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Крім того, заробітна плата науковців, яка до 1 жовтня 2017 року 

нараховувалася залежно від мінімальної заробітної плати, повинна була 

би удвічі зрости у зв'язку із збільшенням з/п. При цьому згідно з новою 

постановою КМУ України заробітна плата науковцям буде 

розраховуватися в залежності від розміру прожиткового мінімуму в 

країні, тобто залишиться майже незмінною (практично замороженою), 

тоді як тарифи на енергоносії (газ, електроенергію) продукти харчування 

постійно зростають швидкими темпами.  

На наш погляд, МОН України, проводячи освітянську реформу не 

врахувало такої ситуації в державі, а тому має поправити прорахунки 

допущені на її початку, з тим щоб оплата праці науковців була дійсно 

достойною і престижною. 
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Активна діяльність терористичних організацій у світі зумовлює 

суттєве зростання загрози міжнародному миру, безпеці загалом та 
національній безпеці окремих держав. Авторитетна вчена Л. А. Моджорян 
слушно вказувала, що «найважливішою умовою забезпечення 
ефективності боротьби з тероризмом є заборона перебування на території 
держав терористичних організацій» [1, с. 28], однак правовий механізм 
такої заборони нею не розглядався. Зважаючи на сучасну специфіку 
діяльності терористичних організацій: міжнародний розмах цієї 
діяльності, їх здатність до реалізації масштабних акцій та кампаній, що 
спричиняють значні людські втрати та серйозні політичні й економічні 
наслідки, злиття діяльності терористичних організацій та міжнародної 
організованої злочинності, намагання цих організацій отримати доступ до 
зброї масового знищення тощо, актуальним завданням є запобігання та 
припинення діяльності таких організацій. Зважаючи на вказане, важливим 
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напрямом міжнародної боротьби з тероризмом постає заборона діяльності 
терористичних організацій.  

У низці універсальних антитерористичних угод, укладених 
державами-членами Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), слушно 
закріплені правові положення щодо вжиття заходів, пов’язаних, зокрема, 
із забороною діяльності організацій, причетних до тероризму. Наприклад, 
у Міжнародній конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом від 
15 грудня 1997 року та у Міжнародній конвенції про боротьбу з актами 
ядерного тероризму від 14 вересня 2005 року вказано, що «держави-
учасниці співробітничають у запобіганні» злочинам, що визначені у цих 
конвенціях, шляхом «вжиття всіх можливих заходів, включаючи, за 
необхідності, законодавчі заходи, з попередження підготовки в межах 
їхніх відповідних територій до вчинення цих злочинів у межах і за межами 
їхніх територій і заходи щодо протидії такій підготовці», у т. ч. «заходи по 
забороні на їхніх територіях незаконної діяльності осіб, груп та 
організацій, які заохочують, підбурюють, організують, умисно 
фінансують» ці злочини, «сприяють їм або беруть у них участь», або 
«умисно надають технічну допомогу чи надають інформацію» [2; 3]. Крім 
того, положення щодо цього аспекту включено й до Проекту всеосяжної 
конвенції щодо міжнародного тероризму, в якому додатково передбачено 
вжиття державами заходів «із заборони створення та функціонування 
об’єктів та таборів підготовки» для вчинення відповідних злочинів [4, с. 9-
10]. Такий крок є доречним з огляду на те, що функціонування об’єктів 
(таборів) підготовки – вагомий елемент забезпечення оперативної 
спроможності терористичних організацій, що потребує адекватних 
заходів міжнародно-правової протидії.  

Водночас, на нашу думку, потрібні єдині міжнародні підходи та 
більш конкретні положення, що сприяли би дієвому забезпеченню 
заборони діяльності терористичних організацій. Негативним чинником 
вбачаємо відсутність єдиного загальновизнаного міжнародного переліку 
терористичних організацій, у зв’язку з чим віднесення конкретних 
суб’єктів до терористичних на національному рівні переважно постає 
прерогативою держав, а їх підходи та практичні рішення у цій сфері 
можуть суттєво варіювати. Зокрема, фахівці Національного інституту 
стратегічних досліджень вказали на суттєві розбіжності у практиці Ради 
Безпеки ООН, Європейського Союзу та низки держав щодо формування 
переліків міжнародних терористичних організацій [5, c. 53]. У зв’язку з 
цим погоджуємося із думкою турецького дослідника Ч. Озена про те, що 
розбіжності у відповідній практиці здатні «зруйнувати довіру» та 
«коаліційний дух» між державами у сфері міжнародної боротьби з 
тероризмом, що створить умови «для успіху терористичних організацій» 
[6, с. 21]. Отже, дієве забезпечення заборони діяльності терористичних 
організацій, передусім у державах-учасницях відповідних універсальних 
антитерористичних договорів, потребує узгодженого міжнародного 
переліку таких організацій.  
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Таким чином, на підставі викладеного робимо висновок про те, що 
суттєвою перешкодою на шляху ефективної глобальної протидії 
терористичним організаціям на сучасному етапі постає відсутність єдиної 
політичної та правової позиції держав щодо конкретного переліку таких 
організацій. Формування та затвердження єдиного загальновизнаного 
міжнародного переліку терористичних організацій здатне сприяти більш 
дієвій реалізації заборони діяльності відповідних організацій у державах 
світу та сприяти підвищенню ефективності загальносвітової боротьби з 
тероризмом. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІЯМИ 
 

Інтеграція України у європейський економічний, освітній, 
політичний і соціальний простір вимагають від країни реалізації 
конкретних кроків, одним з яких є реформування місцевого 


