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влади, визначається політичним устроєм країни. Зокрема, введення на початку ХХ ст. загального 

виборчого права привело до демократії, побудованої на визнанні права кожного брати участь у вирішенні 

державних справ. 

На перший погляд, демократія стала тією єдино правильною політичною організацією, що 

забезпечила б проведення економічної політики в інтересах більшості, але практика переконує в 

протилежному. Так, Дж. Генри було відзначено, що “...коли зростає нерівність становищ, тоді загальне 

голосування щоразу більше полегшує захоплення джерела влади, оскільки при цьому щоразу більша 

кількість влади починає потрапляти в руки людей, які не бачать прямого інтересу в управлінні 

суспільними справами, людей, замучених нестатком і одурілих від бідності, готових продавати свої голоси 

тому, хто дорожче заплатить ...” [3, с. 368]. Фактичними покупцями голосів незаможного електорату, на 

думку Дж. Генри, виступають “багаті корпорації й потужні грошові інтереси”, для яких сама купівля 

означає “можливість наповняти сенат і суд своїми креатурами” [3, с. 370]. Перехід влади до власників 

капіталу забезпечує в національній економіці умови для функціонування останнього. 

Ситуація, окреслена Дж. Генри, виявляє, що демократія нівелює, пом’якшує, але не викорінює 

головної сутності держави – “знаряддя” в економічному протистоянні соціальних груп. 

У результаті все це дає підстави думати, що головним недоліком державного регулювання 

зайнятості може стати здійснення його в інтересах капіталу, а отже, в інтересах асоціального характеру 

ринкової економіки. Факт демократичної організації держави не гарантує при цьому дотримання інтересів 

соціальних груп, що перебувають за межею бідності. У цих умовах механізм реалізації державної 

політики зайнятості може бути навіть декларований, але по суті залишатися фікцією. 

На суб’єктивний характер державного регулювання вказують Н.Р. Нижник і В.Я. Олуйка  у своїй 

теорії мотивації економічного вибору, у межах якої всі особи, які приймають і реалізують рішення у сфері 

економічної політики, поділяються на дві категорії [4, с. 77]. 

1. Політики, які приймають у сфері економічної політики рішення, що не завжди і необов’язково 

збігаються з інтересами того суспільства, яке вони представляють. Оптимізація зайнятості може стати для 

них не самодостатньою метою, а засобом для реалізації вузьколокальних егоїстичних цілей. 

2. Чиновники, цільова функція поведінки яких містить у собі такі змінні: заробітну плату, 

додатковий дохід, пов’язаний із займаною посадою, репутацію, владу, патронаж тощо. 

Таким чином, усвідомлення необхідності державного втручання вимагає від економістів 

усвідомлення негативних сторін цього явища, свідченням чого в теорії стане формування соціально 

орієнтованої моделі сучасного ринку праці, а на практиці – вироблення об’єктивної раціональної програми 

у сфері зайнятості й соціальної підтримки населення. 

Так, розвиток ринкової економіки, як і зумовлене ним зростання матеріальної бази споконвічно 

спираються на державну організацію громадського життя. Проте соціальна політика виступає особливим 

напрямом державного регулювання, який не був характерний для нього на момент виникнення, але який 

з’явився на певному етапі суспільного розвитку для подолання соціальних суперечностей ринкової 

економіки. Причина появи соціальної політики визначила головну її специфіку, що може змінюватися за 

формою, але не за змістом. 
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ВИСОКОЯКІСНА ОСВІТА ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУДДІ 

 

Загальновідомо, що згідно з останньою доповіддю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 

(оприлюдненою в 2018 році) було зроблено аналіз ситуації з правами людини в Україні в 2017 році. У 

Щорічній доповіді висвітлені питання, які становлять значний суспільний інтерес з точки зору 

європейського напрямку руху нашої держави. При цьому було наведено, що близько 58 % українців 

вказали, що навіть при порушенні їх прав вони ніколи не намагались ці права захистити. Якщо ж говорити 
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про тих, хто вирішив боротись за свої права, то значна частка опитаних (більше 23 %) серед усіх наявних 

засобів захисту обрали пошук потрібних знайомств та звернення до родичів. Такий показник, на 

превеликий жаль, створює суспільний попит на корупцію та вказує на наявність величезної проблеми – 

проблеми недовіри до судової гілки влади, яка існує сьогодні в Україні 

Кожний громадянин і досі відчуває, що питання дотримання законності та верховенства права при 

винесенні українськими судами рішень залишається гострим, а постановлення несправедливих рішень 

потребує подальшого з’ясування та вивчення первопричин цієї проблеми. 

Вказане дає нагоду, в черговий раз, задуматися і про якість освітньої підготовки в Україні, рівень 

професіоналізму, ступень неупередженості українського юриста, який виступає в ролі особи, яка здійснює 

судочинство, зокрема й осіб, на яких покладено вирішення конституційних питань та винесення, нарешті, 

відповідних рішень в національних судах. При цьому не слід забувати, що судові рішення з огляду на 

верховенство права за своїм змістом повинні утверджувати справедливість і права людини, укріплювати 

довіру суспільства до судової влади. З метою зміцнення довіри суспільства до судової влади судді мають 

усвідомлювати значущість своєї місії в утвердженні верховенства права і забезпеченні захисту прав 

людини та основоположних свобод. Постійна увага з боку суспільства за діями представників судової 

влади, бажання громадян мати у державі справедливе правосуддя для отримання належного захисту своїх 

прав покладає на суддю обов’язок бути не лише представником влади, який неухильно дотримується 

Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а й людиною з високими європейськими стандартами поведінки та суддівської 

професії. 

Процеси інтеграції України в єврейський простір вимагають бачити та робити юриста (зокрема 

суддю) професіоналом з великої букви. Бангалорські принципи поведінки суддів передбачають, що судді 

у своїй поведінці підзвітні відповідним органам, що створені для підтримки суддівських стандартів, які 

діють об’єктивно та незалежно і мають на меті збільшення, а не зменшення значущості існуючих 

правових норм та правил поведінки, якими зв’язані судді. Компетентність та старанність є необхідними 

умовами для виконання суддею своїх обов’язків. Суддя має бути в курсі відповідних змін до 

міжнародного законодавства, включаючи міжнародні конвенції та інші документи, що встановлюють 

норми, які діють у сфері прав людини. 

Сучасна парадигма соціокультурного розвитку європейської культури орієнтує юриста на глобальне 

мислення, на цілісне середовище, яке вимагає від нього універсальності, знання законів предметного (як 

єдиного і специфічного буття) і культурного світу, принципів організації культурного буття [1; 66-67]. В 

«Основних принципах незалежності судових органів» (п. 10), схвалених резолюціями Генеральної 

Асамблеї ООН від 29.11.1985 р. і від 13.12.1985 р. № 40Х148, ця думка закріплена як принцип належності: 

«Особи, які обрані на посаду судді, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну 

підготовку і кваліфікацію в галузі права»[2; 28-31]. 

При цьому стандарти суддівської професії є зразком діяльності суддів, якому повинна відповідати їх 

поведінка. Сьогодні стандарти – це концентрований вираз суспільних уявлень про місце і роль суддівства 

в суспільному житті. Очікування, які адресовано суддівській діяльності, відображено в таких міжнародних 

актах, як Європейська хартія про статус суддів (Страсбург, 1998) [3], що містить загальні положення про 

правовий статус суддів. При цьому, Загальна декларація прав людини в статті 8 вказує на те, що «кожна 

людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі 

порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом» .  

Стандарти суддівської діяльності та поведінки  поділяються за такими критеріями: відповідно до 

джерел їх закріплення та залежно від сфери регулювання. Щодо закріплення стандартів суддівської 

діяльності, то можна виділити: а) міжнародні документи (Європейська конвенція про захист прав людини 

та основних свобод; Основні принципи незалежності судових органів; Рекомендація № R (94) 12 Комітету 

міністрів між державами-членами щодо незалежності, дієвості та ролі суддів; Європейська хартія про 

статус суддів та ін.; б) в українському законодавстві – в Конституції України; в процесуальному 

законодавстві; Кодексі професійної етики судді; законах України «Про судоустрій України», «Про статус 

суддів» та ін. 

З огляду на зазначене вище, не можна не погодитися, що Україні як державі-члену Ради Європи 

пропонується забезпечити належне вивчення Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод [4], Загальної декларація прав людини [5], інших важливих міжнародних актів та, на наш погляд, 

саме важливе це досконале системне розширене та поглиблене вивчення прецедентної практики 

Європейського суду з прав людини за програмами для одержання університетських дипломів з права, а 

також для підвищення кваліфікації суддів. Тут надзвичайно важливо, щоб таке вивчення було включено 

до програм юридичних факультетів не лише як окремий предмет, а й "горизонтально" в кожній правовій 

дисципліні (кримінальне право, цивільне право тощо) для того, щоб студенти незалежно від спеціалізації 

після закінчення університету знали, як застосовувати європейські документи та сталу судову практику у 

своїй галузі.  
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Судді повинні проходити комплексну, поглиблену й різносторонню навчальну підготовку із 

фокусуванням на європейські норми права, яка б дала їм змогу виконувати свої обов’язки належним 

чином. З огляду на міжнародні стандарти якість початкового навчання суддів та підвищення їхньої 

кваліфікації повинні бути підкріплені достатньою кількістю ресурсів для забезпечення відповідності 

навчальних програм вимогам щодо компетентності, відкритості та неупередженості, які є невід’ємними 

елементами посади судді європейського рівня. При цьому, навчальні освітні програми повинні постійно 

корегуватися з урахуванням змін в європейському законодавстві, а програми підвищення кваліфікації 

суддів повинні піддаватися відповідному систематичному оцінюванню та внесенням змін і доповнень з 

боку органів, відповідальних за навчальну підготовку суддів. 
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ЩОДО ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 
 

В умовах глобалізації, зростання взаємодії та взаємозалежності держав на міжнародній арені та з 
урахуванням прагнення України до набуття повноправного членства в європейському політико-правовому 
просторі, значно актуалізується питання якісного провадження освітніх послуг та приведення їх до 
європейських стандартів. На сучасному етапі розбудови української держави, запровадження правових і 
ринкових реформ на порядку денному стають питання перебудови існуючої системи підготовки фахівців. 
В цьому контексті особливо важливою вбачається роль вищої освіти. Основною метою сучасної вищої 
освіти має стати підготовка професіоналів відповідно до європейських стандартів, що вимагає докорінної 
зміни вимог до змісту та якості освіти, вироблення ефективного механізму її нормативно-правового 
забезпечення. 

У цьому контексті слід зазначити, що у сучасних умовах взаємозв’язок національного 
законодавства стосовно права на освіту та міжнародних, зокрема – європейських, стандартів у цій сфері 
стає все тіснішим. Міжнародні документи, що встановлюють стандарти права на освіту, та створюваний 
ними цивілізаційний освітній простір виступають важливою частиною національного законодавства у 
досліджуваній сфері. У резолюції Генеральної Асамблеї ООН 1966 року зазначено, що права, зафіксовані 
в міжнародних документах, рівноцінні і володіють всіма притаманними їм якостями [5]. Це є важливим 
для характеристики міжнародно-правового визначення права на освіту у сучасному світі.  

Для України та вітчизняних університетів врахування міжнародного контексту змісту та способів 
забезпечення права на освіту актуалізується передусім у зв’язку з євроінтеграційними орієнтирами 
розвитку країни. Між тим, національне законодавство членів європейської спільноти вже всебічно 
підпорядковане загальним європейським стандартам. У багатьох сферах, наприклад на рівні вищої освіти, 
вже започатковані процеси узгодження національних законодавств (у тому числі, Болонський процес) з 
метою формування загальноєвропейського освітнього простору з спільним для європейців розумінням 
права на освіту. Тому визначення міжнародних та європейських детермінант формування національного 
законодавства у галузі освіти для України є вирішальним у процесі формування національних стандартів 
права на освіту.  

Вважається, що першим документом, який започаткував нормативно-правову регламентацію права 
на освіту у загальноцивілізаційному сенсі, була Декларація прав людини і громадянина 1789 р. Хоча вона 
прямо не закріплювала право на освіту, але по суті визнавала його одним з джерел соціального блага [5]. 
У системному плані право на освіту стає складовою міжнародних правових норм з другої половини ХХ 
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