизняних та зарубіжних 

вчених, як: Ю.Шемшученко, О.Пірадова, Ю.Колосов, В.Кузніцов, 

О.Зотова та інші. В той же час, питання щодо розуміння кібербезпеки 

як фрактальності космічного об’єкта потребує системного та деталь-

ного дослідження через відсутність єдиного підходу до її усвідом-

лення, а й отже залишаються актуальними і потребують подальшого 

наукового дослідження. 

В сучасному законодавсті України відсутнє визначення поняття 

«фрактальність космічного об’єкта», оскільки в Законі України «Про 

космічну діяльність» міститься лише дефініція поняття об’єктів 

космічної діяльності (прилади та обладнання). Відповідно до Закону є 

матеріальні предмети штучного походження, що проектуються, виго-

товляються та експлуатуються як у космічному просторі (космічний 

сегмент, космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний 

сегмент, наземна інфраструктура) з метою дослідження та використа-

ння космічного простору (Закон України «Про космічну діяльність»). 

Правовий зміст поняття «фрактальність космічного об’єкта» 

В міжнародному космічному праві також немає єдиного підходу 

до визначення цього поняття, хоча термін «фрактал» доволі часто вжи-

вається серед наукової спільноти. Саме ця обставина, безперечно, ак-

туалізує проблему визначення правового змісту поняття «космічна 

фрактальність». 

Системного наукового обґрунтування стосовно терміну «космічна 

фрактальність» не було здійснено на міжнародно-правовому рівні, 

проте в певних наукових колах обговорюються ці питання. Серед та-

ких спроб можна назвати міжнародну Конвенцію про міжнародну від-

повідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами (1971 р.) [90] 

та Конвенцію про реєстрацію об»єктів, що запускають у космічний 

простір (1974 р.), відповідно до яких під космічними фракталами варто 
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розуміти ментально-ціннісні складові частини космічного об’єкта, а 

також засоби його доставки в космічний простір. Таким чином, вказані 

конвенції не дають повної відповіді стосовно визначення «космічна 

фрактальність». Таке визначення вироблено концепцією міжнарод-

ного космічного права і зводиться до того, що ментальні (ідеологічна 

свідомість, мова, правова культура) фрактали як феноменологія тех-

нічних пристроїв, створених людиною, призначені для «атомізовано-

го» використання в космічному просторі, оскільки сама людина і є «не-

бесним тілом», що фракталами мікро-макрокосмосу, створює штучні 

супутники Землі, автоматичні і пілотовані кораблі та станції, ракети-

носії тощо. Передусім, Конвенція 1962 року про створення Європейсь-

кої організації з розробки ракет-носіїв, у ст. 19 якої космічний об’єкт 

визначений як «апарат, призначений для виведення на орбіту супут-

ника Землі або іншого небесного тіла, або для польоту по іншій траєк-

торії в космічному просторі» [118, c. 25]. В 1971 році на Всесвітній ад-

міністративній конференції радіозв’язку космічний об’єкт був ототож-

нений з космічним кораблем і визначений як «створений людиною за-

сіб пересування. Призначений для запуску за межі основної частини 

земної атмосфери» [88, c. 234]. 

У сучасних правових джерелах існують два основних підходи до 

визначення космічного об’єкта, основаного фрактальною ментальніс-

тю: функціональний і просторовий. Прихильники функціонального під-

ходу звертають увагу на технічні характеристики космічних апаратів і 

на їх суттєві відмінності у цьому відношенні від повітряних суден, які 

використовують при польоті властивості повітря таентропійних проце-

сів у балістиці польоту. При цьому, на наш погляд, не враховуються в 

системі кібербезпеки належною мірою перспективи створення аерокос-

мічних об’єктів. здатних автономно злітати і підниматися в космос з 

поверхні землі та здійснювати посадку аналогічно повітряним судам. 

Також варто визначати в методологічному аналізі кібербезпеки як 

космічної фрактальності просторовий підхід, що здійснює навігаційну 

діяльність відповідного космічного об’єкта. 

З метою позначення осіб, які здійснюють космічні польоти і пере-

бувають на борту космічних об’єктів або на небесних тілах, в угодах з 

міжнародного космічного права використовуються різні терміни: 

«космонавти», «екіпаж», «персонал», «представники», «особи на бор-

ту космічного об’єкта». Це, однак, не означає, що міжнародне космічне 
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право встановлює відмінності у правовому режимі осіб, які здійсню-

ють космічні польоти, в залежності від виконування ними функцій або 

будь-яких інших ознак. Незалежно від того, є такі особи військовими 

чи цивільними, управляють вони космічним кораблем, безпілотним лі-

тальним пристроєм у вигляді «дрона» або виконують науково-дослід-

ницькі функції, а також незалежно від їх національної належності, усі 

вони, з точки зору міжнародного космічного права мають однаковий 

статус космонавтів. На відміну від положень морського і повітряного 

права, в яких визначається відмінність між екіпажем і пасажирами суд-

на, в космічному праві такої відмінності на даний час не існує. Проте 

в майбутньому, за умов здійснення регулярних космічних подорожей 

прогнозовано, що може з’явитися необхідність у виробленні і встанов-

ленні особливого правового режиму пасажирів космічних кораблів. 

Адже космічний пристрій,зокрема штучний супутник Землі, вико-

ристання якого регулюється нормами національного права. лише за 

певних умов (запуску в космічний простір або спорудження відповід-

ного об’єкта у ньому) стає об’єктом міжнародного космічного права. 

Саме з моменту запуску космічного об’єкта або створення такого 

об’єкта в космічному просторі. включаючи небесні тіла, виникають 

пов’язані з ним міжнародно-правові відносини. які тривають до при-

землення космічного об’єкта на території держави, яка його запустила, 

або згорання при входженні в щільні шари атмосфери [178, c. 201]. 

Згідно Конвенції 1975 року про реєстрацію об’єктів, що запуска-

ються в космічний простір, держави направляють на ім’я Генерального 

секретаря ООН інформацію не лише про запущені космічні об’єкти, а 

й про об’єкти, які, будучи виведеними на орбіти навколо Землі, більше 

не перебувають на цих орбітах. Надання такої інформації означає 

підтвердження факту припинення міжнародних правовідносин, пов’я-

заних з польотом конкретного космічного об’єкта. 

Для застосування норм міжнародного космічного права важливе 

практичне значення має питання про те. чи відносяться до космічних 

об’єктів і тим самим чи підпадають під сферу дії Конвенції про реєст-

рацію об’єктів, що запускаються в космічний простір 1975 року, а та-

кож інших міжнародних угод по космосу літальні технічні пристрої 

(апарати), які. будучи виведені на навколоземну орбіту і не здійснили 

повного витка (так званий частково орбітальний політ), повертаються 

на Землю. На думку окремих фахівців у галузі космічного права поло- 



 
133 

 

ження міжнародних угод по космосу поширюються лише на такі лі-

тальні технічні пристрої (апарати), які здійснили повний виток по на-

вколоземній орбіті. Саме так цими фахівцями сприймається, зокрема, 

норма п. 1 ст. ІІ Конвенції 1975 року, в якій міститься зобов’язання ре-

єстрації космічного об’єкта, що запускається на орбіту «навколо Землі 

або далі в космічний простір». У цьому відношенні частково орбіталь-

ний політ порівнюється з суборбітальними польотами міжконтинен-

тальних балістичних ракет (МБР), на які не поширюється дія положень 

Конвенції 1975 року про реєстрацію об’єктів, що запускаються в кос-

мічний простір, а також інші міжнародні угоди по космосу. 

У свою чергу, для такого порівняння, на наш погляд, як в юридич-

ному, так і в технічному відношеннях немає достатніх правових під-

став, оскільки стосовно часткового орбітального польоту космічного 

об’єкта наявність на його борту ядерної зброї стало б порушенням по-

ложень Договору 1967 року про заборону розміщувати в космосі ядер-

ну зброю. 

Кіберубезпечення як нерозповсюдження зброї масового зни-

щення космічним об’єктом 

З огляду кіберубезпечення як нерозповсюдження зброї масового 

знищення фрактальність космічного об’єкта дозволяє здійснювати ор-

бітальний політ згідно міжнародних угод по космосу. Це сьогодні ви-

клиає нагальну потребу в її актуалізації, оскільки в такому різновиді 

космічного об’єкту як міжконтинентальна балістична ракета основним 

видом зброї масового знищення є ядерна зброя. Така зброя основана 

на використанні енергії, що фрактально виділяється (розщеплюється) 

при ланцюгових реакціях ділення важких ядер відповідних ізотопів 

урану і плутонію або при термоядерних реакціях синтезу легких ядер 

ізотопів водороду (дейтерію тритію) в більш важкі, наприклад ядра ізо-

топів гелія. 

В цьому контексті правове рішення України остаточно позбутися 

ядерної зброї пов’язувалось із принциповістю положень про без’ядер-

ний статус та миролюбивне спрямування зовнішньої політики держави 

в галузі космосу було зафіксовано на той час у таких основоположних 

документах, як Декларація про державний суверенітет, Акт про неза-

лежність України, «Основні напрями зовнішньої політики». 

Крім того, варто зосередити увагу, що у конвенції 1975 року про 

реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір слідом за 
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Договором 1967 року про принципи діяльності держав з дослідження і 

використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні 

тіла (ст. VІІ і VІІІ) та Конвенцією 1972 року про міжнародну відпові-

дальність за шкоду, завдану космічними об’єктами (ст. 1). міститься 

положення про космічні об’єкти та їх «конструктивні елементи». 

У розумінні «конструктивні елементи» космічного об’єкта в між-

народно-правових угодах по космосу необхідно зазначити телеметрич-

ну апаратуру як аерокосмічний зв’язок , енергетичне живлення, а та-

кож інше електронне обладнання для ефективного функціонування 

означеного об’єкта. Разом із тим, у Конвенції 1975 року, так само як і 

в Конвенції 1972 року, до змісту поняття космічного об’єкта включено 

«засіб його доставки і його частини». 

За умов створення Мінародної космічної станції перед державами-

учасниками постала дилема: вважати міжнародну космічну станцію 

космічним об’єктом, а її складові «конструктивними елементами» 

цього об’єкта або розглядати її як сукупність різних космічних 

об’єктів. що підлягають окремій реєстрації. Питання було розв’язане в 

Угоді про міжнародну космічну станцію. Підписаній у Вашингтоні 

29 січня 1998 року урядом Канади, урядами 11 держав — членів Євро-

пейського космічного агентства, урядами Японії, Росії та США [73, 

c. 23]. Згідно зі ст. 5 цієї Угоди кожен партнер «реєструє в якості кос-

мічних об’єктів належні їм орбітальні елементи… ». 

Фрактально виражені питання гуманності про «конструктивні еле-

менти» космічних об’єктів або частини засобів їх доставки безпосеред-

ньо пов’язане з проблемою визначення юридичної природи так званого 

космічного сміття. Сьогодні в спеціальній літературі існує два підходи 

в цьому питанні, оскільки одні автори вважають, що таке сміття по-

винно класифікуватись як космічний об’єкт або його частина. Адже 

космічний об’єкт, який вийшов із ладу або з-під контролю, а також 

розпався в результаті вибуху на уламки, не повинен розглядатися в 

якості космічного об’єкта або його частин. Тому будь-які збитки, за-

вдані таким космічним сміттям, виявляться поза сферою дії Конвенції 

1972 року про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну кос-

мічним об’єктом. 

При цьому, на думку значної кількості правознавців (С.Горов. 

Б.Ченг, Е.Жукова) космічне сміття повинно охоплюватися поняттям 

космічних об’єктів та їх частин. 
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Визначення правових режимів фрактальної діяльності косміч-

них об’єктів 

В системі міжнародного космічного права питання щодо визна-

чення змісту поняття «космічне право» є дискусійним за змістом. Тому 

необхідно підкреслити, що у ході обговорення цього питання в нау-

ково-технічному підрозділі Комітету ООН по космосу в 1997 році було 

запропоновано визначення поняття космічне сміття. У цьому зв’язку 

основна увага акцентувалась на не функціонуючі штучні космічні 

об’єкти, включаючи їх фрагменти і частини, нездатні відновити свою 

діяльність. А також про те, що можливість здійснити ідентифікацію 

його власника не має бути принциповою [88, c.74]. 

Також викликало дискусію про правову природу щодо появи 

транспортних космічних апаратів багаторазового використання типу 

«Спейс Шатл», оскільки квітенсенцією результатів цієї дискусії стала 

узгоджена позиція з означених питань. Однак, на погляд окремих пра-

вових дослідників, при входженні в щільні шари атмосфери космічні 

човники повинні розглядатися в якості повітряних літальних апаратів, 

оскільки на цьому етапі польоту використовується реакція повітря. З 

метою недопущення розбіжностей у даному питанні, керівництво На-

ціонального аерокосмічного агентства США (НАСА) виступило з офі-

ційним роз’ясненням, що спуск з космічної орбіти на Землю «Спейс 

Шаттл»суттєво нічим не відрізняється від спуску звичайного косміч-

ного корабля і в цьому відношенні «Спейс Шатл» на всіх етапах по-

льоту повинен розглядатися в якості космічного об’єкта. Відповідно, 

правовий режим даного об’єкта під час спуску і посадки визначається 

нормами міжнародного космічного права. 

Класифікація космічних об’єктів 

За означених обставин космічні об’єкти можна класифікувати за 

різними критеріальними напрямками. Це залежить від наявності чи 

відсутності екіпажу, що поділяють космічні об’єкти на дві основні 

групи: автоматичні і пілотовані. За територіальним виміром як місцем 

діяльності такі космічні об’єкти поділяються на навколоземні орбі-

тальні та міжпланетні. У чинному міжнародному космічному праві, на 

відміну від міжнародного повітряного або морського права. космічні 

об’єкти військового призначення не виокремлюються в особливу пра-

вову категорію. У цьому виявляється специфічна особливість міжна-

родного космічного права порівняно з міжнародним морським і повіт- 
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ряним правом. У якому, відповідно, військові кораблі і військові літаки 

користуються особливим правовим режимом, відмінним від торгових 

судів і цивільної авіації. 

У цьому відношенні не виклиає сумнівів, що найбільш прозоро 

розмежування автоматичних («дронів») і пілотованих космічних об’єк-

тів, на наш погляд, проведено в Угоді 1968 року про рятування космо-

навтів, повернення космонавтів і повернення об’єктів, запущених у 

космічний простір. Особливістю пілотованих космічних об’єктів є 

ментальна специфіка їх міжнародно-правового статусу залежно від 

цільового призначення і місця діяльності. Тому уявляється можливим 

розрізняти три різновиди таких об’єктів: космічні кораблі, заселені ор-

бітальні станції, заселені станції на небесних тілах. 

Правове становлення жінки у космічній галузі як фрактальне 

забезпечення кібербезпеки 

Сучасний розвиток космонавтики спонукає до рішучих дій гендер-

но-правові аспекти, оскільки сучасна жінка не може стояти осторонь 

глобальних проблем людства та світового розвитку правової думки. 

Тому сьогодні не виникає жодних зайвих питань чи емоцій, коли зу-

стрічається жінка-підприємець, жінка-науковець чи жінка-космонавт. 

В історії розвитку дослідження космічного простору можна умов-

но виділити чотири етапи вирішення фрактально правових проблем 

виходу в космічний простір, здійснення польоту людини в Космос, на-

дання правової можливості довготривалого космічного польоту, вихід 

людини у відкритий Космос. Проте сьогодні можна виділити ще один 

етап — правове становлення жінки у космічній галузі як фрактальне 

забезпечення кібербезпеки. Цей етап можна характеризувати триваліс-

тю та неоднорідністю. На перших порах «жінка як концепція для кос-

мічних досліджень не існувала» [85, c. 33]. Проте з часом прийнято 

правове рішення щодо проведення психологічного експерименту зі 

змішаним екіпажем «Замкнутий простір». 

В ході експерименту було встановлено підвищення конфліктності, 

в результаті чого екіпажі змішаного типу були визнані не перспектив-

ними. Першим правовим проривом можна вважати політ першої жін-

ки-космонавта, яка пройшла повний курс підготовки для польотів на 

кораблях типу «Восток», Валентини Володиміривни Терешкової. 16–

19 червня 1963 року на космічному кораблі «Восток-6» з тривалістю 

польоту 2 доби 22 години та 50 хвилин [85, c. 37]. Оскільки вона пере- 
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несла політ досить важко, і це, мабудь, стало однією з причин того, що 

наступний політ жінки в Космос відбувся лише через 19 років. 

За таких умов багаторазово наголошувалося на неспроможності та 

ірраціональної обтяжувальності жінки на тлі складних екстремальних 

умов космічного польоту, на що заперечували жінки-космонавти. Ана-

лізуючи причини провалу експерименту «Замкнутий простір» було ви-

явлено, що конфліктність на борту імітованого космічного судна ви-

никла в силу належної кваліфікації жінки, що певною мірою «зачіпала 

чоловічу гідність командира екіпажу» [85, c. 48]. 

Таким чином, сьогодні в космічній галузі були відкриті нові мож-

ливості, технології, горизонти, зокрема в США вже 25 відсотків астро-

навтів становлять жінки. Саме на сучасному етапі розвитку космонав-

тики можна озвучувати три фрактально виражені види космічних 

об’єктів: пілотовані кораблі, заселені орбітальні станції. заселені стан-

ції на небесних тілах. До конструктивних елементів космічних об’єктів 

варто віднести такі важливі пристрої як: медично-телеметричні, що до-

зволяють якісно контролювати стан серцево-судинної системи космо-

навтів у процесі довготривалих космічних польотів. При цьому необ-

хідно вважати космічними об’єктами поруч із неземними об’єктами ін-

фраструктури також і об’єкти наземної інфраструктури як одне ціле в 

теорії фрактальності.Саме така фрактальність космічного об’єкта, ви-

ходячи із гуманних намірів природознавства, є кіберубезпеченням у 

системі міжнародного права. 

Контрольні запитання 

1. Чому діяльність спецслужб є нагальною потребою у системі фі-

нансового права? 

2. Розкрийте Сирію як предмет геополітичної «гри» у фінансово-

правовому полі. 

3. Дайте визначення сучасних гібрідних воєн. 

4. Чому сучасні безпілотні літальні обєкти («дрони») є актуальни-

ми для фінансового права? 

Теми рефератів 

1. Діяльність спецслужб України як потреба у фінансово-правових 

інтересах держави. 

2. Проблема нерозповсюдження зброї масового ураження. 
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5.1. Новий космічний порядок у фінансовому праві 

країн світу 

Сучасний розвиток інформаційних технологій, що використовує в 

критеріальній основі кожна особа, держава та в цілому соціум, знач-

ною мірою сприяє зміцненню глобального іміджу в постсучасності. 

При цьому, метою глобального іміджу є забезпечення ефективності та 

збалансованої діяльності світової політики як на державному рівні, так 

і у громадському житті з подальшим використанням ціннісно-смисло-

вих пріоритетів у життєвих імперативах. 

Як свідчить вітчизняна практика, основною причиною, що розкри-

ває, зокрема розвиток іміджу держави, є відсутність законодавчо вре-

гульованих механізмів забезпечення відповідних інформаційних обмі-

нів. Саме такі комунікативні зв’язки здійснювали б якість адміністра-

тивно-правових рішень у системі іміджу державної політики. Адже мо-

дернізація державної політики в Україні прогнозує «створення дієвих 

комунікативних підрозділів замість діючих відділів із взаємодії з гро-

мадськістю, яких на Заході давно вже не існує: громадяни — платники 

податків, вважають недоцільним витрачати спільні кошти на власну 

рекламу» [4, с. 18]. З огляду на це, в Україні поки що відсутній систем-

ний інформативний характер стосовно убезпечення громадськості та 

налагодженні поліфункціональних оперативних зв’язків із засобами 

масової інформації як система превентивних заходів енергетичної без-

пеки. Тому, в сучасних умовах інтеграції з усім світом набувають імі-

джу ті країни, в яких поруч із зростанням економічного потенціалу та 

якості життя, належне місце посідає духовний капітал мудрості її 

особи. При цьому, моральна свідомість, в якій наріжним каменем є гід-

ність, відіграє консолідуючу роль у сучасному інформаційному соціу-

мі як психоаналітична складова енергетичної безпеки. 

Так, наприклад, у Німеччині через мережу Інтернет приймаються 

прохання від студентів про надання їм фінансової допомоги. «Впрова-

дження служби планування поїздок призвело до 15-відсоткової еконо- 
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мії всіх транспортних витрат і до 50-відсоткової економії адміністра-

тивних витрат» [177, c. 463]. 

У свою чергу, в Естонії функціонує інтернет-портал «сьогодні ви-

рішую я», за допомогою якого громадянин республіки може взяти 

участь в управлінні державою — висловити свою думку про поточні 

процеси у країні, запропонувати поправки до законопроектів тощо. 

Цей портал також дозволяє користувачу голосувати [177, с. 465]. 

Мотиваційні передумови глобального іміджу 

Визначальну роль у процесі глобального іміджу як світового 

впливу відіграє мотиваційні передумови, що створюють сукупну мат-

рицю рушійних сил, які спонукають людину (людей, людство) до ви-

конання відповідних дій. З огляду філософії людини мотивація — це 

діалектичний процес необхідного усвідомлення вибору того чи іншого 

типу діяльності в результаті всебічного впливу зовнішніх (стимули) і 

внутрішніх (мотиви) факторів. 

З огляду глобального іміджу мотивація визначається як функція 

управління (керівництво, контроль), завдання якої — створити у під-

леглих (впливових людей) стимули до життєвого світу з повноцінною 

віддачею з метою задоволення потреб та інтересів. Таке мотиваційне 

ядро сьогодні надзвичайно важливе для країн ЄС та Близького Сходу. 

Виходячи із сучасного глобального природоенергетичного ком-

плексу, газова труба, що прокладається через турецький простір, є од-

нією із мотиваційних сил для глобального іміджу. Тому постає на-

гальне питання, хто ж буде серед країн ЄС та Близького Сходу лідерам 

«газової труби»? Чому так оперативно Президент Франції Макрон про-

вів переговори з В.Путіним та П.Порошенком? При цьому, саме еко-

номічні, політичні, військові мотивації як цільова активність станов-

лять стратегічну панораму в системі глобального іміджу як єдиного 

діалектично взаємообумовленого соціального організму. 

З цього приводу варто акцентувати увагу на те, що Девід Мак-

клелланд виокремлює три основні мотиви досягнення — прагнення 

домогтись найкращого вирішення складних проблем; мотиви афіліа-

ції — потреба в налагодженні шляхетних стосунків з оточуючими; мо-

тиви влади — прагнення впливати на поведінку інших людей. Існують 

оптимальні співвідношення для тієї або іншої діяльності, проте висока 

мотивація досягнення у більшості випадків є бажаною і навіть необ-

хідною [28, с. 218]. 
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В 1961 році у своїй праці «Суспільство досягнення» Д.Макклелланд 

висунув припущення стосовно мотивації, що є досягненням економіч-

ного процвітання. На наш погляд, визначивши ступінь виразності від-

повідного мотиву в суспільстві, можна з вірогідністю передбачати тен-

денцію капіталу мудрості народів світу. У цій площині на межі соціаль-

них та вітчизняних потреб знаходиться клас «гібридних потреб» — ет-

нічні потреби як потреба «гібридної війни» на Сході України, «оскільки 

«без потреби слідувати нормам, прийнятим в даному суспільстві, існу-

вання соціальних потреб було б неможливим» [155, с. 87]. 

Місце України у природноенергетичному світовому ресурсі 

Сьогодні в надрах України виявлено близько 20 тис. родовищ і 

проявів 117 видів корисних копалин, з яких 8231 родовищ 97 видів ко-

рисних копалин має промислове значення і враховано Державним ба-

лансом запасів. Мінерально-сировинні ресурси України значною мі-

рою зумовлюють державний поділ праці. Адже Україна за потенцій-

ною вартістю підтверджених видобувних запасів корисних копалин, у 

надрах займає 12 місце у світі (2,2 % потенційної вартості світових за-

пасів). При цьому, необхідні розвідані родовища, що мають промис-

лове значення, можна розподілити залежно від їх розмірів, якості ко-

рисних копалин, екологічних, економічних та інших умов їх промис-

лового використання. Із загальної кількості розвіданих родовищ, що 

знаходяться в експлуатації, потужні становлять 9,6 %, середні — 

27,7 %, малі — 67,6 %. Щорічно видобувається з потужних родовищ 

понад 51 % мінеральної сировини, 24 — з середніх і лише 25 % — з 

малих родовищ [160, с. 165]. 

Разом з тим, визначаючи у світовому процесі необхідно досягти 

міжнародного консенсусу, на основі якого постає демократична дер-

жава саме якість адміністративно-правового забезпечення принципу 

демократії виступає одним з найважливіших об’єктивних показників 

успішності міжнародної інтеграції серед країн світу, в тому числі по-

дальшої інтеграції України до ЄС. 

Суттєвим моментом забезпечення паливно-енергетичного комп-

лексу України є енергозбереження, модернізація та його реструктури-

зація, залучення інвестицій тощо. Принагідно зазначити, що нафта з 

Перської затоки у Європу йде через Суецький канал, так і навколо Аф-

рики. Це складає відповідно 11 800 км та 32 000 км до нафтового ком-

плексу в Ротердамі. Шлях доставки нафти через територію Турції та 
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України у 2–3 рази коротшій. При цьому необхідно враховувати мож-

ливість переробки значних обсягів нафти на вітчизняних нафтопере-

робних підприємствах. Так, відстань транспортування нафти з Кіркука 

(Іран) до Кременчуцького нафтопереробного підприємства складає 

2 930 км, тоді як існуючий шлях постачання нафти з Росії нафтопро-

водами дорівнює 4 000 км. 

У цьому напрямку повинні здійснюватись цільові форми фінан-

сово-економічних механізмів у рамках законодавчих аспектів: 

1) податкової політики — шляхом звільнення від оподаткування, 

податкових снижок, диференційованих податкових ставок, введення 

пільгових податків та зборів; 

2) амортизаційної політики — шляхом установлення скорочених 

термінів амортизації нової техніки, що підвищує надійність енергопо-

стачання та енерговикористання; 

3) страхової політики — шляхом створення та підтримки страхових 

компаній, які страхують від ризиків стосовно постачання паливно-енер-

гетичних ресурсів, зокрема порушення стабільного енергопостачання; 

4) інвестиційна політика — шляхом залучення та заохочення до-

даткових інвестицій, у тому числі приватних та іноземних, для фінан-

сування проектів, спрямованих на підвищення енергетичної безпеки 

України. 

На сучасному етапі геополітичного та економічного розвитку з 

огляду нафтогазовидобування та використання існують об’єктивні 

внутрішні та зовнішні причини загроз, зокрема енергетичній безпеці 

Україні, серед яких визначальними є: 

 недостатня ресурсна забезпеченість власного нафтогазовидобутку 

через істотне відставання геологорозвідувального виробництва від 

вимог і потреб розвитку галузі; 

 обмеженість джерел надходження нафти і газу в Україну; 

 зниження ступеню надійності та технічної безпеки експлуатації 

нафто- та газопровідної системи. При цьому їх незавантаженість, 

потужності та низькі темпи реконструкції з метою забезпечення 

глибини переробки нафти до 75 %; 

 успадкованість структури споживання паливно-енергетичної здо-

бутку, яка значною мірою зорієнтована на природний газ і нафту; 

 надмірна обтяжливість економіки держави енергетичними вироб-

ництвами, що таким чином виснажує природне багатство Землі; 
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 відсутність пристосованого до ринкових умов і створеного на ци-

вілізованих засадах ринку енергоносіїв [84, с. 57]. 

Для цього потрібно здійснити диверсифікацію джерел постачання 

нафти і газу в Україну з Азербайджану, Казахстану, Іраку, Ірану, Сірії, 

Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Алжиру, Лівії, Нігерії, Ту-

нісу, країн басейну Північного моря (Голандії, Норвегії). 

Таким чином, глобальний імідж у сучасному світовому процесі бу-

дується на інформаційно-аналітичній підтримці відвернення кризових 

явищ, що передбачає, в свою чергу, в паливно-енергетичному ресурсі 

створення методології оцінки ризику як феноменальних рецепцій муд-

рості особи, держави, суспільства. Це, насамперед, створення систем 

космічного моделювання та моніторингу методами дисперсії та ентро-

пії, а також формування систем попередження та запобігання загрозам 

(ризикам). 

Міжнародні питання ризиків в енергетичній безпеці 

У сучасну епоху глобалізаційних змін актуального значення набу-

вають міжнародні відносини, оскільки світ ризику стрімко еволюціо-

нує. За цих умов важливим постає необхідне усвідомлення саме кри-

теріальної системи оцінювання світових ризиків, що ефективно забез-

печує здоров’я та добробут людства (людей, людини) від будь-яких не-

гативних впливів (катаклізмів, катастроф, терактів тощо), а також на-

дає упевненості в майбутньому. 

При цьому мають бути різноманітні критеріальні показники рівнів 

імовірних процесів впливу на свідомість окремої особи, народу, етно-

су, нації тощо. 

У цьому напрямку необхідно розробити методологічні аспекти, в 

яких мають бути на практиці методики і чіткі рекомендації, пропозиції 

щодо технологічного (інструментального) характеру визначення (сту-

пеня) ризику. 

У свою чергу, за політики-географічним характером світові ри-

зики залежать від ментальної репрезентації в сучасних умовах мульти-

культуралізму, а саме: свідомості, мови, етносу тощо, в якому симво-

лічний капітал культури відіграє провідну роль, що залежить від муд-

рих рішень окремої особи, народу та суспільства. 

Безперечно, що також вплив метеополя на поведінку особи, дер-

жави та суспільства має неабиякий характер, оскільки людина за при-

родою сутністно — це відкрита (прозора, явна) космічна інформаційна 
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система, яка має постійно убезпечувати себе від будь-яких загроз з ме-

тою вияву ступеню вірогідності відповідних ризиків та їх ідентифіку-

вати (категоризувати, угрупувати, систематизувати). 

В контексті викладеного варто зазначити, що міжнародна політич-

на реакція на ризик сприяє зниженню числа повторюваності несподі-

ванок, а також якості убезпечення особи, держави та суспільства від 

будь-яких загроз (негативного впливу). Для цього потрібно розробити 

концептуальні дії щодо превентивних заходів у системі ризикових про-

цесів, а саме: системно аналізувати, виявляючи несподівані події і ви-

користовувати дисперсійний та ентропійні методи математичного мо-

делювання в теорії випадкових функцій і надавати критеріальну оцінку 

ефективності в неймовірних діях, формувати феномен імперативу мо-

дернізації страху. 

Імператив модернізації страху 

Сучасні нанотехнології хоч і дозволяють людству повною мірою 

полегшувати життя саме на фізичному рівні. Проте інформаційний 

простір для критичного мислення таких людей має обмежений харак-

тер, що когнітивно прискорює ризикові процеси в людському організ-

мі і у підсвідомих актах мозку накопичується ентропійна енергія 

страху. Таким чином, не генерується інноваційна матриця добротвор-

чого потенціалу окремого суб’єкта, що визначає параметри оптималь-

ного розподілу людського капіталу. 

Адже в сучасних умовах світових інформаційних війн феномен ім-

перативу модернізації страху має нагальне значення, оскільки постає 

гостра проблема нерозповсюдження зброї масового знищення. У 

цьому сенсі, невід’ємну роль відіграє такий чинник як розподілення 

світових енергозберігаючих ресурсів у вигляді природної сировини. 

Саме з цією метою США активно застосовують економічні санкції 

проти Росії, Північної Кореї, Ірану тощо. 

Особливості математичних методів у ризикових процесах 

У цьому сенсі є спроба обґрунтування доцільності використання 

математичних методів для аналізу ризикових процесів у міжнародній 

системі та глобальному розвитку. Адже використання математичного 

інструментарію передбачає аналіз чисельних еквівалентних складових 

ризикових процесів у міжнародних питаннях. При відсутності таких 

компонентів, вони вводяться штучно методом експертних оцінок чи 

парним порівнянням. 
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Для аналізу основних ознак глобальних ризиків варто використо-

вувати такі міжнародні інституції як: «Навчально-науковий інститут 

міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної академії 

управління персоналом» та «Міжнародну кадрову академію», що до-

сліджують особливості превентивних процесів у країнах світу. 

При цьому слід використовувати наступні критерії оцінювання: 

 ментально-ціннісні орієнтири. Розглядається демократичний ха-

рактер і надійність державної системи, незалежності, ефективності 

адміністративно-правового забезпечення, а також демократичний 

контроль над військовими, правоохоронними формуваннями та 

спецслужбами; 

 освітянський процес, у якому вивчається розвиток освітньої систе-

ми та участі осіб серед числа вітчизняних та іноземних студентів; 

 інформаційне суспільство. Оцінюється духовний капітал особи, 

держави, в якому знання є рушійною інтелектуальною силою; 

 корупція (спекуляція). Досліджується громадська думка стосовно 

корумпованості влади, бізнес-інтереси провідних політиків країн, 

якість антикорупційних ініціатив. 

Використовуючи базу оцінок і рейтингів країн, зокрема Німеч-

чини, Чехії, Польщі тощо, можна визначити загальні тенденції проті-

кання превентивних процесів у бідь-яких країніх світу. Враховуючи 

циклічність в координатах людиноцентризму та людинокосмізму, а та-

кож впливу метеополя на свідомість як експертних оцінок, варто об-

рати метод тренд-соціокомунікативного моделювання, що основується 

на «рядах Фур’є». Цей «ряд Фур’є» є способом здійснення довільної 

складної функції сумою простіших. У загальному випадку кількість та-

ких функцій може бути нескінченною, що враховується при розрахун-

ку, оскільки вищою стає кінцева точність представлення даної функції. 

В більшості випадків якістю найпростіших використовуються триго-

нометричні функції синуса і косинуса. Саме в цьому випадку ряд 

Фур’є називається тригонометричним, а обчислення такого ряду вва-

жається розкладом на гармоніки. 

При цьому, ряд значень, узятих за часовий період, називається чис-

ловим рядом, що складається з наступних складових: 

 тренду, що вказує на загальний тип змін в історичних даних; 

 метеоколивань навколо тренду, що виникають на регулярній при-

родній основі (кліматичних умовах та географічному середовищі); 
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 циклічних коливань у вигляді пасіонарності та біфуркацій як від-

повідних фаз зі стандартним циклом ділової активності; 

 випадкових коливань в ентропійній системі. Це непередбачені ви-

падково-закономірні коливання, що є присутніми у більшості 

реальних часових рядів. 

Аналіз таких коливань можна використовувати для обчислення 

ймовірних помилок і оцінки надійності застосування моделі прогно-

зування. 

Таким чином, універсальна форма запису часового ряду має вигляд: 

𝑌(𝑡) = 𝑇(𝑡) + 𝑆(𝑡) + 𝐶(𝑡) + 𝜉(𝑡), 

в якому: 

𝑇(𝑡) — тренд (довгостроковий вектор розвитку); 

𝑆(𝑡) — сезонна компонента (вплив метеополя); 

𝐶(𝑡) — циклічна компонента; 

𝜉(𝑡) — ентропійна компонента (випадкові коливання). 

Динамічні ряди описують зміни часових даних. У більшості випад-

ків аналіз таких моделей зводиться до виділення детермінованої і ви-

падкової складової в системі ентропії. При аналізі детермінованої 

складової виділяють наступні компоненти: 

 тренд (𝑡𝑟); 
 метеоскладову (𝑆); 
 циклічну складову (C) 

𝑑 = 𝑡𝑟 + 𝑆 + 𝐶 

У трендовій моделі знаходять математичний вираз, в якому зна-

чяться необхідні характеристики. Якщо коефіцієнт детермінації біль-

ший за |0,5|, то додається лінія тренду та визначається форма рівняння. 

Якщо коефіцієнт детермінації менший за |0,5|, то проводиться згла-

джування вихідного ряду. Після згладжування за допомогою пакету 

додається лінія тренду та визначається форма рівняння. Вибирається 

найпростіша форма рівняння тренду (іноді за рахунок погіршення ко-

ефіцієнту детермінації). Якщо спостерігається лінійна залежність, тоді 

або залишається знайдена форма рівняння тренду, або проводиться лі-

неаризація та регресійний аналіз. 

Із вихідного ряду видаляється тренд і залишаються лише метеоко-

ливання, вивчають їх і підбирають математичний закон їх зміни. 
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Прогнозується поведінка особи та окремої держави як результа-

тивна ознака за узагальненим рівнянням, що складається з трендової, 

циклічної та ентропійної складових. 

Циклічна компонента вивчається тільки для рядів, які не мають 

тренду. Тому у дослідженні, при аналізі циклічної компоненти було 

видалено тренд за формулою: 

𝑍(𝑡) = 𝑌(𝑡) − 𝑡𝑟 

Після видалення тренду необхідно перейти від абсолютного часу 

до штучного. 

Доцільним є заданий час перевести у радіанну міру за формулою: 

𝑡∗ =
2𝜋

𝑁
𝑡. 

Оскільки недоліком авторегресії є вплив метеополя на свідомість 

людини (людей, людства) як вияву космогенних факторів, то за фор-

мулою Беселя знаходяться коефіцієнти 𝑏𝑘, 𝑎𝑘, 𝑎0, при обмеженні по 

кількості гармонік — 𝑁2. 

𝑎0 =
1

𝑁
∑ =

𝑛

𝑖

1𝑍𝑡 

𝑎𝑘 =
2

𝑁
∑ =𝑛𝑖 1𝑍𝑡

∗ cos 1𝐶𝑡 [44, с. 752]. 

Таким чином, побудова стратегічної панорами в іміджології краї-

нознавства супроводжується застосуванням системно інтуїтивної та 

раціональної компонент феноменальної свідомості, а також прийомів 

математичного моделювання. При цьому повинна зберігатись логіко-

семантична структура такої феноменальної свідомості як суттєвої по-

треби людини в соціумі 

Перспективи бачення нового космічного порядку в філософії 

країнознавства: кібербезпечні виміри 

Одним із основних пріоритетів глобалізованого світу є процес 

створення кібербезпеки та впровадження її в свідомість кожної особи, 

держави та соціуму. Виходячи із нестабільності соціального розвитку, 

варто визначити, що інформологія — це системно-діяльнісне явище, 

спрямоване на оволодіння інформаційно-інтелектуальним ресурсом у 

лексико-семантичному полі розширеної свідомості. 

У цьому сенсі кібербезпека як структура основи інформології міс-

тить у собі розробку і реалізацією інноваційних технологій, систем 
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акумуляції і передачі даних, що забезпечують вичерпне та своєчасне 

використання інформації та знань з метою убезпечення від будь-яких 

загроз у різних сферах діяльності людини (людей, людства). Іншими 

словами, кібербезпека означає — створити ефективно діючі умови для 

вирішення особистих і суспільних проблем. Адже сьогодні інформо-

логія виступає як важливий інноваційний феномен, що перебуває в 

процесі глобалізації. Це, в свою чергу, надає можливість кібербезпеці 

як соціотехнічному пріоритету світу виділити чотири основні пріори-

тетні напрямки: електронізацію, комп’ютерізацію, медіатизацію та ін-

телектуалізацію. Також це є критеріальним оператором ентропії (неви-

значеності досвіду з кінцевим числом можливих результатів) у теорії 

випадкових функцій. 

При цьому, електронізація є широкою можливістю насичення лю-

динорозмірних систем відповідною технікою у космічній інформацій-

ній системі, що облегшує доступ до певної інформації і, таким чином, 

кібер-убезпечує діяльність людини. Адже сьогодні без комп’ютера сам 

процес інформології уявляється немислимим. 

В силу означеного глобальна й мобільна комп’ютерізація веде до 

наступної стадії розвитку кібербезпеки — це медіатизація, що є проце-

сом комунікативних взаємодій людей і географічних регіонів на основі 

убезпечення новітніми інформаційними технологіями. 

Крім того, інтелектуалізація як людський ресурс кібербезпеки по-

роджує проблему не управління інформацією, а проблему інформацій-

ного управління системами різного рівня складності. Саме форму-

вання нового космічного порядку, в якому має місце трансформація 

знань в інформаційні ресурси з огляду врахування рівня розвитку всіх 

сегментів інформології, сприяє вирішенню насущних завдань. 

За цих умов і складається новий космічний порядок у системі кі-

бербезпеки, в якому здійснюється модернізація пріоритетів світової 

політики на базі нових технологій та інформаційної структури. 

Відображення модернізації в постучасності визначається здатніс-

тю до постіндустріальних трансформацій на основі діалектичного по-

єднання локального й універсального, зміцненням соціально-політич-

них і культурних особливостей, збереженням суверенітету, національ-

ної самобутності. 

Разом з тим не можна не визнати, що сучасне становище усклад-

нюється нерозумінням того, що причина всіх криз (небезпек, загроз) 
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криється в духовно-моральному паралічі суспільства, людини. При 

цьому вирішальний конфлікт на початку ХХІ полягає в суперечностях 

соціуму промислової цивілізації й соціуму, культури. 

Роль кібербезпеки саме є у системі знань набуває на етапі постін-

дустріального розвитку соціуму фундаментального значення. Оскіль-

ки на цьому етапі система знань надає можливість творити гуманне 

творіння, в якому найважливішою новою якістю в кібербезпеці по-

стала здатність вчитись навчатись. Адже сучасна інформаційна техніка 

та технології спрощують доступ до знань, забезпечують її вільну цир-

куляцію як вияв екзистенціального імперативу інноваційної людини. 

Якщо припустити, що формування соціальної природи людини з 

відповідним типом знань завершується на індустріальному етапі роз-

витку суспільства, структурними одиницями якого є національної дер-

жави, то сьогодні відбувається активне творення віртуальної або «кі-

бер»-орієнтованої природи людини, націленої на майбутнє вже в 

масштабах глобального планетарію. 

Внаслідок цього процесу відбуваються грандіозні трансформації, 

зокрема, формується радикальне відчуження знання від субстанційної 

природи, яка народжує і народженої як Природи природного світу. 

При цьому, варто означити вчення французького дослідника Жана Бо-

дріяра про симулякри, зокрема, симулякри другого та третього рівня 

(«виробництво» та «симуляція» відповідно) [32, c. 177]. 

«Не можна не помітити: сьогодні відбувається нічим не прикрите 

тяжіння до віртуального та пов’язаних з ним технологій. І якщо вірту-

альне дійсно означає зникнення реальності, то воно, мабуть, і є поки 

що негативно усвідомленим, але сміливим специфічним вибором са-

мого людства. Людство вирішило клонувати власну тілесність та влас-

не майно в іншому, відмінному від попереднього всесвіті, воно, по 

суті, вважалося зникнути як людський рід, щоб закарбувати себе в роді 

штучному, значно більш життєздатному та ефективному… Поле вір-

туального — це ніщо інше, як область, де різноманітні предмети вимі-

рюються однією й тією самою мірою, якою є подвійність, комбінація 

нуля та одиниці» [32, c. 154]. 

Отже, інтернаціоналізація як інфоглобалізація є фактором міжна-

родної інтеграції економічних, політичних і соціальних систем країн у 

світовий контекст та основним ретранслятором глобальних цінностей, 

підходів та технологій на рівні тієї чи іншої держави. 
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5.2. Сукупність інформаційних інфраструктур у фінан-

совому праві та їх кіберубезпечення 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростаю-

чою роллю інформаційних взаємодій, що представляють собою сукуп-

ність інформаційних інфраструктур і суб’єктів, які здійснюють збір, 

формування, розповсюдження і використання інформації. Інформа-

ційна сфера є системоутворюючим чинником життя суспільства, ак-

тивно впливає на стан політичної, економічної, оборонної та інших 

складових безпеки України. Водночас кібербезпека для підростаючого 

покоління є важливою самостійною сферою забезпечення національ-

ної безпеки. Доктрина кібербезпеки вказує на те, що національна без-

пека України суттєвим чином залежить від забезпечення інформацій-

ної безпеки, і в ході технічного прогресу ця залежність буде зростати. 

Саме тому розвиток України як суверенної, демократичної, правової 

та економічно стабільної держави можливий лише за умови забезпе-

чення належного рівня її інформаційної безпеки. 

Масова комп’ютеризація, впровадження і розвиток новітніх ін-

формаційних технологій призвели до прориву у сферах освіти, бізнесу, 

промислового виробництва, наукових досліджень і соціального життя. 

Інформація перетворилася на глобальний невичерпний ресурс людс-

тва, що вступило в нову епоху розвитку цивілізації — епоху інтенсив-

ного освоєння цього інформаційного ресурсу. 

Ключова роль у забезпеченні стабільного функціонування інфор-

маційної сфери в сучасних умовах належить державі. Саме на державу 

як основний регулятор суспільних процесів покладено важливу місію 

спрямовувати та стимулювати розвиток інформаційної сфери, не до-

пускати негативних побічних проявів цього розвитку, тим самим при-

скорювати перехід України до якісно нової стадії розвитку — інфор-

маційного суспільства. 

Сучасний процес розбудови держави в Україні сприяє активізації 

процесів, що стосуються додержання та належної реалізації прав і сво-

бод людини та громадянина. Одним із основних прав громадян є право 

на інформацію. Інформація є сполучною ланкою держави й суспільс-

тва, дієвим засобом комунікації громадянина та держави. 

Управління суспільством завжди передбачає поінформованість 

органів державної влади у відповідних процесах та явищах. Будь-яке 
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рішення чи дія вищих органів державної влади постає згодом у ви-

гляді відомостей для інших ланок управлінських структур, а також 

окремих громадян та їх об’єднань. З іншого боку, реалізація права 

громадян на інформацію у сфері державного управління створює пе-

редумову для формування особистої громадянської позиції, яка ґрун-

тується на розумінні певних рішень і дій держави та є важливим фак-

тором попередження конфліктних ситуацій і правових суперечок, 

сприяє зростанню авторитету органів державної влади та їх посадо-

вих осіб у очах громадян. 

Правовідносини у сфері обігу інформації та відповідної діяльності 

торкаються життєвих інтересів практично всього населення нашої дер-

жави й потребують всебічного, повного та об’єктивного аналізу, науко-

вого обґрунтування необхідних змін до чинного законодавства України. 

Чітке правове регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері 

гарантує встановлення та додержання в суспільстві стабільного право-

вого порядку, а також створення системи органів, інститутів, установ, 

здатних за допомогою адміністративно-правових засобів забезпечити 

захист й охорону від порушень прав, свобод і законних інтересів грома-

дян та інших осіб, закріплених чинними нормами права. 

Досліджуючи проблеми, що пов’язані з кібербезпекою, необхідно 

враховувати, що ця безпека є складовою частиною інформаційних тех-

нологій. Процес стрімкого розвитку та поширення нових інформацій-

них та телекомунікаційних технологій набуває в сучасному світі харак-

тер глобальної інформаційної революції. Цей процес безпосередньо 

впливає на всі сфери функціонування держави: політику, економіку, 

управління, фінанси, культуру, науку та розвиток правових відносин. 

Остання категорія недостатньо досліджена в працях сучасних вчених. 

Необхідно зазначити, що інформаційна складова виступає однією з ос-

новних у формуванні правової науки, в тому числі адміністративному 

праві як складової політики національної безпеки. 

Завдання дослідження кібербезпеки для підростаючого покоління 

України полягає у визначенні адміністративної складової забезпечення 

інформаційної безпеки в державі, принципу системності в інформацій-

ній сфері, структурування рівнів впливу інформаційного середовища 

на адміністративне регулювання України й вироблення універсального 

алгоритму захисту суспільства, особи та держави від інформаційних 

небезпек в адміністративному середовищі. 
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Адміністративно-правове регулювання інформаційної сфери, на 

нашу думку, є комплексом заходів законодавчого й адміністративного 

характеру з метою досягнення режиму законності та порядку у сфері 

інформаційних відносин і забезпечення прав всіх учасників суспільс-

тва у сфері інформації, що декларуються та охороняються державою. 

Цей комплекс заходів складається з двох основних блоків: законо-

давчого та адміністративного. Законодавчий блок — це низка законо-

давчих актів, які декларують права всіх суб’єктів права України на 

вільний доступ до інформації, визначають права і свободи громадян та 

інших суб’єктів права в інформаційній сфері. До цих нормативних ак-

тів слід віднести Конституцію України [96, с. 28], закони України «Про 

інформацію» від 2 жовтня 1992 року [55, c. 101], «Про основи націо-

нальної безпеки» [145, c. 65] та «Про основні засади розвитку інфор-

маційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 

року [146, c. 62–64]. 

Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають 

право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, 

використання, поширення та захисту інформації, необхідної для реалі-

зації своїх прав, свобод і законних інтересів [142, c. 121]. 

Кібербезпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів 

людини, суспільства і держави, який запобігає нанесенню шкоди через: 

 неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що викорис-

товується; 

 негативний інформаційний вплив;  

 негативні наслідки застосування інформаційних технологій; 

 несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення ціліс-

ності, конфіденційності та доступності інформації [146, c. 62–64]. 

Кібербезпека має кілька напрямків: 

1. Система заходів, спрямованих на недопущення несанкціоновано-

го доступу до інформації, несанкціонованої її модифікації або порушен-

ня цілісності. Цей напрямок часто називають «Informational Security». 

2. Захист політичних, державних і громадських інтересів країни, 

захист загальних моральних цінностей, недопущення закликів до по-

рушення територіальної цілісності, заборона інформації, яка включає 

ідеї війни, насилля, дискримінації і посягання на права людини. 

3. Запобігання розповсюдженню відомостей, що становлять дер-

жавну таємницю, а також відомостей з обмеженим доступом до ін- 
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формації закритого типу, що переміщаються через державний кордон 

[142, c. 121]. 

Нині в Україні сформовано певну законодавчу базу функціону-

вання інформаційного простору України. Під інформаційним законо-

давством розуміється комплекс законів, міжнародних договорів і нор-

мативних актів, що регламентують правовідносини в галузі збирання, 

опрацювання, збереження і використання інформації. Базовим зако-

ном у даній сфері відносин є Закон України «Про інформацію» від 

2 жовтня 1992 р. У цьому Законі закріплені основні принципи інфор-

маційних відносин. Такими принципами є: 

 гарантованість права на інформацію — «Кожен має право вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір» (ст. 34 Кон-

ституції України); 

 відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією — 

«Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаці-

ях з відомостями про себе... » (ст. 32 Конституції України), «Зако-

ни та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обо-

в’язки громадян, мають бути доведені до відома населення... » 

(ст. 57 Конституції України); 

 захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя — 

«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне 

життя, крім випадків, передбачених Конституцією України» 

(ст. 32 Конституції України); 

 достовірність і повнота інформації — «Кожному гарантується су-

довий захист права спростовувати недостовірну інформацію про 

себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої 

інформації, а також право на відшкодування матеріальної і мо-

ральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням 

та поширенням такої недостовірної інформації» (ст. 32 Конститу-

ції України); 

 свобода вираження поглядів і переконань — «Кожному гаранту-

ється право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань» (ст. 34 Конституції України); 

 правомірність одержання, використання, поширення, зберігання 

та захисту інформації — «Кожен має право вільно збирати, збері- 
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гати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово 

або в інший спосіб — на свій вибір» (ст. 34 Конституції України). 

Для створення відкритого інформаційного простору в Україні, 

перш за все, необхідно запустити механізм практичної реалізації кон-

ституційного права на свободу одержання інформації. Правовою осно-

вою такого механізму повинні стати законодавчо закріплені чіткі пра-

вила, умови та порядок отримання громадянами та інституційними 

структурами суспільства інформації в органах державної влади і міс-

цевого самоврядування, від інших державних і недержавних юридич-

них осіб, а також прямого доступу до державних і недержавних інфор-

маційних ресурсів. 

Відповідна державна політика проводиться і щодо підтримки роз-

витку саме інформаційної сфери — сфери засобів масової інформації, 

сфери науково-технічної інформації, видавничої справи та реклами, сфе-

ри статистики, сфери бібліотечної та архівної справи, сфери інформа-

тики та обчислювальної техніки тощо. У такому вигляді ця політика ле-

галізована та легітимізована у законах України: «Про Національну про-

граму інформатизації» [144, с. 5], «Про Концепцію Національної про-

грами інформатизації» [143, c. 12], «Про інформацію» [142, c. 420] тощо. 

В Конституції України (ст. 17) чітко закріплено, що захист сувере-

нітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної 

та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, 

справою всього Українського народу [96, с. 28]. 

Захист кібербезпеки для підростаючого покоління здійснюється 

шляхом проведення виваженої та збалансованої політики держави в ін-

формаційній сфері. Враховуючи, що політика кібербезпеки як суспіль-

не явище має комплексний характер і включає внутрішньо і зовніш-

ньополітичні, економічні, технологічні, військові та інші елементи, 

тому вона потребує комплексного підходу через призму норм адмініс-

тративного права у формуванні, адже йдеться саме про проведення 

державної політики, тобто певних владних відносинах. Сьогодні ін-

формаційна сфера є інтегруючою основою життєдіяльності суспільс-

тва, а забезпечення інформаційної безпеки визнається однією з концеп-

туальних основ його подальшого розвитку. При таких умовах особли- 

вого значення набуває формування виваженої державної інформацій-

ної політики на основі системних наукових досліджень явищ інформа-

ційної сфери, провідне місце серед яких займає інформаційна безпека. 
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Міждисциплінарний характер кібербезпеки, що охоплює технічні 

(технологічні), правові, психологічні аспекти, призводить до надзви-

чайної складності і багаторівневості системних зв’язків, складових за-

безпечення інформаційної безпеки. Усвідомлення особливостей кож-

ної з них буде сприяти процесам осягнення комплексності забезпе-

чення інформаційної безпеки, формування комплексу тактичних і 

стратегічних напрямів діяльності у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки, гармонізації національного інформаційного законодавства, 

що в сукупності створює важливі основи ефективної державної інфор-

маційної політики. 

Особливе місце в наукових дослідженнях, які активізуються з кож-

ним роком, займає інформаційна безпека. Останнім часом кібербезпека 

і її окремі аспекти стали предметом численних робіт дослідників. Однак 

проблема усвідомлення цього явища залишається відкритою, що є ло-

гічним і необхідним, враховуючи надвисокі темпи розвитку суспільних 

відносин в інформаційній сфері. Даний факт пояснюється, в першу чер-

гу, розширенням можливостей інформаційного впливу на суспільні від-

носини, що спричиняє виникнення нових загроз громадської безпеки та 

викликає необхідність оновлення та вдосконалення системи її забезпе-

чення. Крім того, саме поняття «інформаційна безпека» вимагає постій-

ного переосмислення, викликаного швидкими сутнісними змінами фе-

номена інформації і домінуючими тенденціями розвитку світового спів-

товариства, яке все більше отримує «інформаційний» вимір. 

Масштабність сучасних перетворень інформаційної сфери є при-

чиною виникнення ряду практичних і теоретичних проблем, які потре-

бують уточнення поняття «інформаційна безпека» та надання йому 

більш широкого і системного характеру. 

Досліджуючи питання кібербезпеки, Б.А.Кормич визначає, що 

держава, в арсеналі якого є величезний набір засобів впливу на сус-

пільні відносини в інформаційній сфері, природно має виступати го-

ловним суб’єктом політики інформаційної безпеки. Якщо розглядати 

інформаційну безпеку як певні умови, параметри і характеристики ін-

формаційних процесів, що відбуваються в інформаційній сфері дер-

жави, то саме держава має можливість за допомогою нормативно-пра-

вового регулювання визначити єдині, загальнообов’язкові стандарти 

інформаційних процесів, що відповідають уявленням про безпеку тих 

сил, які здійснюють політичну владу в цій державі. 
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Для підростаючого покоління сьогодні логічним кроком на шляху 

до інформаційного майбутнього є розробка цілісної гнучкої динаміч-

ної державної політики інформаційної безпеки, яка враховуватиме ба-

гатоаспектність явища інформаційної безпеки, перспективні тенденції 

змін інформаційного простору, особливості геополітичного станови-

ща, економічного стану країни і знайде своє відображення в суспільній 

свідомості, а також на правовому концептуально-доктринальному рів-

ні та на рівні ефективного і зручного (систематизованого) інформацій-

ного законодавства. 

Існуюча політика держави в інформаційній сфері спрямована як на 

розвиток безпосередньо інформаційної сфери, так і на підвищення ефек-

тивності розвитку державності, безпеки, оборони, пріоритетних галузей 

економіки, фінансової та грошової системи, соціальної сфери, галузі 

екології та використання природних ресурсів, науки, освіти та куль-

тури, міжнародного співробітництва за допомогою інформаційної сфе-

ри. Пріоритетна увага приділяється підвищенню ефективності держав-

ного управління як однієї з функцій держави. Це підтверджується і Кон-

цепцією Національної програми інформатизації, в якій інформаційна 

сфера, інформатизація розглядається як важливий засіб для розвитку 

України [143, с. 8–16]. Відповідна державна політика проводиться і з 

підтримки розвитку саме інформаційної сфери — сфери засобів масової 

інформації, сфери науково-технічної інформації, видавничої справи та 

реклами, сфери статистики, сфери бібліотечної та архівної справи, сфе-

ри інформатики та обчислювальної техніки і т.д. У такому вигляді ця 

політика легітимізована в законах України: «Про Національну програ-

му інформатизації» [144, c. 2–8], «Про Концепцію Національної програ-

ми інформатизації» [143, с. 8–16], «Про інформацію» [142, c. 27] і т. ін. 

Захист кібербезпеки для підростаючого покоління має здійснюва-

тися, насамперед, шляхом проведення виваженої та збалансованої по-

літики держави в інформаційній сфері, яка має три основні вектори: 

захист інформаційних прав і свобод людини, захист державної безпеки 

в інформаційній сфері та захист національного інформаційного ринку, 

економічних інтересів держави в інформаційній сфері, національних 

виробників інформаційної продукції. Основними цілями інформацій-

ної політики України є забезпечення: 

 захист інформаційного суверенітету держави (особливо захист наці-

онального інформаційного простору з інформаційним ресурсом і си- 
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стем формування масового суспільної свідомості) в сучасних умовах 

глобалізації та інтернаціоналізації процесів в інформаційній сфері; 

 рівня інформаційної достатності для прийняття рішень держав-

ними органами, підприємствами та громадянами; 

 реалізацію конституційних прав і свобод громадян, суспільства і 

держави на інформацію. 

Політика інформаційної безпеки носить багатовекторний харак-

тер. Її головними складовими (векторами) є: 

 регулювання інформаційних відносин з метою забезпечення наці-

ональної безпеки, територіальної цілісності та громадського по-

рядку, підтримання законності; 

 регулювання інформаційних відносин з метою забезпечення прав 

і свобод громадян, здоров’я і моральності; 

 регулювання інформаційних відносин у сфері комерційної ін-

формації. 

Враховуючи національні інтереси та загрози в інформаційній сфе-

рі, законодавець пропонує такі основні напрями державної політики з 

питань національної безпеки в інформаційній сфері: 

 забезпечення інформаційного суверенітету України; 

 удосконалення державного регулювання розвитку інформаційної 

сфери шляхом створення нормативно-правових та економічних 

передумов для розвитку національної інформаційної інфраструк-

тури та ресурсів, впровадження новітніх технологій у цій сфері, 

наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору 

достовірною інформацією про Україну; 

 активне залучення засобів масової інформації до боротьби з коруп-

цією, зловживаннями службовим становищем, іншими явищами, 

які загрожують національній безпеці України; 

 забезпечення неухильного дотримання конституційного права 

громадян на свободу слова, доступу до інформації, недопущення 

неправомірного втручання органів державної влади, органів міс-

цевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів ма-

сової інформації, дискримінації в інформаційній сфері і пересліду-

вання журналістів за політичні позиції; 

 застосування комплексних заходів щодо захисту національного ін-

формаційного простору та протидії монополізації інформаційної 

сфери України [145, c. 25]. 
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Єдність і взаємозв’язок напрямів державної політики стосовно кі-

бербезпеки можливо забезпечувати визначеними на законодавчому 

рівні правовими механізмами, серед яких: 

 чітко сформульованими цілями і завданнями державної політики 

у цій сфері; 

 забезпеченням взаємодії державних і громадських інститутів з реа-

лізації міжвідомчих напрямів державної політики забезпечення ін-

формаційної безпеки; 

 організацією системи інформування суб’єктів, що діють у сфері 

забезпечення кібербезпеки, про актуальні проблеми, виявленні по-

тенційних і реальних загроз і небезпек та їх джерелах, а також до-

цільні заходи і засоби щодо їх попередження, нейтралізації та лік-

відації можливих наслідків; 

 забезпеченням узгоджених і цілеспрямованих дій суб’єктів, що ді-

ють у різних сферах життєдіяльності суспільства і держави з пи-

тань адекватного реагування на виявлені потенційні і реальні за-

грози і небезпеки; 

 забезпеченням загальнодержавного керівництва, координації та 

контролю у сфері інформаційної безпеки. 

Отже, держава, яка забезпечує формування та реалізацію держав-

ної політики стосовно кібербезпеки, повинна реалізовувати політичну 

волю народу, принаймні його більшості. З цією метою держава ство-

рює необхідну правову основу та організаційну структуру суб’єктів, на 

які покладено відповідні функції. 

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про основи національної безпеки 

України», систему суб’єктів забезпечення національної безпеки в ін-

формаційній сфері складають: 

 Президент України; 

 Верховна Рада України; 

 Кабінет Міністрів України; 

 Рада національної безпеки і оборони України; 

 міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (у т.ч. Мі-

ністерство освіти і науки України, Міністерство інформаційної по-

літики, Національна рада України з питань телебачення і радіомов-

лення, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, 

Національна експертна комісія України з питань захисту суспіль-

ної моралі та ін.); 
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 суди загальної юрисдикції; 

 прокуратура України; 

 місцеві державні адміністрації та органи місцевого самовряду-

вання. 

Сучасний етап становлення громадянського суспільства визнача-

ється входженням України до провідних технологічно розвинутих 

країн світу, до глобального інформаційного простору. Саме тому Ук-

раїна має використовувати досвід таких країн, що вже мають досить 

серйозні напрацювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки, 

зокрема досвід Європейського Союзу. 

Вступ України до Ради Європи, членство в Європейській телера-

діомовній спілці полегшують її входження в європейський і разом з 

тим світовий масово-комунікаційний простір, надають нових можли-

востей для укладання міждержавних угод із сусідніми країнами про 

транскордонне теле- і радіомовлення, дають змогу поглиблювати ко-

операцію і співпрацю між європейськими та вітчизняними масово-ко-

мунікаційними системами. Водночас доведено, що членство в європей-

ських структурах зобов’язує Україну дотримуватися встановлених ни-

ми міжнародних норм, виконувати міжнародні угоди і конвенції, вклю-

чаючи документи щодо регуляції у сфері інформації та комунікації. 

Уперше питання доступу до інформації на наднаціональному рівні 

було винесено на обговорення Ради Європи 21–23 вересня 1976 р. в 

м.Грозі, де було проведено колоквіум на тему: «Свобода інформації — 

обов’язок державних органів забезпечувати доступ до інформації». 

Висновки колоквіуму розглядалися Координаційним комітетом прав 

людини на його третьому засіданні (8–12 травня 1978 р.), де й було ви-

рішено заснувати Комітет експертів для вивчення пропозицій, вислов-

лених на колоквіумі. Комітет запропонував підготувати рекомендацію 

державам-членам із цього питання. Парламентська Асамблея Ради Єв-

ропи схвалила 1 лютого 1979 р. Рекомендацію № 1 854 (1979) про дос-

туп громадськості до інформації, що є в розпорядженні державних ор-

ганів, і свободу інформації. Беручи до уваги цю Рекомендацію, Koмі-

тет Міністрів Ради Європи затвердив у 1981 році Рекомендацію 

Rec(81)19E «Про доступ до інформації, що є в розпорядженні держав-

них органів». У 2002 р. Комітет Міністрів Ради Європи схвалив нову 

розширену Рекомендацію Rec(2002)2 «Про доступ до офіційних доку-

ментів» (2002) [140, с. 86]. 
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Остаточним визнанням права на доступ до інформації європейсь-

кою спільнотою стало ухвалення Конвенції Ради Європи про доступ 

до офіційних документів (CETS № 205), яка була відкрита для підпи-

сання в червні 2009 р. Цей перший у світі юридично обов’язковий для 

держав-учасниць багатосторонній міжнародний договір з цього пи-

тання. Україна на момент друку Коментаря не підписала цю Конвен-

цію; сама Конвенція набере чинності після 10 ратифікацій. 

Розвиток міжнародних інструментів захисту прав людини зумовив 

те, що сучасному міжнародному праві сформувалася галузь, об’єктом 

якої є міжнародні відносини в галузі прав людини та основних свобод. 

Міжнародно-правові акти, інструменти та інституції, які забезпечують 

її права у випадках недостатності або неефективності національних ін-

струментів захисту являють собою важливий елемент інформаційної 

безпеки людини. 

Головним міжнародно-правовим стандартом у галузі прав людини 

є комплексний акт, розроблений в рамках ООН і відомий як Хартія про 

права людини. Цю Хартію складають Загальна декларація прав лю-

дини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права і 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Ці акти стали 

головним стандартом і базою, на основі яких були розроблені цілий 

ряд інших міжнародних і національних правових актів у галузі прав 

людини, в тому числі відповідних розділів конституцій багатьох дер-

жав світу, зокрема і Розділ ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина» Конституції України 1996 р. 

Першим фундаментальним міжнародно-правовим актом в рамках 

Хартії про права людини є Загальна декларація прав людини, прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Ця декларація міс-

тить цілий комплекс юридичних гарантій, які визначають зміст і сут-

ність інформаційної безпеки особи. 

В результаті, норми статті 19 Загальної декларації прав людини 

встановлюють, що «кожна людина має право на свободу переконань і 

на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно до-

тримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поши-

рювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від дер-

жавних кордонів». 

Пошуки адекватних відповідей для підростаючого покоління на 

виклики міжнародного розвитку представляють основу багатосторон- 
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нього співробітництва України в галузі інформації та комунікації, сво-

боди вираження та розвитку нових інформаційних технологій. Україна 

здійснює реформування інформаційної сфери для забезпечення націо-

нальної участі в міжнародних програмах становлення інформаційного 

суспільства та європейської інтеграції, для вирішення внутрішніх дер-

жавотворчих проблем, трансформації економіки та використання гло-

бального інтелектуального надбання. Зараз суспільство переживає етап 

проникнення інтелектуальних інформаційних технологій в різні сфери 

діяльності людини. Суспільство знань та інформації несе людству нові 

виклики і величезні можливості для вирішення його проблем та за-

безпечення його подальшого розвитку. Всі країни життєво зацікавлені 

в розвитку глобального інформаційного суспільства та використанні 

нових можливостей. Україна має можливість внести свій великий вне-

сок у формування міжнародної політики забезпечення кібербезпеки. 

Україні важко претендувати на інформаційне домінування у світо-

вому інформаційному просторі. Для нашої країни головне не відстати, 

зберігаючи національну, інтелектуальну, культурну та мовну самобут-

ність. Усе це вимагає замислитися над перспективами використання 

новітніх інформаційних технологій та розвитку інформаційного сус-

пільства в Україні. Концептуальні засади державної політики України 

в інформаційній сфері мають формуватися, зважаючи на національні 

інтереси країни, збалансовуючи інтереси особистості, суспільства і 

держави. 

Виробництво інформаційного продукту, а не продукту матеріаль-

ного визначає інформаційне суспільство. Інформація та знання стають 

головними стратегічними ресурсами такого суспільства, в якому 

інформація проникає у всі сфери суспільства та держави. 

В умовах становлення інформаційного суспільства в Україні і світі 

пріоритетне місце серед різних напрямів державного управління посі-

дає управління інформаційною сферою. Фундаментальною основою 

його здійснення виступають норми права, які покликані врегулювати 

та впорядкувати відповідні управлінські процеси, забезпечити їх ціле-

спрямованість, системність, стабільність і збалансованість. Розгляда-

ючи інформаційну безпеку як одну зі складових національної безпеки, 

вирішуючи завдання розвитку інформаційної сфери в Україні та про-

блеми створення умов для побудови інформаційного суверенітету 

країни, неможливо обійтись без надійного правового підґрунтя. 
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Інформаційна держава повинна орієнтуватися у першу чергу на ін-

тереси інформаційного суспільства. Для цього держава повинна розро-

бити відповідну інформаційну політику, ефективна реалізація якої, 

тобто ефективне державне управління інформаційною сферою по-

винно враховувати можливості міжнародного співробітництва у сфері 

інформаційних технологій, продуктів і послуг, реальні можливості віт-

чизняної інформаційної індустрії. 

У нинішньому взаємозалежному, взаємопов’язаному світі забезпе-

чити кібербезпеку без досягнення загальної національної безпеки не-

можливо. Безпека зараз виражає не тільки національні чи колективні, 

а й загальнолюдські цінності. В цьому сенсі найбільш ефективна стра-

тегія зменшення та не провокування нових загроз, що важливо для під-

ростаючого покоління. 

5.3. Глобальна екологічна, фінансово-економічна та мі-

граційна криза: світоглядний фінансово-правовий дух часу 

В загальному виявленні соціальних та екологічних потрясінь сьо-

годні головним має бути не відчуття конечності світу та історії, нового 

Апокаліпсу, того, як вижити після останнього, а ініціювання людством 

нових смисложиттєвих орієнтацій поведінки людини в світі як норми 

соціального авторитету. Саме цьому сьогодні сприяє філософія глоба-

лістики як вияв екологічного імперативу у феноменальних вимірах 

мудрості. При цьому варто визначити актуалізацію культурної та ду-

ховної розвиненості того чи іншого суспільного організму, рівень ус-

відомлення ним екологічного імперативу виживання людства в його 

суспільній свідомості. Це виявляється в тому, як сприймає свідомість 

певного соціуму локальні та глобальні екологічні загрози, як реагує на 

них у безпосередній діяльності та плануванні найближчої і більш від-

даленої перспективи. 

Усвідомлення екологічного імперативу, тобто необхідності вико-

нання певних технологічних, соціальних і насамперед моральних ви-

мог, щоб підвищити шанси людства на виживання за умов наростання 

небезпечних глобальних тенденцій забруднення природного середо-

вища, вичерпності природних ресурсів, соціальних та етнічних конф-

ліктів і не подоланої остаточно загрози нищівної світової війни як 

екологічної катастрофи, зростало впродовж останніх двох десятиріч у 
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науковому середовищі і в більш широких прошарках суспільної сві-

домості. Локальні екологічні катастрофи типу Чорнобильської при-

зводять до того, що екологічний аспект світосприйняття стає доміну-

ючим у населення, яке постраждало від цих катастроф, а також до ус-

відомлення людством глобального впливу такого типу катастроф. 

Справа полягає лише в тому, щоб глибина розуміння екологічного ім-

перативу була достатньою для того, щоб усвідомлення цього мало до-

статню силу для вжиття організаційних практичних заходів соціаль-

ним суб’єктом, для узгодження спонукально-мотиваційних енергій 

окремих індивідів, і щоб великі групи людей вжили адекватних і своє-

часних заходів для здійснення відповідних колективних дій. Причому 

ці колективні дії не обов’язково повинні мати характер масових мані-

фестацій, а полягають у прагненні кожного дотримуватись високомо-

ральної та високодуховної екологічно спрямованої поведінки, хоча 

для стимулювання останньої і надання їй певного вивіреного та ціле-

спрямованого імпульсу необхідні прояви масової гуманістичної солі-

дарності та своєрідних колективних «медитацій» на співпереживання 

колективної (від етнічної до глобальної) солідарності. Усвідомлення 

екологічного імперативу в контексті інших глобальних небезпек 

швидко наростало у світовій науковій та громадській думці впродовж 

останніх десятиріч. 

Спочатку ці концепції мали песимістично-естетичний та просвіт-

ницько-моралізаторський характер. Так, Ж.Дорст, Г.С.Сковорода вва-

жали, що природу треба зберігати, оскільки вона прекрасна, і що вря-

тувати її може тільки любов людини [156, c. 98]. Д.Еренсесфельд, 

В.І.Вернадський стверджували, що якщо людство не схаменеться, 

воно зазнає низки екологічних криз глобального масштабу [38, c. 88]. 

Розв’язання стосунків між людиною та природою у поступовому пере-

ході до ноосфери вбачав наш видатний співвітчизник В.І.Вернадський, 

який вважав, що під впливом наукової думки і людської праці біосфера 

переходить до ноосфери, і це може бути досягнуто завдяки єдності 

всього людства як братства [38, c. 89]. 

З точки зору французького еколога Ф.Сен-Марка, історія вззає-

модії людини і природи має в своїй основі вік землеробства, промис-

ловості, за якими має настати час природи. Найчастіше виокремлю-

ється ера землеробства індустріального та постіндустріального (або 

інформаційного) суспільства. За марксистською традицією, головні 
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історичні етапи розвитку системи «суспільство — природа» пов’язу- 

ють зі зміною суспільно-економічних формацій або ж вирізняють 

епоху опанування людиною природи (докапіталістична стадія), 

епоху капіталізму з її пограбуванням природи та епоху єдності лю-

дини та природи, пов’язану зі становленням та розвитком комуніс-

тичного суспільства (Л.Данилова); період докомуністичної перед-

історії людини та період її комуністичної історії (Ю.Манін). У про-

цесі антропосоціогенези набуваються трудові вміння, долається або 

обмежується дія багатьох форм непізнаності, стихійності, невпоряд-

кованості та їх модифікацій. Зростає складність світу предметів, 

явищ, процесів, вмінь діяти, потреб з’ясувати перспективи зі з’ясу-

ванням того, «що сприяє життю», а «що йому зашкоджує» в категорії 

маніпулятивного впливу на свідомість. 

Серед екологічних досліджень важливе місце займає екологія лю-

дини, яка розглядає співвідношення стану довкілля та здоров’я людини 

і популяції людей. Оскільки саме людина, а не рослинний чи тваринний 

світ, загубила живу природу, яку і повинна сьогодні врятувати. Людина, 

впливаючи через свої потреби на перетворення навколишньої дійсності, 

зворотньо впливає і на стан власного здоров’я. Виходячи із здоров’я лю-

дини як критерію, можна виробити оптимально збалансовану модель її 

потреб. Причому однією із складових критерію здоров’я людини має 

бути стан її психічної рівноваги, який визначається не тільки природою, 

але й «соціальною» і «культурною» екологією [159, c. 35]. 

Стрижневим пунктом соціального глобалізму є проголошення 

стратегії виживання людства за умов зростання загрози глобальної 

екологічної катастрофи. Доктрина виживання, втілюючись у відповід-

ну політику виживання, перехід до надійної енергетичної системи ви-

живання, вирівнювання, використання природних ресурсів різними ін-

дивідами, соціальними групами, країнами, відмова від війн. Для вижи-

вання необхідно змінити мотиваційні орієнтації індивідів з досягнення 

високого рівня життя, яке вимагає значної перевитрати природних ре-

сурсів для вироблення предметів, що сприяють досягненню цього рів-

ня, на досягнення високої якості життя, яка включає в себе такі пара-

метри: 1) економіку, що забезпечує зайнятість населення; 2) високий 

рівень здоров’я людей, яке постійно поліпшується; 3) соціальну спра-

ведливість та дотримання прав людини; 4) освіту, яка сприяла б духов-

ному розвитку особистості [159, c. 57]. 
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Важливою ланкою глобальної стратегії виживання є рекомендації 

міжнародних інститутів привести екологічне законодавство кожної 

країни у відповідність до встановлених стандартів, які, в свою чергу, 

постійно поліпшуються. Ці стандарти включають у себе певну полі-

тику держави у охороні довкілля: фінансування розробок екологічно 

чистої технології, підготовку кадрів з екологічних спеціальностей, 

проведення екологічних експертиз, поширення системи екологічного 

моніторингу, відновлення природних об’єктів. Ці вимушені заходи по-

трібні, але ніяк недостатні. Ситуація на планеті вимагає і надалі вироб-

ляти всесвітню стратегію виживання. 

Національні та міжнародні інститути та установи повинні поглиб-

лювати вивчення чинників, що впливають на зниження екології регіо-

нів та планети загалом. Зокрема, необхідно вивчати різні явища синер-

гизму, яке полягає в тому, що сумарний ефект від взаємодії кількох 

негативних чинників завжди більший, ніж сума ефектів від кожного з 

них. При цьому поняття «синергетизм» вживається у специфічному 

значенні як прояв руйнівного процесу. Реалізація стратегії виживання 

нездійсненна без орієнтації на загальнолюдські цінності, якими мають 

керуватися і «світова держава», і національні держави і кожний інди-

від. Лише на ґрунті цих цінностей може сформуватися нова екологічно 

спрямована мораль. 

Так, Е.Фромм дійшов фундаментального висновку, що вперше в 

історії фізичне виживання людського роду залежить від радикальних 

змін людського серця і людині необхідно переорієнтувати життєве 

спрямування «мати» на життєве спрямування «бути» [168, c. 208]. 

А.Печчеї висунув думку, що спасіння людства реалізується лише 

завдяки новому гуманізму, який включає в себе почуття глобальності, 

любов до справедливості й нетерпимість до насилля [81, c. 56]. Як 

стверджує наш співвітчизник М.Кисельов, поліпшити екологічний 

стан кожного соціуму, як і всієї планети, можна лише через «встанов-

лення пріоритетності загальнолюдських цінностей над класовими та 

державними» [80, c. 76]. 

Дух кожної особистості будується на засадах мислячої і емоцій-

ної сфер, де ріст усвідомлення себе і повноти переживань, розши-

рення особистісного досвіду, відкритість інноваціям, толерантність 

до «чужого» є шансом подолання суперечності між індивідуально-

унікальним та універсально-всезагальним як складник в глибинах 
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суперечноті духу. Духовна особистість — це не механічний набір 

рис, а неповторне діалектично єдине органічне ціле. При цьому варто 

зазначити, що поняття «духовна безпека в соціумі» як запобігання 

відповідним загрозам (внутрішнього і зовнішнього характеру) охоп-

лює всю сферу духовних явищ. Тут дух визначається як детерміно-

вана характеристика людського існування, що цілком ініціює в собі 

необхідний спектр духовних утворень (знання, ідеали, цінності, цілі 

тощо). 

При цьому розумово-вольові зусилля пов’язані з очікуванням від 

себе суттєвих змін, конкретних результатів самовиховання. З цього 

приводу Минцзи зазначав: «Необхідно весь час працювати над собою, 

аж ніяк не розраховувати на безпосередній успіх. Хай свідомість не за-

буває про цю річ і не допомагає росту» [158, c. 45]. Такий процесний 

підхід до самовдосконалення і створення відповідних умов для вивіль-

нення власних творчих сил в змістовому резонансі вбачається цілком 

можливим для душевної і тілесної гармонії. 

Найгуманістичне вчення не буде корисним для людини, якщо вона 

механізує до своєї свідомості або пам’яті певні знання, а не внутріш-

нього відгуку (на основі сакральних пізнань) цим знанням, не відчула 

резонансу з ними. 

Категорійний і об’єктивний імператив завжди заключав у собі 

можливість бути зведеним «злою силою» до визначених форм реляти-

візму і скептицизму. Те ж саме можна сказати і про категорійний імпе-

ратив Канта: «Поступай завжди так, як ти хотів би, щоб діяли всі люди 

при одних і тих же обставинах» [77, c. 89]. Якщо Кантівську формулу 

інтерпретувати, то зміст такої формули є аргументом небезпеки реля-

тивізму і скептицизму. На наш погляд, історія — це постійна боротьба 

окремих індивідів і груп людей, мета якої — створити суттєве існу-

вання дійсності, як «дефіцитного» в реаліії. 

Саме практична філософія ставить неодмінне завдання, як боро-

тись «з сучасними ідеологіями в їх головній кристальній формі для 

створення власної групи незалежної інтелігенції» [50, c. 66]. Проблема 

створення «нової» інтелігенції полягає в тому, як писав А.Грамші, по-

лягає в «критичному перетворенні інтелектуальної діяльності», що 

притаманно кожній людині [50, c. 65]. 

Нова мораль, яка необхідна людству для глобального виживання, 

є лише застосуванням для нових умов тих загальнолюдських ціннос- 



 
166 

 

тей, які вироблені християнською традицією, європейським гуманіз-

мом, буддизмом, іншими духовними традиціями людства. 

Для розв’язання глобальних проблем у феноменології мудрості не-

достатньо державних та міждержавних рішень. Необхідно кожного 

громадянина планети зробити активним та відповідальним, а для цього 

він повинен брати участь у виробленні рішень, які мають не тільки на-

ціонально-державне, але і глобально-економічне значення. Виробити 

рішення означає не підпорядкувати йому власну мотиваційно-діяль-

нісну енергію, а узгодити мотиваційно-діяльнісну енергію багатьох ін-

дивідів, соціальних груп та соціумів — це досягти соціального та гло-

бального синергетичного ефекту у такій надскладній системі, як ан-

тропосфера. 

Для розв’язання екологічних та глобальних проблем вчені пропо-

нують багато глобальних проектів, які в кінцевому підсумку близькі за 

головною ідеєю і є лише певними аспектами вироблюваного синтетич-

ного проекту. 

Так, наприклад, вітчизняний філософ, футуролог К.В.Корсак про-

понує «Нооглосарій як засіб ноомислення і ноорозвиток людства в ХХІ 

столітті». Головна ідея зазначеного мислителя — це комплекс нових 

понять (російські і англійські варіанти), що мають явні ознаки новизни 

і позитивного футурологічного призначення, що формують перший 

(скорочений) варіант Нооглосарія. Безперечно, як стверджує К.В.Кор-

сак, «основним системним та новим поняттям «Нооглосарія» є «ноотех-

нології» як мудрі способи виробництва й інших соціальних або еконо-

мічних процесів, що забезпечують для всієї популяції людей можли-

вість співіснувати з біосферою, не руйнуючи її і не скорочуючи її бага-

тогранність. Подібна повна екологічна безпека ноотехнологій забезпе-

чується тим, що людина мудро спрямовує природні процеси в бажано-

му для себе напрямку, не порушуючи цим нормального руху…» [98]. 

Безперечно, що ноотехнології в недалекому майбутньому нада-

дуть потенційну можливість стабільному розвитку цивілізації. 

Проте, хоч би який проект пропонували соціальні глобалісти, всі 

вони сходяться в одній думці — необхідно змінити ключову парадиг-

му діяльності та свідомості людства, яка не врахувала межі зростання. 

А для того, щоб не збільшувати матеріальних та енергоємних вироб-

ників, припинити забруднювати навколишнє середовище і водночас 

продовжувати творчий розвиток мешканців планети, необхідно ради- 
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кально змінити всі життєві установки, мотивації до перетворюючої ді-

яльності, відчути власну глибину єдності з природою. Тому, дотриму-

ючись доктрини виживання, людство має радикально усвідомити без-

надійність теперішньої поведінки і змінити наш інформаційний розви-

ток як кількісне пізнання світу через калейдоскопічну зміну вражень. 

Людство має змінити своє бачення світу і знайти примирення з приро-

дою, і це потрібно систематично засвоювати насамперед молоді. Ко-

жен громадянин планети повинен замислитись над необхідністю ради-

кально змінити не тільки свій власний спосіб життя, але й життя влас-

ної сім’ї, власного народу. Метою життя тепер уже має бути не пану-

вання над природою, а контроль над технікою, ірраціональними соці-

альними силами та інституціями, які загрожують існуванню західного 

суспільства, якщо не всього людства [168, с. 204]. У інформаційно-пі-

знавальному суспільстві як вияву духовної безпеки слід подолати хиб-

ні цінності «модернізму», згідно з яким «бути сучасним» означає спо-

живати силу-силенну предметів та послуг, на виробництво яких витра-

чається значна кількість невідновлюваних природних ресурсів, а в ре-

зультаті цього виробництва відбувається надмірне забруднення до-

вкілля [168, с. 207]. 

Виховання глобальної екологічної риторики спрямовано на те, 

щоб досягти розуміння у колективній свідомості глобальних небезпек 

задля вжиття необхідних заходів, щоб цим небезпекам запобігти. Гло-

балізація містить у собі весь спектр економічних, політичних, культур-

них та духовних взаємозв’язків світового співтовариства, які утворю-

ють певну глибинну об’єктивну цілісність, яка аналітичним розумом 

розчленовується на низку аспектів. У цьому розумінні можна сказати 

про економіко-технологічний, політико-ідеологічний, соціально-еко-

логічний, культурний, духовний та інші аспекти глобальної риторики 

в координатах мудрості. Проте в цьому спектрі важливо виокремити 

такі моменти, які стимулюють та прискорюють цементування активної 

саморегульованої глобальної свідомості та самосвідомості. 

Дефіцит культури, як наслідок затяжної неуваги до цієї сфери не-

гативно позначається на стані справ у суспільстві. Культури не виста-

чає і на виробництві. Виробниче безкультур’я виливається в екологіч-

ну проблему, кризові та катастрофічні явища. Культурний дефіцит по-

значається на політичній і правовій практиці. Культури не вистачає со-

ціальній сфері, побуту, освіті, вихованні. Лише культура в річищі муд- 
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рості збагачує народ національними і загальнолюдськими цінностями, 

прилучає людину до творчості, виховує в ній господарсько-ділові та 

морально-етичні якості. Саме тому розвиток культури має розгляда-

тися в такому статусі, як і економіко-політична проблематика. Тому 

відродження й зростання духовного капіталу в феноменології мудрос-

ті — необхідна умова організації й самоорганізації суспільного по-

ступу, повернення країни до цивілізаційних засад суспільно-історич-

ного розвитку людства: повернення людини до своєї власної історії, 

викорінення історичного безпам’ятства українського народу, розвиток 

його самосвідомості до рівня усвідомлення себе як народу історич-

ного, самобутнього, державо- і культуротворчого. Людина, що втрачає 

пам’ять, втрачає й саму себе. Вона пертворюється на механізм чужої 

волі, субстрат, додатковий матеріал чужої соціальної творчості. 

У цьому розумінні є важливим засвоєння більшістю членів світо-

вого співтовариства надбань світової культури, розуміння головних за-

кономірностей функціювання суспільства, усвідомлення головних ці-

лей людства, які спрямовані на виживання та розвиток людства на пла-

неті. Саме організоване суспільство як суспільство розумно організо-

ваного порядку не допускає поляризації бідності й багатства, формує 

середній клас як носія стабільності й суспільної впевненості. Таке сус-

пільство вибудовує свій каркас з урахуванням історії, традиції, звичаїв 

українського народу, помножених на інноваційний досвід сучасної 

глобалізації. При цьому, першочерговими логічними кроками на 

шляху до організованого суспільства є формування нової української 

еліти, зміцнення правової держави та громадянського суспільства. 

Стратегічним ресурсом глобалізованого поступу організованого сус-

пільства є інтелектуальний капітал (потенціал) народу, зрощення якого 

шляхом забезпечення пріоритету науки, освіти, моралі і культури, роз-

глядається як перше і головне завдання українського державотворення 

першої половини ХХІ століття. Україна має вийти на шлях самоорга-

нізації й саморозвитку. Для цього є всі об’єктивні й суб’єктивні пере-

думови [22, с. 497]. 

Сьогодні в Україні терміново потрібна синергетична співпраця 

мудрих людей, яка, починаючи з локального рівня, повинна поширю-

ватись на рівень суспільства загалом. Саме дух взаємодопомоги буде 

просякати всю суспільну систему. Крім того, вся необхідна інформація 

буде у розпорядженні всіх індивідів. Здобутки від колективної діяль- 
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ності будуть рівномірно розподілятися між громадянами. Рішення 

прийматимуться завдяки переконанню та дискусіям, і всі громадяни 

братимуть участь у розробці рішень. 

На початку ХХІ століття вагомо підвищився рівень знань і техніч-

них здобутків людства. Але сам технорозвиток без екологічного вихо-

вання на етичних засадах суттєво не вартий бути цілісною людиною як 

людиною-творцем. Наведемо думку мислителя С.Л.Соловейчика про 

педагогіку як науку: «Але в педагогіці не те, приміром, як в фізиці або 

в медицині. Щоб оцінити новизну педагогічної ідеї, її необхідно порів-

няти не з ідеями, висловленими раніше, а з реальною практикою часу» 

[158, с. 34]. 

Сьогодні актуальними є інтерпретації свободи та мудрого відно-

шення до влади як сили, що позбавляє феномен свободи ціннісного 

значення. Філософи постмодерністського спрямування (Фуко, Делез, 

Дерріда, Апель, Бурд’є, Рорті та ін.) вбачають дану втрату пануванням 

в європейській культурі «метафізики есенціалізму» (метафізики буття 

як присутності). Саме вона нав’язує європейцям політику «есенціалі-

зації людської екзистенції», тобто практику підпорядкування людської 

екзистенції тому або іншому «непохитному» набору метафізичних сут-

ностей, форм, еталонів, стандартів. Відносини влади, усвідомлені не-

інструментально (тобто нетотожні з риторикою економічних, інформа-

ційно-пізнавальних, національних, етнічних, статевих та інших відно-

син), виявляються одночасно інтенційними і несуб’єктивними. Вони 

інтенційні в тому розумінні, що не існує влади, яка б не здійснювалася 

у вигляді ряду намірів та цілепокладань. Вони — не суб’єктивні, по-

скільки неінструментальна влада умоглядно (дальновидно) не завжди 

виявляється результатом або вибору, або рішення індивідуального 

суб’єкта [28, с. 89]. З урахуванням цих двох особливостей влади стає 

зрозумілим, що пошуки абсолютного центру влади, котрий був би від-

повідальним за її раціональність, позбавлені будь-якого сенсу, по-

скільки немає і не може бути таких особистостей або соціальних спів-

товариств, котрі могли б всю повноту влади спрямувати на контроль 

як фізичних, так і духовних просторів суспільства. 

Разом з тим влада має дискурс «загального над індивідуальним». 

Підвищуючи статус одних соціокультурних практик і дискримінуючи 

статус інших, процес «есенціалізації людської екзистенції» неминуче 

лімітує свободу особистості, регламентує вільне розгортання людсь- 
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кого буття, особливо в його національному вимірі. Він завжди нав’язує 

існуванню людини певну «єдино правильну» систему нормативів, ти-

пів контролю, піддає історичний процес становлення людського буття 

насильству, спекулятивним технологіям маніпуляцій, репресії. За ре-

зультатом всього те, що звичайно називають «культурою», виявля-

ється не природним результатом розвитку свободи, не підсумком віль-

ного становлення людської екзистенції, а продуктом соціальної інже-

нерії, тобто штучного конструювання дійсності відповідно до тих чи 

інших нормативів. 

Таким чином, сьогодні вільна людина повинна цілком мудро ви-

значати свою мету. Якщо виходити із того, що людина створена для 

щастя, і це в певній мірі можливо при прагненні до Істини по законам 

Добра, Любові, Краси, то можна дати інтегрально-аналітичну оцінку 

сказаного: 

 використання технічних і наукових здобутків із негативним намі-

ром або, в деяких випадках, помилково, по незнанню, може на-

нести людині, людству, живій природі значні втрати; 

 людина повинна не пристосовуватись до соціуму, а бути у вну-

трішньому «Я» (бутті) і, таким чином, діалектично створювати ко-

герентність думки і слова. 

Глобальна фінансово-економічна криза: деструктив та конс-

труктив духу часу 

Сучасна фінансова криза переконливо засвідчила, що наявні сис-

теми і методи оцінки ризиків банківськими та фінансовими устано-

вами є недосконалими. Безпрецедентний характер такої кризи як де-

пресійного духу часу вимагає актуальних рішень, зокрема, від центро-

банків та урядів, міжнародних фінансових інституцій тощо. 

У цьому сенсі варто зазначити, що сучасний глобалізм стимулює 

та формує соціальну і культурну рефлексію світового масштабу, при 

цьому відроджує і оновлює ідею єдності та взаємозалежності людс-

тва. Адже глобалізація життєвого світу — це соціальний процес, в 

якому обмеження, що накладаються географією на соціальний та 

культурний устрій, слабшають і людина це послаблення значною мі-

рою усвідомлює. 

Завдяки глобалізації територіальність перестає бути організуючим 

механізмом соціального і культурного життя, оскільки соціальні прак-

тики звільняються від територіальних прив’язок і вільно перетинають 
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просторові границі. Глобалізаційні процеси розглядаються як посту-

пове перетворення різнорідного світового соціального простору в 

єдину глобальну систему, в якій вільно переміщаються інформаційні 

потоки, ідеї, послуги, стандарти поведінки і моди, діяльність соціаль-

них інститутів, спільнот та індивідів, принципи їх взаємодії. 

Втім, слід зазначити, що лише ринкова орієнтація в умовах сучас-

ного глобалізму є набутою через пристосування людини до соціально-

економічної системи. Але основною ознакою, за якою можна визначити 

наявність ринкової орієнтації, є прагнення до автентичного існування, 

наближення до своєї дійсної природи. Лише завдяки цьому вольовому 

характеру, помноженому на природний талант, людина досягає дійсної 

(справжньої, істинної) ідентичності. Оскільки всі інші форми ідентич-

ності є тимчасовими, що пов’язані з різними форми відчуження. 

Як вважає Е.Фромм: «Криза сучасного суспільства — «ознака 

ідентичності» — пояснюється тим, що члени цього суспільства стали 

безликими інструментами, їхнє почуття ідентичності зумовлено лише 

їх участю в діяльності корпорацій або інших великих бюрократичних 

організацій. Почуття ідентичності немає там, де відсутня автентична 

особистість» [168, с. 325]. 

Зміст та характер глобальної фінансової кризи сьогодні переживає 

світова спільнота. Така криза почалась на ринку нерухомості США і 

через досить короткий період часу вразила спочатку фінансовий сек-

тор цієї країни, а потім і фінансові ринки розвинутих країн світу. Саме 

фінансові проблеми були тим ключовим чинником, який у кінцевому 

підсумку обумовив появу повномасштабної економічної кризи з усіма 

відповідними наслідками. За цих обставин постає зрозумілим те, що 

стан України як малої відкритої економіки перманентно визначається 

тенденціями розвитку світових товарних та фінансових ринків. 

Вважається, що фінансові кризи не є новим явищем для світової 

економіки. Свого часу окремі дослідники вже звертали увагу на той 

факт, що «З 1973 року порівняно з періодами існування Бреттон-Вуд-

ської системи та золотого стандарту частота криз практично подвої-

лась. При цьому сучасна інтенсивність криз відповідає тому, що було 

вкризові 1920-ті та 1930-ті роки. Таким чином, історія свідчить про те, 

що в наші часи відбувається щось дуже своєрідне та тривожне» [1, 

с. 56]. Адже європейська криза в 20-ті та 30-ті роки минулого століття 

відзначалась чуттям повної апатії та абсурду до існуючого на той час 
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життя, що супроводжувалось істотною хвилею самогубств. Жертвами 

цієї кризи були банкіри, представники інтелігенція, дрібна буржуазія, 

службовці, пенсіонери. В результаті цього народженість знижувалась 

різкими темпами, а смертність зростала, що певною мірою створювало 

світоглядну основу про руйнування цілої епохи. Саме в такій атмо-

сфері народжувались ірраціональні надії та віросподівання, що були 

пов’язані з радикальним перетворенням всього світопорядку. Це був 

потужний час для шарлатанів, астрологів, екстрасенсів, ясновидців, хі-

романтів, спіритів тощо. 

Крім того, сучасна фінансова криза розпочалась на ринку нерухо-

мості США у 2007 році і значною мірою охопила фінансові ринки цієї 

країни та фінансовий сектор інших розвинутих, зокрема країни ЄС та 

Японію. Отже, на відміну від інших повоєнних криз сучасна фінансова 

криза розпочалась на ринках розвинутих країн, тобто країн, які тради-

ційно вважались генеративом світового господарства, оскільки їх еко-

номічна стійкість не викликала суттєвих сумнівів. 

Крім того, ці країни вважалися еталоном для інших держав, коли 

мова йшла про розбудову системи фінансового врегулювання та на-

гляду, розвиток національних фінансових ринків та фінансової іннова-

ції тощо. 

При цьому характерною особливістю кризи є те, що вона протікає 

за умов значного рівня діалектичної взаємообумовленості національ-

них економік. Така взаємозалежність означає, що кризові явища швид-

кими темпами поширюються в світовому господарстві, втягуючи в 

систему кризи практично всі країни світового простору. 

За обставин глобалізованих фінансових ринків криза фінансового 

сектора негативно вражає всю економіку, оскільки банки та фінансові 

компанії є артеріальною магістраллю в системі національного госпо-

дарства, від належного функціонування якої залежить економічне здо-

ров’я країни. Саме сьогодні важливо спрогнозувати масштаби такої 

кризи, час та динаміку її протікання. 

Ця криза призвела до того, що найрозвинутіша частина світового 

господарства сьогодні увійшла в економічну рецесію. Рецесія означає 

суттєвий спад економічної активності, що потенційно здатний перейти 

в стан депресійного духу часу, тобто тривалий період абсолютного 

скорочення обсягів виробництва, зменшення міжнародної торгівлі, 

зростання безробіття тощо. 
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Свого часу мислитель А.Лавдей писав у 1936 році в передмові до 

книги Готфріда Хаберлера «Добробут і депресія»: «Постійне повто-

рення депресій. Масштаби їх економічних та соціальних наслідків і ус-

відомлення самої сили депресій зробило очевидним той факт, що по-

при численну літературу з цієї проблематики, складні і витончені тео-

рії, наші знання про причини депресій поки що не досягли такого рів-

ня, коли можна розробити заходи їх запобігання. Ця неспроможність 

суспільства контролювати власну долю може пояснюватись однією з 

трьох причин. Така ситуація може розглядатись тим, що причинно-на-

слідковий зв’язок між подіями не є таким однозначним; хоча правда 

знайдена і оприлюднена, але вона навмисно у прихованому вигляді за-

лишається як; це, насамкінець, може бути тому, що хоча правда знай-

дена і визнана, але депресії є невід’ємною частиною нашої сучасної 

економічної системи похована в масі невірних теорій так само, як го-

лод є елементом більш примітивної економіки, якій бракує засобів 

транспорту та сховищ» [7, с. 123]. 

При аналізі витоків та механізмів розгортання сучасної глобальної 

фінансової кризи варто зазначити суттєві явища, на які звернув увагу 

А.Лавдей у 1936 році. На наш погляд, депресії є неподільною складо-

вою розвитку ринкової системи господарювання. 

Тому, однією із сучасних тенденцій розвитку світового ринку є 

зміни умов залучення приватного капіталу та намір його активного 

впливу (зловмисного чи доброзичливого), що певною мірою містить 

ефективно діючу спекулятивну константу в соціумі. При цьому, вра-

ховуючи економічні реалії розвитку України і динаміку надходження 

іноземного капіталу протягом її незалежності, складно визначити 

ефективні кроки, які б дозволили зайняти іноземному капіталу належ-

не місце. Виходячи з цього, можна окреслити наступні напрями дій: 

1. З метою забезпечення більшого надходження в Україну інозем-

них інвестицій потрібні як заходи перманентно адміністративно-нор-

мотворчого характеру, так і розвиток ринкової i виробничої інфра-

структури у вигляді банківського та страхового секторів, зростання ін-

формаційної, транспортної мережі. 

2. Для створення передумов зростання інвестиційного клімату в 

Україні необхідно забезпечити: 

 стабільність законодавчої та політичної систем, запобігання пос-

тійним корективам нормативних та законодавчих актів, що при- 
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зводить до змін режиму іноземного інвестування в Україні, під-

приємницького духу загалом; 

 сприятливий соціальний клімат для вкладання капіталів в україн-

ську економіку із визначенням пільг в оподаткуванні згідно з наяв-

ним міжнародним досвідом; 

 зниження рівня корумпованості в державі, подолання тенденцій 

криміналізації суспільства; 

 наявність необхідних фінансових та юридичних гарантій інозем-

ному капіталу, розвиток системи страхування підприємницького 

ризику. 

3. З метою розвитку процесу надходження іноземних інвестицій 

можуть використовуватися такі форми та інструменти залучення іно-

земних інвестицій в економіку України: 

 продаж іноземним підприємцям акцій, інших цінних паперів укра-

їнських підприємств та державних цінних паперів; 

 часткова конверсія національної заборгованості України в акції 

та інші цінні папери або внески в статутні фонди спільних під-

приємств; 

 заохочення інвестицій в нерухомість із визначенням можливого 

кола об’єктів інвестування; 

 здача в оренду (або надання концесії) іноземним тa юридичним 

особам окремих промислових об’єктів. 

Перераховані обставини, що характеризують проблеми можли-

вого залучення іноземного капіталу в економіку України, враховують 

поточну ситуацію в світі. У цьому сенсі відтік капіталу є одним з най-

помітніших наслідків кризи, і відбувається цей процес у тісному 

зв’язку із конкретними регіональними особливостями розгортання са-

мої кризи. 

Варто зазначити, що низький рівень показника ринкової капіталі-

зації в Україні не дозволяє створити загальнонаціональний індекс фон-

дового ринку та використовувати такий індекс для порівняння з ін-

шими країнами. В той же час, враховуючи постійну критику Міжна-

родного валютного фонду і світового банку за певну пасивність у про-

цесі прогнозування світових фінансових криз та їх переорієнтацію на 

допомогу країнам, що постраждали від таких криз, Україною зокрема. 

Досить проблематичним є залучення зовнішніх коштів шляхом 

розміщення українських цінних паперів на зовнішніх ринках. Приват- 
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ний капітал, який постраждав внаслідок світової фінансової кризи, до-

сить недовірливо ставиться до ризикових операцій, до яких належить і 

придбання українських цінних паперів. 

Виходячи з можливості входження економіки у фазу депресії, зо-

всім не означає швидкої стабілізації інвестиційного попиту. Світовий 

досвід циклічного розвитку у фазі депресії свідчить, що на тлі посту-

пової стабілізації виробництва попит на інвестиції, як правило, продо-

вжує стійко знижуватись. У післявоєнних економічних циклах трива-

лість падіння інвестицій в країнах Заходу в середньому у півтора рази 

перевищувала період депресії виробництва. 

Промислова депресія переважно характеризується нагальними 

проблемами зі збутом — відсутність прибутків у підприємств — та 

різким зниженням кредитних операцій — як з надання, так із отри-

мання кредитів. З цього випливає єдине джерело інвестицій — амор-

тизація. Але амортизація — це джерело суспільного відтворення. 

Тому на початку капіталовкладення за рахунок амортизації лише кон-

сервують і зберігають депресивний дух виробництва, і лише в наступ-

ному періоді — після технологічної модернізації — створюються пе-

редумови для розігрівання низького попиту, отримання прибутку від 

активізації інвестицій. 

У цьому відношенні важливим механізмом національних антикри-

зових програм розвинутих країн є державна допомога системним бан-

кам та фінансовим інституціям, що переживають труднощі. Така допо-

мога здійснюється різними шляхами, а саме: 

а) кредитування за рахунок бюджетних коштів; 

б) рекапіталізація за участю держави; 

в) надання гарантій на вартість минулих інвестицій банків, які мо-

жуть з певною імовірністю виявитися збитковими; 

г) розміщення державних коштів на депозитних рахунках комер-

ційних банків; 

д) викуп цінних паперів, забезпечених виданими кредитами. 

З метою захисту інтересів платників податків ведеться постійний 

моніторинг за ефективністю та напрямками використання державних 

коштів, причому у випадку зловживань або відсутності позитивних 

ефектів така допомога припиняється [2, с. 46].З метою мінімізації дер-

жавних витрат та ризиків уряди всіляко намагаються залучити приват-

ний капітал до участі у викупі проблемних активів фінансових установ 
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[11]. У Великій Британії за участь у багатьох урядових програмах під-

тримки банківського сектора встановлено плату [12]. 

Надання державної допомоги банкам супроводжувалось встанов-

ленням цілої низки обовязкових вимог, а саме: про зобовязання банку-

реципієнта допомогти забезпечувати кредитування малого бізнесу та 

суб’єктів, що є власниками житла; реструктуризувати заборгованість 

фізичних осіб по іпотечних кредитах; обмежити виплати топ-менедж-

менту (відмова від так званих «золотих парашутів»). 

Так, у США заборонено виплачувати винагороду топ-менеджерам 

за рахунок отриманих від держави коштів і встановлено жорсткий 

контроль з боку Казначейства та Корупції з гарантування депозитів за 

напрямами використання державних коштів. 

У Великій Британії для отримання фінансових ресурсів від дер-

жави банки повинні укласти з урядом так звану угоду про позику 

(«lending agreement»), що передбачає певні обсяги і види обовязкового 

кредитування споживачів і бізнесу [15, с. 36]. У Франції створили спе-

ціальний інститут «кредитного омбудсмена», який контролює вико-

ристання банками державної допомоги та дотримання прозорості про-

цедур доступу підприємств до кредитів [14, с. 213]. 

За цих обставин США вирішили сформувати спеціальну наглядову 

раду, перед якою Казначейство повинно звітувати про використання 

коштів та прогресу у подоланні кризи [15, с. 28].Всі інституції також 

повинні досить детально давати звіт про використання отриманих від 

держави коштів, обсяги і види наданих кредитів, обсяги та якість прид-

баних цінних паперів, основні угоди тощо, а також надавати прогнози 

розвитку компаній у випадку відсутності державної допомоги [2, с. 18]. 

При цьому окремим пунктом планів стабілізації фінансових ринків став 

викуп державою проблемних активів. В силу цього США запровадили 

спеціальну Програму позбавлення від проблемних активів і виділили 

додаткове фінансування відповідним іпотечним агентствам. 

Викуп проблемних активів у банків здійснюється також в окре-

мих країнах Європи, що втратили доступ до кредитних коштів. Так, 

наприклад, Німеччина заявила про розробку нового закону стосовно 

стабілізації фінансового ринку, у якому основний акцент робиться на 

процедурах поводження з «токсичними» боргами. При цьому, за 

Карлом Марксом, є дійсною формула капіталу, в якій «робоча си-

ла» — це усвідомлення «сукупності фізичних і духовних спромож- 
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ностей, якими володіє організм, жива особистість людини» [116, 

с. 178]. Іншими словами, для того щоб власник грошей здатний був 

відшукати на ринку робочу силу як товар, що дорівнює ціні його 

життєвих засобів, варто запотребувати різні умови, оскільки обмін 

товарів, сам по собі, не містить ніяких інших відношень залежності, 

крім тих, які витікають з його власної природи. Для ефективно дію-

чої константи цього відношення необхідно, щоб суб’єкт як власник 

робочої сили продавав її постійно лише на певний час з метою муд-

рого самозбереження як творча особистість. 

За своєю природною субстанцією капітал як один цілісний живий 

організм поділяється на постійну (затрати на засоби виробництва) та 

змінюючу (авансовані затрати на робочу силу) компоненти, що діалек-

тично взаємопов’язані між собою. За цих причин капітал «виникає 

лише там, де власник засобів виробництва та життєвих засобів шукає 

на ринку вільного робочого в якості продавця своєї робочої сили», і це 

одне діалектичне ціле містить у собі «цілісну світову історію» [116, 

с. 180]. При цьому робоча сила є внутрішньою життєдайною силою са-

мого індивідуума, оскільки затрачується визначена кількість людської 

саморефлексії (м’язів, нервів, свідомості тощо). « …У власному без-

межному прагненні до наживи, капітал заперечує не лише моральні, а 

й суттєві фізичні максимальні межі робочого дня. Такий капітал узур-

пує час, необхідний для зростання, розвитку і здорового збереження 

тіла» [116, с. 275]. 

Адже життя так побудоване, що сама природа не здатна вироб-

ляти з одного боку лише власників товарів і товарів, а з іншого боку 

власників тільки робочої сили, оскільки це відношення не є одухо-

творінням самою природою, що характерно всім історичним періо-

дам. Таке відношення є результатом минулого історичного розвитку 

як продукт значних економічних перетворень. На наш погляд, товар-

не виробництво і товарний колообіг містять у собі ту масу необхід-

них продуктів, що спрямовані перманентно для власних потреб та 

інтересів без будь-яких перетворень як товарний еквівалент (скарб, 

«музейна цінність»), що не має міняльної вартості і не перетворю-

ється в засіб колообігу. 

Глобальна легітимація капіталу в суспільстві ризику 

При цьому глобальне суспільство ризику, що постає сприйняттям 

та визнанням загроз самознищення людства, є підґрунтям відповідної 
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глобальної легітимації. Це зумовлює кризу легітимізації національно-

державної політики та позбавлення держав легітимної влади стосовно 

інших суб’єктів глобального соціального та економічного простору. 

За цих умов основними чинниками глобального суспільства ри-

зику є інфляція, що виникає в результаті зміни витрат і пропозицій на 

ринку. Термін «інфляція» обумовлює зростання витрат та цін, які при-

зводять до збільшення цих витрат на одиницю продукції. Як відомо, 

витрати на одиницю продукції — це середні витрати за даного обсягу 

виробництва. Такі витрати можна отримати, розділивши загальні ви-

трати на ресурси та на кількість виготовленої продукції. Адже зро-

стання витрат на одини цю продукції в економіці скорочує прибутки і 

обсяг продукції, який відповідні підприємства можуть пропонувати за 

існуючого рівня цін. У результаті зменшується пропозиція товарів і по-

слуг у масштабі всієї економіки. Це зменшення пропозиції, у свою 

чергу, підвищує рівень цін. Тобто за цією схемою витрати, а не попит 

«роздувають» ціни, як це відбувається за інфляції попиту. 

До найважливіших джерел інфляції, обумовлених зростанням ви-

трат, належать збільшення номінальної заробітної плати і підвищення 

цін на сировину та енергію. Якщо підвищення зарплати в масштабі 

всієї країни не супроводжується зростанням суспільної праці, то збіль-

шуються витрати на одиницю продукції. Виробники відповідають на 

це скорочення виробництва товарів і послуг, які поступають на ринок. 

За незмінного попиту це зменшення пропозиції призведе до підви-

щення рівня цін, оскільки «винуватцем» є надмірне підвищення номі-

нальної заробітної плати. Це тип інфляції називається «інфляцією, ви-

кликаною підвищенням заробітної плати», яка являє собою різновид 

інфляції, обумовленої зростанням витрат. 

Різновид інфляції, обумовленої зростанням витрат, називається 

«інфляцією, викликаною порушенням механізму пропозиції». Вона є 

наслідком збільшення витрат виробництва, а отже, і цін, пов’язаних із 

раптовим, непередбаченим зростанням вартості сировини або затрат 

на енергію. Переконливим прикладом, зокрема для України, на почат-

ку 90-х років минулого століття є значне підвищення цін на імпорто-

вані нафту і газ. Оскільки протягом 1991–1993 рр. ціни на ці енерге-

тичні ресурси зросли в сотні разів, що значною мірою вплинуло на 

збільшення витрат виробництва і транспортування всієї продукції в 

економіці. Все це поглибило інфляційні процеси в Україні. 
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Значний вплив на інфляцію має фінансування бюджетного дефі-

циту. Якщо певна частина державного бюджетного дефіциту фінансу-

ється за рахунок позик Національного банку України, тобто за рахунок 

того, що просто друкується більше грошей, то це стає значним джере-

лом інфляції. Коли дефіцит фінансується за допомогою «друкарського 

верстата», то, природно, збільшується грошова маса. З часом це при-

зводить до знецінення грошей, оскільки ціни підвищуються. При 

цьому, ключовим пунктом монетарної стратегії є встановлення цент-

ральним банком певного визначеного темпу приросту грошової маси, 

якого він буде послідовно і твердо дотримуватися. Тим самим інфляція 

спрямовується у спокійніше річище і, одночасно зявляється надія, що 

різкого підвищеня цін у перспективі не очікуватиметься. 

Отже, криза демократичної легітимації зумовлює поширення ін-

ших способів легітимації суспільства ризику. Один із них полягає в 

тому, що соціально-деструктивний об’єкт за умови свого перебування 

поза увагою громадськості з часом набуває легітимності внаслідок 

призвичаєння людей до його ненав’язливої присутності. Здебільшого 

увагу громадськості свідомо відволікають від таких об’єктів з метою 

запобігання рефлексії загроз, що пов’язані з ними. Соціально-філософ-

ського визнання в такий спосіб у сучасних суспільствах успішно набу-

вають соціальні ризики. Адже сьогодні ризики можна узаконювати та-

ким чином, що їх небажане виробництво не помічатиме держава. Не-

абияку роль в узаконенні ризиків відіграють авторитетні експерти, що 

запевняють громадськість у відсутності відповідних небезпек або у їх 

мізерності порівняно із суспільними користями. 

Очевидно, що моральний та інструментальний модуси духовного 

капіталу як вияв громадської мудрості, варто розглядати під кутом 

зору легітимності та ефективності. Поняття «легітимність», виходячи 

із класичної теорії М.Вебера, означає визнання влади правителів та зо-

бов’язання підданих їй коритися. М.Вебер розглядав легітимність як 

«раціонально-правове» обґрунтування «віри» в законність установле-

них правил. Виокремлюючи раціональний, традиційний і харизматич-

ний типи панування [36, с 22]. Природно, що легітимність системи па-

нування можна розглядати лише як імовірність того, що існуватимуть 

відповідні настанови і виникне відповідна практична поведінка. Це ні 

в якому разі не означає, що кожен випадок покірності владним особам 

є насамперед зорієнтованим такою вірою. Лояльність може вдавано си- 
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мулюватися індивідами чи цілими групами на суто пристосовницьких 

засадах або ж реалізуватися практично із причин матеріального інте-

ресу. Або ж люди можуть підкорятися через особисту слабкість та без-

порядність, тому що немає прийнятої альтернативи. Всі ці підстави не 

є вирішальними для класифікації типів панування. Важливо те, що в 

цьому випадку особлива претензія на легітимність значною мірою і 

згідно з її типом розглядається як «дійсна»; що цей факт підтверджує 

позицію осіб, які претендують на владу, і що це визначає вибір спосо-

бів її здійснення» [36, с. 24]. Отже, розрізняючи легітимність як «нор-

мативну» (відповідність формальним законам і нормам) і «емпіричну», 

М.Вебер повязував останню зі значимістю порядку, яка виражається в 

уявленнях людей і орієнтує їхню соціальну поведінку. 

Однак у період трансформацій, коли під впливом соціальної аномії 

«оголюється» нормативний каркас політичної складової в інституціо-

нальній системі суспільства, саме громадська мудрість як рух толе-

рантно виважених людей постає смисловим горизонтом у життєвому 

світі. Саме громадянська активність сфокусована на проблемі розши-

рення участі індивідів за наявних демократичних інститутів. Зняття го-

строти цієї дилеми дає змогу застосувати поняття «громадянські прак-

тики», котрі надають змогу вирішувати в суспільстві проблему збалан-

сованості та упорядкованості суспільних відносин. При цьому, ключо-

вими чинниками захисту прав людини є ініціативні громадські органі-

зації. Соціальна мережа таких асоціацій формує громадянське суспіль-

ство. Адже соціальною основою демократичного суспільства є доміну-

вання середнього класу, який є опорою громадянського суспільства, 

оскільки конвенціональні форми громадянських практик забезпечують 

каналізацію соціальних потреб та інтересів суспільства та рівновагу 

між різними соціальними групами. 

Втім, тривалий стан аномії сприяє втраті довіри в середині панів-

ного класу, а відтак — витісненню з нього дедалі більшої кількості 

своїх представників і збільшенню в такий спосіб альтернативних груп, 

що зрештою ставить під сумнів його панування. Крім цього, клас біль-

шості починає вагатися, коли постає питання щодо застосування сили 

до тих, хто порушує не лише суспільні норми. Криза легітимності 

правлячих режимів часто пояснювалася поширенням певних нових 

економічних, культурних чи ідеологічних цінностей. У цьому процесі 

тип інституціональної системи, що формує канали громадянських 
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практик, є частиною ситуаційного тла, за сприятливих умов якого від-

буваються політичні перетворення. 

Саме соціальні групи, що є суб’єктами легітимації соціального 

простору, є і суб’єктами соціальних конфліктів, розв’язання яких має 

перманентне значення для стабілізації та інтеграції суспільств. Звідси, 

суб’єкти легітимності — суб’єкти громадської думки, що виникають як 

на грунті специфічних умов життя, так і під впливом ідеологічних 

чинників і масової комунікації, об’єднані спільністю інтересу в розв’я-

занні певної проблеми — об’єкта громадської думки. У такому типі сус-

пільства повторювані та відтворювані громадянські дії набувають конс-

титуювального характеру, оскільки за умов трансформації традиційні 

стратегії поведінки населення стають неефективними, натомість нові 

правила приваблюють активних соціальних суб’єктів, даючи змогу роз-

ширити перелік власних домагань. Виокремлюються найбільш дієві 

стратегії поведінки, які можуть стати визначальними у створенні соці-

альних інститутів. Натомість індивідуальні стимули зосереджуються у 

спроможності активних соціальних суб’єктів просувати власне бачення 

розвитку суспільства через громадянські практики. Звідси стабільність 

чи нестабільність суспільства залежить від міри накопичення конфлік-

тогенного потенціалу з боку соціальної, етнічної, мовної чи регіональ-

ної групи. Отже, конструктивний аналіз потенціалу громадянської ак-

тивності в українському суспільстві та його динаміки у зіставленні із 

соціальною ситуацією дасть змогу виявити можливі механізми втілення 

цих настанов у реальні громадські практики. 

У цьому контексті національні держави, мегасоціальні рухи гло-

бального громадянського суспільства та транснаціональні концерни 

дістають нагоду засвоїти власну легітимність на своїй здатності про-

тидіяти самогубству людського роду. Для цього необхідно відповід-

ним чином спрямувати глобальне громадянське сприйняття та реф-

лексію: « …політико-легітимаційна сила глобальної перцепції гло-

бальної небезпеки не прив’язана до об’єктивного характеру ризиків. 

Оскільки вона зачіпає сприйняття. Її… необхідно упровадити в го-

лови та серця людей, очистивши від цієї повсюдної об’єктивності, за 

допомогою глобальних символів та інформації» [27, с. 48]. Для транс-

національного капіталу та держав із засобами глобального поши-

рення інформації відкриваються певні можливості для надуживань 

набутої мегасоціальної легітимності. Адже загрози людству уповно- 
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важують та легітимують депресію та агресію задля запобігання їм. 

Так, наприклад, воєнні інтервенції, нехтування національним суве-

ренітетом, порушення прав людини. На наш погляд, саме внутрішній 

неспокій людини, при цьому неправильна соціальна дія за умов по-

ведінки такої людини та невірно діючих намірів призводить суб’єкта 

до певного захворювання як на фізичному рівні, так і в процесі соці-

алізації. Не гарантовано, що превентивні заходи убезпечення такої 

людини будуть викликані суто глобальними інтересами світової спіль-

ноти. Втім, легітимаційної сили всесвітньої політичної дії, спрямо-

ваної на запобігання глобальним загрозам, вистачає лише доти, поки 

інтерес до них зберігається і підтримується завдяки увазі засобів 

масової інформації. Отже, дієвість легітимації глобального пануван-

ня, ґрунтованого на сприйнятті глобальних загроз, певною мірою ні-

велюється несталістю та мінливістю її підвалин. 

Натомість мегасоціальні рухи, як стверджує Бек, набувають легі-

тимності через свій дійсний внесок у розв’язання глобальних проблем 

людства (руйнування навколишнього середовища, небезпеки світової 

економіки, порушення прав людини і громадянських прав. Зростання 

глобальної злиденності та ін.). 

При цьому, глобальна впливовість транснаціональних соціальних 

рухів не спирається на економічні чи політичні ресурси. Їм бракує та-

кож легітимності, набутої демократичним шляхом: їх ніхто не обирає 

і не призначає. Ці рухи самочинно стають свого роду «самопризначе-

ними адвокатами» глобального громадянського суспільства. На тлі ін-

ших суб’єктів глобального простору — держав і транс-національних 

компаній (ТНК) — особливість стилю роботи цих «адвокатів» зі світо-

вою громадськістю полягає у переважно інформаційних стратегіях ле-

гітимації та де легітимації: «Ця «влада громадськості» адвокатських 

рухів є специфічною, оскільки вона публічно мобілізує та створює ре-

сурси легітимації, тобто породжує виробництво, розподіл та стратегіч-

не використання інформації. Але особливі владні рамки і ресурси ад-

вокатських рухів полягають не у використанні інформації як такої, а в 

підготовці світової громадськості для сприйняття інформації» [27, 

с. 318]. Методологія роботи зазначених рухів спрямована на створення 

у громадській свідомості критичних настроїв щодо ТНК та націо-

нально-державних урядів шляхом наголошування розбіжностей між 

деклараціями і наслідками соціальної діяльності. Адже інформація 
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сама по собі не є запорукою успішного застосування інформаційної 

технології: «влада легітимаційного ресурсу «інформація» вимірюється 

не самою інформацією, але занепадом легітимності транслегального 

панування передусім світової економіки та держав» [27, с. 318]. 

За умов дійсного життєвого процесу діяльних людей варто виво-

дити розвиток та поточний стан їхніх ідеологічних уявлень у відповід-

ній царині діяльності. Розвиток матеріального виробництва і матері-

альних відносин обумовлює відповідну зміну ідеологічних уявлень. 

Останні своїм змістом відбивають передусім спосіб мислення та за-

думи панівного класу, що розпоряджається засобами матеріального 

виробництва: «думки пануючого класу є в кожну епоху пануючими 

думками. Це значить. що той клас, який являє собою пануючу матері-

альну силу суспільства, є в той же час його пануюча духовна сила… 

Пануючі думки є не що інше, як ідеальний вираз пануючих матеріаль-

них відносин… які і роблять один цей клас пануючим, отже, це думки 

його панування» [116, с. 43]. 

Ідеологія слугує знаряддям духовного підпорядкування, прищеп-

лення і розвитку певних бажаних соціальних настроіїв та орієнтацій, 

ідейного спрямування, плекання певного схвалення або несхвалення, 

визнання або невизнання, наприклад, приватної власності. Оскільки у 

своєму ставленні люди керуються своїми ідеологічними уявленнями, 

зумовленими прихованим примусом у нав’язуванні певної ідеології. 

Головне при цьому не те, що пересічна людина говорить словами і ду-

має, а головне — наміри її вчинків. Маркс застерігає стосовно неприй-

нятності суджень про можливі дійсні схильності, наміри та поведінку 

людей на підставі суто їхніх міркувань про себе: «Як про окрему лю-

дину не можна судити на підставі того, що вона про себе думає, так 

само не можна судити про подібну епоху перевороту по її свідомості. 

Навпаки, цю свідомість треба пояснити із суперечностей матеріаль-

ного життя, із існуючого конфлікту між суспільними продуктивними 

силами і виробничими відносинами» [116, с. 48]. На наш погляд, це за-

стереження стосується певною мірою масової свідомості та громадсь-

кої думки як її прояву, що становлять один із головних способів з’ясу-

вання людських намірів та прогнозування можливих суспільних змін. 

За логікою матеріалістичного розуміння історії більш значущим у та-

кому пізнанні є врахування матеріальних обставин життєдіяльності 

людей та їхньої дійсності. За висновками Маркса, жодна суспільна 
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формація не гине раніше, ніж розвинуться всі продуктивні сили в над-

рах самого старого суспільства. 

Разом із тим, акцентування матеріальних та економічних підвалин 

історичного розвитку, а також визначальної ролі діяльності людей у 

суспільних перетвореннях у жодному разі не означає нехтування куль-

турними та соціально-психологічними чинниками. Саме розмежування 

праці, капіталу та землі як чинників виробництва, а також відповідних 

їм трьох видів доходів (заробітної плати, прибутку від капіталу, земель-

ної ренти) виступає економічним підґрунтям соціально-класового вио-

соблення. У дослідженні взаємодії між цими класами Маркс виходив із 

концептуальних припущень політичної економії, прийнявши її поняття 

і теорії, зокрема, концепти «заробітна плата», «прибуток на капітал» і 

«земельна рента». У підсумку Маркс дійшов висновку про запекле соці-

альне протиборство за умов приватновласницьких відносин: «Всюди в 

політичній економії ми бачимо, що основою суспільної організації ви-

знається ворожа протилежність інтересів, боротьба, війна» [116, с. 55]. 

Іншими словами, основним інструментом у соціальній війні є капітал, 

що володіє життєвими ресурсами на виробництво та його використання 

у суспільному відтворенні. При цьому, приватна власність, за словами 

Маркса — це предмет «відчуження людини від людини». 

Як стверджує Маркс, «протилежність праці і капіталу, будучи до-

ведена до крайності, неминуче стає найвищим пунктом, найвищим 

ступенем і загибеллю всього відношення» [116, с. 106]. Перспектива 

цього знищення пов’язана із приходом нового, більш справедливого і 

гуманного суспільного ладу, вільного від будь-якого відчуження: 

« …комунізм є позитивне вираження ліквідації приватної власності» 

[116, с. 108]. 

З огляду на відтворення в сучасному українському соціумі приват-

ної власності не втратило концептуальної значущості Марксове дослі-

дження вихідного пункту капіталістичного виробництва, визначеного 

як «первісне нагромадження капіталу, тобто його історичний генезис» 

[116, с. 715]. Отже, сила і згода, авторитет і гегемонія, насилля і циві-

лізованість тісно діалектично взаємовідносяться в перебігу соціаль-

ного впорядкування суспільства. 

Крім того, попри повагу до успадкованого багатства та інституцій-

них запорук його недоторканості, власникам потрібні й інші джерела 

легітимності: «Виходячи із принципу, що краще бути багатим і впевне- 
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ним у майбутньому, ніж дуже багатим і невпевненим у своєму майбут-

ньому, багаті пішли на компроміс і погодились із прогресивним опо-

даткуванням та універсалістськими цінностями, що увиразнюють зна-

чення досягнень» [49, с. 423]. Це уможливлює певну безпеку відтво-

рення багатства у перебігу зміни поколінь його власників. Адже багатії 

зберігають своє виключне становище у суспільстві навіть без особис-

тих досягень в управлінні виробничими та комерційними процесами. 

Отже, вихідна нерівність становища і можливостей суб’єктів влас-

ності і решта громадян у суспільстві унеможливлює та позбавляє сенсу 

визнання і схвалення приватної власності, тобто її легітимацію: 

« …права власників не спираються і не можуть спиратися для свого 

захисту на моральне схвалення інших приватних груп, бо відповідно 

до внутрішньої природи прав власності вони чинні, незважаючи на від-

сутність такого роду легітимності» [49, с. 425]. Щоби ніщо не завадило 

цьому принципу і щоб його визнавали, суспільна система зосереджує 

і використовує усі наявні ресурси та можливості — силові, матері-

альні, культурні, інформаційні та інтелектуальні. 

Зосереджуючи увагу на сучасному владно-структурному і полі-

тичному спектрі України, завдання легітимації національної іден-

тичності в національному масштабі, на рівні спільнот і генеральної 

сукупності всіх верств населення, проживаючих на території Украї-

ни — досі немає. 

За Т.Парсонсом, «суспільство являє собою соціальну систему, яка 

визначається відносною самодостатністю з точки зору критеріїв рівно-

ваги між такими чинниками, як територіально орієнтована політична 

організація, доступ до економічних ресурсів, відтворення і соціалізація 

населення і культурна легітимація системи як незалежного цілого… В 

завершеному варіанті легітимація підноситься до релігійних обґрунту-

вань, але в складних суспільствах, крім релігійного, існує і значна кіль-

кість нижче означених рівнів узаконювання» [129, с. 258]. 

До цього ще варто додати, що духовне голодування, від якого стра-

ждає більшість американців у великих і малих містах та в сільській 

місцевості, надає релігії особливого ореолу. В цих умовах офіційна 

церква, прагнучи порозуміння із молодіжним середовищем, зверта-

ється до мови і засобів масової культури. Втім, відвідування церков не 

зростає, і це є непрямим свідченням того, що інтерес до релігії носить 

глибоко особистісний характер. 
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За таких умов «люди, котрі не можуть відповідати вимогам часу і 

постійно модернізувати свою свідомість, випадають із конкурентної 

боротьби», потрапляють у «світ люмпенізованої робочої сили та соці-

ально недієздатних людей», тобто падають у «чорні діри» інфор-

маці.йного капіталізму, з яких дуже важко вибратися [75, с. 200]. Для 

системи інформаційної економіки цінність «соціально виключених» 

людей як робітників / споживачів вичерпна, а відтак, їх значущість як 

людей вазагалі ігнорується. Саме мірою глобалізаційних процесів в ін-

формології частка таких людей зростає, оскільки за умов інформацій-

ного капіталу аж ніяк не стало більше справедливості у відносинах між 

власниками та неімущими. Проте відбулися певні зміни значущості 

різних чинників виробництва — суттєво зросла роль фінансів та висо-

кокваліфікованої робочої сили, а також їхня глобальна мобільність. 

Безперечно, що у цьому плані необхідно акцентувати на проект со-

ціально-філософського дослідження, що іменується таким субстанцій-

ним субстактом як інформація. Саме на цьому етапі значною мірою 

підключається фантазія як стрижневий акт творчого мислення, без 

якого ставиться під сумнів процес набуття нових знань. Тільки отри-

мавши первинну інформацію (матрицю для роздумів), варто давати 

волю своїй уяві. 

За умов суспільної кризи, деструкції звичних, усталених способів 

життя і діяльності та, відповідно, узвичаєних стереотипів поведінки ін-

дивіда, необхідно бути превентивним щодо прогнозів на майбутнє, 

оскільки життєві плани ієрархічного суспільства свідчать про міру гро-

мадської мобільності певного суб’єкта. У цьому відношенні постає пи-

тання інституціоналізації перехідного суспільства як простору грома-

дянської мудрості. Поняття «інституціоналізація» відображає процес 

формування інститутів. Цим поняттям позначають багатоманітні про-

цеси, що формують структурну організацію індивідів, груп, спільнот 

тощо, перетворюючи їхні взаємодії у соціальну систему. Визначення 

процесу інституціоналізації в науковій літературі залежить від акцен-

тування уваги на різних аспектах генези інститутів. Аналіз стану та ос-

новних здобутків вітчизняної і зарубіжної соціальної філософії у ви-

вченні процесів інституціоналізації вкладається у біхевіористську та 

функціоналістську парадигми. У функціоналістській теорії поняття 

«інституціоналізація» пов’язується із умовами функціональних перед-

умов та імперативів мудрості. Це означає процес формування комплек- 
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су норм, настанов, формальних і неформальних правил, принципів, які 

регулюють різні сфери людської діяльності та системи ролей і стату-

сів, що утворюють соціальну систему мудрості. 

З часом функціоналістська традиція поступилася ідеям, згідно з 

якими суспільство перебуває у стані постійних змін, не надто пов’яза-

них ціннісним консенсусом. Тому пов’язування інституту з функцією, 

як це робив Парсонс, втратило привабливість. Саме концепція інсти-

туціоналізації в сучасних умовах інформаційного світу припускає роз-

ширеність свідомості як більш мінливого утворення. Так, наприклад, 

Інтернет можна вважати вже соціальним інститутом, а сім’ю чи церкву 

як такі, що містять у собі мінливі зразки поведінки, базовані на більш 

стійких ціннісних системах. Це дозволяє соціальним філософам роз-

глядати внутрішню амбівалентність людської поведінки так само, як і 

вплив творчих дій на соціальні зміни. Адже конструктивістський під-

хід перетворив індивіда на головного соціального актора в ролі му-

дреця, що виокремлює соціальні інститути як кодифіковані системи 

ідей, підкріплені практиками. 

Таким чином, значущим аспектом системи духовного капіталу ле-

гітимації у протистоянні зі глобальною фінансовою кризою є форму-

вання мудрої особистості, а саме: її культурної ідентичності, зануреної 

в сферу національного буття і національних цінностей. У цьому зв’яз-

ку особливості становлення мудрої особистості обумовлені відповід-

ною ментальністю, оскільки духовне зростання людини неможливе без 

усвідомлення своєї національної властивості і приведення її у відпо-

відність до розвитку суспільства і світу. Таке формування шляхетної 

конституції особистості повинне відбуватися на основі чітко визначе-

них пріоритетів і цінностей національного виховання: це, насамперед, 

честі, гідності, традицій тощо. 

Прогнозування розвитку мудрості українства в сучасних між-

народних практиках 

У сучасну добу глобалізму досить складно говорити про гуманізм 

як волюнтаристську природу мудрості українства. Саме тому небайду-

жість наукового дискурсу до проблеми гуманізму пов’язана з необхід-

ністю з’ясування мудрості як збереження самобутності, її трансцен-

дентальних засад. Серед сучасних дослідників предмету гуманізму 

необхідно зазначити В.Ф.Баранівського, В.Г.Креміня, І.Ф.Надольного, 

І.В.Степаненко та інших. 
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В історічному розрізі гуманізму варто згадати таких українських 

філософів як М.П.Драгоманова, О.Г.Кістяківського, М.І.Костомарова, 

І.П.Лисняк-Рудницького, М.О.Максимовича, І.Я.Франка, Д.І.Чижевсь-

кого, О.В.Юркевича. В них висвітлюється перманентне буття людини, 

створення суспільних умов для розвитку особистості. 

Гуманізм — це інтелектуальна конструкція, продукт думок і світо-

глядів, що логічно завершує мислення. Українська філософія робить 

проблему гуманізму тим вузловим пунктом, до якого «стягуються» всі 

проблеми нашого суспільств — відчуження людини від влади і сус-

пільства, дегуманізація суспільно-політичних відносин, деструктив-

них процесів у суспільстві, що позбавляють людину гідного існування, 

сприяють порушенню прав і свобод особистості. 

Гуманізм варто сприймати як природну антропологічну особли-

вість людини, що становить розум або здатність вірувати як милосердя 

та людяність. 

Сучасний гуманізм постає як інтеграційний механізм для форму-

вання нової філософської парадигми ХХІ століття. У зв’язку із цим 

концептуально необхідно розрізняти три цивілізаційних види гума-

нізму — соціальний, релігійний, ліберальний. Саме теоретичний ви-

мір гуманізму — одна з форм світогляду, в основі якої встановлю-

ються діалогові режим і смислова рівновага між основними цінніс-

ними організаціями людини. Гуманізм є теорією людяності та прак-

тичною парадигмою. 

Фундаментальні зміни, що відбуваються в сучасному інформа-

ційному соціумі, потребують уваги до проблеми формування україн-

ства. У цьому сенсі необхідно зазначити волюнтаризм як природну 

сутність мудрості українства. Оскільки під впливом глобальних про-

цесів культурного рівня дедалі актуальними постають феноменоло-

гічні підходи щодо мудрості українства. Адже, чим потужніша 

загальна культура в соціумі, тим ефективніше діють цивілізаційні, 

соціальні в своїй основі цінності. 

Сьогодні для вирішення глобальних проблем українства є етно-

культурна спадщина від тодішнього Радянського Союзу. Частина гро-

мадян України є носіями як українського, так і інших етнокультурних 

типів за своєю самоідентифікацією. При цьому, варто відзначити такий 

багатоманітний процес національної ідентифікації в суспільній свідо-

мості українства як звільнення від комплексу меншовартості українсь- 
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кої культури і таких ідеологічних фантомів як «шароварщина» чи «ху-

торянство»та зловмисного навіювання відповідною ідеологічною про-

пагандою. Громадська думка подає їх, як правило, в емоційній, син-

кретичній формі з використанням маніпулятивно діючих механізмів: 

духовне зубожіння, низька культура людей, продовження русифікації, 

псевдоамериканська субкультура підростаючого покоління, злиденне 

животіння людини (людей, людства). 

У зв’язку із цим важливе значення відіграє суспільна риторика, що 

вимагає особливої уваги інновації української мови внаслідок різнома-

нітних семантичних перетворень, зокрема — переосмислення. Цей ри-

торичний процес для українства зумовлений переважно тим, що лек-

сичне значення більшості слів має складну семантичну структуру, що 

суттєво для окремих регіонів України. Саме специфічно-побутова лек-

сика характерна для певної історичної доби, тієї чи іншої соціальної 

групи, має особливий колорит історичного минулого. Це є спробою ус-

відомлення особистістю власної ідентичності. В світі нестабільності і 

руйнування звичних джерел ідентичності — релігійних, територіаль-

них, культурних, етнічних — пошук колективної або індивідуальної 

ідентичності стає сенсом існування формування українства. Сучасне 

погіршення стану економіки та соціальних сфер людського існування, 

стресові ситуації кризового характеру провокують агресивність мов-

лення, вживання субстандартної й ненормативної лексики в повсяк-

денному вжитку, що невластиво українству. 

На наш погляд, українство — це соціальний феномен, що містить 

у собі систему знань у сфері філософі, історії, права, психології, релігії 

тощо як одне діалектично взаємообумовлене ціле, що утверджує та пе-

редає наступним поколінням духовно-ціннісні пріоритети мудрості 

людського життя. При цьому, визначальними об’єднуючими чинни-

ками виступають етнічні, мовні та релігійні критерії, оскільки на рівні 

повсякденної свідомості, і на рівні ідеологічно-світоглядному сприй-

маються як цінності найвищого ґатунку. 

В системі антропосоціогенези, що визначають координати украї-

нокосмізму та україноцентризму соціально-філософська формула 

українства можлива за природних умов соціально-просторових та ча-

сових структурних характеристик. Це надає можливість виокремлю-

вати локальні, національні та глобальні аспекти просторово-часових 

структур. Саме сьогодні завдяки досягненням нанотехнологій україн- 
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ство може розвиватися новим шляхом — через об’єднання живого та 

неживого. Безперечно, субстанційна земля українства як живе істотне 

одухотворіння надає можливість створювати людським істотам здіб-

ності, роблячи їх безсмертними. Всім відомо, що українство славиться 

своїми плодючими ґрунтами землі в усьому світі. Цей ґрунт є «багато-

фазна капілярно-пориста система, теплопередача в якій здійснюється 

одночасно теплопровідністю повітря у порах та внаслідок масоперене-

сення вологи» [52, с. 146]. Іншими технічними словами, на поверхні 

ґрунту землі здійснюються умови теплового балансу навколишнього 

середовища з урахуванням поглинання, відбиття і розсіяння сонячної 

радіації, «турбулентного теплообміну між ґрунтом і повітрям, втрат 

тепла на випаровування» [52, с. 147]. У разі визначення температурної 

аномалії на поверхні ґрунту землі створюється соціальне температурне 

поле відповідних груп, класів, спільнот тощо. Стан свідомості таких 

індивідів значною мірою залежить від температурних чинників в на-

вколишньому середовищі та соціогенної готовності цих суб’єктів до 

будь-яких екстремальних ситуацій. 

Крім того, аномальні геодинамічні явища соціоантропогенезу на-

дійно зареєстровані в зонах природного накопичування, що свідчить 

про те, як ефективно використовувати недра землі, проявляючи при 

цьому вселюдську мудрість. Це стосується, зокрема, окремих родовищ 

вуглеводнів. Що розташовані на обширних платформенних територіях. 

Саме природний напружено-деформований стан надр створює переду-

мови для виникнення потужних і навіть катастрофічних природно-тех-

ногенних (індуційованих) геодинамічних явищ, які призводять до псува-

ння й аварій відповідних соціометричних систем і об’єктів облашту-

вання. Одна з особливостей сучасного стану розвитку людиноцентризму 

пов’язана з ростом ризику природних і техногенних катастроф, наслід-

ком яких можуть бути значні соціально-економічні й економічні втрати. 

За різними оцінками втрати від природних і техногенних катастроф 

постійно зростають. Ця глобальна тенденція людинокосмізму та людино 

центризму є в «якості одного із заходів ООН у 1989 році, що виголосила 

90-ті роки Міжнародною Декадою щодо зменшення ризику стихійних 

катастроф, включаючи до них різного роду техногенні явища» [48, с. 4]. 

У цьому сенсі необхідно зауважити, що природне виснаження Землі, в 

якій зареєстрований обсяг осідань поверхні її ґрунту до «об’єму флюїду 

складає 22 відсотки (США. Х’юстон. 1943–1959 рр.)» [48, с. 5]. 
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Для того, щоб проявляти гуманізм стосовно природних надр Все-

світу, мудрість українства має застосовувати у своїй теоретико-мето-

дологічній основі метод техногенної геодинаміки (полігонометрії). 

Цей метод ініціюється шляхом удосконалення процедур кількісного 

аналізу, отриманої на геодинамічних полігонах геодезичної й іншої ін-

формації з використанням відповідного математичного забезпечення й 

програмно-комп’юторних технологій. «Дослідження, які проведені на 

регіональних геодинамічних полігонах Апшеронського півострова по-

казали, що в районах Сураханського, Бибі-Ейського, Бінагадинського, 

Сабунчинського й інших нафтових родовищах відбувається осідання 

земної поверхні, причому середня швидкість осідань складає 40 мм в 

рік за період спостережень понад 60 років» [48, с. 34]. Це також стосу-

ється і родовищ Західного Сибіру. 

З огляду на вище сказане, саме гармонія буття людини за законами 

природи, оздоровлення цієї природи є запорукою успіху в суспільному 

відтворенні. Оскільки не тваринний і не рослинний світ загубив живу 

природу, а людський, тому і людина має врятувати цю природу. 

На підставі аналізу зазначених чинників варто визначати опти-

мальні умови виконання соціальних робіт українства, при цьому об-

ґрунтовувати вибір сезону, погодних умов і часу доби, коли їхній ак-

тивний вплив мінімізується і дає змогу оптимально виявляти активіза-

цію людської свідомості. Однією із фаз людської діяльності є моніто-

ринг, що розширює свідомість лексико-семантичним навантаженням 

антропосоціогенези. У цьому процесі для системи оптимізації, вибору 

та прийняття людиною ефективних рішень необхідно використовувати 

концептуальний метод пошуку глобального екстремуму функції мети. 

Цей концепт має конструктив на основі космічної інформації з ураху-

ванням адаптивних коефіцієнтів кореляції. За цих умов частота адап-

тації корелюючих коефіцієнтів значною мірою уможливлює точність 

біосоціолокації на засадах превентивності (передбачення, умогляд-

ності тощо). Крім того, критеріями оптимізації режимів діяльності 

українства в координатах українокосмізму та україноцентризму є їх 

експлуатаційні витрати та енергетичні ресурси кінетичного та потен-

ційного характеру. Оптимальний режим необхідно вибирати за міні-

мумом експлуатаційних витрат на основі певних результатів матема-

тичної статистики у соціальному середовищі українства. У цій площи-

ні адаптивний випадково-закономірний пошук при правильній органі- 
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зації є досить ефективним засобом пошуку екстремуму. Саме цей під-

хід і гарантує геодетермінанти знаходження глобального екстремуму 

українства, що не обмежує соціального класу функцій. 

З розвитком ноотехнологій з’являються нові потенційні можли-

вості активного впливу космізму (ноосфери, геофізики тощо) на люд-

ську свідомість. «Створення на основі нанотехнологій нейронної сис-

теми здатні здійснити з’єднання з мозком, що по суті означає ство-

рення штучного інтелекту нового покоління [53, с. 22]. На наш погляд, 

особлива наближеність українства до трансцендентного світу, перебу-

вання його сакральної сутності в українському національному дусі ви-

значає специфіку його поведінки в соціумі. Як відомо, при цьому пер-

шим етапом еволюції Всесвіту було формування речовини і стабільних 

систем (атомів і молекул), другим — космічна еволюція (формування 

галактик, зірок і планет), третім — біологічна еволюція (зародження і 

розвиток життя), четвертим — соціальна і технологічна еволюція ро-

зумних істот як сучасний етап інтенційної еволюції. 

У цьому контексті україноцентризм означає все те, що здатне про-

никнути в середовище людини, тим більше зачепити безпосередньо 

саму людину. Адже використання сучасних досягнень біогенної інже-

нерії передбачає цілеспрямоване втручання в генетику людини й ін-

ших видів живого на Землі. Інжиніринг клітин, тканин і органів лю-

дини може призвести до створення протезів і штучних органів, вклю-

чаючи й органи чуття. «Використання даних технологій може забезпе-

чити ефективну профілактику і лікування практично всіх захворювань, 

призупинення процесів старіння, а також розширення інтелектуальних 

можливостей людини за рахунок використання вживлених сенсорних 

пристроїв. Фізіологія людини може отримати великий спектр засобів 

удосконалення організму, спрямованих на стимуляцію фізичних та 

психологічних можливостей людини і найкращого функціонування 

внутрішніх органів, м’язів, мозку тощо» [46, с. 74–75]. В силу вищеоз-

наченого поступово виникає і заповнюється нове людське єство — це 

система самоконфігурації і самоконструювання психосоматичної при-

роди людини. Таким чином, соціогенний код має генеративно-цілісний 

характер, що активно впливає на латентні структури свідомості лю-

дини (зокрема, на відповідні сфери психосоматичного буття). Проте, 

такі трансгуманістичні тенденції у суспільстві спроможні привести до 

певних непередбачуваних ризиків та небезпек, оскільки людський 
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організм є самоорганізованою, самовдосконалою та самоплановою 

соціальною системою. 

Отже, така відмова від субстанційної парадигми гуманізму і заміна 

її функціональною на трансгуманізм в системі безпеки особистості, 

держави та суспільства в недалекому майбутньому розширить інтелек-

туальні можливості людини. Сьогодні має розвиватись така молода 

сфера науки як «Інтелектуалознавство» в сучасному інформаційному 

світі, оскільки сама природа відтворить нові типи неживої матерії, нові 

геноми, новий вигляд трансгенних живих істот як досконалих форм 

людського життя. Адже людина з відчуттям глобальних негативних 

наслідків вступає в нову еру, для якої характерне світоглядне пере-

осмислення. 

Як свідчить історія, князь Ярослав Мудрий наказував перекладати 

грецькі книги на древньоруську мову, щоб українство могло «навча-

тися і насолоджуватися божественним вченням, вважаючи, що від 

книжних слів люди сповнюються мудрості [133, с. 80]. Церква підтри-

мувала світську владу. Навчаючи людей «управляти очами, утриму-

вати мову, смиряти розум, підкорювати гнів, плекати чисті помисли, 

робити добрі справи» [133, с. 92]. Таким чином, композиція «Ізборніка 

Святослава» нагадує типову для середньовічної традиції компілятивно 

складену бесіду мудрої людини з сином, можливо із сином духовним. 

Окремі частини цієї праці отримали значну популярність і неоднора-

зово використовувались у повчаннях і посланнях, увійшли до усної на-

родної мови. 

Втім, автентичний дух мудрості є історичним минулим того чи ін-

шого народу як вияв духовної «глибини», в якій потрібно шукати дже-

рело духовної енергії народу, що потребує актуалізації причини свого 

існування — минулого. Тому, через актуалізацію історичних першови-

токів аморфна маса людей усвідомлює себе в сучасній реальності «ко-

лективним індивідом» і постає єдиним цілим — українством. 

Крім того, із даного підходу випливає, що необхідно зазначити діа-

лектичний зв’язок між духовними настановами мудрості й соціальною 

реальністю, зв’язаного насамперед з політикою та економікою. Оскіль-

ки політична діяльність у життєвому світі обумовлюється у першу 

чергу загальною потребою суспільства як соціальної системи. Гідність 

як волевияв моральності має відбивати сформовану в соціумі низку 

цінностей, визначає соціальне буття в сфері політики, права, економіки 
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тощо. На наш погляд, саме соціальна нерівність є найбільшим злом у 

суспільстві. Оскільки матеріальне багатство спричиняє ледарство, а 

розкіш приводить до руйнування моралі. 

В цьому розумінні ще за часів Просвітництва Жан-Жак Руссо від-

стоює дрібну приватну власність, яка заснована на особистій праці. З 

нею мислитель пов’язував і можливість ліквідації поділу суспільства 

на багатих і бідних. Досягти відносної майнової нерівності, на думку 

Руссо, можна за допомогою закону, який би виражав загальну волю 

людей. Як зазначав Жан- Жак Руссо: « …ні один громадянин не пови-

нен володіти таким значним достатком, щоб мати можливість купити 

іншого, і жоден — бути настільки бідним, щоб бути вимушеним себе 

продавати» [152, с. 349]. За словами Жана-Жака Руссо, людина хоч і 

народжена вільною, але скрізь перебуває в кайданах. Тому вихід із цієї 

ситуації — це утворення особливої політичної субстанції, яка виступає 

в якості єдиного джерела законів — загальної волі. « …Одна тільки за-

гальна воля може керувати силами держави відповідно до мети її утво-

рення, яка є загальним благом» [152, с. 167]. 

Проблема гуманізму як волюнтаристської природи мудрості була 

характерна не лише для Західної Європи, Японії чи Китаю. Оскільки 

вона виникла не один раз в історії розвитку східнослов’янських наро-

дів. Соціальне явище дуальності людського буття з його діалектич-

ними суперечностями були відомі слов’янським народам давно і мали 

втілення як у богословському значенні, так і у світському середньо-

віччі волюнтаристською суттю природи мудрості вважалось «єство». 

Таке усвідомлення містить відблиски античної традиції, розуміння 

сутності як сукупності добра і зла. В одному із «Слів» Іоанн Златоуст 

так характеризує розуміння «єства»: «Да не глаголемь, яко сий есть ес-

тетством благ, а он сий естетством зол. А ще бо кто естетством благ, 

то никогда не можеть быти зол, аще ли естетством зол, то никогда не 

можеть быти благ» [163, с. 67]. 

Сьогодні високий рівень інвестування в людський капітал в клю-

човий момент перетворює українство в процесі суспільного прогресу. 

«Ті країни, які сформували систему стимулювання інноваційної діяль-

ності, сьогодні демонструють здатність до швидкого й ефективного 

менеджменту як за умов кризи, так і за умов стабільного розвитку» 

[153, с. 28]. При цьому, Японія показала «основний пріоритет нового 

розвитку — перетворення освіти на ключовий показник готовності 
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людського капіталу до залучення все нових і нових можливостей для 

власної і суспільної самореалізації» [153, с. 28]. Саме з «японського 

економічного дива» розпочалося прозоре усвідомлення «суспільства 

знань», що основується на інноваційній здатності особистості та сус-

пільства до самовдосконалення. На формування такої потреби та ста-

новлення гуманістичних ціннісних орієнтацій і творчих здібностей має 

бути потреба самоактуалізації українства як провідної духовної сили. 

Із фундаментальних позицій людина може реалізуватися переваж-

но в перетинах психічного простору: власного та чужого. Адже душа 

опановує такою природною субстанцією як індивідуальністю, оскіль-

ки філософія мудрості визначає структуру духовного капіталу особис-

тості та суспільства. При цьому, конструктивна модель мудрості роз-

ширює внутрішній обрій свідомості, що надає можливості самоіденти-

фікації суб’єкта. Отже, гуманізм як волюнтаристська природа мудрос-

ті — це рухоме самопізнання, суб’єктивне буття духовної свідомості, 

де життєствердна ідея невичерпності життя у своїй волюнтаристській 

природі мудрості є оптимістичною. 

З цього приводу вітчизняний мислитель В.Табачковський вважає, 

що «простором», на якому чиниться пошук відповідей на різні пи-

тання, є певний образ світу: «Саме в його межах кожен із нас самовиз-

начається — шукає місця, власної ідентичності, стверджує її або втра-

чає, втрачаючи. Шукає знову й знову до останнього подиху. Щоправда, 

й після цього пошук не припиняється, Тільки чинитиметься він уже не 

нами, а нащадками, які залишать нас на тих місцях, де ми, здавалося б, 

самоздійснилися, або ж «пересунуть» на інші» [162, с. 11]. 

Сьогодні громадянська воля є одним із стабілізуючих, хоч і неза-

конних, за визначенням, засобів конституційної системи українства. 

Поряд із вільними і регулярними виборами та незалежною судовою си-

стемою, наділеною повноваженнями тлумачити конституцію, грома-

дянська воля, коли вдаватися до неї із незалежними обмеженнями і 

здоровими судженнями, допомагає зміцнювати справедливі інституції 

українства. В ситуації громадянського волевияву українство має про-

являти такі ознаки мудрості як: креативність мислення, риторику, са-

моствердження. При цьому, особа має гарантію вільного вибору тих 

чи інших форм економічного і політичного буття, ідеології, світогляду. 

Це свідчить про можливість вільно висловлюватися і відстоювати свої 

ідеї, думки та інтереси. 
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У цьому ключі можна констатувати загрозливий стан вітчизняної 

освітньої галузі у сфері недостатності виховного потенціалу, що нега-

тивно впливає на стан гуманізму як волюнтаристської природи муд-

рості українства. Для цього необхідно поєднувати новітні підходи, па-

тріотизм і професіоналізм, гносеологічні та аксіологічні аспекти твор-

чої особистості, що відповідають вимогам сучасного світу. Філософія 

освіти має поширювати соціальне партнерство та довіру, використову-

вати гуманний підхід до кожного учня чи студента з урахуванням його 

психологічних та фізичних особливостей, що значною мірою розкри-

вають його здібності та таланти. Особистість є тією духовною мірою, 

якою «основними мотиваційно-смисловими регуляторами її життєді-

яльності стають найвищі людські цінності [48, с. 67], вона реалізує їх, 

трансцендуючи свої базові — фізіологічні й соціальні — потреби. Така 

трансценденція здійснюється на базі задоволення цих потреб, так що 

вони нормальним способом зникають з поля свідомості, або завдяки 

здатності відмовитися від їх задоволення і перемогти їх у собі. Для мо-

лодої людини є дуже важливим уявити майбутню професійну діяль-

ність у світлі високих сенсів, щоб вона набула значущості й цінності у 

власних очах. 

Іншими словами, ціннісно-мотиваційна домінанта утворює цілісну 

особистісну якість суб’єкта. Така настанова мудрості відповідає відо-

мому у філософії освіти положенню про те, що знання і вміння необ-

хідно з’єднувати в органічну цілісність, кристалізуючим ядром якої 

мають слугувати ключові цінності. 

Українство як всебічний соціальний феномен має виховувати 

молодь в національному дусі, залучаючи до народних традицій, об-

рядів та ремесел. Лише патріотично налаштована, національно-сві-

дома шляхетно інтелектуальна молодь зі своїми гуманними намі-

рами здатна побудувати та захистити правову державність українс-

тва від будь-яких внутрішніх та зовнішніх загроз. Оскільки саме гу-

манізм має ефективно діяти у державотворчому процесі, на підставі 

якого змогли б формуватись інститути громадянського суспільства і 

соціальний аспект державності. 

Поняття «громадянське суспільство» об’єктивно співвідноситься з 

поняттям «правова держава», так як і перше і друге поняття віддзерка-

люють головні моменти та сторони життєдіяльності сучасної демокра-

тичної державності. 
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Важливу роль у цьому відіграють реалізація гуманних принципів 

будови і функціонування владних органів, переорієнтація їх політики 

від захисту інтересів держави до захисту інтересів особистості; «здійс-

нення державно-правової реформи (парламентської, адміністративної, 

муніципальної та судової); створення механізму захисту прав і свобод 

людини і громадянина; формування високого рівня політичної, право-

вої та економічної культури населення» [160, с. 120]. 

Таким чином, сучасною платформою гуманізму як волюнтарист-

ської сили мудрості українства, що здатна давати відповіді викликам 

глобалізації, є інноваційне суспільство знань. Сьогодні це має здійс-

нюватись в межах діапазону: інновації — традиції, модифікації — 

можливості. Саме гуманний намір розвитку українства залежить від 

готовності духовного капіталу реалізовуватися за умов соціальної мо-

більності та майстерність цю мобільність ефективно створювати. Та-

кий магістральний напрямок українства як орієнтація на інноваційну 

діяльність здатний рухливо використовувати досвід та практику інших 

країн у форматі соціальних транзитів. Саме формування нової концеп-

ції гуманізму українства має здійснюватися на підставі інтеграційної 

взаємодії влади, політичних структур, електорату, бізнесу, що узго-

дженим чином мають визначити точки прикладання спільних зусиль у 

світовому просторі. 

Крім того, ватро зазначити, що у прогнозуванні розвитку мудрості 

українства в сучасних міжнародних відносинах пріоритет надається 

оцінкам розвитку і взаємовідносин країн та вивченню загальних тен-

денцій світового поступального руху. На підставі зовнішньосвітових 

прогнозів робляться спроби виявити нові можливі фактори духовного 

розвитку світу, певного регіону, країни. 

Такі дослідження досить розвинені в США, де прогнозування у 

сфері міжнародних відносин здійснюють Гудзонівський інститут, Ін-

ститут оборонних досліджень, Інститут майбутнього, Інститут страте-

гічних досліджень Гарвардського університету тощо. 

Визначальну роль прогнозування мудрості українства в сучас-

них міжнародних відносинах відіграє парадигма постнекласичної 

науки, яка спрямовує на міждисциплінарні, проблемно-орієнтовані 

дослідження, реалізацію комплексних програм за участю фахівців 

природничих і гуманітарних наук. Саме новітня парадигма спрямо-

вує суспільну практику на «виправлення помилок минулого, що вже 
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стали очевидними, на глибшу інтеграцію і кооперацію, на зміцнення 

реальної безпеки та забезпечення виживання цивілізації» [171, с. 88]. 

Постнекласична наука орієнтує суспільство на реагування не на про-

блеми, що досягають критичної гостроти, а на об’єктивні причини, 

що їх породжують. 

Як стверджують фахівці, сьогодні міжнародна ситуація характери-

зується пошуком додаткових можливостей для оптимізації саме полі-

тичного процесу пан-європейської та євроатлантичної інтеграції. Однак 

у значній кількості європейських країн та США подальшої стратегії 

такої інтеграції присутня явна суперечність, оскільки є відсутність го-

могенного сприйняття єдиного безпекового, інформаційно-ідеологічно-

го та економічного просторів, в результаті чого зростає роль глобалі-

заційних процесів. Ринкова економіка набуває якісно нового характеру, 

традиційні ринкові елементи відходять на другий план, тоді як елементи 

державно-правового регулювання в інформаційній сфері як протидія 

спекулятивним маніпуляціям набувають дедалі більшого значення. 

Прикладом інноваційного пошуку векторів здійснення міжнарод-

ної спільності є сучасна українська геополітична стратегія миру і зла-

годи. Це насамперед: виваженість, поміркованість, передбачуваність 

світових процесів; розбудова відносин з іншими країнами на засадах 

рівноправності, взаємоповаги та невтручання у внутрішні справи. 

Серед них необхідно акцентувати на толерантність як важливу мат-

рицю в феноменології мудрості. 

Сучасний соціум перебуває в стадії інтенсивних змін і пошуку 

перспективної стратегії розвитку. Ця стратегія розвитку потребує об-

ґрунтування ціннісних пріоритетів виховання. Тому звернення до про-

блеми толерантності пов’язане із прогнозуванням і подальшою модер-

нізацією життя соціуму. 

У цьому сенсі поняття «толерантність» обговорюється в сучасній 

філософській науці. Толерантність походить від латинського слова 

«tolere» (страждати) як небайдужий, оскільки прийняття і толерант-

ність далеко не синоніми. Адже можна ненавидіти і відчувати негатив-

ні емоції і при цьому залишатися толерантним, маючі доброчинні на-

міри. З огляду на це Й.Йовель бачить у толерантності діалектику при-

ємності та відчуження: «Бути толерантним значить усвідомити все 

розмаїття, негаразди відчуженості, що розділяють нас» [16, с. 48]. 

Таким чином, не обов’язково переживати внутрішню християнську 
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любов до тих, хто нам не симпатичний або кого ми вважаємо слабше 

себе в певному відношенні: толерантність не добродій і не милість. 

Оскільки демонстрація подібної любові — це намір коригувати себе 

під власний і ідеальний стандарт, що відповідає внутрішній парадигмі 

(світосприйняття). 

Крім того, толерантність передбачає конфлікт, неприємність і, ра-

зом з тим, впевненість в тому, що ми не маємо права завадити чуже 

життя, які б емоції воно в нас не викликало. Тільки усвідомивши, від-

чувши деяку єдину основу існування людей, можна стати толерант-

ним; але толерантність проявляється тільки в конкретній ситуації, а 

саме: це порозуміння, зокрема, якщо Мудрий Натан у Лессінга гово-

рить, що ми спочатку люди, а потім уже іудеї, християни, мусульмани, 

то його ідеал і надто низький, і надто високий одночасно. Надто висо-

кий, оскільки Лессінг говорить, що його, «універсальну людину», здат-

ні створити певне суспільство само по собі. І занадто низько, так як в 

погляді на «універсальну людину» без індивідуальних розмаїть є непо-

вага до людини. Ця філософія має справу з чистими сутностями. Всі 

істоти проходять шлях переродження від нижчого до вищого. Як за-

значає Крішна: «Невловима трансформація відбувається, якщо реакція 

на іншого починає визначатись більше і більше не індивідуальними 

характеристиками, котрі він або вона передбачають, а фактом його або 

її притаманності до визначеної групи або касти, або релігії, або раси» 

[5, с. 12–13]. 

Відтак, кожна система поглядів рівною мірою має право на існу-

вання — ніхто не заперечував шукати істину, і кожен може йти до неї 

своїм шляхом, навіть коли цей шлях помилковий. Основою толерант-

ності однаково слугує і пріоритетна оцінка універсального, і визнання 

права на існування кожної конкретної реалізації людської сутності. 

За цих обставин дослідник М.Моришима стверджує залежність то-

лерантності від рівня суспільних зв’язків. Якщо в первісному суспіль-

стві люди були терпимі тільки до членів своїх сімей (так як суспільні 

зв’язки були погано розвинуті), то в ХХІ столітті комунікація буде роз-

виватися до такого рівня, що в недалекому майбутньому національні 

держави відомруть і таким чином створиться новітня суспільна спіль-

нота, тому проблема толерантності може відпасти сама собою [8, с. 125]. 

Ідеї толерантності Джона Понета сформувались як продукт син-

тезу гуманістичних і реформаційних ідей — людині, що пропускає 
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через себе різні системи уявлень. Система поглядів Понета не еклек-

тична, і в її основі лежить висока оцінка особистості як вияву свободи 

і відповідальності. На його думку, на землі нема такої влади, яка б 

могла заставити людину піти проти своєї внутрішньої впевненості. 

Душа людини вільна, і земні влади не мають над нею сили, не можуть 

спричинити їй негараздів, лиха, так як розпоряджаються лише гіршою 

частиною людини — його тілом. За цих умов слово «душа» торкається 

кожної людини без винятку, так як людина сама повинна оцінити, що 

справедливо. При цьому, шляхетна поведінка особистості засловами 

Понетті основана на впевненості, оскільки в душі кожної людини 

закладений дійсний закон. Дж.Понет постійно закликає вільний розум 

оцінити дієвість людини або держави. Мислитель оцінює особистість 

не як щось цінне само по собі, а як елемент державного організму, 

призваний виконати високу місію [10, с. 47]. 

Аргументація Понета здебільшого співпадає з аргументацією Лок-

ка: це і є доказ небожественної природи правителя, і впевненість в рів-

ноцінності кожного члену державного організму, і ствердження, що 

шлях до спасіння лежить не в зовнішній діяльності, а і у внутрішній 

роботі душі та у відліку перед власним розумом [113, с. 84]. 

З одного боку, дуалізм терпеливості доказується Локком як об-

ґрунтування непідвладності державою правителя над нашою душею. 

«Справедлива приналежність на безмежне терпіння має місце, час і 

спосіб мого поклоніння Богу», — що виходять за межі досягнутого і 

дії політики та державотворення, «які існують тільки ради мого добро-

буту в цьому світі». З другого боку, — це моральний нейтралітет релі-

гійних обрядів самих по собі. Іншими словами, чітко простежується 

новоєвропейське розуміння людини як сфера приватного життя, що 

виокремлюється за рахунок соціального пріоритету індивіда в соціумі. 

Зазначається, що домінантним словом побудови Понета можна 

вважати слово «відповідальність», а для Локка — «право». Різниця між 

концепціями розглянутих мислителів полягає в тому, що для Понета 

терпіння є реалізацією уявлення про об’єднану силу дійсного закону і 

про свободу і відповідальність людини; а для Локка — це реалізація 

думки про світ як множина незведених один з одним одиниць, діалек-

тично взаємозалежних у зовнішньому поєднанні дієвості держави. 

Таким чином, толерантність є одним з лідерів у списку усвідомле-

них пріоритетів у соціумі, що потребує додаткової уваги. Саме в пи- 
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танні толерантності як пріоритету приховані неусвідомлені моменти 

протилежних переконань. Адже толерантність є філософською матри-

цею в тому сенсі, що на рівні абстрактного визнання усвідомлюється її 

необхідність як естетична складова міжособистісних відношень. 

За цих умов українство, що уособлює в собі мудрість народу, праг-

не усвідомити себе в геополітичному просторі в контексті розвитку 

світової цивілізації, визначити свої пріоритети, реальні національні ін-

тереси, виробити стратегію і тактику реалізації. Вирішення цих за-

вдань передбачає створення науково обґрунтованої геостратегії, одним 

із головних принципів якої для українства є принцип полімагістраль-

ності (багатовимірності, багатовекторності тощо). «Багатовекторність 

притаманна зовнішній політиці багатьох держав, але для України, з її 

особливим геополітичним положенням. Вона набуває вирішального 

значення і пов’язана із конкретними перевагами. Історичні та геогра-

фічні реалії практично виключають можливість орієнтації України 

лише на один стратегічний зовнішньополітичний напрям. Проте по-

няття «багатовекторність» слід розуміти як розвиток і підтримку від-

носин позаблокової держави з багатьма учасниками міжнародного 

життя» [35, с. 76]. 

На наш погляд, у недалекому майбутньому доля українства зале-

жатиме від її здатності знайти свій шлях і модель розвитку, а саме: 

конструктивну модель глобальної консолідації в системі вибору та оп-

тимізації ефективно діючих стратегічних рішень, але для цього багато-

векторність аж ніяк не означає рівновекторності й зовсім не припускає 

рівнозначності всіх її складових. Серед багатьох векторів варто виді-

лити ті, що є домінантними в стратегічному партнерстві. Такий підхід 

уможливлює визначення відповідних пріоритетів, оскільки багатовек-

торність породжує значне зростання кількості першочергових завдань 

за різними напрямами і рівнями міжнародного співробітництва. При 

цьому аналіз переваг і хиб відповідного рішення може ускладнюватися 

реаліями сучасного світу. 

Згідно із суспільними формами свідомості українства у процесі 

міжнародної ідентифікації головним може бути орієнтаційний ас-

пект. Цей аспект поєднує в собі як геополітичні уподобання, ціннісні 

мотивації, так і врахування етносоціальних витоків і напрямків між-

народного розвитку в глобальному контексті, а також національні 

інтереси країни. 
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При стратегічному прогнозуванні розвитку українства варто 

було би враховувати регіональні фактори безпеки та співробітниц-

тва, зокрема на україно-румунському та україно-молдавському кор-

донах. Передусім, має бути розроблена та здійснена система заходів 

для максимальної активізації транскордонного економічного співро-

бітництва, яке заслуговує на всебічну державницьку підтримку. 

Пріоритет варто віддати втіленню в життя довготривалих суспільних 

проектів із залученням капіталів, інноваційних технологій та органі-

заторсько-управлінського досвіду країн-учасниць ЄС і НАТО. Варті 

особливої уваги гуманітарні аспекти транскордонної співпраці. До-

цільно не лише прагнути до збалансування піклування сторін про 

своїх співвітчизників за кордоном на засадах паритетності та симет-

ричності, але й діяти у цій сфері взаємин у повній відповідності до 

міжнародних норм права. Суб’єктам, «що належать до різних етніч-

них спільнот, мають бути гарантовані всі необхідні права та можли-

вості, якими користуються їхні співгромадяни — представники ти-

тульної нації. Очевидно, що така діяльність потребує постійного ана-

літичного забезпечення та якісного інформаційного супроводу» [35, 

с. 87]. 

Кризові явища сучасної організації світової соціально-економічної 

системи явно продемонстрували, переосмислення соціального життя з 

метою забезпечення конкурентоспроможності усукупного національ-

ного проекту розвитку, оскільки держава повинна вдосконалювати со-

ціально-політичні інститути та забезпечувати вирішення стратегічних 

питань, у тому числі — інноваційного, інфраструктурного розвитку 

кадрового потенціалу країни. 

Відтак, успіх модернізації українського суспільства залежить на-

самперед не стільки від імпорту інститутів, скільки від якості існуючої 

в суспільстві системи відносин, наявності різноманітних ресурсів, кот-

рі обумовлюють довгостроковий розвиток за умов глобальної конку-

ренції, а також низкою інших чинників. 

Таким чином, у прогнозуванні українства як сучасного етносоці-

ального феномену всебічно має забезпечуватись духовний рівень ін-

формаційного життя. Для цього значну роль повинні відігравати освіта 

та наука як відтворення культурно-історичної традиції, насамперед у 

молодіжному середовищі. Така інтелектуальна діяльність молоді по-

кликана встановлювати спадкоємність культури від покоління до по- 
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коління; виступати генеративно-творчою силою в соціалізації та фор-

мувати і розвивати національну ідею. 

Виконання цього завдання потребує модернізації змісту, форм, ме-

тодів і засобів навчання, впровадження нових технологій, реалізації 

пріоритетних принципів реформування навчального процесу, які пе-

редбачені Національною програмою розвитку освіти у ХХІ столітті. 

Спосіб життя сучасних людей, зокрема, молоді, дуже близький до «по-

стільного режиму», що веде до гострої гіпокінезії. Єдина профілактика 

наслідків гіпокінезії — це організація раціонального рухового режиму, 

який включає різні за характером та інтенсивністю фізичні наванта-

ження, що призводять до активного руху тілесної душі у відповідному 

часовому просторі. Але при цьому рухова активність людини у сучас-

ному соціумі повинна мати межу адаптаційних можливостей. Переви-

щення цієї межі настільки ж шкідливо для здоров’я, як і гіпокінезія. 

Зрив адаптації проявляється у різноманітних формах — у вигляді пе-

ревтоми, вегето-судинній дистонії, зниженні імунітету, порушенні ро-

боти шлунково-кишечного тракту, що знижує активну громадську по-

зицію в сучасному соціумі. 

Крім того, громадянське суспільство в сучасній Україні ще не 

стало на «ноги» внаслідок своєї слабкості. Причин цьому декілька. По-

перше, в Україні не було розвиненого громадянського суспільства, 

коли вона знаходилась у складі Радянського Союзу. Останнє поясню-

ється тим, що в СРСР до громадянського суспільства переважало зне-

важливе ставлення. Оскільки соціалістичне будівництво проводилось 

під ідеологічним гаслом марксизму-ленінізму, що вміщувало в собі не 

ідею громадянського суспільства, а людського суспільства як комуні-

стичного. Це свідчить про те, що в тодішні радянські часи не було чіт-

кого уявлення про ці форми суспільства, окрім того, що громадянське 

суспільство асоціювалося з буржуазним, а людське суспільство — з 

комуністичним. В сучасних умовах українського інформаційного сус-

пільства необхідно з’ясовувати сутність громадянського суспільства і 

будувати його, осягаючи історичний закон про неможливість «пере-

стрибнути» не пройдені етапи суспільного розвитку. 

Як стверджує з цього приводу вітчизняний філософ М.П.Недюха: 

«Для визначення стану та тенденцій розвитку громадянського суспіль-

ства уявляється доцільним налагодити моніторинг як засіб його вимі-

рювання за певними критеріями, методиками, шкалами тощо, зокрема, 
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отримати відповіді про його межі, принципи функціонування, змістов-

ні характеристики як публічного (громадського) простору, де індивіди 

об’єднуються на добровільних засадах для просування спільних інте-

ресів за умови, що ці інтереси знаходяться поза сферою влади, бізнесу, 

політичних партій та сімейних відносин» [125, c. 367]. 

Оскільки громадянське суспільство в Україні ще слабке, то супер-

ництво між державою і громадянським суспільством розгортається на 

користь держави [30, с. 171]. Свідоцтвом тому є так званий рейдерсь-

кий рух, який керівники різноманітних акціонерних товариств розгля-

дають як форму поглинання олігархічними структурами під прикрит-

тям держави слаборозвинених підприємств. Тому українська держав-

ність має долати віковий стереотип, пов’язаний із пригніченням, обма-

нюванням інтересів народу. Це можливо тільки в тому випадку, коли 

державні органи будуть формуватися із патріотично налаштованих і 

перевірених людей. Мають бути спільні стимули духовного об’єд-

нання мудрих зусиль електорату і депутатів з питань підвищення жит-

тєвого рівня народу. Тому, українська державність з огляду правового 

громадянського суспільства — це синергія (підтримка) один одного, в 

якому мають співпадати потреби та інтереси. 

Саме сьогодні має бути здійснений поворот у свідомості націо-

нальної еліти до нового мислення із його духовним пріоритетом цін-

ностей та життєвим імперативом мудрості: від однотипного усвідом-

лення суспільної дійсності до всебічного розуміння гносеологічних ал-

горитмів саморозгортання соціальних процесів. На автономно духов-

ному рівні має бути втілюватись мобільна самобезпека людини. Така 

людина повинна самовиявляти і встановити для себе універсальні мо-

ральні цінності, які є правильними незалежно від того, які стосунки у 

людини із відповідною групою людей. Тому повинні зазначатися ви-

сокі моральні цінності, що притаманні людині незалежно від її особис-

тих уподобань та переконань, та формуватися насамперед завдяки ак-

тивному впливу абсолютно мудрих істинних понять як: добро, спра-

ведливість, чесність, гідність, любов та інші. 

У ХХІ столітті українство повинно здійснювати прогрес до нового 

типу суспільної риторики. Починати треба з найголовнішого — з ду-

ховного капіталу мудрості людини на основі нового світоглядного під-

ходу, акцент робити на ноосферу як космічний вселенський розум, що 

варто розглядати у сучасну добу глобалізованого інформаційного сус- 
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пільства. При цьому сучасна людина повинна бути сильною, що забез-

печує внутрішню духовну автономію як ефірну субстанцію мудрості 

завдяки своїй волі, вірі та честі. Все це визначає характер та організа-

цію духовного виробництва епохи завдяки гуманним намірам, втіле-

них в життєвих реаліях. 

5.4. Постфілософія у фінансовому праві як ентропійний 

вимір інноваційної методології освіти, науки та виховання 

На сучасному етапі глобалізаційних змін та розвитку людської ци-

вілізації стрімко зростає і наука, яка відрізняється всебічністю форм і 

методів пізнання світу. Як правило, об’єкти сучасної науки характери-

зуються системністю, комплексністю, а також нечіткістю власних 

меж. При цьому, дослідник не замикає межі об’єкта відповідного до-

слідження, а, навпаки, фокусує феноменальну свідомість в орбіту до-

слідження все більш широкого контексту. В силу цього, саме така нау-

кова робота повинна мати методологічні конструкти інноваційного ха-

рактеру в системі ентропії як теорії випадкових функцій (самовизна-

чення, нелінійності, хаосу тощо). Тому і виникла природна необхід-

ність поєднувати неймовірно потужний темп розвитку науки з етич-

ними цінностями, оскільки в противному випадку відбудеться по-

дальша розбалансованість світу людського життя і світу культури суб-

станційно природних речей як системного погляду на життєвий світ. 

Ні одна наукова, соціальна або технічна проблема не здатна маргіналь-

но (ізольовано, штучно) відкрити доброчесні горизонти життєвого 

світу. Для цього потрібен їх фундаментальний взаємозв’язок як гармо-

нійна єдність Цілого в Сущих Речах, що соціокультурно обумовлює 

міждисциплінарні дослідження. 

З огляду на це сьогодні нейробіологію можна ув’язати з людсь-

кими цінностями, які крім біологічних структур людського мозку бе-

руть активну участь в її кіберубезпеченні. Саме космічна фракталь-

ність є модальністю мікрокосму та макрокосму людини. В якості при-

кладу можна привести бесіду французького нейробіолога Ж. П. Шанж’є 

з П. Рікером. [6, c. 36]. 

Це є початком довготривалого фундаментального шляху постфі-

лософії як пошуку нейробіологічного знання істини в соціальних реа- 

ліях, а саме: ціннісно-смислових орієнтирів у життєвому світі. Саме 
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така активізація різних ділянок мозку в її «неореному полі» розширює 

новий епістемологічний простір (територію, сектор, сегмент). Тому 

сьогодні тема складності перестає бути прерогативою природнично-

наукових та соціальних досліджень складних, аутопоетичних систем 

[31, c. 21]. Під новою «дослідницькою парасолькою» з’являється мож-

ливість зрощення принципово нових концептів як вияв прозорості, ін-

формопластичності, геніальної простоти тощо. 

Ще з античних часів Аристотель говорив, що людина не просто 

потребує життя, оскільки життя людину цікавить як місце для її цін-

ностей. Адже з філософії як пошуку істини і розпочалася дійсна інте-

лектуальна історія демократизації суспільства у Стародавній Греції. 

Хто як не філософи не за формальними регаліями, а за велінням розуму 

серця здатні системно обґрунтувати тісний зв’язок між свободою і 

культурою у сучасному цивілізаційному поступі? Ось чому саме сьо-

годні філософія і філософи дуже потрібні суспільству, виходячи із на-

явного буття та здійснюючи прорив у майбутнє, оскільки законний ка-

пітал мудрості такої постфілософії на тлі сучасних докорінних світо-

вих змін та зрушень надає людині інтелектуально-духовну перспек-

тиву як всебічність людського існування. Саме така людина рано чи 

пізно, проходячи через повсякденні циклічні хвилі побуту, звертається 

до життєвого смислу буття, чим і проявляє ознаки народної та акаде-

мічної мудрості. 

Проте, сьогодні дедалі більше виявляється людський суцільний 

розрив, що пронизує інформаційно-технологічну цивілізацію як від-

шарування та ізолювання науки та техніки від гуманістичних зв’язків 

та намірів як субстанційного духу доброчемності, достовірності, доб-

ромисності в синонімічному її ряді. 

Таким чином, ми маємо виборювати свої власні ціннісно-смислові 

пріоритети як дух сивої давнини (законний капітал мудрості). Для 

цього потрібно всебічно розробляти фундаментальні критерії життє-

вого світу на підставі якості переосмислення тієї чи іншої філософії в 

єдиній, автономній, скоординованій системі природничо-наукових, ре-

лігійних, технічних, соціогуманітарних знань. Саме такий законний ка-

пітал мудрості особи, держави та суспільства як пошук панацеї є су-

часно новим поворотним етапом у небайдуже майбутнє. 
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Контрольні запитання 

1. В чому полягає новий космічний порядок у фінансовому праві? 

2. Які існують важливі інформаційні інфраструктури та їх кібер-

безпека? 

3. Розкрийте сучасний міграційний капітал. 

4. Що таке постфілософія у сучасному фінансовому праві? 

Теми рефератів 

1. Місія космосу у фінансовому праві: сучасні вимоги часу. 

2. Постфілософія як законний капітал мудрості. 
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