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самоврядування не гарантована. Медіація є одним зі способів уникнути наростання конфлікту між 
органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у процесі контролю та 
нагляду за здійсненням як делегованих, так і самоврядних повноважень останніми. Незважаючи на 
існуючі проблеми врегулювання медіації, у Законах України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» від 21.05.1997 р. та «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. доцільно передбачити 
альтернативне вирішення суперечок за наслідками державного контролю та нагляду. 
_________________________ 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 
У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Традиційно розуміння поняття правозастосування було невід’ємним від державно-

управлінських правовідносин. Залежно від джерела та прихильності конкретного науковця до тієї чи 
іншої школи права, значення певних ознак, характерних рис чи елементів даного поняття варіюється, 
проте невід’ємно провязується із застосуванням норм права у владно-організованій діяльності, відно-
сно конкретного суб’єкта (громадянина) із дотриманням принципу законності. 

Проте, у світлі глобалізаційних процесів, що хоч і мали місце протягом усієї людської історії, 
але набули дійсно потужного розвитку після завершення «холодної війни», роль, місце і навіть розу-
міння самої ідеї держави та державності у різних соціальних процесах змінюється та навіть нівелю-
ється на користь транснаціональних корпорацій. Заслуговує уваги оригінальне розуміння Томасом Л. 
Фрідманом глобалізації у якості динамічного поступального процесу, що передбачає неминучу інтег-
рацію ринків, національних держав і технологій ще небаченого розмаху у такий спосіб, який надає 
можливості окремим особам, корпораціям і державам впливати на світ більше, швидше, глибше та з 
меншими витратами ніж будь-коли раніше. 

Такий великий вплив на сучасний світ дає можливість корпораціям не лише збільшувати при-
бутки чи заправляти укладом життя споживачів їхньої продукції, але все частіше ставить питання про 
збільшення відповідальності таких суб’єктів не лише перед власними споживачами, але і перед усіма, 
хто хоч найменшим чином стикається із результатами їх діяльності. Так, згідно звіту волонтерів сві-
тової організації Break Free From Plastic безумовними лідерами світового забруднення пластиком у 
2020 році є такі загальновідомі компанії харчової промисловості як Coca-Cola, PepsiCo і Nestlé. Жо-
ден уряд світу не справляє такий сильний вплив на кліматичні зміни як названі у цьому та інших во-
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лонтерських звітах конгломерати. Проте, на сьогодні, принаймні офіційно, відповідальність за усу-
нення наслідків світового забруднення різними видами відходів лежить виключно на державах, тоді 
як ТНК знаходять нові і нові способи ухилитися від відповідальності. Так, надання будь-якій корпо-
ративній організації міжнародно-правової правосуб’єктності може мати непередбачувані наслідки. 
Проте заклики урядів, громадських правозахисних організацій та окремих правозахисників дали ре-
зультати у вигляді тенденції відходу самими органами управління корпорацій від неконтрольованого 
ринку до саморегулівної системи управління. І Фрідріх фон Гаєк, представник Австрійської школи 
економіки недарма зазначав, що суперечка про ринковий порядок і соціалізм є суперечкою про вижи-
вання - ні більше, ні менше. Тому примусове, насильницьке зменшення впливу ТНК на світ силами 
традиційних держав неможливе. Так, ідеям вільного ринку вдалося досягти мети і з 1970-1980 років 
розвинені країни практикують мінімальне втручання держави у економіку.  

Але людство потребує правил. І якщо будь-яка система трансформується, то тимчасовий хаос 
має змінитися якщо не зовнішньою регуляцією, то внутрішньою. Тому нові правила корпоративного 
управління вимагають працювати на засадах утилітаризму, дотримання прав людини, справедливості, 
демократизму, гуманізму, рівноправності, законності, науковості, тощо. 

Виходячи з вищенаведеного можна вести мову про зародження окремої культури встановлення 
самими транснаціональними корпораціями правил саморегулювання, «внутрішніх законів», що не 
стосуються виключно питань отримання прибутку. Так, сучасні корпорації транслюють те, як вони 
піклуються не лише про високу заробітну плату співробітника, але і про його соціальний захист. Не 
лише про оренду чи вигідну купівлю земельних ділянок під господарські цілі, але і про питання доб-
росусідства та розвитку окремих територій. Дана діяльність містить у собі певні спільні риси із 
обов’язками держави та місцевого самоврядування. І навіть, у деяких випадках, ці суб’єкти публічно-
го управління мають змогу зняти з себе проблеми соціального забезпечення окремої групи осіб, що 
пов’язана із ТНК трудовими договорами. 

Таким чином, існування групи правил, норм, що мають у собі спільні цілі та ознаки із публічно-
правовими нормами, породжує проблему застосування таких норм до окремих суб’єктів, які потен-
ційно підпадають під їх дію. І, хоча суб’єктами нормотворчості та їх застосування не є офіційна, легі-
тимна влада у традиційно-державницькому її розумінні, проте сила впливу на соціальні процеси від 
застосування цих норм є досить сильною, не одноразовою і може мати системний характер. Тому за-
стосування таких норм потребує окремої регуляції, яка може бути як нав’язана державою реєстрації 
чи здійснення господарської діяльності, так і самостійно акцептована «суб’єктами нормотворчості» із 
внесенням необхідної кореляції з огляду на суб’єкт застосування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ  
У ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 
З розвитком технологій в усьому світі, у країні постає нагальна потреба до змін та удоскона-

лення чинного законодавства, задля ефективності його реалізації в практичній діяльності. Не омину-
ло це й цивільне судочинство. Зокрема, види доказів в цивільному процесі було доповнено електрон-
ними доказами. 

Проблематику даного питання досліджували багато вчених процесуалістів, зокрема такі як 


