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4) принцип «винного» являє собою ринковий інструмент охорони 

навколишнього середовища, який ґрунтується на передумові, згідно з 

якою витрати з усунення забруднення навколишнього середовища пови-

нен брати на себе той, хто несе відповідальність за його виникнення; 

5) принцип екологічної орієнтованості, коли будь-яка діяльність 

здійснюється з урахуванням потреб навколишнього середовища; 

6) принцип інтеграції екологічної політики у розробку і проведення 

всіх інших політик ЄС. 

Метою Спільної екологічної політики, яка розвивається протягом 

останніх тридцяти років, є: створення і підтримка організаційного та еко-

номічного механізмів охорони навколишнього середовища, захист еколо-

гічних прав. 

Еволюція екологічної політики ЄС сформувала чіткі підходи до 

проблем навколишнього середовища, сприяла становленню ЄС як впли-

вового суб’єкта міжнародної екологічної політики, одним зі світових лі-

дерів у сфері міжнародного природоохоронного співробітництва. При 

цьому екологічна політика і діяльність ЄС, у цілому, нерозривно 

пов’язані з глобальними заходами у сфері захисту навколишнього сере-

довища, в тому числі проведеними під егідою ООН. 

 

Хломов К.О. 

НТУ «ХПІ» 

 

ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Стратегічною метою розвитку України визначено входження її до 

європейського простору, а в подальшому й повномасштабна інтеграція до 

Європейського Союзу. Шлях досягнення цієї мети, як з'ясувалося, непро-

стий. Він є можливим лише за умов демократизації українського суспіль-

ства, дотримання європейських цінностей. 

Демократичний шлях розвитку України – це також цивілізаційний 

процес об’єктивного характеру. Демократія західноєвропейського зразка 

нині значно поширює свої географічні кордони, адже до неї дедалі долу-

чаються колишні країни постсоціалістичного та пострадянського просто-
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ру. Проте для сучасної України характерним є ще недостатній ступінь 

демократичності, а відповідно й ефективності нашої системи влади.На 

наш погляд, утвердження демократичних засад в суспільстві гальмують 

такі чинники: 

• висока забюрократизованість апаратів і управлінських процедур у 

державній владі й самоуправлінні на тлі ще низької політичної й управ-

лінської культури чиновництва; 

• низька законослухняність на всіх рівнях влади, навіть на вищих 

щаблях політичного управління. Через це дедалі більше громадян 

України, не знаходячи захисту в Україні, звертаються до Європейського 

суду; 

• корупція не тільки у верхніх ешелонах влади, а й на низовому 

рівні, так звана побутова корупція стає звичним стилем повсякденного 

життя для багатьох верств населення; 

• відособленість органів державної влади та їх посадових осіб від 

виборців, наслідком чого є суттєва відірваність від нагальних потреб 

державного та суспільного розвитку; 

• відхід політичних партій, представники яких посіли місця в орга-

нах державної влади, від положень передвиборчих програм; 

• фактична відсутність механізмів політичної відповідальності де-

путатів рад різного рівня перед своїми виборцями; 

•стрімке зниження довіри до органів представницької влади та сус-

пільна апатія; 

•непрозорість процесів підготовки та ухвалення рішень виборними 

органами державної влади; 

• недостатньо висока політична й правова культура громадян, які не 

можуть внаслідок цього відстояти свої права й свободи, потрапляють в 

залежність від чиновника, правоохоронця, підприємця а іноді й просто 

нахабного правопорушника; 

• високий рівень конфліктності в суспільстві та серед політичної 

еліти. 

Ці та інші чинники показують наявність комплексу проблем у пере-

творенні нашої держави на справді демократичну, правову. Недоско-
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налість вітчизняного політичного інституціонального середовища переш-

коджає закріпленню усталеної цивілізованої демократичної практики. 

 Такі європейські цінності, як свобода, верховенство права, демо-

кратія, соціальна справедливість, а також гуманізація політичного про-

цесу, політична стабільність, демократизація публічної влади, політичні 

традиції постають елементами повсякденної свідомості громадян, коли 

наповнюються адекватним змістом, що відповідає їхньому розумінню 

втілення соціальної справедливості в життя. Проте, результати 

соціологічних досліджень засвідчують, що в суспільстві існує певний ро-

зрив між декларованими цінностями-цілями та реально існуючими сус-

пільно-політичними практиками. Європейські прагнення України вима-

гають проведення відповідної політики, імплементації і розвитку на 

національному ґрунті тих культурно-цивілізаційних, демократичних 

норм і цінностей, які притаманні державам Європейського Союзу. Разом 

з тим, нинішня політична ситуація в нашій країні яскраво демонструє 

хиткість і вразливість молодої демократії, а іноді, беззахисність перед 

викликами тоталітаризму і авторитаризму. 

 

Шевченко О. 

НТУ «ХПИ» 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ 

 

Проблемы молодёжи сегодня достаточно актуальны для нашего 

общества, что в первую очередь обусловлено тем, что политическая ак-

тивность молодёжи сейчас – это как индикатор процессов происходящих 

в обществе. Быть политически активным становиться модно, если можно 

так выразиться. Сейчас молодёжь в нашей стране – это огромная, и самое 

главное, растущая сила. И многие задумываются над тем, как сделать так, 

чтобы сила эта содействовала развитию нашей страны, развитию полити-

ческой системы. Молодёжь придаёт динамику развитию страны, является 

авангардом и локомотивом позитивных перемен в обществе. Хотя есть и 

прямо противоположное мнение. Однако на политическом уровне моло-


