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Один з прихильників нацизму, а саме Йозеф Ґеббельс, колись сказав одну мудру фразу : «Чим 

огидніша брехня, тим швидше в неї повірять». І аналізуючи сучасні відносини Росії з Україною це 

твердження є дійсно істинним. Підко-рення психологічної і емоційної сторони у боротьбі дозволило Україні 

отри-мати перемогу і на своєму «полі битви». ЗМІ, не зважаючи на утиски з боку то-гочасної влади, зуміли 

донести до людей реальну політичну ситуацію держави і переконати їх у тому, що найголовнішим для 

України є єдність українського народу і саме завдяки українській ментальності, українському незламному 

духу і жаги до перемоги вони зможуть подолати всі політичні негаразди. Як наслі-док, на фоні сучасних 

подій можна спостерігати високий рівень патріотизму серед населення України. Недарма, чимало німецьких 

науковців стверджують, що Світову війну тогочасна Німеччина програла тому, що не мала таких ефек-

тивних пропагандистських заходів, які мала Росія. Звідси висновок, інформація – найважливіше, що 

повинна мати українська держава і українська нація. Лише правильно володіючи і використовуючи 

інформацію Україна зможе отримати перемогу і використати цю перевагу, будуючи тісні взаємовідносини з 

країнами світу. Інформаційна війна України на своїй території вже виграна і зараз дуже важливо, щоб цю 

боротьбу наша держава виграла і на міжнародному полі битви, адже інформаційна війна триває і ще 

невідомо, яких обертів вона може набрати в майбутньому. 

 Невже Україні потрібна остаточна поразка, щоб усвідомити необхідність активної протидії в 

інформаційному просторі? 
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ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ 

 

Вироблення ефективного механізму функціонування державного апарату та досягнення оптимальної 

моделі організації державної влади є однією з найважливіших проблем на сучасному етапі державно-

правового становлення нашої країни, оскільки від якості організаційної структури державної влади та її 

функціонування великою мірою залежать перспективи розвитку держави і суспільства. Проблеми 

організації, та функціонування державного апарату завжди знаходились у центрі уваги учених. Дослідження 

окремих аспектів проблеми принципів організації, та функціонування державного апарату зустрічається у 

працях провідних вітчизняних учених: А. Зайця, М. Козюбри, А. Колодія,  І.В. Мартиненка, В. Погорілка, П. 

Рабіновича, О. Скакун, Ю. Шемшученка та ін.  

Державний апарат – це відокремлена від суспільства спеціально створена юридично оформлена 

система органів держави та їх підрозділів, що здійснюють державну владу і управління суспільством з 

метою виконання функцій і завдань держави і спираються у разі потреби на державний примус [1, с.162].  

Державний апарат покликаний здійснювати у суспільстві управлінську діяльність від імені держави і 

саме для цього органи держави, що його утворюють, наділяються державно-владними повноваженнями [2, 

с. 103-104]. 

У юридичній науці принципи визначаються як основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються 

універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві положення теорії, 

вчення, науки, системи внутрішнього і міжнародного права, політичної, державної чи громадської 

організації [3, с. 110].  

Проблема принципів функціонування державного апарату в межах теорії держави та права, а також 

суміжних наук, є доволі складним, неоднозначним та дискусійним питанням. У юридичних джерелах 

зустрічається широкий спектр поглядів щодо поняття, різновидів та змісту принципів функціонування 

органів державної влади. Акумулюючи різні підходи до системи принципів функціонування державного 

апарату, І.В. Мартиненко виділив такі принципи: верховенства права, законності, єдність та розподіл влади, 

демократизм, гласність тощо [4].  

У вітчизняній правовій доктрині початок активного теоретичного осмислення принципу верховенства 

права пов'язаний з прийняттям Конституції України, у ст. 8 якої задекларовано, що в Україні визнається і діє 

принцип верховенства права.  

Головні вимоги принципу законності полягають у необхідності суворого підпорядкування усієї 

діяльності системи державних органів вимогам законів, інших нормативно-правових актів і, перш за все, 

Конституції. 
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Принцип єдності та розподілу влад передбачає її поділ на окремі гілки: законодавчу, виконавчу і 

судову. При цьому слід зауважити, що йдеться не про розподіл влад, а про розподіл функцій між 

державними органами, влада ж залишається єдиною як за джерелом формування, так і за механізмом 

функціонування.  

Принцип демократизму передбачає широке залучення громадян до активної участі у формуванні та 

організації діяльності органів державного апарату. Цей принцип свого максимального прояву дістає у 

державах з республіканською формою правління, де народ здійснює владу за різними напрямами, у тому 

числі безпосередньо - у процесі референдуму, виборів президента чи представницьких органів державної 

влади або через органи місцевого самоврядування. Однак центральне місце серед засобів здійснення 

державної влади залишається за державним апаратом як системою державних органів. Дотримання 

принципу демократизму забезпечує рівні умови участі людей в управлінні державою з урахуванням 

особистих якостей [4]. 

Принцип гласності полягає у визнанні необхідності й вимозі обов'язкового дотримання 

безперешкодного руху інформаційних потоків про явища і процеси політико-правової системи. Відкритість 

діяльності державних органів при прийнятті владних рішень є свідченням взаємодії громадянського 

суспільства і держави.  

Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що єдність і взаємодія принципів організації та 

функціонування державного апарату є неодмінними складовими ефективності державної влади на шляху 

побудови оптимальної моделі нашої держави. 
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ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ З ПОЛЬЩЕЮ 

 

Дана тема обумовлена тим, що Україна будує демократичну, правову державу. Історичний досвід 

дипломатичної діяльності Директорії пов’язаний з Польщою дає можливість критично оцінити процес 

побудови Української держави на сучасному етапі. До даної проблематики зверталися у своїх наукових   

працях такі вчені, як: Гудь Б., Винниченко В., Дорошенко В., Шинкаренко Т., Гончаренко В. 

Метою   дослідження є   всебічний  аналіз   проблем   політичного   життя України  періоду  з   1918  

по  1921 рр.  та  висвітлення  багатовекторності зовнішньої   політики   уряду   Директорії,   у досліджуваний   

період. 

Об’єктом дослідження є історія дипломатії в добу визвольних змагань періоду української 

національної революції. 

Предмет дослідження – діяльність уряду  Директорії Української Народної Республіки у 

зовнішньополітичному напрямі з 1918 по 1921 рр. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період 1918-1921 рр. Нижня межа – грудень 1918 р. – 

встановлення влади Директорії; верхня межа – 1921р. – до завершення діяльності останніх дипломатичних 

представництв Директорії в Європі. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію України, Росії, Польщі та країн Західної 

Європи (Німеччина,   Австрія,     Угорщина,     Чехословаччина,  Італія, держави   Антанти). Це зумовлено 

зовнішньополітичними векторами Директорії УНР у здійсненні міжнародної політики, а також інтересами 

окремих діячів у заданих країнах.  

Дипломатичні відносини України з Польщею від часу утворення УНР і Речі Посполитої Польської не 

мали послідовного і тривкого характеру. Після укладення Берестейського мирного договору Україна 

опинилася у політичним впливом Центральних держав, а  Польща угід країн Антанти. Ця обставина 

ускладнювала встановлення дипломатичних стосунків і обмін дипломатичними представництвами. I все ж у 

жовтні 1918 р. польська регентська рада направила свого офіційного представника С. Ванковича як 

надзвичайного і повноважного посла при гетьмані П. Скоропадському з метою якнайшвидшого 

налагодження відносин між обома країнами. Відповідно до Варшави був висланий репрезентант гетьмана 

консул в Лодзі Нілус.В цей період УНР фактично перебувала у стані війни з Польщею з огляду на 

військовий конфлікт між українцями і поляками в Галичині. В цих умовах встановлення постійних 

дипломатичних відносин між УНР і Польщею було неможливим. I все ж обидві новопосталі держави були 


