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they now tread without second thought.  
To my mind from legal point of view there is just one way for the good 

future of Nigeria. All branches of state power have to obey the law, respect and 
protect human rights. Only legitimate conduct of politicians and other public 
officers may be the best example for the people, make their own lawful 
behavior, faith to the state power and respect to human rights.  
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ НА РОЗВИТОК 

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ 

Незважаючи на те, що міжнародно-правова доктрина сама по собі не 
має юридичної обов’язковості, вона є важливим засобом внесення ясності 
у погляди на норми міжнародного права та сприяє полегшенню їх 
застосування. Адже ускладнення сучасних міжнародних відносин, 
особливо в процесі здійснення міжнародної інвестиційної діяльності та 
захисту майнових інтересів інвесторів за допомогою інституту 
страхування, потребує здійснення провідними науковцями світу 



 24 

належного правового аналізу з метою формування норм міжнародно-
правового регулювання, здатного забезпечити найоптимальніший рівень 
міжнародної співпраці у сфері страхування іноземних інвестицій. 

Слід зазначити, що основною інституційною формою співробітництва 
держав у міжнародному та глобальному базисі, а також організатором 
міждержавного спілкування в процесі глобальної економічної інтеграції є 
міжнародні організації. Питання функціонування міжнародних 
організацій привертає увагу багатьох вчених, але при цьому одностайної 
наукової думки щодо визначення змісту та мети діяльності цих інститутів 
не має. Наприклад, американський фахівець у сфері глобального 
управління С. Баркін, досліджуючи теорію міжнародних організацій, 
виокремлював три категорії її трактування: 1) виходячи з позиції 
реалістів, міжнародні інститути слід розглядати як інструмент політики 
держав; 2) з огляду думки інтернаціоналістів, роль міжнародних 
організацій полягає у здійсненні контролю за дотриманням утверджених 
міжнародних стандартів; 3) враховуючи ідеї універсалістів, міжнародні 
організації можна вважати показниками глобального громадянського 
суспільства, де найбільше значення мають не держави, а люди, які 
заселяють земну кулю [1, р. 185]. 

Разом з тим американські політологи та фахівці у сфері 
зовнішньополітичних відносин К. Райт та Г. Моргентау доводять, що 
першочерговим завданням людства є міжнародні інтеграційні тенденції, за 
яких постійно зростає регулююча роль міжнародного права та 
ефективність міжнародних організацій [2]. Підтримуючи думку вчених, 
необхідно також відзначити, що інтеграційні та глобалізаційні процеси 
сьогодення неможливі без тісної міжнародної співпраці країн світу в 
напрямку сприяння врегулювання низки питань функціонування 
національних публічних адміністрацій, що здійснюють регулятивну та 
наглядову функції за страховою діяльністю. Зокрема, мова йде про 
ухвалення міжнародно-правових актів як рекомендаційного, так і 
обов’язкового характеру, які містять міжнародні норми, принципи і 
стандарти щодо забезпечення відносин у сфері страхування. 

Водночас за міжнародними організаціями закріплюються контрольні 
та наглядові функцій. Так, зокрема, основними цілями Міжнародної 
асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (International 
Association of Insurance Supervisors – IAIS) є сприяння ефективному 
глобальному та послідовному нагляду у страховій галузі з метою 
підтримки та забезпечення стабільного розвитку ринків страхових послуг 
та надійного захисту страхувальників (полісотримачів), а також 
стабільності світового фінансового ринку в цілому [3]. В рамках реалізації 
поставлених мети та цілей IAIS може приймати оперативні рішення щодо 
організаційно-практичних аспектів діяльності національних ринків 
страхових послуг; надавати правову, фінансову, технічну та іншу 
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необхідну допомогу регулятивним та наглядовим структурам; 
контролювати дотримання органами публічної влади держав-учасниць 
міжнародних норм та стандартів, що регламентують правове забезпечення 
страхової діяльності. 

Аналізуючи міжнародно-правові акти, слід зазначити, що серед 
найвпливовіших міжнародних організацій, діяльність яких також частково 
спрямована на розвиток страхової діяльності, слід виділити 
Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (Multilateral 
Investment Guarantee Agency – MAGI), основною метою якого є 
збільшення притоку інвестицій за рахунок надання гарантій інвесторам, в 
тому числі шляхом проведення страхування. В рамках міжнародної 
співпраці агентство здійснює дослідження, збір та поширення інформації 
для сприяння інвестуванню, надає технічну допомогу державам, 
проводить консультування з питань інвестиційної діяльності [4]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що міжнародні 
організації як основна інституційна форма міжнародного співробітництва, 
виконують функції, без яких неможливе забезпечення розвитку страхової 
інфраструктури національного та міжнародного рівня, а саме: 
1) правотворчу – прийняття міжнародних нормативно-правових актів 
рекомендаційного чи обов’язкового характеру, в яких закріплені 
міжнародні стандарти та принципи здійснення страхової діяльності; 
2) інформаційну або консультативну – проведення консультацій, нарад, 
семінарів, конференцій тощо; розповсюдження статистичної інформації, 
поширення матеріалів компетентним державним органам, недержавним 
організаціям з питань забезпечення стабільного розвитку ринку страхових 
послуг; 3) регулятивну – надання правової, фінансової, економічної, 
технічної та іншої необхідної допомоги органам державної влади; розгляд 
та прийняття оперативних рішень, які визначають організаційно-
практичні аспекти діяльності публічних організацій держав-учасниць у 
сфері страхової діяльності; 4) контрольну – проведення контролю за 
дотриманням публічними адміністраціями держав-учасниць міжнародних 
норм і стандартів щодо здійснення регулювання відносин між суб’єктами 
страхового ринку. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В АВСТРАЛІЇ 

В Австралії завжди велику увагу приділяли наданню якісної освіти. 
Новий рівень нормативного регулювання дошкільної освіти було 
здійснено протягом 2011-2013 років і вже з 1 січня 2012 року вступили в 
дію так звані National Quality Framework (NQF) – Національні критерії 
якості. National Quality Framework (NQF) – це національна система, що 
розроблена Урядом Австралії для забезпечення надання якісної 
дошкільної освіти та догляду за дитиною, яка встановлює вимоги по 
догляду за дитиною для всіх типів навчальних дошкільних закладів, 
вимоги до  кваліфікації педагогів і вихователів,  співвідношення їх 
кількості залежно від кількості дітей тощо.  

Головним елементом NQF є законодавчі акти – Education and Care 
Services National Law and the Education and Care Services National 
Regulations. З прийняттям цих актів було встановлено єдині норми та 
єдині підходи до надання послуг у цій сфері на території всієї країни [1]. 

Невід’ємною частиною NQF є The National Quality Standard (NQS) –  
Національний стандарт якості. Цей документ регламентує національні 
вимоги щодо навчання і догляду за дітьми у ранньому віці дошкільними 
закладами та закладами, які здійснюють догляд за дітьми віком до 12 
років у позашкільний час. Вимоги охоплюють сім сфер, кожна з яких 
містить визначені стандарти та елементи, які конкретизують встановлені 
вимоги.  

Зокрема, перша сфера – це Освітня програма і практика, вимоги якої 
сфокусовані на здійснені навчання та розвитку дитини через педагогічні 
практики вчителів і вихователів, а також завдяки розробці програм, котрі 
повинні враховувати індивідуальні особливості та здібності кожної 
дитини.  

Друга сфера – Дитячі здоров’я і безпека: встановлює вимоги, що 
покликані забезпечити безпеку дітей і пропагування здорового способу 
життя.  

Третя сфера – Навколишнє середовище, регламентує вимоги щодо 
фізичного оточення дитини: будівель, обладнання, іграшок тощо з метою 
створення безпечного оточення, але в той же час такого, яке б дозволяло 


