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нимаемой им должности, политических взглядов или степени прибли-

женности к руководству государства. 

Коррупция угрожает национальной безопасности и общественно-

му строю Украины, влияет на формирование и деятельность властных 

институтов, подрывает доверие граждан к власти, усложняет отношения 

Украины с иностранными партнерами. Поэтому борьба с ней является 

первоочередной задачей. 

 

Шигида Ю.  

НТУ «ХПІ» 

 

ЩОДО ВПОРЯДКУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

В сучасних умовах розвитку України як незалежної, демократич-

ної, та правової держави, гарантування та забезпечення реалізації осно-

воположних прав людини і громадянина, є одним з найголовніших за-

вдань країни. Проте, в Конституції України нічого не зазначається про 

громадянське суспільство, на формування якого необхідно спрямовува-

ти державно-правовий механізм, та й закріплене положення, що Україна 

є правовою державою, це лише фікція. Адже, задля побудови справж-

ньої правової держави, необхідно докласти максимум зусиль.  

В основі становлення громадянського суспільства та правової 

держави лежать актуальні життєві потреби та інтереси людини, на осно-

ві єдності яких повинна будуватися державна політика.  

Одним з основних питань, яке потребує вирішення, є питання про 

співвідношення суспільних і державних основ у розвитку держави, а та-

кож структури і характеру, взаємодії політичних інститутів з інститута-

ми громадянськими. Адже на сучасному етапі спостерігається ситуація 

нерівності державних і громадянських інститутів. Тому, саме узгоджене 

соціально-моральне і політико-правове вирішення цього протиріччя є 

основою правової, соціальної держави, що відповідає демократичним і 

гуманістичним принципам удосконалювання суспільства. 

Взагалі, суспільство – це певна система соціальних відносин, які 

мають бути впорядкованими. Проте, не завжди надмірне втручання з бо-

ку інститутів державної влади є ефективним. Необхідно подолати низь-

кий рівень соціальної активності індивідів, відсутність громадських 

об’єднань та їх недосконалість. Саме подолання цих проблем дасть змо-

гу вирішувати значне коло питань організації спільної життєдіяльності 
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людей на автономних засадах в межах вільно утворюваних об’єднань, це 

знизить потребу у використанні державно-примусових заходів, що і яв-

ляє собою одну з характерних рис громадянського суспільства. 

Задля побудови справжньої правової держави, необхідно 

об’єднати в суспільстві легітимну владу із забезпеченою свободою. 

Адже, якщо народовладдя в державі є лише постулатом, який закріпле-

ний на папері, правова державність залишається формальним лозунгом і 

недосяжною мрією. Саме тому державна влада повинна бути легітим-

ною, ефективною і дотримуватися вимог закону і здійснювати свою дія-

льність в інтересах усього суспільства.  

Таким чином, треба зазначити, що фундаментом правової держави 

є формування громадського суспільства, в якому інтереси людини та су-

спільства в цілому повинні переважати, в якому дійсно функціонували б 

демократичні громадські інститути, що забезпечують свободу слова та 

інформації, гарантують наявність легальної влади та унеможливлюють її 

узурпацію. 

На жаль, роки незалежності в Україні не змогли виховати в народу 

дух демократизму. Проте, зараз настав переломний момент, коли побу-

дова справжньої правової, демократичної держави є близькою реальніс-

тю. Звісно, потрібен певний період для трансформації відповідних дер-

жавних і суспільних інститутів, їх адаптації до нових політичних та со-

ціально-економічних умов, проте необхідно діяти, а не займатися ви-

ключно розробкою і плануванням нової державної політики.  

 

Яковлев В. И. 

НТУ «ХПИ» 

 

ДВОЙСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕКОММУНИЗАЦИИ В 

УКРАИНЕ 

 

После победы евромайдана в Украине стал актуален вопрос о де-

коммунизации. Выбрав европейский путь развития Украина решила по-

кончить с советским прошлым. По своей сути процесс декоммунизации, 

является изменением людьми своих взглядов и внедрение в историю но-

вые взгляды.  

9 апреля 2015 года был принят закон Украины № 317-VII»Об 

осуждении коммунистического и национал-

социалистического(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и за-
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