визнати як багатосторонній договір, оскільки йому не властива
спрямованість на досягнення спільної мети. Так, мета лізингодавця –
одержати дохід у формі лізингових платежів, мета лізингоодержувача –
одержати річ у тимчасове користування, мета продавця – вдало
реалізувати належно йому майно.
ЦКУ не обмежує коло осіб, які можуть вступати у відносини
лізингу: ними можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Норми
закону «Про фінансовий лізинг» передбачають особливість одного
із суб’єктів непрямих лізингових лізингових відносин – лізингодавця.
Відповідно до ст.4 Закону ним може бути виключно юридична особа.
Отже, що в Україні діють чимало нормативно-правових актів, які
регулюють відносини, що виникають з договору лізингу. Для розвитку в
Україні стабільного ринку лізингових послуг варто ліквідувати
суперечності з приводу регулювання основних принципів діяльності
цього виду договору. Також успішній реалізації потенціалу лізингових
відносин в Україні перешкоджають такі проблеми, як несприятливий
податковий клімат; недостатня інтегрованість у міжнародне
законодавче середовище, яке стосується лізингового бізнесу; слабкий
розвиток інфраструктури лізингового ринку; нестача кваліфікованих
кадрів у сфері лізингу.
Козакова С.
НТУ «ХПІ»
РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В
УКРАЇНІ
Важливим аспектом становлення громадянського суспільства в
Україні є політична соціалізація кожної особистості. Перспективи
розбудови громадянського суспільства полягають насамперед у
розвитку політичної культури, тобто спрямованого руху до
демократичних форм управління, пріоритету прав і свобод громадян.
Політична соціалізація особи охоплює весь процес становлення
людини як суб’єкта політичних відносин і політичної діяльності.
Активна участь особистості в політичному житті країни має
багатопланове значення для становлення громадянського суспільства.
Загальний розвиток людини як суб’єкта політики є важливою умовою
тісного зв’язку політичних інститутів із цивільним суспільством,
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контролю за діяльністю політико-управлінських структур з боку народу,
протидії бюрократичним перекрученням в діяльному апараті
управління, відокремлення функцій управління від суспільства. Також
через розвиток демократії суспільство задовольняє потребу своїх членів
брати участь в управлінні державою.
Брак цілісної концепції політичної соціалізації особи призводить
до того, що політичні позиції індивідів зумовлено не впливом лідерів,
ЗМІ, політичних партій, а їх економічним становищем. Вивчення
досвіду західних країн, його адаптація до особливостей українського
суспільства допоможе формуванню нової концепції політичної
соціалізації, де одним із головних завдань буде імплементація
демократичних цінностей, взаємоповаги у відносинах індивіда і влади,
що потребує послідовного розширення соціально-політичної сфери
участі особи в житті суспільства. Створення адаптованої концепції
політичної соціалізації забезпечить спадкоємність політичного розвитку
і збереження стабільності суспільства під час змінення поколінь.
Кругол М.
НТУ «ХПІ»
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
Економічна криза в державі зумовила значне загострення
фінансової ситуації в електроенергетиці. Енергетичне обладнання
майже вичерпало технічний ресурс, що призводить до зростання потреб
у коштах на реконструкцію, ремонт і технічне обслуговування.
Незадовільно вирішуються питання щодо залучення технічних
інновацій, технологічної модернізації та інвестицій.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції
функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії
України» спричинила реформування електроенергетичної галузі. Під
час створення оптового ринку електричної енергії розглядалося декілька
моделей оптових ринків електричної енергії, які успішно працюють у
європейських країнах. Серед них виділено три моделі, що відповідають
вертикально розмежованій структурі енергетики країни: а) єдиного
покупця; б) повномасштабного (обов’язкового) оптового ринку;
в) двосторонніх договорів з балансувальним ринком.

