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СЕКЦІЯ 1 

 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ,  

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ 

 

 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЕЛЕКТРОННОЇ  

ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Апансенко К.П.  

ст. 4-ого курсу групи ОА-121 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу та права ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю.Бугая 

Науковий керівник к.е.н. доцент Акименко О.Ю. 

 

Актуальність проблеми: На сьогоднішній день більшість підприємств в Україні 

впроваджують подання податкової звітності в електронному вигляді, як крок до розвитку 

інноваційних технологій. Впровадження електронної податкової звітності вплине на 

прозорість та стабільність відносин між податковою службою та платником податків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цього питання займалися 

такі вчені як: Білуха М.Т., Василенко О.Д., Гуцайлюк З.В., Дяченко В.П., Мурашко В.М. та 

інші. 

Метою роботи є: дослідження проблеми розвитку електронної податкової звітності 

в Україні та визначення основних переваг та недоліків. 

Виклад основного матеріалу. Податкова звітність – це система діяльності платників 

податків по веденню, складанню і поданню документів, які містять дані про підсумки 

діяльності платника податку, його майновий стан і встановлюють процес розрахунку 

податку, а також суму, яка має бути відшкодована до бюджету. В податковій звітності 

міститься інформація про результати фінансової діяльності та розрахунки сум податків, що 

повинні стягуватися до бюджету, а також надмірно сплачених сум, що відшкодовуються до 

бюджету. 

У податкових документах вказують сам процес нарахування податків і зборів які є 

обов’язковими до сплати в бюджет. Особливістю податкової документації є те, що спеціальні 

податкові документи не ведуться, підставою для ведення податкового обліку є первинні 

бухгалтерсько-облікові документи, в яких записують господарської операції які були 

здійснені за певний період.  

Електронна звітність це швидкий, зручний та надійний спосіб подання звітності. 

Впровадження нових механізмів звітності, а саме – надання податкової звітності засобами 

електронного зв’язку, залишається для органів ДПС України одним із головних напрямків 

поліпшення обслуговування платників податків. І хоча, на даний момент, ще 

використовуються різні варіанти надання звітності, перевага все-таки надається електронній 

формі, яка, безперечно, прискорює процес усіх фінансових і звітних операцій. 

Система надання звітності в електронному вигляді не збільшує надходження до 

бюджету, але допомагає здійснити більш прозоре адміністрування податків і зборів. Під час 

впровадження електронної звітності та користування нею суб’єктами господарської 

діяльності надається необхідна практична й консультативна допомога, постійно ведеться 

роз’яснення переваг цього виду надання звітності, адже це економія матеріальних ресурсів 

(коштів на придбання бланків звітних документів), а також скорочення часу на підготовку 

звітності. 

Для платників податків розроблено безкоштовне програмне забезпечення по 

формуванню податкової звітності та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в 

електронному вигляді у форматі, затвердженому відповідним наказом ДПС України. 

Перевага програмного забезпечення полягає в тому, що у ньому є бланки всієї звітності, до 

того ж програмне забезпечення автоматично виконує чимало спеціальних розрахунків та 
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самостійно знаходить помилки. Подання звітності в електронному вигляді отримує дедалі 

більшу підтримку платників податків, адже електронна звітність – це сучасно, швидко та 

зручно! 

Майбутнє саме за електронним обміном даних тому, що це – швидкий і надійний 

обмін електронними документами доступний для кожного громадянина нашої країни, який 

забезпечує миттєвий та надійний документообіг. 

Переваги подання електронної звітності оцінити дуже просто за кількома факторами, 

а саме: 

  суттєвим зменшенням часу на складання звітів; 

 неможливістю допущення помилок під час складання звіту; 

 можливістю подання звітності через інтернет; 

 уникненням простоювання у величезних чергах (особливо наприкінці термінів 

подачі звітності) до ―завітного віконця‖; 

 виключенням ситуації, коли інспектор не хоче приймати звіт із 

―неприйнятними‖ для податкової показниками. 

Але, незважаючи на перевага, недоліками подання електронної податкової звітності 

можна вважати: 

 соціально-психологічні фактори; 

 потребу додаткових фінансових вкладень у процес автоматизації електронної 

звітності; 

 необхідність у доступі до мережі Інтернет;  

 необхідність купувати за власні кошти електронні ключі в Акредитованих 

Центрах Сертифікації Ключів (АЦСК) для подання електронної податкової звітності. 

Першим днем подання податкової звітності вважають день, що йде за днем 

закінчення звітного податкового періоду. Після закінчення термінів подання податкової 

звітності вони можуть бути продовжені за правилами, які передбачені законодавством 

України. Податкова звітність повинна відповідати правилам її складання та мати певні 

реквізити. Наприклад, обов’язковими реквізитами в податковій декларації є: 

 ідентифікаційний номер платника податку; 

 назва платника податку; 

 період, за який подається декларація; 

 дата подання податкової декларації; 

 розмір бази оподатковування; 

 сума й розмір витрат і пільг; 

 сума, що не оподатковується податком; 

 ставка оподаткування; 

 сумо податку, що підлягає сплаті. 

Невчасне подання податкової декларації до контролюючого органу може тягнути за 

собою використання фінансових санкцій, а саме: стягненя штрафу в розмірі 10 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне неподання або затримку, 

Висновок. Запровадження системи отримання від платників податкової звітності в 

електронному вигляді, стало дієвим способом вирішення зазначених проблем. Електронна 

звітність дає змогу зекономити час і працівникам ДФС, і представникам бізнесу.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Демотя М. 

студентка 2-го курсу групи Ф - 141 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю. Бугая 

Науковий керівник к.е.н., ст. викладач Семченко-Ковальчук О.Б. 

 

Економіка України зараз переживає дуже складний період, який супроводжується 

наростанням негативних тенденцій у соціальній та економічній сфері, погіршенням умов 

життя населення, різким посиленням диференціації доходів, кризою суспільно-політичної 

системи. Економічні тенденції розвитку України у 2015 р. характеризуються низьким 

зовнішнім та внутрішнім попитом на товари, унаслідок чого відбулося гальмування 

економічного зростання та відтік інвестицій. Саме тому, державі вкрай необхідно оперативно 

реагувати на дану ситуацію та здійснювати впровадження значних заходів антикризової 

політики та політики соціально-економічного зростання.  

Від темпів економічного зростання залежить динаміка економічного розвитку країни, 

її позиції на світовому ринку, а також можливості подальшого розвитку. Тільки на шляху 

економічного зростання можливим є досягнення динамічної макроекономічної рівноваги та 

стабілізації фінансової системи, досягнення виробничої і розподільчої ефективності 

споживання ресурсів, побудова обґрунтованої структури економіки країни. Показники, які 

характеризують економічне зростання в країні, дають можливість оцінити реальний стан 

національної економіки, розробити ефективну державну економічну політику, зробити більш 

результативними регулюючі і координуючі економічні функції держави. Саме економічне 

зростання виступає важливою умовою розвитку, адже з одного боку, пов’язане з позитивною 

динамікою зміни абсолютних та відносних показників реального ВВП (на душу населення), а 

з іншого – з формуванням економічних, соціальних та природних умов для забезпечення 

якісних змін рівня та якості життя населення [1]. Отже. дослідження економічного зростання 

країни є актуальним питанням сьогодення. 

Аналіз динаміки економічного зростання в Україні свідчить, що економіка має 

складну поточну ситуацію. За підсумками першого місяця 2016 року роздрібна торгівля 

знизилася на 1,4% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, промислове 

виробництво - на 1,7%, сільське господарство - на 2,5%, а будівництво - відразу на 11,4%. 

Зниження всіх цих показників означає, що українська економіка продовжує вільне падіння. 

Звичайно, цифри осідання всіх секторів значно нижчі, ніж 2015 року. Але треба враховувати, 

що Україна в січні 2015-го і січні 2016-го перебуває в однаковій ситуації: вона фактично 

втратила доходи з території зони АТО і пережила сильний девальваційний шок [2]. 

У 2015 році реальний ВВП скоротився в цілому на 9,9 відсотків. Попри те, що 

економічна ситуація на світових ринках залишається складною, з вересня 2015 року вплив 

конфлікту на економічну ситуацію дещо зменшився, а макроекономічні та структурні 

реформи почали стабілізувати рівень довіри. Темпи скорочення промислового виробництва в 

четвертому кварталі скоротилось до 5 відсотків, а в лютому 2016 року вже було зафіксоване 

зростання на 7,6 відсотка. Падіння виробництва у Донецькій та Луганській областях (на 35 

відсотків і 65 відсотків відповідно) стало основною причиною високих темпів скорочення 

випуску промислової продукції у 2015, тоді як відновлення виробничої активності у 

Дніпропетровській і Запорізькій областях та місті Києві (на 3,7 відсотка, 7,4 відсотка та 26,2 

відсотка у грудні порівняно з минулим роком відповідно)сприяло покращенню ситуації 

наприкінці 2015. У грудні 2015 року темп інфляції залишався високим (43,3 відсотка у 

http://sfs.gov.ua./
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річному співставленні) у зв'язку зі знеціненням національної валюти та підвищенням тарифів 

на житлово-комунальні послуги, але в порівнянні з квітневим піком у 61 відсоток він суттєво 

знизився. 

Найбільше у 2015 році економіка України страждає від геополітичного конфлікту, але 

також значний негативний вплив справляють і накопичені системні диспропорції, 

наслідками яких стали девальваційні та інфляційні шоки [2]. 

Нагадаємо, що Україна за рівнем мінімальної заробітної плати в декілька разів відстає 

від найбідніших країн ЄС. Так, у грудні 2015 року в еквіваленті євро вона становила 57 євро 

на місяць. На сьогодні серед країн Євросоюзу найвищий рівень мінімальної заробітної плати 

- 1923 євро в місяць встановлено в Люксембурзі. Ще шість країн ЄС середньомісячну 

мінімальну зарплату в межах 1,5 тис. євро (Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, 

Німеччина, Ірландія, Франція). Україні, щоб наздогнати найбіднішу країну ЄС за рівнем 

мінімальної зарплати - Болгарію, необхідно збільшити ВВП мінімум в 2,5 рази [3]. 

Згідно з оптимістичними очікуваннями численних прогнозистів - від НБУ до 

Світового банку, 2016 року Україна продемонструє зростання ВВП від 1% до 2%. Уряд 

України офіційно задекларував, що ВВП цього року зросте на 2%, інфляція знизиться до 

12%, середньорічний курс гривні стабілізується на рівні 24,1 грн./USD, дефіцит бюджету 

становитиме 3,7% ВВП, середньомісячна заробітна платня працівників, скоригована на 

індекс споживчих цін, за оптимістичним сценарієм, збільшиться на 2,3%, а за песимістичним 

можливе її падіння до 99,5% порівняно з 2015 р. З часу оприлюднення зазначені 

макроекономічні показники викликають доволі суперечливі оцінки на тлі суттєвого впливу 

на їх динаміку тенденцій змін у світовій економіці [4]. 

Розглянемо основні перепони на шляху розвитку економіки України та її 

економічного зростання, до них віднесемо: 

- руйнування виробничих потужностей та транспортної інфраструктури на території 

військового конфлікту; 

- втрата міжгалузевих та логістичних зв’язків у регіональному та 

зовнішньоекономічному просторі; 

- ускладнення міжнародних відносин із країною-основним торгівельним партером 

(Російської Федерації); 

-  недоступність енергетичної сировини (вугілля); 

- суттєве зростання інвестиційних ризиків та демотивування інвесторів; 

- подальше зростання безробіття і падінням рівня життя населення; 

- блокування реформ з боку уряду; 

- вимушена політика обмеження внутрішнього попиту, що позбавляє економіку ще 

одного традиційного драйвера зростання. 

Не сприятиме економічному зростанню і стан банківської системи, яка 

характеризується як найвідсталіша у світі при найвищих цінах за надання фінансових послуг, 

що суттєво обмежуватиме їх доступність і в 2016 р. За офіційними припущеннями, 

номінальна монетизація становитиме 52,02%, за макроекономічним прогнозом Інституту 

економіки та прогнозування НАН України на 2016 р., вона може ще знизитися і досягти 

43,9%. Таким чином, як і в попередні роки, в разі розвитку такого сценарію зростатимуть 

дебіторська і кредиторська заборгованість та інші зобов’язання підприємств, а це — шлях до 

падіння економіки [4]. 

За оцінками економістів Світового банку, рівень бідності збільшився в 2015 році і, за 

прогнозами, залишиться високим до 2018 року в світлі поступового відновлення економічної 

активності, реальної заробітної плати і робочих місць. Поступове відновлення економіки на 

1% в 2016 році і 2% в 2017 році, згідно з прогнозами, залежить від прогресу реформ і за умов 

відсутності подальшої ескалації конфлікту.  

У світлі складних зовнішніх умов та збереження вразливості, критично важливим є 

забезпечення макроекономічної стабільності країни. Для цього знадобляться реформи, 

спрямовані на подальшу фіскальну консолідацію, зміцнення фінансового сектора, 

підтримання гнучкого валютного курсу. По-друге, Україні необхідно збільшувати 

продуктивність праці та створювати робочі місця через здійснення інвестицій в 
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інфраструктуру, поліпшення ділового клімату й використання наявних незадіяних 

можливостей у сфері зовнішньої торгівлі. По-третє, Україна повинна забезпечити надання 

населенню диференційованих та більш ефективних державних послуг. Дуже важливим є вже 

цього року продемонструвати ефективність використання ресурсів, які надаються 

міжнародною спільнотою на відновлення Донбасу та країни в цілому. Це може стати однією 

з головних точок економічного зростання для України. За оцінками, зокрема ЄБР, потреба 

України у фінансових ресурсах для цілей розвитку становить близько EUR100 млрд. Проте 

такі трансферти на перебудову не можуть бути здійснені за відсутності стійких реформ. 

Підсумовуючи вище сказане, можна констатувати, що сучасна теоретична та 

методологічна база дослідження економічного зростання недостатня для того, щоб 

відповісти на виклики, спричинені глобалізаційними процесами та особливостями суспільно-

економічних перетворень, що відбуваються зараз в Україні. Економічне зростання є 

важливою складовою економічного розвитку держави, оскільки пов’язане з позитивною 

динамікою зміни абсолютних і відносних показників реального ВВП. Досягнення стабільних 

темпів економічного зростання економіки України вимагає поступової та виваженої зміни 

характеру державної політики від застосування антикризових заходів до реалізації комплексу 

стимулюючих важелів. Активізація антикорупційних реформ і реформ у сфері врядування є 

критично важливою для послаблення впливу привілейованих кіл на економічні та політичні 

процеси та відіграватиме величезну роль в усіх відношеннях. 
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Стійка тенденція по погіршення результативності функціонування переважної більшості 

вітчизняних суб’єктів господарювання протягом останніх років, вимагає зміни підходів до 

залучення та використання матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів на 

національному та регіональних рівнях. Особливої актуальності дане питання набуває серед 

суб’єктів господарювання державної та комунальної форм власності. Розв’язання завдань 

підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств державного та 

комунального секторів економіки потребує розроблення й визначення основних напрямів її 

реформування, інноваційного оновлення основних засобів, що потребує достатніх 

фінансових ресурсів. Тому питання, пов’язані з формуванням та удосконаленням системи 

фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, які перебувають у державній та 

комунальній власності, набувають особливої актуальності. 

http://www.msu.edu.ua/visn/wp.../2-4-1-2015-11.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/so_ek_r_u/soekru_u/soekru0116_u.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRsPCJrrDMAhXGBiwKHWtlAgwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org.ua%2Fua%2Finformatsiinyi-tsentr%2Fnews%2F3806-svitovyi-bank-ekonomichnyi-ohliad-ta-makroekonomichnyi-prohnoz-dlia-ukrainy-2016&usg=AFQjCNEaoZDwzVOVhJcoc_Eq9CV-6i8Asg&bvm=bv.120551593,bs.1,d.bGs
http://www.un.org.ua/.../3806-svitovyi-bank-ekonom
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Під фінансовим забезпеченням слід розуміти відносини з приводу формування, 

перерозподілу та використання обсягу фінансових ресурсів спрямованих на виконання 

завдань, підвищення ефективності функціонування підприємства та отримання прибутку.  

Суб’єкти господарювання державної та комунальної власності займають  провідне  місце  

у формуванні базисних умов ефективного функціонування та розвитку національної 

економіки,  є  важливою складовою забезпечення соціально-економічного розвитку країни.  

Серед основних джерел фінансового забезпечення підприємств державної та комунальної 

форм власності можна виділити наступні: бюджетне фінансування – надання коштів з 

державного та місцевих бюджетів у вигляді дотацій; власні фінансові ресурси – надходження 

коштів у вигляді платежів за товари, роботи та послуги; кредитування – надання 

довгострокових та короткострокових кредитів суб’єктами кредитно-фінансових інститутів на 

принципах повернення, платності, строковості та забезпеченості; самофінансування – 

визначає фінансування основної діяльності за рахунок власних джерел; інвестування – 

вкладання грошових коштів інвесторами з метою отримання доходу або інших економічних 

преференції; оренда – передача майна в платне користування і на певний строк з метою 

одержання додаткового доходу. 

Використання бюджетного фінансування, як джерела фінансового забезпечення для 

галузей монополістів, є достатньо ефективним за умови повного, а не часткового, 

фінансування покладених на бюджети зобов’язань та гарантування відсутності 

заборгованості з боку держави та органів місцевого самоврядування.   

Залучення кредитних ресурсів обмежує їх висока вартість в порівнянні з недостатньою 

рентабельністю галузевих суб’єктів господарювання або їх збитковістю. Значним, вагомим 

джерелом фінансових ресурсів на більшості вітчизняних підприємств є використання 

амортизаційного фонду та прибутку.  

Наявність значного зносу основних засобів унеможливлює створення відповідного 

амортизаційного фонду, використання якого дозволило б здійснювати розширене 

відтворення. Вплив даного фактору та специфіка діяльності суб’єктів господарювання 

державної та комунальної форм власності спрямована на задоволення суспільно необхідних 

потреб, а отже регулювання ціноутворення на них не дозволяють більшості підприємств 

отримувати прибуток.  

В умовах обмеженості бюджетного фінансування, накопичення значного фізичного та 

морального зносу основних засобів у суб’єктів державної та комунальної форм власності, 

особлива увага серед джерел фінансового забезпечення приділяється інвестиційним 

ресурсам, таблиця 1.  

Таблиця 1 

Склад та структура капітальних інвестицій в економіку України  

за джерелами фінансування у 2010 – 2014 рр. (млн.грн.)* 
Джерела інвестицій  

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Темп 

росту до 

2010 р. 

Усього, в т.ч. за рахунок: 189060,

6 

259932,

3 

293691,

9 

267728,

0 

219419,

9 
116,06% 

коштів державного бюджету  10952,2 18394,6 17141,2 6497,8 2738,0 25,00% 

% коштів державного бюджету 5,8 7,1 5,8 2,4 1,2 20,69% 

коштів місцевих бюджетів  6367,7 8801,3 9149,2 7219,2 5918,0 92,94% 

% коштів місцевих бюджетів 3,4 3,4 3,1 2,7 2,7 79,41% 

власних коштів підприємств та 

організацій  

114963,

6 

152279,

1 

175423,

9 

170675,

6 

154629,

0 
134,50% 

% власних коштів підприємств та 60,8 58,6 59,7 63,7 70,5 115,95% 
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організацій 

кредити банків  23336,2 42324,4 50104,9 40878,3 21739,0 93,16% 

% кредити банків 12,3 16,3 17,1 15,3 9,9 80,49% 

кошти іноземних інвесторів  4067,7 7196,1 5040,6 4881,2 5639,0 138,63% 

% кошти іноземних інвесторів 2,2 2,8 1,7 1,8 2,6 118,18% 

коштів населення  20830,2 19572,9 25626,1 28345 22064,2 105,92% 

% коштів населення 11,0 7,5 8,7 10,6 10,1 91,82% 

інших джерел населення  8543,0 11363,9 11206,0 9230,9 5186,0 60,70% 

% інших джерел населення 4,5 4,4 3,8 3,4 2,4 53,33% 

* - складено за даними Державної служби статистики України  

Проведений аналіз засвідчує поступове зменшення обсягів капітальних інвестицій за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а отже їх неспроможність задовольнити 

потребу у фінансовому забезпеченні суб’єктів господарювання державної та комунальної 

форм власності. Саме тому, з метою забезпечення належного відтворювального процесу, 

підвищення якості товарів, робіт та послуг, інноваційного відновлення фінансово-майнового 

стану суб’єктів господарювання державної та комунальної форм власності в процесі 

формування фінансового забезпечення необхідно здійснювати синтез джерел його 

формування. Таке синтезування передбачає впровадження нових форм управління об’єктами 

транспортної системи України. 

Одним із напрямків вирішення пошуку джерел фінансового забезпечення відтворення та 

модернізації основних засобів комунальних підприємств може стати використання концесії. 

Об’єкти, що надається у концесію, є державною або комунальною власністю, щодо яких 

встановлено правовий режим незмінності форми власності. Внаслідок цього, невід’ємною 

умовою концесії є вилучений з вільного господарського обороту об’єкт права державної або 

комунальної власності.  

Особливістю концесійних відносин є їх всебічно вигідний характер. В ідеальній моделі, 

на побудову якої орієнтується національне законодавство, при укладенні договору концесії 

всі зацікавлені сторони отримують певні переваги. Так, у концесієдавця з’являється 

можливість зменшити витрати з бюджету, збільшити надходження до нього за рахунок 

концесійних платежів. Переваги концесіонера, окрім отримання в управління 

монополізованих через суспільну та економічну значущість та потенційну прибутковість 

об’єктів, полягають в отриманні різного роду пільг – податкових, експортних, імпортних та 

інших, у тому числі й тих, що прямо не стосуються концесійного майна. Також концесіонер 

отримує й право власності на виготовлену продукцію (вироблені товари) та отриманий 

прибуток.  

Розвиток нових форм управління об’єктами державної та комунальної форм власності, їх 

підконтрольність та постійне співробітництво з місцевими органами самоврядування 

дозволить запровадити передові інноваційні технології та рішення, що безумовно вплине на 

ефективність їх функціонування, безперебійність, доступність та якість товарів, робіт та 

послуг.  
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ КОМЕРЦІЙНИХ РІШЕНЬ 

ПОСЕРЕДНИЦЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Забаштанська Т. В. 

к.е.н., доцент 

Чернігівський національний технологічний університет 

 

Європейський вибір розвитку вітчизняної економіки створює сприятливе підґрунтя 

для розкриття потенціалу вітчизняних підприємців, бізнесу, посередництва відповідно до 

вимог сучасного світового конкурентного середовища. Кон’юнктура ринку динамічно 

змінюється, тому необхідне постійне й детальне дослідження ринку товарів і послуг для 

прийняття посередницьким підприємствам обґрунтованих комерційних рішень. 

Фахівці визначають два основних способи розширення вибору покупців 

посередницькими підприємствами. Перший – на основі поглибленого вивчення кон’юнктури 

певного ринку підприємство-посередник сприяє збільшенню доданої вартості на стадії 

розробки й виготовлення нових або модифікованих товарів підприємствами-виробниками 

(метод торгівлі так званим «прирощеним» товаром). 

Збільшення доданої вартості розширює перелік характерних ознак, на яких 

ґрунтується вибір. Це дає змогу трансформувати вже відомий тип товару в товар, який 

можна диференціювати. 

Додану вартість товару збільшують за рахунок таких тактичних прийомів: 

– створення гнучкої мережі обслуговування покупців; 

– пропозиції сервісних послуг; 

– надання кредиту або гарантування термінового постачання; 

– створення нових властивостей товару [3]. 

Другий, споріднений спосіб розширення кількості покупців, – переорієнтувати їхнє 

знання про функції товарів, навіть якщо товар і послуга залишаються тими самими. Тут 

покупцеві демонструють, що цінність товару для нього визначається не тільки рівнем 

початкової купівельної ціни, а й додатковими перевагами: 

– перепродажу; 

– рівнем витрат на технічний огляд і ремонт протягом життєвого циклу товару; 

– рівнем витрат на пальне вартістю (для автомобілів), на енергію, тобто 

економічністю; 

– продуктивністю, що дає прибутки (побічні корисні ефекти); 

– рівнем витрат на монтаж або під’єднання. 

Якщо підприємство-посередник наведе достатні аргументи, щоб переконати 

роздрібних торговців і кінцевих споживачів у тому, що такі фактори впливають на фактичну 

сукупну вартість товару, якщо посередник матиме нагоду продемонструвати бездоганну 

роботу виробу та його відповідність цим показникам, то це виправдовуватиме підвищену 

ціну й зумовить прихильність споживачів [4]. 

Розширення кола покупців потребує комбінації зусиль, продуктивного 

співробітництва, ефективного маркетингу з боку підприємств-посередників і якісних 

показників товару підприємств-виробників, що є запорукою успішного суперництва з 

конкурентами. 

Таким чином, оптові комерційні посередники мають приймати маркетингові рішення: 

1. Орієнтування на цільові ринки (сегменти). Підприємства-посередники мають 

визначити свій цільовий ринок, а не намагатись обслуговувати занадто велику кількість 

ринків, прагнучи при цьому зменшити ризики на окремих з них за рахунок диверсифікації. 

Посередники мають вибрати цільову групу клієнтів за ознаками їх масштабу 

(наприклад, тільки великі роздрібні торговці), виду (наприклад, тільки магазини 

продовольчих товарів), ступеня їхньої зацікавленості в послузі (наприклад, клієнти, які 

потребують кредитування). У межах цільової групи посередник може визначити 

найвигідніших клієнтів, розробити для них цільові стимулюючі пропозиції, щоб налагодити з 

ними тісніші й передбачувані на майбутнє контакти. Так, він може запропонувати клієнтам 
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систему автоматичної видачі повторних замовлень, організувати навчання для менеджерів 

мережі роздрібної торгівлі, роботу постійно діючої консультаційної служби або бути 

спонсором добровільної мережі дистриб’юторів. 

Водночас умови конкуренції передбачають обмеження відносин із менш вигідними 

клієнтами. З цією метою можна пропонувати більші обсяги мінімальних замовлень або 

надбавок до ціни при замовленнях невеликих партій товару [1]. 

2. Рішення про товарний асортимент і комплекс послуг. Підприємство-виробник 

зацікавлене, щоб посередники пропонували якнайширший асортимент його виробів і 

забезпечували достатні запаси товарів для негайної поставки за вимогою роздрібних 

поширювачів. Це не завжди позитивно впливає на прибуток посередників, «заморожує» їхні 

кошти в процесі обігу. Тому посередник вирішує завдання оптимізації асортиментних груп 

товарів, намагаючись збільшити частку прибутковіших. 

Посередники оцінюють, які саме послуги допомагають налагодити найтісніші 

контакти з вигідними клієнтами, розширити їхнє коло, а від яких послуг слід відмовитись 

або зробити їх платними. Мета посередника – формування чітко визначеного комплексу 

послуг, найвигідніших із точки зору клієнта, які водночас не дуже суттєві для посередника з 

погляду прибутковості. 

3. Цінові рішення. Для відшкодування витрат посередник, як правило, визначає розмір 

надбавки на ціну, за якою він купує товари у підприємства-виробника. Тому рішення про 

ціни стосується відносин «виробник–посередник» і «посередник–роздрібний дистриб’ютор» 

(чи безпосередній споживач). Ураховують також тарифи і ціни на транспортні послуги, якщо 

їх надають незалежні транспортні підприємства або представники залізничного, водного чи 

авіаційного транспорту. 

Із збільшенням обсягів закупівель у виробника посередник намагатиметься 

домовитися з ним щодо пільгових цін, щоб збільшити обсяг загального збуту товарів цього 

виробника на ринку. Водночас частка таких знижок може відраховуватися роздрібній 

торгівлі. 

4. Рішення про методи стимулювання. Практика діяльності посередників навіть у 

розвинених країнах свідчить, що вони не надто переймаються проблемами стимулювання 

продажу товарів. Використання ними засобів реклами для стимулювання активного збуту та 

методів особистого продажу має переважно випадковий характер. Посередники й досі 

розглядають збут як контакти одного комівояжера з одним клієнтом, а не як колективні 

зусилля щодо забезпечення продажу товарів основним клієнтам. Тобто посередники мають 

тісніше взаємодіяти з виробниками і поширювачами товарів при застосуванні різних 

стратегій і методів стимулювання (реклама, система цінових знижок тощо). 

5. Рішення про місце розташування посередницького підприємства та його підрозділів 

(філій). Посередники прагнуть розміщувати свої підприємства в районах із низькими 

рівнями орендної плати та оподаткування, з мінімальними витратами на благоустрій 

території й обладнання приміщень [2]. 

Застосовувані посередниками методи опрацювання замовлень повинні відповідати 

сучасному рівню розвитку техніки й технологій. Процеси комп’ютеризації, розвиток 

інформатики й логістики дають змогу оптимізувати сферу транспортування, раціоналізувати 

обсяги і структуру запасів, прискорити здійснення фінансово-бухгалтерських операцій. 

Обґрунтування комерційних рішень передбачає поглиблене дослідження чинників 

формування й розвитку економічної кон’юнктури, управління якими дасть змогу досягти 

розширення посередниками кола вигідних покупців товарів з метою управління процесами 

розвитку комерційного посередництва, підвищення ефективності функціонування. 
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В сучасних умовах кредитні відносини набувають широкого розвитку як відносини 

між банками та населенням. Населення кредитує банки через вклади в них, купівлю ощадних 

сертифікатів тощо, водночас банки надають населенню споживчі кредити - на придбання або 

будівництво житла, на поліпшення житлових умов та створення підсобного домашнього 

господарства, а також на невідкладні потреби.  

Кредит стає інструментом, що забезпечує безперервність процесу кругообігу 

основного та оборотного капіталу у населення; прискорює процеси реалізації товарів і 

послуг; стимулює підвищення платоспроможного попиту на товари та послуги. 

В останні роки наша країна переживає важкі часи через нестабільну політичну та 

економічну ситуація, значні зовнішні борги, інфляцію, знецінення національної гривні. 

Частина цих проблем повязана породжених неправильною політикою регулятора - 

Національного банку України. 

На початку 2015 року більшість комерційних банків призупинили свої кредитні 

програми для бізнесу. В основному фінансування було доступно по вже існуючим кредитним 

лініям. А ось, банківські установи, у яких кредитування було доступно, пропонували досить 

дорогий ресурс для бізнесу. Високі процентні ставки були зумовлені високою інфляцією (за 

2015 рік рівень інфляції склав - 43,3%) і монетарною політикою регулятора. Так, з 4.03.2015 

р. НБУ підняв облікову ставку до 30% для стримування інфляції в країні. Станом на 

18.02.2015 р облікова ставка становить 22%. Такі дії не давали банкам можливість 

виконувати одну з основних своїх функцій - кредитувати економіку, що ще більше посилює 

економічну кризу в Україні. Та після відносної стабілізації з обмінним курсом і поступовим 

зниженням облікової ставки НБУ, деякі банківські установи відновили свої програми 

кредитування для нових корпоративних клієнтів і представників малого та середнього 

бізнесу.  

Що стосується кредитування фізичних осіб, то тут слід відзначити його високу 

вартість і невеликий асортимент кредитних продуктів. Протягом 2014-2015 рр. банки 

України пропонували експрес-кредити (кредити готівкою), кредитування по кредитних 

картах і споживче кредитування на покупку товарів в середньому під 40-50% річних [2]. 

Оцінюючи модель кредитування, яка склалася в Україні на сьогоднішній день, варто 

відмітити, що на жаль, вона не відповідає задекларованим цілям довгострокового розвитку, 

оскільки спрямована переважно на споживання та підтримку поточної діяльності 

підприємств, а не на економічне зростання (частка кредитів банків у поточну діяльність 

коливається у межах 80%) [3, с.141-142]. 

Розглянемо та проаналізуємо умови кредитування суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб, порівняємо фактичні дані на 2015 рік та їх прогноз на 2016 рік (табл.1) [1].  

 

 

http://www.vashbankir.com/individual/credits/cash.html
http://www.vashbankir.com/individual/credits-cards.html
http://www.vashbankir.com/individual/credits-cards.html
http://www.vashbankir.com/individual/credits/consumer.html


17 

 

Таблиця 1 

Аналіз умов банківського кредитування в Україні за 2015-2016 роки  

Показник Факт 

2015 

року, % 

Прогноз 

на 2016 

рік, % 

Абсолютне 

відхилення

, +/- 

Кількість портфелів кредитів суб’єктів 

господарювання 
53 57 -4 

Якість портфеля кредитів суб’єктів 

господарювання 
49 54 5 

Кількість портфелів кредитів фізичних осіб 17 27 10 

Якість портфеля кредитів фізичних осіб 52 58 6 

Депозити суб’єктів господарювання 73 79 6 

Депозити фізичних осіб 52 66 14 

Жорсткість стандартів кредитування суб’єктів 

господарювання 
16 37 21 

Попит на кредити 19 41 22 

Пом’якшення стандартів кредитування фізичних 

осіб іпотечних кредитів 
28 29 1 

Пом’якшення стандартів кредитування фізичних 

осіб споживчих кредитів 
50 52 2 

Рівень схвалення заявок за іпотечними кредитами 30 30 0 

Ризик ліквідності 21 26 5 

Валютний ризик 29 28 -1 

Кредитний ризик 26 28 2 

Операційний ризик 23 25 2 

Процентний ризик 24 22 -2 

Рівень схвалення заявок за споживчими кредитами 52 53 1 

За даними таблиці 1 можна сказати, що лише у ІV кварталі 2016 року очікується 

збільшення портфеля кредитів суб’єктам господарювання (57% ) та покращення його якості 

(54%), також покращення якості кредитного портфеля фізичних осіб (58%). Як і раніше, 

банки прогнозують зростання депозитів суб’єктів господарювання і фізичних осіб (79% та 

66% відповідно) [1] .  

В 2015 році прострочена заборгованість підприємств перед банками досягла 17% 

загального обсягу виданих банками кредитів. Розроблений Мінфіном і НБУ законопроект 

"Про фінансової реструктуризації" передбачає, що в рамках реструктуризації можливий 

перегляд строків погашення кредиту, відсотків ставки та інших умов договору, а також 

надання нового фінансування, здійснення інвестицій у капітал компанії, реорганізація 

діяльності боржника [4]. 

Отже, в сучасних умовах система банківського кредитування не повною мірою 
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задовольняє потреби економіки: істотним є дефіцит позикового капіталу, що зумовлено 

низькими доходами домогосподарств, недостатньою ефективністю економіки, відплив 

капіталу за кордон, наявністю значних коштів поза банками, в тіньовій економіці. 

Не зважаючи на те, що на даний час банківська система України відчуває надмірний 

рівень гривневої ліквідності – 119,1 млрд. грн., що дозволяє без проблем обслуговувати 

платежі та депозити клієнтів у національній валюті, але для  відновлення кредитування 

ліквідності недостатньо [5]. Високі ставки за кредитами через високу облікову ставку НБУ є 

не підйомними для бізнесу. До того ж, на сьогодні існують серйозні проблеми в частині 

захисту прав кредиторів у судах, зокрема йдеться про кероване банкрутство, що дозволяє 

недобросовісним компаніям ухилятися від сплати кредитів.. Вирішення цих проблем в 

перспективі підвищить стійкості та ефективності банківської системи країни, подальше 

зростання активів і відновлення кредитування. 
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Вступ 

В останні роки ми регулярно чуємо слово «стартап», але далеко не всі знають, що ж 

воно означає. Зараз стартапи - сучасний тренд, про який ще 15 років тому нічого й не чули. 

Для початку наведемо цитату з Вікіпедії, яка описує що таке стартап: 

Старта'п або старта'п-компа'нія (від англ. Start-up - запускати) - компанія з короткою 

історією операційної діяльності. Як правило, такі компанії створені недавно, перебувають у 

стадії розвитку або дослідження перспективних ринків. Нові проекти в галузях високих 

технологій часто називають хайтек-стартап. Слід зазначити, що хоча термін «стартап» можна 

застосовувати до всіх сфер діяльності, переважне поширення він отримав в сфері 

інформаційних технологій та інтернет-проектів. 

Іншими словами, можна сказати, що Стартап - це процес виходу на ринок 

новоствореної компанії за короткі терміни і, як правило, при мінімальних вкладеннях з 

інноваційним проектом. 

Для кращого розуміння що таке стартап та як він створюється, його можна порівняти зі 

створенням підприємства.  

 

 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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http://www.vashbankir.com/financial-literacy/articles/bankovskiy-sektor-ukrainy-realii-i-perspektivy
http://economics.unian.ua/finance/%201215413-bankivske-kredituvannya-vidnovitsya-ne-ranishe-lita-nastupnogo-roku-gontareva.html
http://economics.unian.ua/finance/%201215413-bankivske-kredituvannya-vidnovitsya-ne-ranishe-lita-nastupnogo-roku-gontareva.html
http://pro-biznes.com.ua/idei-dlya-biznesu/6-principiv-jaki-dopomozhut-vam-pochati-svij.html
http://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/shho-konkretno-treba-robiti-dlja-pochatku-svogo.html
http://pro-biznes.com.ua/nezvichajni-tovari/dispenser-mila-z-trivozhnoju-knopkoju.html
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Таблиця 1.1 -  Порівняльна схема створення стартапу та підприємства  

 

Стартап Підприємство 

1. У створенні стартапу та у його 

подальшій діяльності, у більшості випадків 

беруть участь молоді люди(потенційні 

носії інноваційних ідей); 

1. Початковій – він є найвідомішим 

для управлінської ланки етапом для 

утворення підприємств.  На цьому етапі 

прогнозується майбутній стан, зовнішнє 

середовище, визначаються складові 

підприємства та досліджується їх 

взаємодія.  

2. Стартап засновує свою діяльність 

на інноваціях та інноваційних технологіях, 

частіше за все це ІТ-сфера та сфера послуг 

(хоч стартап може бути застосований у всіх 

сферах, головне ідея); 

2. Підготовчий етап включає в себе такі 

складові:  

-  підготовка і складання засновницького 

договору; 

-  підготовка і складання статуту 

підприємства; 

-  визначення юридичної адреси; 

-  складання пакета протоколів про наміри 

співробітництва; 

 

3. Стартапи не мають власного 

початкового капіталу. Він формується в 

основному інвесторами у вигляді вкладень 

у даний проект (інвестицій); 

3. Процедура утворення підприємства в 

основному однакові для всіх 

 До реєстраційного етапу утворення 

підприємства належать такі фази: 

- формування пакета реєстраційної 

документації; 

-  внесення необхідної суми до статутного 

фонду та обов'язкових платежів; 

-  отримання свідоцтва про реєстрацію; 

-  отримання ідентифікаційного коду та 

печатки; 

-  постановка на облік у 

статистичному управлінні; 

-  реєстрація в податковій 

адміністрації та пенсійному фонді; 

-  відкриття рахунку в установах 

банку. 

4. Стартап постійно змінюється в 

процесі створення, причому зміни можуть 

зачіпати і саму суть проекту. Це неминуче 

призводить до певних проблем та 

суперечок, особливо якщо автор і 

розробники проекту різні люди; 

 

5. Так як стартап розуміє під собою 

інновацію та ще не перевірену технологію 

або сервіс, то такі проекти більше ніж 

звичайний (традиційний) бізнес ризикують 

бути неуспішними 

 

 

Оскільки, стартап відрізняється від традиційного бізнесу та повністю не вивчений не 

існує єдиної погодженої думки щодо етапів його розвитку (так як кожен стартап має свою 

індивідуальну історію). Тому наведемо стадій розвитку. Зазвичай розвиток стартапа ділять 

на 5 стадій: 
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 Посівна стадія (формування стартового капіталу після написання проекту на 

папері). 

 Стадія запуску (компанія оголосила про свій вихід на ринок і ще не має будь-

якої історії). 

 Стадія зростання (активне зростання компанії після виходу на ринок). 

 Стадія розширення (основні цілі компанії на даному етапі - 

розширення бізнесу, збільшення обсягів продажу, ринкової частки, обсягів виробництва, 

офісних площ і т.п.). 

 Стадія «виходу» (вихід з компанії засновника / співзасновника / інвестора, що 

супроводжується продажем пакету акцій, якими він володіє). 

Іноді, можна зустріти і розширену версію стадій розвитку стартапів, але по суті вона 

відрізняється лише проміжними стадіями між наведеними вище. 

Кожен стартап потребує певних фінансових вкладень, але це не так вже і легко знайти  

джерела фінансування для реалізації своїх ідей.  

 

Таблиця 1.2 – Джерела фінансування стартапу 

 

Власний капітал Збір власних коштів на власний стартап  

Партнерство 
Пошук партнерів які разом з вами готові 

вкласти свої гроші в вашу ідею стартапу 

Пошук інвестора 

 

Пошук людини або групи людей які готові 

вкласти власні гроші в вашу ідею 

Кредитування 
Пошук грошей на стартап шляхом 

оформлення кредитів 

Краудфандинг 

співпраця людей, які добровільно 

об'єднують свої гроші або інші ресурси 

разом, як правило через Інтернет, щоб 

підтримати зусилля інших людей або 

організацій 

 

На даний час про них знає весь світ, це найпопулярніші сайти або глобальні 

корпорації хоча мало хто знає що вони будувались на базі стартапу. 

 

Графік 1.1 -  Порівняння прибутку стартапів 

 

 
 

http://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/startovij-kapital.html
http://pro-biznes.com.ua/tehnichni-novinki/smartochki-z-dioptrijami-novij-rinok-dlja.html
http://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/malij-biznes-zarubizhnij-dosvid.html
http://pro-biznes.com.ua/idei-dlya-biznesu/biznes-idei-budinok-z-gazet-movec-avtomat-bar.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
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В Україні є також не мало відомі стартами якими в сьогоденні користуються, частину 

таких стартапів складають компанії складова яких перевищує 1 млн доларів. 

Таблиця 1.3 – Види стартапів за ринком популярності 

Сектор 

Р
и

н
о
к
 

  
Онлайн 

сервіси 

Єлектрона 

комерція 

Програмне 

забезпечення 

Соціальні 

мережі 

Україна 

Ukr.net 

Hotline.ua 

Prometheus 

Rozetka.ua 

ModnaKasta.ua 

Prom.ua                

Easypay 

Aukro.ua 

Terrasoft                                                  

Denovo 
WEUA.info 

Глобальні 
MarketGid       

Jooble 
allbiz 

Jelastic            

Starwind  

 

Висновок 

Стартапи вже давно стали одним з основних рушіїв сучасної економіки. За кількістю 

успішних компаній, розкручених з нуля, можна судити про рівень розвитку бізнес-простору 

країн. І хоча очевидно, що велика частина стартапів, оцінених в $ 1 млрд, має американську 

прописку, деякі успішні компанії працюють в Європі і Україні. 

Для того щоб інвестори зацікавились ідеєю стартапу, для них необхідно представити 

бізнес-план. Тоді вони зможуть міркувати проте чи вкладати свої кошти чи ні, бо ризик є 

завжди. Також можна взяти кредит в банку, але для них також перегляд бізнес-плану є 

важливою умовою для видачі коштів. В сучасному світі стартап це шанс для людини втілити 

свої ідеї, мрії або розробки в реальність та будувати на цьому бізнес. 

Список використаних джерел: 

1. Онлайн-енциклопедія Вікіпедія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pro-

biznes.com.ua/statt-pro-bznes/shho-take-startap-startup.html  

2. Менеджмент організації [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://pidruchniki.com/18060203/menedzhment/etapi_stvorennya_pidpriyemstv  

3. Інтернет-журнал Консалтинг в Україні  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://consulting-ua.com/de-znajty-finansuvannya-dlya-startapu/  

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГРУНТІВ В УКРАЇНІ 

 

Міщенко А. 

студент 3-го курсу групи М - 131 

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю. Бугая 

Науковий керівник к.е.н., ст.. викладач Семченко-Ковальчук О.Б. 

 

Земельні ресурси України займають особливе місце, адже унікальні чорноземи 

справедливо вважаються джерелом державного багатства. Нераціональне використання 

сільськогосподарських угідь в Україні зумовило зниження родючості ґрунтів, поширення 

ерозійних процесів, збільшення площ деградованих і забруднених земель. В умовах ринкової 

економіки актуальність цієї проблеми все більш зростає у зв'язку з конкурентними умовами 

виробництва, які потребують від всіх суб’єктів аграрного підприємництва забезпечити 

оптимальне використання наявних факторів виробництва, і насамперед земельних ресурсів. 

Відомо, що землі сільськогосподарського призначення розташовані на двох третинах 

території України, або 71,0% від загальної площі, що свідчить про високий рівень її 

освоєності. В Україні зосереджено майже третину запасів світових чорноземів, а також 27% 

орних земель Європи. Так, на одну особу в державі припадає біля 0,68 га орних земель, тоді 

як у Європі цей показник становить у середньому 0,25 га, зокрема у Польщі - 0,30 і Франції - 

http://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/shho-take-startap-startup.html
http://pro-biznes.com.ua/statt-pro-bznes/shho-take-startap-startup.html
http://pidruchniki.com/18060203/menedzhment/etapi_stvorennya_pidpriyemstv
http://consulting-ua.com/de-znajty-finansuvannya-dlya-startapu/
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0,31 га.  

Загальна площа земель в Україні становить 60,4 млн гектарів. З них 70% – 42,4 млн га 

– землі сільськогосподарського призначення, з яких щорічно обробляється понад 32 млн 

гектарів. Для порівняння, у Польщі під сільгоспвиробництво задіяні вдвічі менші площі – 14 

млн га, в Німеччині – 12 млн га, у Румунії – 9 млн гектарів. Кількість чорноземів в Україні є 

найбільшою в світі і складає 28 млн гектарів [1]. 

Дивлячись на нинішню екологічну ситуацію, можемо стверджувати, що суспільство 

ще недостатньо усвідомлює реальне значення земельних ресурсів. Від результатів 

використання земельних ресурсів залежить рівень життя сільського населення, а від їх 

збереження — майбутнє суспільства. Управління землеволодінням та землекористуванням, 

стимулювання його екологічної зорієнтованості повинні здійснюватись, перш за все, за 

допомогою економічних важелів. Нині, щоб створити оптимальні умови для 

господарювання, необхідно виконати ряд правових, соціальних, землевпорядних, земельно-

кадастрових та обстежуваних робіт. 

Ефективна система землекористування, яка неможлива без охорони і розширеного 

відтворення родючості ґрунтів, потребує комплексного еколого-економічного підходу до 

землі як ресурсу та основного засобу виробництва. Складовою частиною економічних 

перетворень в аграрному секторі економіки України є становлення ринкових земельних 

відносин, раціональне, ефективне екологобезпечне використання земель [2]. 

Незважаючи на потужний потенціал земельних ресурсів, щорічно погіршується його 

екологічний стан. За результатами останнього агрохімічного обстеження, ґрунти України 

характеризуються в основному середнім (2-3 %) і підвищеним (3-4 %) вмістом гумусу, їх 

площа становить 16,4 млн га (66,1 % від обстеженої). Середньорічні загальні збитки від 

ерозії ґрунтів в Україні, за підрахунками науковців, перевищують 10 млрд дол. США [3].  

За водної та вітрової ерозії передусім втрачаються частки ґрунту й агрегати, 

сформовані з таких мінералів, як монтморилоніт, вермикуліт, гідрослюда, а також активна 

частина гумусу. Відбувається каолінізація і дегуміфікація верхнього еродованого шару 

ґрунту, у результаті ґрунтові агрегати розпилюються, значно зменшується водопроникність 

ґрунту [4].  

Основними причинами незадовільного стану захисту ґрунтів від ерозії та погіршення 

екологічної ситуації в Україні є: надмірна розораність сільськогосподарських угідь, 

розміщення просапних культур на схилах понад 30, прямокутне розміщення меж полів, 

слабка захищеність полів лісонасадженнями та ін.  

Проведений аналіз свідчить, що ґрунти України характеризуються в основному 

середнім (2-3 %) і підвищеним (3-4 %) вмістом гумусу, їх площа становить 16,4 млн га (66,1 

% від обстеженої). Середньорічні загальні збитки від ерозії ґрунтів в Україні, за 

підрахунками науковців, перевищують 10 млрд дол. США. Усього площа порушених земель 

у державі становить 144 тис. га, з них то¬рік поліпшено 1,2 тис. гектарів. Рекуль¬тивовано 

571,1  га таких земель, з них понад 63 % становлять сільськогоспо¬дарські угіддя. Загальна 

площа земель, що перебувають у стадії рекультивації, становить 6,6 тис. га. Крім того, 

вимагають поліпшення 270,8 тис. га малопродуктивних земель.  

В Україні руйнування та деградація ґрунтів мають чотири основні причини: ерозія, 

підкислення та засолення ґрунтів внаслідок механічного руйнування водою і вітром, 

неправильного впровадження меліоративних заходів; спустелення, аридизація через 

висушування та переущільнення; забруднення речовинами антропогенного походження, в 

тому числі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;прямі втрати через відведення під міські 

будівлі, дороги, аеродроми тощо.  

Основні причини зниження агрономічних властивостей ґрунту – це водна та вітрова 

ерозії, багаторазовий обробіток потужними і важкими тракторами і комбайнами. На 

території України нараховується 57,5% ґрунтів, що страждають від ерозії. Цей процес різко 

зростає внаслідок низької культури землеробства, застарілих методів обробки ґрунту тощо.  

Водна та вітрова ерозії є дуже серйозним фактором зниження продуктивності земель 

та деградації агроландшафтів. Щороку внаслідок ерозії кількість еродованих земель в 

Україні збільшується на 80-90 тис. гектарів. При цьому втрачається приблизно 11 млн. тонн 
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гумусу. Більше всього еродованих сільськогосподарських угідь знаходиться в Донецькій 

(70,6%) Луганській (61,6%) та Одеській (55,8%) областях. Від вітрової ерозії та пилових 

буревіїв потерпають Запорізька, Луганська, Херсонська області та АР Крим [3]. 

Від водної ерозії, зокрема зсувів, зазнають шкоду території Карпатського регіону та 

Кримського півострова. Втрата цінних земель відбувається також внаслідок морської абразії 

вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів. 

Підкислення, засолення та осолонцювання, забруднення важкими металами, 

пестицидами та іншими шкідливими сполуками також несуть загрозу втрати якості ґрунтів.  

Кислі ґрунти розповсюджені переважно в Поліссі, Лісостепу і в регіонах Карпат, 

Передкарпаття та Закарпаття. Загальна площа кислих ґрунтів складає близько 11 млн. 

гектарів, включаючи 4,4 млн гектарів ріллі. Великі площі підкислених ґрунтів є в Вінницькій 

та Кіровоградській областях. Солонцеві комплекси займають 4,1 млн. ґрунтів, включаючи 2 

млн. ґрунтів орних земель. Великі площі солончаків має Херсонська область. 

Найбільше забруднення ґрунтів важкими металами спостерігається в таких 

промислових районах, як Луганська, Хмельницька, Донецька та Київська області (загальна 

забруднена площа складає близько 5 млн. гектарів).  

За даними Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. 

О.Н.Соколовського» , приблизно 40% площі орних земель України переущільнені. Ґрунти 

забруднюються відпрацьованими газами тракторів, комбайнів, автомобілів, мастилами та 

пальним, які витікають з них під час роботи на полях, а також техногенними викидами 

промислових підприємств – кислотними опадами, важкими металами, радіонуклідами. 

Приблизно 20% ґрунтів в Україні забруднені, 17,7% - підкислені, 3,7% - підлужені та 2,8% 

засолені [3]. 

Техногенно забруднені землі характерні для індустріальних міст України (Алчевська, 

Вінниці, Києва Кривого Рогу, Маріуполя), а також навколо об’єктів нафтогазового 

комплексу та пришляхових смуг. Найбільшу небезпеку для довкілля являє забруднення 

ґрунту радіонуклідами, важкими металами та пестицидами. Загальна площа техногенно 

забруднених земель складає 20% площі сільськогосподарських угідь.  

Система економічних заходів для екологобезпечного землекористування, зокрема, 

повинна передбачати такі основні умови:  

- комплексність використання земельних угідь і природоохоронних систем;  

- обов'язкова компенсація нанесеного екологічного і виробничого збитку;  

- стимулювання поліпшення та збереження земель, забезпечення екологічної 

рівноваги в агроландашафтах і агросистемах тощо.  

Отже, ефективне використання земельних ресурсів відіграє важливе значення у 

сталому розвитку аграрного сектора України. Нині рівень використання земель в Україні 

настільки критичний, що подальша деградація потенціалу земельних ресурсів у сільському 

господарстві може мати катастрофічні наслідки. Саме тому організація сталого 

землекористування в Україні має ґрунтуватися на використанні адміністративно-правового, 

фінансово-економічного, організаційного та соціально-психологічного механізмів. Розробка 

даного механізму є першочерговим завданням та основою подальших дій у напрямі 

збереження та відтворення земельних ресурсів України.  
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Znaczenie Chin na arenie międzynarodowej ulega dynamicznym zmianom. Państwo, które 

jeszcze niedawno był biorcą pomocy, uzależnionym od inwestycji zagranicznych i dostępu do 

technologii, staje się czołowym donatorem, globalnym inwestorem i eksporterem nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych. W ślad za tym rośnie pozycja polityczna Chin, a jej przywódcy coraz 

asertywniej bronią własne interesy w świecie.  

W drodze do wolnego gospodarczego systemu Chiny przechodziły stopniowo. Analizując 

publikacji D. Pasek
1
 i M. Żmudy

2
, w współczesnej historii rozwoju gospodarczego Chin 

wyodrębnić można trzy etapy:  

 1978-1984 - gospodarka centralnie planowana skoncentrowana na rozwoju obszarów 

wiejskich.  W tym okresie kładziono w Chinach nacisk na gospodarkę planowaną, zaś 

rolnictwo uległo się  reformom, skupiających się na decentralizacji praw własności.   

 1985-1991 – centralnie planowana gospodarka towarowa skoncentrowana jest na rozwoju 

obszarów miejskich.  Okres ten cechował się próbami ulokowania zasobów tak, by były one 

regulowane przez rynek, a rząd mógłby tylko pośrednio kontrolować. Skupiono się na 

wzmacnianiu samodzielności przedsiębiorstw, liberalizację cen oraz w okresie późniejszym 

zagranicznych stosunków ekonomicznych.  

 1991- do czasów obecnych -socjalistyczna gospodarka rynkowa o chińskiej specyfice.  

Celem reform zapoczątkowanych w roku 1991 jest osiągnięcie stuprocentowej gospodarki 

rynkowej. Do 1978 r. gospodarka chińska była całkowicie zamknięta, a jej udział w światowym 

handlu był niższy niż 1%. Zmiany, jakie zaczęły zachodzić w Chinach po 1978 r. pokazały, że 

gospodarka tego kraju stała się jedną z najszybciej rosnących i zmieniających się gospodarek 

współczesnego świata
2
. W latach 1993-2004 Chiny podwoiły swój udział w światowym handlu, co 

w tak krótkim okresie nie udało się nie tylko żadnej gospodarce wschodzącej, ale nawet Japonii. 

Udział Chin w handlu międzynarodowym charakteryzuje się stałą nadwyżką eksportu nad 

importem. W latach 2005-2010 nadwyżka w rachunku bieżącym kształtowała się w przedziale od 

102 mld USD (w 2005 r.) do 298 mld USD (w 2007 r.). Dynamiczny wzrost znaczenia Chin w 

handlu międzynarodowym jest widoczny m.in. w zmianie udziału w deficycie handlowym Stanów 

Zjednoczonych w porównaniu do innych azjatyckich krajów-eksporterów. W 1985 r. udział Chin 

wynosił niewiele ponad 0%, natomiast w przypadku pozostałych głównych gospodarek azjatyckich 

52,2%.  

 

Tabela 1: Podstawowe wskażniki makroekonomiczne Chin (2008-2013) 

  

 Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba ludności (mln) – stan 

na koniec roku
1
 

1.328,0 1.334,5 1.340,9 1.347,3 1.354,4 1.360,8 

                                                           
1
 D. Pasek, Jak zawładnąd ekonomicznie światem w 30 lat – reformy zastosowane w Chinach i socjalizm z chioskimi  

cechami [w]: Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku pod red. W. Michalczyk 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 102-109 
2
 M. Żmuda, Przyczyny wejścia chioskiej republiki ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego [w:]  

Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej dekady nowego wieku, pod red. W. Michalczyka, Uniwersytet  
Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, 2009, s. 93-101  
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Stopa wzrostu PKB (%)- rok 

poprzedni =100 
109,6 109,2 110,4 109,3 107,7 107,7 

PKB (mld USD) w cenach 

bieżących 
4.598 5.210 5.984 7.437,9 5.193,2 5.688,4 

Udział przemysłu w PKB (%) 47,5 46,8 48,1 46,6 45,3 45,3 

Udział sektora usług w PKB 

(%) 
41,8 42,6 42,3 43,4 44,6 45,5 

Inflacja CPI - ceny towarów 

konsumpcyjnych (%) 
5,9 - 1,1 3,3 5,4 2,6 2,6 

Obroty handlowe (mld USD) 2.561,6 2.207,3 2.972,7 3.641,8 3.867,1 4.160,3 

Stopa wzrostu obrotów handlu 

zagranicznego (%) 
+117,8 - 86,1 +134,7 +122,5 106,2 107,6 

Eksport (mld USD) 1.428,5 1.201,7 1.577,9 1.898,3 2.048,7 2.210,0 

Stopa wzrostu eksportu (%) +117,2 -84,0 +131,3% 120,3 108,0 107,9 

Import (mld USD) 1133,1 1.005,6 1.394,8 1.743,4 1.818,4 1.950,3 

Stopa wzrostu importu (%) +118,5 - 88,8 +138,7% +124,9 +104,3 +107,3 

Saldo (mld USD) +295,5 + 196,1 +183,1 +154,8 +230,3 +234.1 

Zrealizowane bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne w 

Chinach (mld USD) 

92,4 90,03 105,7 116,01 111,7 106,45 

  Źródło:  China Statistical Yearbook 2013,National Bureau of Statistics of China; China 

Monthly Statistics, 12-2013, vol. 264, National Bureau of Statistics;  

Obecnie Chiny są gospodarką charakteryzującą się trzecim najwyższym udziałem w 

światowym handlu, ustępując jedynie gospodarce Stanów Zjednoczonych oraz strefie euro. W 

tabele 1 są przedstawione główne wskażniki makroekonomiczne Chin, którzy pokazują z jaką 

szybkością rosła wartość jej gospodarki za ostatnie lata. 

Chińska gospodarka jest drugą po USA największą gospodarką świata. Ma największy 

udział w kształtowaniu dynamiki światowego PKB (14% udział w światowym PKB), Średni wzrost 

PKB w ciągu ostatnich 30 lat to średnio ok.10%. To wysokie tempo wzrostu w dużej mierze zostało 

okupione bardzo wysokim uzależnieniem od eksportu. Import zaś wciąż jest dużo niższy. 

Chiny również w innych dziedzinach wiodą prym, są największym na świecie dysponentem 

rezerw dewizowych w 2013 roku posiadały 2 bln USD, z czego 2/3 ulokowane w USA, a 1,3 bln 

USD w papierach dłużnych USA. Chiny zajmują też dziewiąte w świecie miejsce jako inwestorzy, 

wartość chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).  

 

Spis zriodel 

 

1. D. Pasek, Jak zawładnąć ekonomicznie światem w 30 lat – reformy zastosowane w Chinach 

i socjalizm z chińskimi  cechami [w]: Wybrane problemy gospodarki światowej pierwszej 

dekady nowego wieku pod red. W. Michalczyk Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оподаткування, обліку та 

звітності за спрощеною системою досліджували такі науковці, як: А. Василенко, Є. Губар, 

І. Зоріна, І. Шершун та ін. Зокрема, А. Василенко досліджував переваги застосування 

єдиного податку, а І. Шершун – питання обліку доходів, витрат і формування звітності за 

єдиним податком. 

Актуальність. В сучасних умовах розвитку українського суспільства особливе 

місце посідає розвиток та стабілізація економіки країни, через провадження інноваційної 

політики, боротьби з негативними чинниками, такими як тіньова економіка та інфляція, 

шляхом ліквідації нормативно-правових прогалин у чинному законодавстві держави задля 

побудови ефективної економічної системи країни. Формування дієвої економічної системи в 

країні передбачає реформування як економіки в цілому так податкової системи країни 

зокрема.  

В Україні існує дві форми системи оподаткування - спрощена та загальна. Кожен 

підприємець має право обирати найбільш вигідну.  

Спрощена система оподаткування — це спеціальний податковий режим, 

запроваджений для зниження податкового навантаження та стимулювання малого 

підприємництва в Україні [1]. 

Спрощена система оподаткування набагато простіша з точки зору ведення 

бухгалтерського обліку, але при цьому має низку обмежень. Так, існує список дозволених 

для цієї системи оподаткування видів діяльності.  

Для платників 1 групи: роздрібний продаж товарів на ринках та / абo надання 

побутових послуг населенню [1].  

Для платників 2-ї групи: надання послуг, у тoму числі побутових, платникам 

єдиного податку та / aбo населенню, виробництво та / абo продаж товарів, діяльність у сферi 

ресторанного господарства [1].  

3 група платників єдиного податку може займатися наданням посередницьких 

послуг з купівлі, продaжу, оренди тa оцінювання нерухомого майна (зa КВЕД ДК 009:2005 

це група 70.31), а також діяльніcтю з виробництва, продажу ювелірних тa побутових виробів 

з дорогоцінних металiв, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенногo 

утворення тa напівдорогоцінного каміння. При цьому вони не можуть бyти платниками ПДВ 

[1].  

4 група - сільськогосподарські товаровиробники ( частка с/г товаровиробництва за 

попередній податковий рік ≥75 відсотків) [1]. 

Також існує межа припустимого обсягу доходу та кількості найманих робітників. Не 

дивлячись на це, спрощена система оподаткування добре підходить для малого бізнесу, що і 

забезпечило їй популярність. 

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подачі 

податкової звітності стосовно податку на прибуток, земельного податку, ПДВ з операцій з 

постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території 

України, крім ПДВ, що сплачується:  
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 фізичними та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку 3% 

(третя група),  

 платниками єдиного податку четвертої групи. 

Також звільняються від сплати податку на майно, рентної плата за спеціальне 

використання води платники єдиного податку четвертої групи. 

Відмінністю суб’єктів господарювання, які використовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності, є сплата єдиного податку. 

Для 1-ї групи ставка єдиного податку становить до 10% мін. заробітної плати (до 

137,80 грн.); для 2-ї групи до 20% мін. заробітної плати (до 275,60 грн.); для 3-ї групи ставки 

складають: 3% (для платників ПДВ) і 5% (для неплатників ПДВ). Базою нарахування для цих 

платників є сума отриманого доходу. Для 4-ї групи - розмір ставок податку з одного гектара 

сільськогосподарських угідь та / або земель водного фонду залежить від категорії (типу) 

земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування), а саме: 

 для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих 

у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що 

перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на 

виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або 

надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,81; 

 для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських 

територіях, - 0,49; 

 для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у 

гірських зонах та на поліських територіях) - 0,49; 

 для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських 

територіях, - 0,16; 

 для земель водного фонду – 2,43; 

 для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності 

сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) 

та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у 

тому числі на умовах оренди, - 5,4. 

Додаткове обмеження з'явилося у 2016 році для 3-ї групи: протягом календарного 

року обсяг річного доходу не повинен перевищувати 5000000 гривень. При цьому для 

третьої групи знято обмеження на кількість найманих працівників. 

Податковим періодом для 1-ї, 2-ї та 4-ї групи є календарний рік. Третя група звітує 

кожного кварталу. На спрощеній системі оподаткування підприємці подають декларацію з 

єдиного податку, відображають у ній показники доходу й актуальну інформацію про свою 

діяльність. Здавати звітність потрібно навіть тоді, коли ви не провадите діяльності й не 

отримуєте доходу. 

Прибутком з якого сплачується єдиний податок є: 

1. для фізичних осіб підприємців - це прибуток, який отримують протягом 

податкового (звітного) періоду в готівковій або безготівковій формі, матеріальній або 

нематеріальній формі; 

2. для юридичних осіб – це будь – який прибуток, включаючи прибуток 

отриманий від філій, відділень, представництв такої юридичної особи, отриманий протягом 

звітного податкового періоду в готівковій або безготівковій формах, а також матеріальній 

або не матеріальний формах. 

Суб'єкти малого підприємництва самостійно обирають, чи вести бухгалтерський 

облік за загальним правилом (з використанням загального Плану рахунків), чи у спрощеному 

вигляді (із застосуванням спрощеного Плану рахунків і складанням фінансової звітності 

відповідно до ПБО 25) [4]. 

Перехід на спрощену систему може здійснити: по-перше, платник податків який 

відповідає вимогам, встановленим ПКУ (відповідати цим критеріям він повинен протягом 

року, що передує переходу на спрощену систему); по-друге, не можна займатися 

забороненими видами діяльності для спрощенців; по-третє, протягом календарного року 

суб’єкт господарювання не переходив на єдиний податок (тобто, переходити на єдиний 
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податок більше ніж один раз на календарний рік не можна); по-четверте, треба розрахуватися 

з податковою службою за всіма податками та платежами, тобто не мати податкового боргу. 

Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи 

оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ (за 

умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу), з першого 

числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо 

відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших 

податків і зборів. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання 

подає до органу ДПС заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового 

календарного кварталу (року). 

Враховуючи усе вищезазначене, перевагами спрощеної системи оподаткування 

вважаємо: спрощену систему нарахування єдиного податку; спрощене ведення обліку та 

відносну простоту заповнення звітності; звільнення від сплати деяких податків та 

обов’язкових платежів; можливість бути платником ПДВ за власним бажанням. Вивчаючи 

податкове законодавство, виділяємо і недоліки спрощеної системи оподаткування: 

обмеження по отриманому прибутку, кількості найманих працівників, видам діяльності та 

наявність нюансів роботи фізичних осіб підприємців з юридичними особами, що 

перебувають на загальній системі оподаткування. 

Таким чином, спрощена система оподаткування є запорукою розвитку малого 

бізнесу в Україні, проте існують певні недоліки, усунення яких дасть змогу покращити 

умови малого підприємництва, а також забезпечити населення робочими місцями.  
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день податок на додану вартість (ПДВ) є 

одним із головних джерел поповнення державного бюджету України. Водночас, ПДВ – це 

найпроблемніший податок, оскільки він складний у нарахуванні та сплаті, у зв’язку з чим 

виникає можливість наявності бюджетної заборгованості, ухилення від сплати податку, у 

тому числі за рахунок неузгодженості законодавчих актів та численних їх змін, недосконалої 

системи податкового обліку.  

Відтак, ПДВ дорогий у керуванні і регресивний за своєю природою. Прийняття 

Податкового кодексу України (ПКУ) не вирішило вищевказаних проблем. Крім того, до ПКУ 

й надалі вносяться численні зміни, приймаються окремі законодавчі акти, інші нормативно-

правові акти, порушуючи принцип стабільності, на якому повинно гуртуватись 

http://zakon5.rada.gov.ua./
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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законодавство. Звичайно, це впливає на своєчасність та достовірність обліку розрахунків з 

ПДВ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню проблем, пов’язаних з 

нарахуванням та обліком розрахунків з ПДВ, присвячені праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених та фахівців, таких як Ф. Ф. Бутинець, В. М. Жук, Г. В. Нашкерська, В. К. Орлова, М. 

С. Орлів, В. М. Пархоменко, В. Я. Плаксієнко, Н. А. Ривак, С. В. Хома, П. Я. Хомин тощо. 

Проте враховуючи зміни, які постійно відбуваються в механізмі нарахування та сплати 

даного податку згідно чинного законодавства, ці питання і досі залишаються важливими та 

актуальними. 

Постановка завдання. Метою дослідження є: визначення особливостей 

нарахування  ПВД у 2016 році, з’ясування сутності процесу відшкодування податкового 

кредиту. 

Виклад основного матеріалу. ПКУ знову зазнав змін, у тому числі і в нарахуванні 

податку на додану вартість. 24 грудня 2015 року Верховна рада України прийняла бюджет, а 

разом з ним і внесла зміни до ПКУ. 

Одним із найважливіших моментів для кожного податку є його ставка. Ставка ПДВ в 

2016 році не змінилась, вона складає як і раніше 20% для більшості господарських операцій, 

для експортних операцій ставка складає 0% [1, 2], і 7% для фармацевтичних виробів. База 

оподаткування також зазнала змін, тепер для власного виробництва вона розраховуються 

виходячи із собівартості виробництва окремої продукції, а для інших товарів базою 

оподаткування залишилась договірна вартість [2].  

Але тут виникає закономірне питання, як саме виконавчі органи збираються 

перевіряти конкретність сум нарахованого ПДВ, тому, що, одна справа перевірити договірну 

вартість товару, порівнявши ціни, подивитися на вартість аналогічних товарів, а із 

собівартістю все складніше. Собівартість залежить від великої кількості факторів, і на 

кожному підприємстві, навіть якщо воно виробляє таку ж саму продукцію, вона буде іншою, 

і може змінюватись в широких межах. Все це може призвести або до зменшення надходжень 

податкових зобов’язань від платників, або до зловживання і суб’єктивізму з боку податкових 

органів. А може й до всього разом.  

Також з’явились нововведення і в використанні ПДВ-рахунків. Формулу розрахунку 

податку доповнено овердрафтом. В даному випадку це носить більш позитивний, ніж 

негативний характер, тому, що, середньомісячну суму ПДВ, за останні 12 місяців 

щоквартально переглядають. Це скорочує обсяги витікання коштів що в обігу, тому, що 

овердрафт дає можливість зменшити обсяги депонування на ПДВ-рахунках. З’явилась 

можливість поповнювати рахунки сумою надмірно сплачених податкових зобов’язань. 

Важливим фактом є повернення механізму скарг на недобросовісних партнерів, які 

заповнили податкову накладну з помилками, або зареєстрували її не своєчасно. Починаючи з 

2015 року подібні випадки не могли бути оскаржені, і позбавляли платника права на 

податковий кредит. Зараз же контролюючі органи після подачі скарги повинні обов’язково 

провести непланову перевірку особи на яку подали скаргу та застосувати до неї санкції.  

Тепер лише відсутність зареєстрованої податкової накладної може стати підставою 

для відмови на надання податкового кредиту. Слід зазначити, що ПКУ допускає помилки в 

податковій накладній, а саме: помилки в ПІБ фізосіб; назви юридичних осіб; ціні поставки і 

загальній сумі, що підлягає сплаті, якщо вони не впливають на розмір податку; описі товарів 

або послуг; податковому номері платника податку. 

Самі радикальні, на наш погляд, зміни відбулись в АПК, при чому ці зміни явно не в 

бік лібералізації. Сільське господарство знаходиться в не дуже гарному стані, але воно одне з 

не багатьох галузей промисловості, яка здатна приносити прибуток. В уряді неодноразово 

говорили, що потрібно позбавити АПК усіляких пільг та поблажок. 

Під сплату ПДВ підпадають операції з зерновими культурами, а саме позиції 1001-

1008 та 1205 і 1206 - це пшениця, овес, просо та інші зернові [1, 2]. До цього операції з цими 

культурами були звільнені від оподаткування. Сплачувати податок повинні всі продавці, 

незалежно від того, посередник він або виробник. Але дія цієї норми відстрочена до 2018 
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року. Крім того для торговців зняли обмеження на бюджетне відшкодування при експорті 

зерна. 

Що до спецрежиму ПДВ – в 2016 році він ще діє, але з деякими нюансами, а саме 

при операціях с технічними та зерновими культурами платник податку повинен 85% ПДВ 

переводити до бюджету, а решту залишати в своє розпорядження. Підприємства в сфері 

тваринництва повинні сплачувати лише 20% а решту, тобто 80% залишати собі. В інших 

напрямках це співвідношення дорівнює 50% на 50%. Але якщо підприємство працює відразу 

в декількох напрямках, то суми які підлягають розподілу розраховуються з кожного окремо. 

Процес відшкодування ПДВ став більш простим. Норму, при якій компанія що 

претендує на відшкодування повинна зареєструватися не раніш ніж за 12 місяців до моменту 

як вона подала заяву на відшкодування скасували. Також умова, за якою сума оподаткованих 

операцій має бути меншою ніж сум заявлена до відшкодування  ліквідована. 

З першого лютого 2016 р. запрацювали реєстри для бюджетного відшкодування 

ПДВ. Цих реєстрів два – один для автоматичного повернення, а другий для всіх інших. 

Проте, незалежно від реєстру для віх компаній передбачені перевірки, щоб підтвердити суми 

відшкодування. Перевірки проводяться протягом 30 днів з моменту подачі заявки 

співробітниками Державної Фіскальної служби. Перевірки (камеральні або документальні) 

не є обов’язковими, з цього виходить що сума відшкодування вважаться узгодженою з 

моменту закінчення терміну протягом якого до платника могли звернутися ревізори. Для 

підприємств які хочуть потрапити в перший список – на автоматичне відшкодування є ще 

одна перевірка – на предмет відповідності критеріям. 

В уряді як завжди сильні настрої що до реформування ПКУ, а колишній прем’єр 

міністр А. Яценюк заявляв, що новий Кодекс вступить в силу з 2017 року, і питанню ПДВ в 

ньому буде приділено велику увагу, оскільки і Кабмін і ДФС мають сильні наміри вилучати 

тіньові суми податку на додану вартість. З цього виходить що в подальшому майбутньому 

слід очікувати ліквідації пільг, і більш жорсткого контролю за сплатою і адмініструванням 

ПДВ, а зміни які вступили в поточному році – це тільки перша сходинка до нового і більш 

збалансованого податкового кодексу.  

Висновок. Взагалі реформування ПКУ є дуже важливим питанням. Але прийняти 

збалансований і правильний з усіх боків дуже важко, все відбувається з баталіями та 

перипетіями в останні дні звітного року. Також питання позбавлення тіньових, тобто 

корумпованих, схем залишається відкритим. Але не зважаючи на все це – зміни відбулись, і 

те, які ці зміни – позитивні чи негативні, ми зможемо дізнатися пізніше. 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
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СЕКЦІЯ 2 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ; 

 

 

УКРАЇНА В ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Дорош Т.М.,  
студентка V курсу спеціальності «Туризмознавство»  

Науковий керівник д.т.н., проф., завідувач кафедри туризму 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Архипова Л.М.,  

 

Україна посідає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості природними 

та історико-культурними ресурсами. Курортні та рекреаційні території нашої країни 

становлять близько 9,1 млн. га, що складає близько 15 % від усієї території. На державному 

обліку перебуває понад 130 тис. пам’яток, з яких 57206 – пам’ятки археології, 51364 – 

пам’ятки історії, 5926 – пам’ятки монументального мистецтва, 16293 – пам’ятки архітектури 

та містобудування. Також в Україні функціонує 61 історико-культурний заповідник, а 

експлуатаційні запаси мінеральних вод дають змогу використовувати їх в об’ємі понад 64 

тис. куб. м на добу. У туристичній галузі України на постійній основі працює понад 200 тис. 

ос. і близько 1 млн. ос. сезонно. 

Однак, за даними Світового економічного форуму, Україна наразі використовує менш 

ніж третину від наявного туристичного та рекреаційного потенціалу. Причина цього перш за 

все полягає в тому, що до останнього часу розвиток туризму розглядався в Україні як 

другорядний, а дії влади щодо його організаційно-економічної підтримки були 

безсистемними. В регіонах України розвивався переважно виїзний туризм (що сприяло 

розвитку іноземних туристичних компаній), частково – «зелений», рекреаційний та 

культурно-історичний туризм. За експертними оцінками, при повноцінному розкритті 

українського туристичного потенціалу надходження до бюджетів усіх рівнів можуть 

становити приблизно стільки ж (близько 10 млрд. $USA на рік), скільки отримують країни, 

співвимірні з Україною за туристично-рекреаційним потенціалом. 

Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації динаміка туристичних потоків в 

Україні з 2005 по 2013 роки має стабільний розвиток в’їзного туризму. Однак, у зв’язку з 

нестабільною ситуацією в країні за 2014 рік кількість прибуттів зменшилося вдвічі (табл. 1), 

що є негативною тенденцією розвитку туризму країни в цілому. У порівнянні з 2013 роком, 

кількість організованих туристів скоротилося майже на 90%, а в цілому в'їзний потік 

знизився наполовину. 

Таблиця 1 – Україна в динаміці розвитку світової туристичної галузі 

Регіон Кількість міжнародних туристів (прибуття), млн. осіб. Тенденція, % 

1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2014 

Світ, загалом 435 527 674 809 949 1,087 1,133 100 

Розвинені країни 296 336 420 466 513 586 619 54,7 

Країни, що 

розриваються 

 

139 

 

191 

 

253 

 

343 

 

435 

 

501 

 

513 

 

45,3 

У тому числі за регіонами  

Європа 261,5 304,7 386,4 453,0 488,9 566,4 581,8 51,4 

У т. ч. Україна - - 6,4 17,6 22,203 24,671 12,712 - 48,5 

Азія і Тихо-

океанський регіон 

 

55,8 

 

82,1 

 

110,3 

 

154,0 

 

205,4 

 

249,8 

 

263,3 

 

23,2 

Америка 92,8 109,1 128,2 133,3 150,1 167,5 181,0 16,0 

Африка 14,7 18,7 26,2 34,8 49,5 54,4 55,7 4,9 

Близький Схід 9,6 12,7 22,4 33,7 54,7 48,4 51,0 4,5 
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За ВТО, темпи зростання світового ринку міжнародного туризму у 2014 р. склали 3,7 %, 

порівняно з 5,1 % роком раніше. Найбільш відвідуваним регіоном світу є Європа, частка якої 

– 51,4 %. У 2014 р. частка України у світовому ринку туристичних послуг склала близько 2,2 

% натурального обсягу та продемонструвала значне спадання на рівні -48,5 % порівняно з 

2013 р., що перевищує середньосвітовий рівень. 

 Системними проблемами розвитку туристичної та рекреаційної сфери в Україні можна 

назвати: 

- проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, тимчасова окупація 

АР Крим та м. Севастополь, що не тільки унеможливлює розвиток туристичної сфери на 

зазначених територіях, але й негативно впливає на перспективи в’їзного туризму в інших 

регіонах України. Зокрема, внаслідок складної економічної ситуації, викликаної 

проведенням АТО, кількість іноземних туристів внаслідок загальної нестабільності ситуації 

в країні суттєво зменшилась (за експертними підрахунками, на 30-60 % у залежності від 

регіону); 

- нераціональне використання історико-культурної спадщини і довкілля (внаслідок 

нестачі коштів на місцевому рівні, недостатньої екологічної культури туристів і місцевого 

населення, забруднення довкілля), недостатня охорона історико-культурних пам’яток 

(зокрема, внаслідок складної процедури їх включення до Державного реєстру національного 

культурного надбання, до якого на цей час внесено тільки 10 % від їх загальної чисельності); 

- недооцінювання ролі туристичної та рекреаційної сфери в наповненні місцевого та 

державного бюджету (переважно це знайшло відображення у стратегіях розвитку 

промислових регіонів); 

- недосконалість вітчизняного законодавства щодо ведення туристичного бізнесу. 

Зокрема, на цей час відсутнє держане регулювання і гарантування надійності та 

добросовісності туристичних операторів. Зазначений недолік законодавства провокує 

перманентне виникнення так званих «фінансово-туристичних пірамід» (наприклад, у 2010 р. 

туристична компанія «Карія тур» внаслідок банкрутства залишила на території Туреччини 

1,8 тис. українських туристів); 

- відсутність чинної Концепції Державної цільової програми розвитку туризму. 

Зокрема, схвалена у 2013 р. Концепція Державної цільової програми розвитку туризму та 

курортів на період до 2022 р. була визнана такою, що втратила чинність через оптимізацію 

державних цільових програм і національних проектів та економію бюджетних коштів; 

- проблеми з дієвою управлінською вертикаллю у туристичній сфері. Так, якщо на 

загальнодержавному рівні функціонує Міністерство культури України, то на регіональному 

рівні у складі обласних державних адміністрацій управління культури та туризму (зазвичай 

створені на базі управлінь культури) займаються переважно фінансуванням роботи бібліотек, 

музеїв та театрів, привертаючи недостатню увагу власне туризму та рекреації. У частині 

обласних держаних адміністрацій проблематикою туризму взагалі займаються різні 

підрозділи (наприклад, за стратегію розвитку туризму може відповідати одне управління, за 

готелі – друге, за якість послуг і безпеку туристів – третє), що перешкоджає злагодженості 

роботи; 

- недостатня представленість туристичного та рекреаційного бізнесу на сайтах місцевих 

органів влади й самоврядування. Так, туристичній сфері приділено окрему рубрику на сайтах 

Івано-Франківської і Тернопільської облдержадміністрацій, Одеської та Львівської міських 

рад. Однак на сайтах більшості обласних державних адміністрацій східних і центральних 

регіонів України туристичній та рекреаційній сфері взагалі не приділяється уваги; 

- недостатня кількість добре прорекламованих та підготованих масових заходів (на 

зразок Євро-2012), з якими безпосередньо пов’язаний розвиток туризму. Так, за даними 

Кабінету Міністрів України, заходи з Євро-2012 відвідало приблизно 1,8 млн іноземних 

туристів (на 43 % більше, ніж у 2011 р.), кожен з яких залишив у країні у середньому 400 

дол. США, що дозволило Україні заробити на туризмі приблизно 1,5 млрд дол. США. Однак 

інші подібні заходи лишаються недостатньо прорекламованими та занадто дорогими для 

відвідувачів, а тому й відносно малочисельними; 
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- відсутність ефективної державної підтримки як на загальнодержавному, так і на 

регіональному рівнях малим та середнім підприємцям, які працюють у туристичній та 

рекреаційній сфері; відсутність соціального туризму, що при низькому рівні доходів значної 

частини населення унеможливлює для них такий спосіб відпочинку; недостатня реклама 

вітчизняного туристичного продукту як всередині країни, так і за кордоном. 

Отже, стан туристичної галузі визначається соціально-економічними та політичними 

процесами, що відбуваються в Україні, відтворюючи перебіг реформування суспільного 

життя. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2015.pdf 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ – ЗАПОРУКА  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

Іванець В.А.  

Доцент ЧІІБіП МНТУ ім.Ю.Бугая 

Під економічним потенціалом регіону вітчизняні та зарубіжні вчені розуміють його 

властивість забезпечувати власне довгострокове функціонування і досягнення стратегічних 

цілей на основі використання наявних ресурсів. Але для цього потрібно створити відповідні 

умови розвитку економіки та адекватна зовнішня і внутрішня політика діючого уряду і 

парламенту країни.  

За статистичними даними Міністерства економіки України, на фоні світової 

економічної стагнації рівень ВВП в Україні за 2015 р. у порівнянні з 2014 р. впав на -27,7%, а 

60% його складу становить експорт. А частка сільськогосподарської продукції українського 

експорту складає 40%. Експорт теж впав на -29,3% (на Чернігівщині - на-21,2%), промислове 

виробництво – на-13,4% (-8,9%), сільськогосподарське виробництво – на-4,8% (-

2%),капітальні інвестиції - на-6,0% (-5,7%), прямі іноземні інвестиції -  на-7,6% (-5,2%), 

приріст споживчих цін становить+43,3% (+45,6% - один з найвищих після Донецького 

регіону). Зросла доля в структурі ВВП оптової і роздрібної торгівлі до 13,7%, 

сільськогосподарського виробництва – до 11,79%, переробної промисловості – до 11,3%, 

інформації і телекомунікаційних технологій – до 3,18%. За той же період впали темпи  

будівництва – до 1,8%. Девальвація складає 30%. Роздрібний продаж впав на 20%, а реальні 

доходи – на 22%. Всі вказані сфери діяльності в економіці притаманні нашому регіону і, як 

висновок, вказують на зниження і можливості економічного потенціалу Чернігівщини. 

За висновками експертів Українського аналітичного центру (далі УАЦ), експорт за 

січень-лютий 2016 р. впав на 20%, імпорт теж впав на 14%. Інфляція зросла до 20% (на 

даний час становить 48%). Спостерігається тенденція до падіння в поточному році експорту 

на 20% і зростання ВВП не відбудеться та можливе його падіння до кінця 2016 р. на 4-5%. 

1478 державних підприємств підлягають приватизації, із них 497 вже ліквідовано. 

Заборгованість із заробітної плати досягла в лютому 2016 р. рекордної цифри – 200 млн. грн., 

Тарифи оплати за комунально-господарські послуги зростають щоквартально. Майже 200 

тисяч чоловік отримали посвідчення учасника АТО і на даний час 69 тисяч бійців 

знаходиться на передовій. 

Рейтингове агентство Fitch понизило кредитний борг України, куди входить кредит 

Росії на суму $3 млрд. за українськими облігаціями, який підлягає обов’язковому 

погашенню, до рівня «С», що означає «дефолт не минути», не дивлячись на списання 20% 

http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2015.pdf
http://www.tourism.gov.ua/ua/
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боргу по зовнішніх боргах. На думку зарубіжних експертів, Україна в найближчі 5 років не 

зможе погасити борги без фінансової допомоги США і ЄС.  

Cвітова стагнація, війна на Сході України і достатньо непрофесіональне, неефективне 

державне управління, корупція на всіх рівнях влади, невиконання тих незначних 

економічних програм розвитку країни, провал в проведенні реформ децентралізації, в 

банківській, податковій і судовій системах стали причинами повного обвалу економіки 

країни. Відсутність макроекономічної стабільності і дефіцит валюти приводить до 

девальвації гривні і відсутності іноземного інвестора, який не може відстояти свої права в 

українському суді через корупцію, з якою борються тільки на словах, та не зможе вивезти 

прибуток від інвестицій за кордон без перепон. Для стабільності інвестицій, за словами 

іноземних експертів, необхідно продовжити консолідацію публічності фінансів, реформи 

митної і фіскальної служби та її децентралізація, повна податкова реформа. А новому уряду 

Гройсмана потрібно буде подолати 5 найбільших проблем: 1) розблокувати відкладений 

транш МВФ на $1,7 млрд., що дасть можливість отримати двосторонню допомогу на суму 

понад $4 млрд. від США і ЄС; 2) посилити боротьбу з корупцією і позбавити українську 

політику від корисних бізнес-інтересів у зовнішній і внутрішній сферах економічної 

діяльності; 3) утримати економіку від дефолту; 4) припинити кампанію щодо дострокових 

виборів ВР, щоб упередити подальший розкол в парламенті і суспільстві; 5) виконати 

Мінські домовленості щодо мирних угод. Для вирішення фінансових проблем України 

співголова українсько-німецької міжпарламентської комісії К.Г.Вольмед запропонував 

своєрідний «План Маршалла» у сумі $40 млрд., що достатньо для виходу з економічної 

кризи, при умові здійснення в Україні судової, політичної і адміністративної реформ. 

Але, на думку вітчизняних політологів, зміна прем’єра не вирішить проблем і в політиці 

залишаться ті ж самі обличчя і політична криза лише поглибиться. Уряду Яценюка вдалося 

лише зберегти економіку від дефолту і розгорнути фінансування армії і військових потреб. 

Якісних змін ні в суспільстві, ні у владі не відбулося. Люди при владі збагачуються, а рівень 

життя більшості українців різко падає. Політика запозичень та проїдань олігархічної влади і 

непрофесіонального уряду, за висновками іноземних експертів і політологів, не змогла 

переконати МВФ в доцільності надання чергового траншу і посіяла недовіру з боку 

іноземних інвесторів в подальшій співпраці з корумпованою державою. І це не політична 

криза і не криза уряду, а поглиблення соціально-економічної кризи суспільства та зубожіння 

народу, які неминуче приведуть країну до дефолту. 

І в цій вкрай важкій економічній ситуації для держави, за оцінками спеціалістів УАЦ, 

не потрібно сліпо і некомпетентно приймати рішення щодо вибору моделі економічного 

розвитку України на кшалт Польщі, яка є прямим конкурентом для нас в подальшій 

євроінтеграції. На даний час Польща за 2015 рік прийняла більше 1 млн. українських 

громадян, із них лише 69 тисяч чоловік отримали робочі візи, чий заробіток за законом буде 

нижче місячного середнього заробітку поляка в 409 євро. Польський уряд вже занепокоєний 

можливістю створення великих українських осередків в Польщі і дискутує питання щодо 

побудови стіни на українсько-польському кордоні. Польський бізнес розглядає Україну як 

постачальника сировинної продукції: залізної руди, чорних металів у вигляді 

напівфабрикатів і заготовок, кабельної продукції і різних комплектуючих, виготовлених в 

Україні за давальчими схемами, кругляка, відходів харчової продукції, з яких поляки 

виготовляють харчові продукти, що дозволено законом. Ця торгівля вигідна для Польщі 

через дешеву українську робочу силу і невеликих відстаней для перевезень.Від поляків не 

слід чекати великих інвестицій, які в 2015р. впали на 2,4%, так як крупний бізнес 

сконцентрованимй в руках німецького капіталу і польський бізнес може відкрити в Україні 

тільки оптово-торгові компанії з продажу польських товарів. Експорт вітчизняних товарів в 

Польщу впав з 2011 р. по 2015 р. з $2,79 млрд. до $1,98 млрд. Польща ніколи не буде купляти 

у нас готові продукти харчування і машинобудування, так як існує дефіцит торгівлі України, 

яка в 2015 р. купила на $350 млн.більше машин, будівельноїі хімічної продукції ніж в 2014 р. 

і ця тенденція збережеться в найближчий час. Україні вигідно створювати робочі місця в 

невиликих підприємствх зі збірки механізмів та переробки продукції за польськими 

давальчими схемами. Але наша ціль в євроінтеграції – обійти Польщу за рахунок більш 



35 

 

тісного співробітництва з Німеччиною, Францією, іншими країнами, а не думати як стати 

другою Польщею чи правильно конкурувати з нею, що приведе Україну в глухий кут. 

Іншим позитивним прикладом використання наявного потенціалу в економічному розвитку 

для України є другий наш сусід – Туреччина, 50% експорту якої в свій час теж складали 

продукти харчування і доля яких впала до 10% в 2015 р., а продукція машинобудування 

сягнула  25% експорту (на 1 місці – автомобілі). Зміни в економіці Туреччини відбулись за 

рахунок вмілої реалізації статусу і умов асоціації з ЄС. За 2015 рік Туреччина закупила 

комплектуючих для автомобілів на $14,2 млрд. і продала лише на експорт легкових 

автомобілів на суму $12,8 млрд. Йде колооберт машин і грошей в бізнесі. Поставила при 

режимі економії за той же час продукції нафтохімії на суму $8,5 млрд. в країни ЄС при 11% 

природного газу і 5% нафти в в структурі імпорту. В останні роки вона поставляє продукцію 

нафтохімії в Ірак, Індію і навіть в Китай, де Туреччина купляє сировину для пошиву одягу і 

комплектуючі для побутової техніки, яка поставляється в ЄС під китайськими брендами, і 

закупляє чорний метал в тієї ж Україні та кольоровий метал – в Росії, з яких виробляє 

високоякісні сталь і прокат для Німеччини, Швейцарії і Швеції. Консервовані фрукти і овочі, 

які імпортовані  із Південно-Східної Азії, в європейській упаковці експортує в ЄС. 

На думку вчених-економістів УАЦ, Україна може не тільки експортувати чорний 

метал і зерно, але й виготовляти високоякісну промислову металомістку і 

сільськогосподарську готову продукцію, для чого має достатньо свій власний людський, 

техніко-технологічний і ресурсний потенціал. З цією метою вони запропонували прийняти 

відповідний закон про особливий статус Харківської області, яка має достатній потенціал для 

розвитку економіки. Впровадження особливої економічної зони здатна виправити важку 

економічну ситуацію в країні. 

Що ж стосується потенціалу Чернігівської області, то слід відмітити, що за темпами 

економічного росту наш регіон піднявся в 2015 р. на 11 місце серед регіонів України. 

Реалізовано промислової продукції на 26% більше, ніж в 2014 р., а за січень – лютий 2016 р. 

отримано індекс промислового виробництва 114,1% (2-ге місце по Україні). Приріст 

переробної промисловості становить 29,6%, машинобудування – 79,1%, де розвиваються за 

державними замовленнями і знаходять нові ринки збуту не тільки в Україні, але й в Польщі, 

Туреччині, Німеччині, Китаю, зокрема Чернігівський ремонтний завод, завод карданних 

валів і автозавод, який вже випустив два сучасних комфортабельних тролейбуси і 150 

автобусів за програмою «Шкільний автобус». Також перевищено минулорічні обсяги на 

підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; у легкій 

промисловості; у металургійному виробництві; виробництві гумових  і пластмасових, 

готових металевих виробів та іншої неметалевої мінеральної продукції. У видобувній 

промисловості через природнє вичерпування родовищ зменшився видобуток нафти і газу і 

Гнідинцівський газопереробний завод ВАТ «Укрнафта» працював не на повну потужність. 

Йде пошук та розвідка нових родовищ. 

Нині в регіоні господарською дільністю займаються 5600 малих підприємств, 368 

середніх та 37 тисяч фізичних осіб-підприємців, яким заважають працювати зависокі 

податки, жорсткі умови виплати кредитів у 26 – 30% (у Європі – від 3,5 до 7%), нестача 

висококваліфікованих фахівців і їх відтік за кордон через низьку зарплату, підприємства – 

монополісти, які диктують підприємцям свої правила, урізання державою соціально-

економічних програм розвитку. 

Такі ж перепони заважають працювати АПК Чернігівщини, який є провідною сферою 

народного господарства регіону, який в 2015 р. у загальнодержавному показнику посів 7-ме 

місце за обсягом валового збору зернових (3493 тис. т.), 2-ге місце – з вирощування озимого 

жита та 5-те місце - за рівнем урожайності (51,8 ц) і має найвищі врожаї картоплі (187 ц/га). 

Хоча дещо впало поголів’я ВРХ (за кількістю – 5-те місце в Україні), свиней і птиці та 

реалізація їх на забій, як і виробництво молока, а виробництво яєць зросло. Через істотне 

знецінення національної валюти, стрімке здорожчення пально-мастильних матеріалів, 

мінеральних добрив, насінного зерна, запчастин до техніки змушує сільгоспвиробника 

зменшувати посівні площі під ярі культури і городину, а відсутність достатнього заставного 

майна обмежують йому доступ до банківських кредитів. Інвестування в агропромисловий 
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сектор збільшилось на 33% і нині в області реалізується 29 інвестиційних проектів на суму 

454,4 млн. грн.. 

Для зміцнення економічного потенціалу Чернігівського регіону доцільно в 

найближчий час: 

- активно впроваджувати Єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарства та 

сільських територій з раціональним використанням наявних земельних ресурсів, 

економічною агротехнологією внесення мінеральних добрив і своєчасним проведенням 

оранки, сівби і збиранням врожаю; 

- запровадити бюджетну програму фінансової підтримки АПК області шляхом здешевлення 

кредитів; 

- ухвалити законодавство, яке дозволить: розвиватися одноосібним селянським 

господарствам і сімейним фермам, за якими має бути закріплено статус сільгоспвиробника; 

заборонити продаж землі сільськогосподарського призначення; повернути пільгову систему 

оподаткування для фермерів; 

- всебічно сприяти безперешкодній роботі сільгоспвиробників та допомогати їх інтеграції у 

світовий аграрний ринок, реалізовуючи програми ЄС та ООН в рамках проекту «Clima East: 

збереження та стале використання торфовищ» в с.Кукшині (приймання та переробка молока) 

і в с.Вертіївці Ніжинського району (потужне сучасне виробництво брикетів і пелет), а також 

за рахунок досягнутих домовленостей з китайською стороною щодо збільшення інвестицій в 

АПК; 

- в рамках ЗВТ, яка буде діяти з 2026 р. і учасниками якої є крім України ще 24 країни, через 

урядові структури запровадити на ринки ЄС поставки яловичини, свинини, баранини, молока 

і молочних продуктів; 

- спланувати регіональну програму відродження та стабільного розвитку економіки з 

контрольно-виконавчими функціями владних структур на всіх рівнях, замінивши 

некомпетентне керівництво діючих організацій і підприємств регіону для вирішення життєво 

важливих проблем суспільства, зокрема, на «Смолинському торфозаводі» ДП 

«Чернгівторф», який заборгував 18 млн. грн.. внаслідок несанкціонованого видобутку торфу, 

видачі зарплати «в конвертах» та несплати податків. Наш торф за якістю є найкращим в 

Україна і до нього вже прицінюються конкуренти із Прибалтики, а ми інколи завозимо торф 

із Волині. Виникає питання – кому вигідно банкрутство Смолинського торфозаводу: 

волинцям чи прибалтійцям? 

- для створення нових робочих місць, забезпечення матеріально-технічної незалежності ЗСУ 

розмістити замовлення на виготовлення тканин для військових уніформ на ПАТ 

«Камвольно-суконна компанія «Чексіл» (за 2014-2015 роки не отримало жодного 

замовлення) замість закупленого за валюту дешевшого військового обмундирування, 

виготовленого з тканин конкуруючих Росії, Білорусі, Китаю і Південної Кореї; 

- розширювати можливості і поширювати досвід з навчання висококваліфікованих кадрів та 

надання послуг індустріального парку «Чексіл» з 50-ма учасниками-орендарями; 

- відрегулювати тарифи на енергоносії (газ,електроенергію) для вітчизняних виробників та 

задовольнити мінімальну потребу Чернігівщини в 10 тисяч тонн торфобрикету через той же 

Смолинський торфозавод. 

І з боку держави потрібно не збільшувати, а зменшувати податки для вітчизняних 

виробників, щоб дійсно стимулювати зменшення тіньової економіки, підвищувати поетапно 

рівень пенсій і зарплат для реального прожиткового мінімуму населення, а не жити за 

рекомендаціями представників МВФ, які зівідомо відмовляються розглядати модель 

економіки України, як країни, що розвивається, а не якийсь африканський Габон. Як 

стверджує старолатинське прислів’я: «Salus populi suprema lex» - Благо народу – вищий 

закон. 
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САМООСВІТА ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-КУРСИ 

Пільчевськи О. 

студент 1-го курсу, факультету ―Управління персоналом та економіка праці‖ 

Чернігівського інституту МАУП 

Науковий керівник к.е.н., доцент Чернігівського інституту МАУП  Назарко С. О. 

Повсякденне життя сучасної людини вже не мислиться без участі в ній постійного потоку 

інформації з різних джерел: з екрана телевізора, з Інтернету, з планшета чи мобільного 

телефону і т. д. Відповідно, масштаби прийдешньої глобальної інформатизації простору з 

кожним роком збільшуються з великою швидкістю. 

Така ситуація виступає додатковим стимулом для самоосвіти, яка є умовою розвитку та 

самоствердження особистості і складовою навчання її протягом життя. Одним з 

перспективних напрямів реалізації цього завдання є дослідження можливостей новітньої 

форми навчання за допомогою масових відкритих онлайн-курсів МООС. 

Модель MOOC є відносно простою. Основною відмінністю є некомерційність. Ці курси 

доступні для всіх, в будь-якому місці, в будь-який час, якщо в них є доступ до комп’ютера та 

мережі Інтернет. Викладаючись із використанням комбінації методів, MOOC, як правило, 

включають в себе відео-уроки, інтерактивні вправи та дискусійні форуми, що дозволяє 

студентам з усього світу взаємодіяти між собою. Курси такого типу роблять більш гнучким 

освітній процес, індивідуалізують та диференціюють навчання. Попри оптимістичні 

прогнози розвитку й поширення масових відкритих онлайн-курсів, вони мають переваги та 

недоліки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Впровадження МООС 

 

Переваги Недоліки 

Відсутність вікових, 

територіальних, освітніх і професійних 

обмежень. 

Використовування різних платформ. 

Високі вимоги до професіоналізму 

викладачів (тьюторів). 

Відкритість і безкоштовність, 

гнучкість навчання. 

Надлишок та хаотичність навчальної 

інформації. 

Отримання нової інформації 

безпосередньо від фахівців предметної 

області. 

Неможливість проконтролювати автора 

виконаних робіт (ідентифікації). 

Обмежений адміністративний вплив з боку 

викладача. 

Обмін досвідом і колективна 

робота у співробітництві. 

Технічні проблеми забезпечення 

практичних (лабораторних) занять. 

Імовірність появи технічних проблем 

доступу до курсів. 

Охоплення широкої (масової) 

аудиторії. 

Обмежений зворотний зв'язок з педагогом 

(тьютором). 

Використання в курсах 

різноманітного навчального контенту 

(текстова, аудіо-, відео- і графічна 

інформація), а також форумів і блогів. 

Недостатня кількість часу на обробку всіх 

наявних навчальних матеріалів. 

Кожний учасник самостійно регулює свою 

діяльність в курсі. 

 

Проте важливо зазначити, що як і для усіх інноваційних технологій, які передбачають 

самоосвіту, важливим аспектом ефективності онлайн-курсів є високий рівень мотивації та 

самоконтролю, адже до кінця проходять курси і отримують сертифікат усього 5-10 % 

слухачів. 

Відкриті онлайн-курси МООС дозволяють пройти навчання у викладачів провідних 

світових університетів – людей, які мають вагу в академічному світі, влитися у 

http://osvita.ua/abroad/higher_school/distance-learning/
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мультинаціональну студентську групу (на дискус-форумах).  

Масові онлайн-курси створюють десятки провідних університетів по всьому світу, а такі 

країни як Франція, Китай та Йорданія заснували національні платформи МООС.  

Експериментальним проектом впровадження МООС в Україні є «Університет онлайн», 

реалізований на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 

пілотному курсі якого у 2013 році взяло участь понад 9000 слухачів. 

Характерною відмінністю масових онлайн курсів від відкритих курсів, що ґрунтуються 

на тьюторстві є те, що при зростанні кількості студентів майже не потребується збільшувати 

кількість професорів і допоміжного персоналу. Істотна частина проблем масштабу 

вирішується технологіями і співтовариствами, що формуються самими студентами. Це в 

цілому дозволяє добитися дуже високої масштабованості, яка дає можливість сотням тисяч 

студентів проходити високоякісні курси, які підготовлені найкращими професорами та 

постійно модифікуються. 

Для подальшого розвитку масові відкриті онлайн-курси потребують визнання їх 

сертифікатів, що дозволить залучити в університети більше абітурієнтів, магістрантів і 

аспірантів.  

Окрім своєї головної функції, яка полягає у наданні доступу до навчальних матеріалів, 

МООС також виконує функцію своєрідної реклами навчального закладу: університет 

відкриває себе світові, а потенційні студенти можуть скласти враження про рівень 

викладання в ньому.  

Згодом застосування концепції масових відкритих онлайн-курсів дозволить розширити 

можливості заочної форми навчання, переносячи процес опанування теоретичних основ 

обраної професії у віртуальний онлайн простір, при цьому практичні уміння і навички 

можуть здобуватися під час періоду очних занять (сесії) у вищому навчальному закладі. У 

реаліях вітчизняної вищої освіти масові відкриті онлайн-курси мають відіграти важливу роль 

у підвищенні академічного рівня викладачів, моніторингу ними світових тенденцій в освіті, 

їх інтеграції у міжнародне наукове співтовариство та розширенні міжнародних контактів. 

Таким чином, використання онлайн-курсів надає вітчизняній освіті шанс прискореної 

інтеграції до глобального освітнього простору.  

Висновок. Отже, масові відкриті онлайн-курси є одним із інструментів здійснення 

глобалізаційних процесів трансформації вищої освіти України, який в перспективі може 

забезпечити її конкурентоспроможність у міжнародному освітньому просторі.  
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Теорія віртуальності розглядає «віртуальність» як деяку загальну характеристику 
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самої реальності з погляду її структури і безперервного характеру такої структури, тобто 

континууму. Дослідники справедливо відзначають, що досягнення в економіці, політиці, 

науці і інших сферах все більше залежать від образів, аніж від реальних вчинків і речей. 

Іншими словами, сучасне людство активно формує навколо себе новий, ілюзорний світ 

символів, який існує паралельно з реальним фізичним світом і стає такою ж частиною буття, 

як і фізична реальність.  

Тому, майже кожен університет сьогодні знайшов можливості для експериментів в 

області віртуальної освіти. Деякими з них рухає бажання підвищити якість навчання, інші 

намагаються знайти нові економічно ефективні способи для розширення та залучення 

додаткових студентів. Віртуалізація освіти передбачає передачу знань за допомогою технічних 

середовищ-медіаторів (інтернет-платформи дистанційного навчання, мультимедійні засоби та 

інші форми інформаційних і комунікаційних технологій тощо). Студенти та викладачі не 

взаємодіють в єдиній географічній точці, їх спілкування розділене в просторі за допомогою 

технічних засобів. 

Однак, прийняття нових середовищ і засобів комунікації відбувається повільно і 

нерівномірно. Далеко не відразу викладачі і студенти можуть звикнути до географічної 

віддаленості один від одного, не відразу можуть адаптуватися до умов теле-конференції та 

скайп-консультацій. 

Основними недоліками впровадження різних форм віртуалізації освітянських послуг є: 

- низький рівень комп’ютеризації навчальних закладів та потенційних споживачів 

послуг; 

- мала кількість та низька якість навчальних віртуальних програм; 

- відсутність системного впливу віртуалізації на процес засвоєння віртуальної 

інформації; 

- недостатність наукових наробок та кадрів в віртуалізації освітянських послуг; 

- ігнорування можливості удосконалення учбового процесу через його віртуалізацію; 

- відсутність вагомих мотиваційних важелів щодо організації якісного процесу 

віртуалізації освітянських послуг; 

- низьке фінансове забезпечення складових процесу віртуалізації; 

- відсутність стратегії віртуалізації освітянських послуг. 

У той же час слід зазначити, що процес віртуалізації ринку освітянських послуг набирає 

силу. Він аж ніяк не замінює традиційні форми роботи в звичайному середовищі очної 

взаємодії, але лише підвищує його ефективність і адаптивність до нових умов.  

За рівнем використання систем віртуальної освіти в Україні можна виділити три напрями.  

Вищі навчальні заклади, вся робота яких будується виключно на Інтернет-технологіях. 

Через всесвітню мережу здійснюється все: вибір навчального курсу, його оплата, заняття зі 

студентами, передача контрольних завдань та їх перевірка, а також, здача проміжних і 

підсумкових іспитів. Це напрямок – віртуальні університети, які знаходяться на початковій 

стадії активного впровадження, але переваги його використання безумовні. 

Найбільш численний напрямок складають вищі навчальні заклади, які об’єднують різні 

традиційні форми денної і дистанційної освіти з технологічними Інтернет-нововведеннями. 

Наприклад, деякі вищі навчальні заклади переводять частину своїх навчальних курсів у 

віртуальну форму, а саме, створюють лінгафонні класи для навчання іноземних мов без 

викладача та ін., але не відмовляються від практики проведення очних екзаменаційних сесій. 

Таким чином, комп’ютеризація охоплює тільки частину освітянського процесу. 

І, нарешті, вищі навчальні заклади, для яких Інтернет служить лише внутрішнім 

комунікаційним середовищем. Вони створюють для себе сайти-візитки, як реклама вузу, що 

сама по собі не несе ніякого навчального навантаження, оскільки на них розміщують 

інформацію про навчальні програми (плани), семінари, розклад студентських занять, 

університетські новини, фотографії і т. ін. 

Позитивними сторонами віртуалізації навчального процесу є наступні: 

- підвищення ефективності навчального процесу за рахунок інтенсифікації  процесу 

пізнання; 

- підвищення ефективності міжособистісних комунікацій та суттєве збільшення їх 
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кількості; 

- більш якісне та швидке отримання необхідної інформації; 

- можливість налагодження процесу якісної імітації середовища для відпрацювання 

професійних навичок; 

- індивідуалізація процесу засвоєння необхідного обсягу професійної інформації; 

- суттєве прискорення процесу адаптації до вимог нового робочого місця; 

- формування нової інформаційної культури в контексті розвитку культури 

самостійного пошуку та сприйняття інформації.   

Динамічний розвиток інформаційних комп’ютерних технологій потребує кадрів нового 

рівня, здатних швидко адаптуватись до бізнес-середовища, відповідно широке впровадження 

ІКТ, формування розгалуженої індустрії електронних інформаційних ресурсів висувають 

підвищені вимоги до вищої освіти. 

І роботодавці, і освітяни розуміють: ринки праці та освітянських послуг потребують 

гармонізації – за кількістю і якістю підготовки фахівців.  

На перший план у здобутті ґрунтовних знань виходить саме бізнес-чинник. Професійна 

підготовка студентів –  в ідеальному варіанті –  має максимально повно гармонізувати 

навчальний процес, наукові досягнення і потреби ринку. Безумовно, зміст та якість вищої 

освіти залежать від рівня впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 

Українські бізнес-структури усвідомили необхідність поліпшення вищої освіти. Але 

роботодавці ще не готові взяти на себе відповідальність за участь у процесі підготовки 

спеціалістів. 

Тому посилення уваги до якості вищої освіти, впровадження новітніх інноваційних 

методів формування нових знань є одним з головних завдань освітянської галузі. 

Для підвищення якості надання освітянських послуг за допомогою процесів 

віртуалізації необхідно: 

- забезпечити відкритість віртуальних ресурсів; 

- розширити мережу освітянських навчальних проектів; 

- забезпечити учасників освітянських послуг сучасною комп’ютерною технікою та 

програмами; 

- створити систему мотивації науково-педагогічних кадрів впровадженню методів 

віртуалізації навчального процесу; 

- забезпечити створення та впровадження сучасних віртуалізаційних комп’ютерних 

програм, які формують окремі професійні навички майбутніх спеціалістів; 

- забезпечити визначення за допомогою комп’ютерних програм генетичної схильності 

та наукових здібностей майбутніх абітурієнтів та налагодження відповідної 

профорієнтаційної роботи з ними тощо. 

Визначений, далеко не повний перелік заходів дозволить підняти рівень якості 

освітянських послуг та зменшити дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці. 

Висновок. Всі аспекти даного тренду, незважаючи на свої достоїнства і новизну, є 

кількісним розвитком наукових і навчальних комунікацій. Вони в середньостроковій 

перспективі дадуть змогу забезпечити якісну професійну орієнтацію на початковій стадії 

навчання та задовольняти потреби ринку в відповідних фахівцях. 
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В період глобальної конкуренції якість освіти стає тим фактором, що дозволяє як 

окремому індивіду, так і суспільству в цілому посісти й втримати провідні позиції на ринку. 

Тому увага авторитетних видань до трендів у сфері освіти не випадкова – Forbes, The 

Guardian, The New York Times, Huffingtonpost, The Economist та багато інших регулярно 

викладають своє бачення тенденцій розвитку вищої освіти і, відповідно, джерела найкращих 

кадрів. 

Серед головних трендів в освіті найближчого майбутнього названо такі: 

– соціальні медіа, блоги, відеоблоги – поширене застосування веб-інструментів або 

соціальних сервісів; 

– розширення доступу до вищої освіти на засадах інформаційно-комунікаційних 

технологій і технологій дистанційного навчання; 

– адаптивне навчання – за потребами кожного студента (вік, інтереси, можливості); 

– головне не ціна, а результат – вплив безкоштовних онлайн-курсів на всю структуру 

освіти і її вартість та нових напрямів дистанційного навчання: гібридного навчання (Blended 

Learning), MOOC, навчальної аналітики… 

– диплом на другому місці, головне – практичні навички [1]. 

Відповідно до зазначеного, варто готувати студентів і викладачів до нових підходів 

онлайн-навчання на основі сучасних освітніх теорій: 

 

Інструкционізм 

 

Пасивне слідування 

вказівкам педагога. 

Основна дія - 

відтворення. 

 Конструктивізм 

 

Конструювання знань 

на основі власного, 

особистісно значущого 

досвіду. 

 Коннективізм 

 

Самостійний пошук 

сенсу в розмаїтті 

фактів. 

 

Без сумніву, масові відкриті онлайн-курси (MВОК) асоціюються із вагомими вигодами 

для суспільства та університетів. Спроможність за допомогою технологій пов’язувати між 

собою академічне життя і суспільну дискусію, нові можливості надання вільного доступу 

усім охочим до високоякісного навчального контенту, очевидно, багатьом приносять велику 

користь. 

Відеозаписи лекцій різних навчальних закладів почали з’являтися у мережі Інтернет ще 

наприкінці 1990-х років, однак лише масові відкриті онлайн-курси надали змогу 

інтерактивного спілкування студентів та викладачів, а також прийому іспитів в режимі 

онлайн. 

Це одна із найновіших форм дистанційного навчання, яка активно розвивається у 

світовій освіті. Подібні сайти розраховані на студентів різних попередніх рівнів підготовки - 

як новачків, так і досвідчених фахівців. Найбільш популярні англомовні онлайн-курси від 

зарубіжних університетів. Вони доступні для всіх, тобто безкоштовні. Мотивація різна: для 
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когось це питання ерудиції, а часто – для практичних цілей.  

Онлайн-освіта – це великі можливості інтегрувати найкращі освітні зразки в 

традиційну освіту. Новітні освітні моделі вступають у напружену конкурентну боротьбу з 

традиційними моделями вищої освіти. Для того щоб вважатися успішними, онлайнові 

програми мають бути щонайменше такими ж ефективними, як і їхні традиційні 

альтернативи. Змішані підходи найчастіше сприймаються як якісні вдосконалення, що 

покращують традиційне викладання.  

Відповідно, економічне значення онлайн-освіти проявляється в таких її 

характеристиках: 

1. Коли економіка перебуває в стадії рецесії, вища освіта та всі ініціативи, пов’язані з її 

розвитком, отримують все менше й менше ресурсів. За таких умов буде профінансовано 

тільки найбільш економічно ефективні ініціативи. У цьому контексті онлайн-освіта як 

економічна стратегія являє собою швидке, а головне, масштабоване рішення щодо розвитку 

економічної системи в умовах дефіциту фінансових ресурсів.  

2. Освіта впродовж життя вже давно стала конкурентною необхідністю, і онлайнові 

технології є зручним інструментом для її забезпечення. Людина змінює рід своєї діяльності в 

середньому один раз на 7 років. Більше того, приблизно 40 % працівників змінюють місце 

роботи щороку. За таких умов можливість навчатися стає однією з найбажаніших переваг. 

3. Знання та інформація зростають експоненційно, з чим складно посперечатися. 

Зростання інформаційного навантаження продовжуватиметься й надалі і з часом корінним 

чином змінить вищу освіту й навчання в цілому. У першу чергу, це стосується 

інституційного вигляду вищої школи й зменшення ролі кампусу (університетського 

містечка) в навчальному процесі. Все більшого значення нині набуває самоосвіта й 

самоменеджмент, головним інструментом забезпечення яких можуть стати онлайн-курси.  

4. Домінуючою технологією дистанційної освіти вже став і напевне залишатиметься 

надалі Інтернет. Причинами стрімкого зростання значення Інтернету в освіті є те, що 

цифрову інформацію легко переносити, зберігати й передавати найширшій аудиторії. 

Цікавим і логічним наслідком використання веб-технологій у дистанційній освіті стало 

зменшення різниці між дистанційною та локальною освітою. Збільшення ресурсів для 

самоосвіти і зменшення ролі аудиторних курсів може також призвести до зменшення ролі 

периферійних вищих навчальних закладів.  

5. Зміна технологій і підходів до дистанційної освіти змінює профіль здобувачів. 

Сучасні здобувачі онлайн-курсів зацікавлені, щоб навчальні модулі були невеликими, а 

також можливістю навчатися вдома й щоб таке навчання не заважало роботі, сім’ї та 

соціальним зобов’язанням людини. Студенти інформаційної ери віддають перевагу справі 

перед знаннями, спробам і помилкам перед логікою, набору тексту перед письмом [2]. 

Як не дивно, але «вузькі місця» для онлайн-освіти в Україні можуть стати і 

можливостями: 

- інклюзивна освіта в університетах може отримати новий поштовх завдяки онлайн-

платформам; 

- інтеграція сільських районів та малих міст і молоді з таких населених пунктів у 

загальні процеси розвитку освіти та науки, технологій та комунікацій, що дасть привести в 

дію «соціальний ліфт» для талановитої молоді; 

- поява нових спеціальностей та освіти за ними в тих сферах, де бракує літератури та 

академічних знань. 

Все залежить лише від готовності і тих, хто викладає, і тих, хто навчається, сприяти 

розвиткові онлайн-платформ для навчання та освітньої мотивації людей будь-якого віку. І 

звісно, в цей процес не завадить включитись державним структурам та великому бізнесові – 

лише вони можуть забезпечити прихід серйозних грошей та правової підтримки для таких 

починань. 

Висновок. Таким чином, не зважаючи на всі протиріччя, освіта сьогодні – це синтез 

різних форм одержання знань і сучасних технологій, оптимальну комбінацію яких може 

визначити для себе тільки сама людина. 
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СЕКЦІЯ 3 

 

 ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 

 

 

ЛЮДИНА І ВЛАДА. ВДАЛИЙ ДУЕТ ЧИ СМЕРТЕЛЬНА СУМІШ 

 

Давиденко А.О. 

Студентка 3-го курсу П-131 

Чернігівський інститут інформації бізнесу і права ПВНЗ «МНТУ імені академіка Ю. Бугая» 

Науковий керівник к.п.н., доцент Кухар Т.В. 

 

«Влада розбещує, 

абсолютна влада розбещує абсолютно». 

Джон Актон (1834—1902) 

 

Влада - це можливість і здатність одних впливати на інші, використовуючи для 

цього засоби насильства , примусу, право або авторитет.  Звертаючи увагу на виняткову 

багатогранність влади як спеціального явища, С.С. Фролов пише: «Влада має багато ступенів, 

відтінків і форм вияву від гучного крику до шептання, від спалаху роздратування у маленької 

дитини в її бажанні вплинути на поведінку матері до мобілізації в армію величезної кількості 

людей». Проте скрізь ми бачимо співвідношення людина-влада або влада-людина, оскільки 

без людей, без людського суспільства влада неможлива.  

На жаль, ця найважливіша наукова проблема – проблема потягу до влади, його 

мотивації, соціальних наслідків і т.п. — все ще залишається поза полем зору вчених. Хоча 

дослідження у цьому напрямку могли б допомогти розкрити причини багатьох негативних 

явищ. Ніколи не знаєш ,що ховається в людини за прагненням прийти до влади: задоволення 

власних потреб, можливість за допомогою влади підняти свою самооцінку, чи зробити світ 

кращим. Питання норми і патології в прагненні до влади вивчався багатьма психоаналітиками. 

Найбільш повно ця тема розкрита американським аналітиком Карен Хорні (1885-1952) в її 

роботах «Невроз і особистісний ріст» і «Невротична особистість нашого часу». Ось, що вона 

пише з цього приводу: «Бажання домінувати, завойовувати престиж, набути потугу і 

домагатися добробуту, звичайно, не є саме по собі невротичної схильністю. Невротичний 

прагнення до влади народжується з тривожності, ненависті і почуття власної неповноцінності. 

Інакше кажучи, нормальне прагнення до влади народжується з сили, невротичний - зі 

слабкості ».. За визначенням А. Адлера, "потяг до особистої влади є не що інше, як 

конкретизація бажання стати досконалішим. Але форм потягу до досконалості 

безліч,нажаль,багато з них є занадто  з точки зору моральності не нормальних,або навіть не 

законних.  

Одним із потягів до влади є жага розбагатіти, влада і багатство завжди були 

близькими родичами. Однак з приводу того, що первинно - влада чи багатство - існують різні 

теорії. Західна філософія вважає, що «Багатство народжує владу», східна - «Влада народжує 

багатство». А відомий китайський політичний діяч Мао Цзе-дун стверджував, що «Гвинтівка 

народжує владу». Глибоко помилковою є досить поширена у нас думка про те, шо варто 

людям, наділеним владними повноваженнями (від рядового держ службовця до вищих 

посадових осіб держави), дати належну заробітну плату й вони перестануть зловживати 

службовим становищем у корисливих цілях. Такої зарплати, яка б цілком задовольняла 

потреби людини, немає і в принципі бути не може. Потреби людини ніколи не можуть бути 

задоволені цілковито, бо кожна задоволена потреба породжує іншу, значно вищу. Отже, річ не 

в зарплаті, а проблематиці людини, яка наділена певними владними повноваженнями 

можливості контролювати свої вчинки та не «заграватися» в всемогучу людину.  
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«Якщо я втрачу трон, під його уламками я похороню весь світ». 

Наполеон 

Цікавим феноменом також є ті кардинальні зміни,що відбуваються в особистості  при 

наданні їй певних владних повноважень,або статусу якого вона не мала до тих пір. Особливо 

якщо це стосується військовослужбовців, охоронців ,міліціонерів, осіб маючих формений одяг 

та наділених владними повноваженнями.  

Гадаю,всім відомі фатальні випадки смертельних побоїв працівниками міліції людей 

(Сергій Довженко- колишній оперуповноважений маріупольскою міліцією. Зізнався у скоєнні 

19 вбивствах) ,випадки так званої «дідівщини» в арміях і т.д. 

Також одним із жахливим прикладів цього є Катування ув'язнених у в'язниці Абу-

Грейб, яких припустилися американські солдати. Згідно із свідченнями ряду ув'язнених, 

солдати ґвалтували їх, їздили на них верхи, примушували виловлювати їжу з тюремних 

туалетів. Наявна і велика кількість фото де ці солдати з широкими посмішками 

фотографуються над покаліченими тілами ув’язнених. Зрештою світ розділився на дві 

частини: тих хто засуджував охоронців і тих хто встав на захист. І до сих пір не є доведено чи 

були ці особи звірами в людському тілі ,чи лише жертви  так званої  та системи,влади яка 

затягує,та позбавляє права вибору.  

Одним із юристів захищаючих солдатів по даній справі був Філіп Зімбрдо, 

американський соціальний психолог, організатор знаменитого Стенфордського тюремного 

експерименту, проведеного в 1971 році. Під час якого було створено штучну в’язницю, а 

звичайним студентам надані ролі охоронців та ув’язнених з повним об’ємом владних 

повноважень. Феноменом стало те, що вже на шостій день експеримент був закритий,адже, 

отримавши владу, охоронці почали все активніше її використовувати, зайнявши впевнену, 

активну позицію. Багато з них зізналися, що робота, що дозволяє їм повністю контролювати і 

управляти ситуацією і іншими людьми, доставляла їм неабияке задоволення. Вони перестали 

контролювати себе та свої дії, всяко знущались над ув’язненими. Цікавим стало і те,що після 

закінчення експерименту і в подальші роки даючи інтерв’ю, особи не могли зрозуміти чому 

вони це робили,адже подібного ніколи не помічали за собою. Іншими словами, було доведено 

,що ситуація впливає на поведінку людини більше, ніж внутрішні особливості 

особистості. 
Вчених турбувало те, що зусилля уряду були спрямовані на звинувачення в даних 

ситуаціях кожної особи окремо,тобто кількох «паршивих овець», замість того щоб визнати, 

що причина того, що сталося укладена в системних проблемах встановленої військової 

системи виконання покарань та систем правління загалом на різних рівнях. Зовнішнє 

середовище неабияк впливає на свідомість людини. В зв’язку з різними чинниками,що 

ослаблюють нас,а саме: погана заробітна плата, умови існування ,рівень економіки та 

розвитку . Здатність людини стати на перекір системі дуже мала. Проблему варто шукати не в 

кожному поодинокому випадку,а глибше. В чинниках,що призводять до цього і породжують 

таку модель поведінки осіб. Але це утопія,влада байдужа… 

 Говорячи про негативні явища не можна забувати й про інший бік медалі. Варто 

згадати людей які досягли небувалих висот і при цьому залишилися людьми. Зуміли 

використати свої можливості на благо суспільству та змінити світ на краще.  

У різних суспільствах різними є джерела, носії влади. Носієм влади у демократичних 

суспільствах є насамперед народ, а політична влада, по суті, покликана звести до спільного 

знаменника розрізнену волю всіх соціальних суб'єктів.  

Нестабільному суспільству потрібна не демократія, а насамперед сильна влада, 

оскільки широка демократія можлива лише за умови високого рівня загальної та політичної 

культури громадян. Через її брак, відсутність об'єднувальної ідеї, постійні суперечності між 

політичними партіями, соціальними кланами, групами країна найчастіше потопає у чварах, 

суперечках, міжнаціональних конфліктах. 

Отже, влада є складним суспільним феноменом, що проявляється на всіх рівнях і в 

усіх сферах суспільного життя, і значною мірою детермінована соціально-психологічними 

особливостями її носіїв і суб'єктів.  
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Обладание дееспособностью предполагает наличие у гражданина способности 

действовать разумно и сознательно, правильно оценивать и осознавать характер, значение и 

последствия своих совершаемых поступков, в том числе действий, имеющих правовое 

значение. Именно поэтому и связывается возникновение дееспособности с достижением 

определенного возраста, в отличие от правоспособности, которая по общему правилу связана 

с рождением гражданина (п. 2 ст. 16 ГК Республики Беларусь) [1] 

Все граждане имеют равную дееспособность, если иное не установлено 

законодательством (п. 3 ст. 20 Республики Беларусь). Однако по законодательству не все 

граждане дееспособны в одинаковой мере. Согласно законодательству (ст. 27 ГК), которое в 

отношении дееспособности гражданина предусматривает возрастное деление, 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (малолетние) наделяются дееспособностью в 

ограниченном объеме. Начиная с 14 лет, объем дееспособности граждан увеличивается, но 

все же остается в определенной степени ограниченным. По достижении 16 лет 

несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с актами 

законодательства о кооперативах. 

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста (п. 1 ст. 20 ГК), поскольку 

только лицо, достигшее такого возраста, обладает сложившейся психикой и может 

правильно оценивать свои действия и руководить ими. Следовательно, не всякое 

правоспособное лицо является дееспособным, а только достигшее указанного возраста. 

В ГК Республики Беларусь установлен ряд исключений из этого правила. До 

достижения 18 лет дееспособность в полном объеме наступает в следующих 

случаях: вступления несовершеннолетнего гражданина в брак (со времени вступления в 

брак) (п. 2 ст. 20 ГК); эмансипации (п. 1 ст. 26 ГК). 

Так, согласно ст. 26 ГК Республики Беларусь несовершеннолетний, достигший 

шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органов опеки и 

попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии 

такого согласия – по решению суда. Родители, усыновители и попечитель не несут 

ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том числе 

по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 

Необходимость эмансипации возникла в связи с широким развитием 

предпринимательской деятельности, в том числе и среди лиц, не достигших 18 лет, исходя из 

интересов несовершеннолетних. 
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Как правило, именно с момента наступления полной дееспособности гражданские 

правоотношения в экономическом обороте могут носить достаточно устойчивый характер, 

складываться из осознанных волевых действий сторон. Дееспособность юридически 

обеспечивает активное участие личности в экономическом обороте, хозяйственной жизни, 

реализации своих имущественных прав, в первую очередь права собственности, а также 

личных неимущественных прав.  

Вместе с тем к дееспособному субъекту, нарушившему обязательство или 

причинившему имущественный вред при отсутствии договорных отношений, будут 

применены соответствующие меры ответственности, на которые рассчитывают все другие 

участники экономического оборота. Возможность нести имущественную ответственность за 

допущенные гражданином правонарушения является существенным элементом его 

дееспособности. 

Достигнув совершеннолетия, гражданин осуществляет права не только в 

экономической сфере, но и во всех других областях жизни; имеет способность лично (или 

через представителя) совершать различные юридические действия и несет ответственность 

за их результаты. К таким действиям можно отнести совершение сделок, заключение 

договоров, выдачу доверенности и т.п. Дееспособный гражданин также способен отвечать за 

причиненный имущественный вред, повреждение или уничтожение чужого имущества, 

повреждение здоровья, неисполнение договорных и иных обязательств. 

В случае эмансипации одновременно с наступлением дееспособности в полном объеме 

несовершеннолетний приобретает способность нести ответственность за совершенное 

правонарушение, причинение вреда. Родители, усыновители или попечитель не несут 

ответственности по обязательствам несовершеннолетнего лица, в том числе и за причинение 

вреда. Так, согласно ч. 3 ст. 943 ГК Республики Беларусь обязанность родителей, 

усыновителей, попечителя по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим 

вред совершеннолетия, либо в случае, когда у него до достижения совершеннолетия 

появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он 

до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

Согласно ст. 35 ГК Украины предоставление лицу полной гражданской 

дееспособности соответственно позволяет лицу самостоятельно, без помощи других  лиц 

осуществлять свои гражданские права и обязанности [2]. В данной статье указано также, что 

полная гражданская дееспособность может быть предоставлена физическому лицу, которое 

достигло шестнадцати лет и работает на основе трудового договора или желает заниматься 

предпринимательской деятельностью. Вместе с тем, следует обратить внимание на 

основания и порядок предоставления полной дееспособности в таких случаях.  Если лицо 

работает на основе трудового договора, то предоставление дееспособности в полном объеме 

осуществляется по решению органа опеки и попечительства по заявлению 

заинтересованного лица с письменного согласия родителей (усыновителей) или попечителей, 

а в случае отсутствия такого согласия полная дееспособность может быть предоставлена 

согласно решения суда  (ч. 2 ст. 35 ГК Украины).  

В случае, когда лицо желает заниматься предпринимательской деятельностью сначала 

следует получить согласие на это родителей (усыновителей), попечителя или органа опеки и 

попечительства. При наличии письменного соглашения лицо может быть зарегистрировано 

как предприниматель. В этом случае физическое лицо приобретает полную гражданскую 

дееспособность с момента государственной регистрации как предпринимателя  (абз. 2 ч. 3 ст. 

35 ГК Украины). Так, в соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 42 Закона Украины ««Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» [3] среди документов, которые 

предоставляются  для осуществления государственной регистрации физического лица, 

которое имеет намерение стать предпринимателем, указывается на нотариально 

удостоверенное письменное согласие родителей (усыновителей), попечителя или органа 

опеки и попечительства. Если же несовершеннолетнее лицо записано матерью или отцом 

ребенка, необходимо подтвердить факт государственной регистрации рождения ребенка. В 



48 

 

этом же случае согласия родителей несовершеннолетнего лица, либо органа опеки и 

попечительства или попечителя на эмансипацию не требуется [4, с. 134]. Таким образом, 

указанные факты свидетельствуют о зрелости психики физического лица и возможности 

полностью самостоятельно приобретать права и обязанности, исполнять их и  нести 

ответственность за их неисполнение.  

Согласно ч. 1 ст. 1180 ГК Украины, по общим правилам, вред, причиненный таким 

лицом возмещается им самостоятельно на общих основаниях, исходя из того, что в момент 

причинения вреда оно действовало как лицо, обладающее полной дееспособностью. Однако, 

в части 2 указанной статьи имеется исключение: в случае отсутствия у данного лица 

имущества, достаточного для возмещения вреда или его недостаточно, то вред  возмещается 

родителями (усыновителями)или попечителем, если они дали согласие на приобретение 

полной гражданской дееспособности и не докажут, что вред причинен не по их вине. 

Обязанность этих лиц возмещать вред прекращается по достижению лицом, причинившим 

вред, совершеннолетия. Если же несовершеннолетнему предоставлена полная гражданская 

дееспособность по решению суда, то родители (усыновители)или попечитель освобождаются 

от обязанности  возмещения вреда. 

Таким образом, проанализировав особенности эмансипации несовершеннолетних по 

законодательству Республики Беларусь и Украины следует отметить, что Гражданским 

кодексом Украины наиболее полно урегулированы те вопросы, которые включают широкий 

перечень оснований для приобретения полной дееспособности и урегулирования 

ответственности таких лиц в случае причинения вреда.  
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Постановка  проблеми. Соціалізація особистості триває все життя, але саме в період 

дитинства закладається її фундамент. Одним з механізмів адаптації, соціалізації та 

регулювання в структурі соціокультурних відносин є мода. На сьогодні проблема 
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використання моди і стереотипів в навчально-виховному процесі вищої школи залишається 

недостатньо дослідженою. Це зумовлює актуальність теми дослідження. 

Метою статті є спроба обґрунтувати вплив сучасних тенденцій моди і стереотипів на 

соціалізацію студентської молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед видатних науковців, які 

досліджували моду, можна назвати Г. Блумера, А. Гофмана, Г. Зіммеля, В. Зомбарта, 

Л. Ятіна та інших. Так, Г. Блумер розглядає моду як засіб впровадження нових соціальних 

форм й адаптації до них у світі, що змінюється. О. Колесникова досліджувала вплив моди на 

соціалізацію підлітків,  Л. Ятіна досліджувала моду з точки зору соціальної психології. 

Виклад основного матеріалу. Універсальна категорія, за допомогою якої 

обґрунтовується процес особистісного становлення і розвитку, є поняття соціалізація. 

Юнацький вік – це якісно новий етап у формуванні свідомості і самосвідомості особистості, 

розвитку її креативних здібностей, а також життєвої самовизначеності особистості. В 

юнацькому віці справжнє самовизначення відбувається, коли стає можливим 

самоствердження - важливий компонент самовизначення (самоствердження - утвердження 

себе, своєї особистості, її цінності, значимості в суспільстві). Звідси основне завдання цього 

періоду, його призначення і психологічний зміст - особистість має самовизначитися, знайти 

своє місце в суспільстві. Одним із аспектів самовизначення особистості в юнацькому віці є 

встановлення ним міжособистісних стосунків. Створення відносин при цьому 

підпорядковано ряду правил, які нав’язуються соціальним середовищем. Прагнучи 

реалізувати бажання до самовизначення, молоді люди намагаються формувати такі 

відношення, які б були вільними від цих соціальних обмежень і були зумовлені їхніми 

власними правилами. Це означає, що юнаки намагаються звільнитися від стереотипів 

соціального оточення. Стереотип – це судження, у загострено спрощеній та узагальненій 

формі, з емоційним забарвленням, що приписує визначеному колу осіб деякі властивості, чи, 

навпаки, що підкреслює неналежність їм цих властивостей. Стереотипізація є однією з 

найважливіших характеристик міжособистісного сприйняття як людини, так і групи, і 

супроводжується проявами соціальних установок, ефектів ореолу, первинності і новизни. 

Стереотипи, які існують в оточуючому соціальному середовищі, пов’язані із соціологією 

моди і впливають на формування особистості молодої людини. В основі моди лежать масові 

зразки, які є прийнятими і закріпленими соціальною групою. При цьому мода виступає 

засобом реалізації соціальних якостей людини, а також вказує на прагнення людини вказати 

на свою приналежність до тієї чи іншої спільноти, групи, прошарку населення, тим самим 

підвищуючи привабливість власного «Я» [2; с.100]. Ефективність самовизначення юнаків 

залежить від соціально-психологічних впливів, під які людина потрапляє з дитинства та 

відчуває на собі у процесі онтогенезу. Моду можна розглядати як один із таких впливів. В 

юнацькому віці вже відбулася або продовжується ідентифікація себе в оточенні. 

Наслідування соціальному зразку дає змогу юнакам долучитися до певного соціального кола, 

звільняє від моральних санкцій суспільства, від психологічно важкого вибору. Мода дає 

змогу підкреслити свою індивідуальність і відчути приналежність до певної групи. 

Серед студентської молоді було проведено експериментальне дослідження, в якому 

взяли участь 90 студентів різних напрямів навчання 1-2 курсів. Для визначення рівня 

особистісного прийняття моди та стереотипів підлітками обрані критерії та показники: 

1. Якість словесної реакції на розповіді про моду і стереотипи, на показ буклетів, презентації, 

фото, яка реалізується в характеристиці їхнього відношення до моди (позитивне, негативне, 

байдуже), здатності висловлювати свої враження про моду і стереотипи. Також широту і 

кількість асоціативного ряду до слова мода відносимо до показника якості словесної реакції. 

2. Зданість до прийняття нав’язаних стереотипів та моди. Виражається глибиною розуміння 

сутності і складових моди, ступенем прийняття різноманітної кількості стереотипів, 

прагненням бути модним без розуміння всіх складових моди; ідентифікацією себе як модної 

людини, як відтворювача субкультури. 3. Реузльтативність, яка виражається в організації 

власної життєдіяльності, у розумінні результату впливу моди та стереотипів на якість життя. 

4. Активність, ініціативність у власній реалізації себе як приверженця модних тенденцій. 

Виявляється в активній участі в обговоренні моди, в усіх запропонованих заходах і формах 
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роботи, намаганні виглядати модно, ініціюванні і продукуванні власних ідей щодо модних 

тенденцій у групі, вузі, суспільстві, в різних вікових групах.  

Результати емпіричного дослідження розуміння сутності і складових моди, а також 

особливості прийняття моди та стереотипів студентською молоддю, показали, що сучасні 

студенти в більшості розуміють суть і складові моди. Можна констатувати, що більшість 

молодих людей не перебувають під впливом сталих стереотипів, але деякі виділяють 

наступні стереотипи: білий «низ» і чорний «верх» – це класика, і стереотип «бути здоровим 

модно». Музика серед складових моди не чітко виділена. Це пояснюється тим, що сьогодні в 

молодіжному середовищі панує велике розмаїття музичних напрямів, виконавців, тому 

студенти не виділять загальних тенденцій слідування моді в музиці. Багато молодих людей 

виразили бажання бути модними, аргументуючи це по-різному (комфортно, некомфортно 

без макіяжу, красиво, подобається не виділятися або виділятися серед інших, бажання мати 

більш високий соціальний статус, потреба змін, небажання відставати від інших).  Деякі, 

здебільшого хлопці, не хочуть бути модними, мотивуючи це тим, що краще бути собою, не 

треба виділятися та інші). У дівчат мотивація відповіді «не хочу бути модною» полягає в 

тому, що мода потребує багато часу, швидко змінюється, все модне, що носить молодь, брак 

коштів на модні речі. Є молоді люди, які не бажають бути модними, так як бояться втратити 

свою індивідуальність. Більшість молодих людей 17-19 років (58 студентів з усіх 90, які 

прийняли участь в опитуванні) мають достатній рівень самовизначеності. Ці студенти 

правильно розуміють зміст і складові моди та стереотипів, їх вплив на соціальне життя, 

вміють знаходити асоціації до слова «мода», визначають себе як модну людину, або таку, що 

цікавиться модою, але явно не демонструє це; приймали участь у всіх запропонованих 

заходах, бесідах; виявили бажання бути модними і не підверненими стереотипам.  

Висновки. Поширюваність моди, її властивість швидко тиражуватися як певний 

стереотип і сьогодні приваблює пануючі кола суспільства, які успішно використовують моду 

для маніпулювання поведінкою і споживанням інших. Тому мода може виступати 

своєрідним засобом соціального управління і стабілізації смаків. Активне залучення 

психологічної служби та органів самоуправління студентської молоді навчального закладу є 

невід’ємною складовою коригування впливу моди і стереотипів на соціалізацію студентів. 

Соціальне оточення має можливості формування стереотипів у молодих людей як прагнення 

до індивідуальності, творчого самовираження, а також можливості сприяти чи завадити 

прагненням особистості бути включеними до референтної групи чи субкультури, бажанням 

бути прийнятим в спільноті. Доцільно проводити просвітню, інформаційну роботу, роботу 

по розвитку комунікаційної культури за допомогою різних методів і прийомів, залучаючи 

студентську молодь до соціальних проектів і процесів, що відбуваються в суспільстві.  
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Науковий керівник, старший викладач Сокол М.Ю. 

 

В Укрaїнi рiвeнь суспiльнoї дoвiри дo суду викликaє зaнeпoкoєння, a зaпит 

суспiльствa нa oчищeння суддiвськoгo корпусу тa пiдвищeння eфeктивнoстi судoвoї систeми 

є нaдзвичaйним. Цe стaє oснoвнoю причинoю для прoвeдeння квaлiфiкaцiйнoї oцiнки. 

Нe випaдкoвo ключoвим зaвдaнням у сфeрi прaвoсуддя кeрiвництвoм дeржaви нa 

сьoгoднi визнaчeнo прoвeдeння судoвoї рeфoрми, якa б зaбeзпeчилa eфeктивний зaхист прaв, 

свoбoд тa iнтeрeсiв фiзичних i юридичних oсiб в судoвoму пoрядку, прaктичну рeaлiзaцiю 

прaвa нa спрaвeдливий суд, гaрaнтoвaнoгo Кoнвeнцiєю прo зaхист прaв людини тa 

oснoвoпoлoжних свoбoд. Cпoсoбoм рeaлiзaцiї тaкoгo зaвдaння пoкликaний стaти 

пiдгoтoвлeний Прeзидeнтoм Укрaїни тa прийнятий 13 сiчня 2016 рoку Вeрхoвнoю Рaдoю 

Укрaїни в пeршoму читaннi прoeкт Зaкoну Укрaїни «Прo зaбeзпeчeння прaвa нa 

спрaвeдливий суд» (рeєстрaцiйний нoмeр № 1656) [ 1 ]. 

 Сьогодні існує багато проблем в державі, судову систему вони також не оминули. 

Проблеми у сфері ефективності судової системи є: oчищeння суддiвськoгo кoрпусу вiд 

нeпрoфeсiйних i нeдoбрoчeсних суддiв тa ствoрeння дiєвих мeхaнiзмiв зaпoбiгaння корупції, 

використання повноважень, наданих для здійснення правосуддя, для власного зиску, 

позбавлення громадян захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і 

свобод унаслідок необ’єктивного розгляду судових справ, зловживання особливим статусом 

у позаслужбовій діяльності, уникнення передбаченої законом відповідальності за проти-

правні діяння. Iнструмeнтoм oчищeння суддiвськoгo кoрпусу визнaчeнo прoвeдeння 

квaлiфiкaцiйнoї aтeстaцiї дiючих суддiв, oкрeмим eтaпoм якoї встaнoвлeнo склaдeння суддeю 

aтeстaцiйнoгo iспиту зa зрaзкoм iспитiв, якi склaдaють кaндидaти нa пoсaду суддi. 

Вирішення цих питань можливе при проведенні ряду реформ і удосконалення 

здійснення своєї діяльності представниками судової влади. Зa стaттeю 87 «Прo зaбeзпeчeння 

прaвa нa спрaвeдливий суд» (рeєстрaцiйний нoмeр № 1656). Зaкoнoпрoeктий aтeстaцiйний 

iспит мaє прoвoдитися Вищoю квaлiфiкaцiйнoю кoмiсiєю суддiв Укрaїни (далі ВККСУ) 

шляхoм склaдaння суддeю письмoвoгo aнoнiмнoгo тeстувaння тa викoнaння прaктичнoгo 

зaвдaння з мeтoю виявлeння рiвня знaнь, прaктичних нaвичoк тa умінь у застосуванні   

зaкoну [ 2 ]. Йoгo пoрядoк, мeтoдикa oцiнювaння пoвиннi визнaчaтися пoлoжeнням, щo 

зaтвeрджується ВККСУ зa пoгoджeнням iз Рaдoю суддiв Укрaїни. Тeстoвi зaпитaння тa 

прaктичнi зaвдaння aтeстaцiйнoгo iспиту для суддiв плaнується склaдaти з урaхувaнням 

принципiв iнстaнцiйнoстi тa спeцiaлiзaцiї. 

Мeтoю прoвeдeння oцiнювaння мoжe бути oтримaння iнфoрмaцiї: прo якiсть рoбoти 

суддiв (oцiнкa дoсягнeнь i нaвичoк, виявлeння пoтрeб у нaвчaннi тa зaбeзпeчeння звoрoтнoгo 

зв’язку); для прийняття рiшeнь прo зaoхoчeння суддiв чи прoсувaння їх пo службi; для 

визнaчeння eлeмeнтiв суддiвськoї винaгoрoди aбo пeнсiйнoгo зaбeзпeчeння нa oснoвi 

iндивiдуaльнoї прoдуктивнoстi рoбoти суддi; для мoжливoгo пoдaльшoгo вирiшeння питaнь 

щoдo дисциплiни суддi тoщo. 

Слiд нaгoлoсити, щo прaктикa єврoпeйських дeмoкрaтiй нe знaє тaкoгo iнструмeнту 

aтeстaцiї дiючих суддiв, як прoвeдeння щoдo них iспиту. Прaвoвoю тa iнфoрмaцiйнoю 

oснoвoю для тaкoгo виснoвку стaли aнaлiтичнi мaтeрiaли й aкти мiжнaрoдних тa 

єврoпeйських oргaнiзaцiй (OOН, Рaди Єврoпи, OБСЄ), в тoму числi прoфeсiйних суддiвських 
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oргaнiв, зoкрeмa Кoнсультaтивнoї рaди єврoпeйських суддiв (дaлi – КРЄС) тa Єврoпeйськoї 

кoмiсiї з eфeктивнoстi прaвoсуддя [ 3 ] . 

Суддi нe мoжуть бути oцiнeнi чeрeз нaдaння oцiнки змiсту їхнiх рiшeнь. Визнaчeння 

прoфeсiйнoї кoмпeтeнтнoстi мaє здiйснювaтися чeрeз oцiнювaння (aнaлiз) прoфeсiйнoї 

дiяльнoстi, включaючи прoфeсiйнi нaвички. Сaмe в цьoму пoлягaє принципoвa вiдмiннiсть 

мiж дiючим суддeю тa кaндидaтoм нa пoсaду суддi, oскiльки в oстaнньoгo вiдсутня бaзa 

тaкoгo oцiнювaння. Жoдeн iз дoкумeнтiв мiжнaрoдних тa єврoпeйських oргaнiзaцiй нe 

мiстить пoлoжeнь щoдo викoристaння в якoстi iнструмeнтa iндивiдуaльнoї oцiнки (aтeстaцiї) 

iспиту з питaнь прaвa. У прaктицi крaїн-члeнiв Рaди Єврoпи викoристoвуються фoрмaльнi тa 

нeфoрмaльнi мoдeлi oцiнювaння. 

Фoрмaльнa мoдeль oцiнювaння пeрeдбaчaє функцioнувaння oргaну з oцiнювaння, 

склaд тa пoвнoвaжeння якoгo визнaчaються зaкoнoм. Зaкoнoдaвчo тaкoж визнaчaються мeтa 

oцiнювaння, зaстoсoвнi критeрiї, прoцeдурa oцiнювaння тa її мoжливi нaслiдки, прoцeсуaльнi 

гaрaнтiї прaв суддi при прoвeдeннi oцiнювaння щoдo ньoгo. У дeяких крaїнaх тaкe фoрмaльнe 

oцiнювaння пoклaдaється нa гoлiв судiв aбo спeцiaльнo упoвнoвaжeних суддiв-пeрiв. 

 Нeфoрмaльнa мoдeль oцiнювaння нe пeрeдбaчaє фoрмaлiзoвaних нoрм aбo критeрiїв, 

як прaвилo, нe мaє прямих нaслiдкiв для суддi, який прoхoдить oцiнювaння. Нeфoрмaльнe 

oцiнювaння мoжe прoвoдитися у виглядi oбгoвoрeння, нeфoрмaльнoгo збoру iнфoрмaцiї прo 

суддю тoщo. 

Отже, у дoслiджeння рeзультaтiв дiяльнoстi суддi пoвиннo пeрeдбaчaти aнaлiз 

кiлькiсних тa якiсних пoкaзникiв рoбoти суддi нa пoсaдi. Кiлькiснi пoкaзники рoбoти суддi 

вiдoбрaжaються в суддiвськoму дoсьє. Якiснi пoкaзники рoбoти суддi визнaчaються йoгo 

прoфeсiйнoю кoмпeтeнтнiстю, зoкрeмa, рiвнeм знaнь прaвa, спрoмoжнiстю прoвoдити судoвi 

зaсiдaння, здaтнiстю писaти вмoтивoвaнi рiшeння тa спрaвлятися зi знaчним oбсягoм рoбoти, 

вмiнням виявляти пoвaгу дo прaв тa свoбoд oсiб, якi бeруть учaсть у рoзглядi спрaв. 

Oцiнкa якiсних пoкaзникiв рoбoти суддi, нa нaшу думку, пoвиннa здiйснювaтися нa 

oснoвi звiту суддi-iнспeктoрa, признaчeнoгo Вищoю квaлiфiкaцiйнoю кoмiсiєю суддiв 

Укрaїни. Пoрядoк тa критeрiї признaчeння Вищoю квaлiфiкaцiйнoю кoмiсiєю суддiв Укрaїни 

суддi-iнспeктoрa, a тaкoж мeтoдикa пiдгoтoвки звiту щoдo oцiнки суддeю-iнспeктoрoм 

якiсних пoкaзникiв рoбoти суддi визнaчaються пoлoжeнням, щo зaтвeрджується Вищoю 

квaлiфiкaцiйнoю кoмiсiєю суддiв Укрaїни зa пoгoджeнням iз Рaдoю суддiв Укрaїни. 

Aтeстaцiйнa спiвбeсiдa пoвиннa бути пiдсумкoвим eтaпoм прoвeдeння 

iндивiдуaльнoгo oцiнювaння дiяльнoстi суддi тa пoлягaти в oбгoвoрeннi узaгaльнeних 

рeзультaтiв (кiлькiсних тa якiсних пoкaзникiв) рoбoти суддi нa пoсaдi зa учaстi тaкoгo суддi. 

Результати аналізу чинного законодавства та проєктів, показують що вважається, 

нинішня судова система занадто складна. Люди роками очікують остаточного рішення суду. 

Тому з так званої чотири рівневої судової системи уряд України пропонує залишити тільки 

три ланки. Перша ланка,– це місцеві суди, де має вирішуватися левова частка справ кожного 

громадянина країни, і не давати можливості затягувати розгляд судових справ на десятки 

років. Друге – це апеляційні суди, які можуть переглядати відповідні судові справи. І третє – 

відповідно до Конституції України, Верховний Суд є, був і буде самою верхньою ланкою 

судової системи країни. 
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ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
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Науковий керівник, к.ю.н., доцент Мірошниченко. О.А 

Виникнення та припинення юридичних осіб зумовлена, в першу чергу тим, що наука 

цивільного права практично всіх країн містить детально розроблену доктрину юридичної 

особи, важливе місце в ній якраз і належить умовам виникнення та припинення юридичних 

осіб. Класифікація юридичних осіб, хоч і відрізняється у різних країнах, все ж являє собою 

цілісну систему, яка передбачає загальні для всіх юридичних осіб принципи створення та 

припинення. Перш за все розрізняють юридичні особи публічного права (наприклад, 

держава), які існують (чи створюються) на основі закону чи адміністративного акта, та 

юридичні особи приватного права, які створюються на підставі приватно-правових актів.  

Питаннями,пов’язані з проблемами визначення методу цивільного права у різні роки 

досліджували такі українські вчені – цивілісти як: Ч.Азімов, 

Д.Боброва,С.Братусь,Є.Харитонов,Я.Шевченко,Ю.Попов,С.Булеца Приватні юридичні 

особи (корпорації, товариства) поділяються на господарські (підприємницькі, комерційні), 

що мають на меті отримання прибутку, та негосподарські (некомерційні), що не мають такої 

мети. При цьому в англосаксонській правовій системі юридичні особи поділяються на види 

залежно від кількості учасників (колективне утворення чи "корпорація однієї особи") і для 

кожного виду встановлено особливий правовий режим. Континентальна правова система не 

приділяє особливої уваги кількості учасників юридичної особи, поширюючи на всі юридичні 

особи загальне правове регулювання. У Німеччині такий загальний правопорядок охоплює у 

певних випадках і юридичні особи публічного права. Натомість, на відміну від звичаєвого 

права, романо-германське право за традицією містить суворі правила щодо мінімального 

обсягу наповнення статутних фондів юридичних осіб.      

  Цивільний кодекс України не дає визначення поняття юридичної особи, натомість 

ст.80 ЦК котра називається» поняття юридичної особи» містить вказівки на деякі риси цього 

поняття, зазначаючи, що юридичною особою є – організація створена і зареєстрована у 

встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною працездатністю і дієздатністю, 

може бути позивачем та відповідачем в суді.   Ознаки юридичної особи: 

1.Наявність певним чином організаційно і структурно оформленого     соціального 

утворення організації;        

2.Наявність у цій організації відокремленого майна;    

3.Зазначена організація створена і зареєстрована у встановленому законом порядку; 

4.Вона має цивільну правоздатність і дієздатність;    

5.Зазначена організація може бути позивачем у суді 

Як суб'єкт майнових та особистих немайнових відносин юридична особа наділяється 

цивільною правоздатністю. На відміну від громадян, у яких спочатку (в момент народження) 

виникає правоздатність, а дієздатність у повному обсязі виникає з настанням повноліття, 

тобто після досягнення 18-річного віку, у юридичних осіб цивільна правоздатність виникає 

водночас, тому в законі (ст. 26 ЦК України) йдеться лише про цивільну правоздатність 

юридичної особи, якій за змістом тотожна цивільна дієздатність. Якщо цивільна 

правоздатність громадян є загальною (ст. 10 ЦК України), то правоздатність юридичної особи 

є спеціальною: вона має цивільну правоздатність відповідно до встановлених цілей її 

діяльності (ч. 1 ст. 26 ЦК України).    Законодавство досить детально 

регулює порядок  створення юридичних осіб. Встановлюються загальні правила, що 

стосуються всіх видів юридичних осіб та особливості  утворення окремих видів. Порядок  

утворення юридичних осіб регулюється  Цивільним кодексом України, Господарським 

кодексом України та рядом інших нормативних актів. Відповідно до ст. 28 ЦК України 

юридичні особи утворюються в порядку, встановленому законодавством. Виникнення 

юридичної особи неможливе без певних установчих документів, якими можуть бути: 

розпорядчий акт або статут (положення), або установчий договір і статут, або протокол 
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зборів тощо. Юридичні особи можуть також утворюватись на договірній основі, тобто 

шляхом укладання установчого договору громадянами чи організаціями, що добровільно 

об’єднуються для досягнення певних цілей. В нинішніх умовах виникають різні господарські 

товариства, асоціації, концерни та інші об’єднання підприємств з метою координації їхньої 

діяльності. Припинення існування юридичної особи відбувається шляхом ліквідації або 

реорганізації. Підставою реорганізації може бути рішення засновників або органу юридичної 

особи, уповноваженого на те установчими документами. Реорганізація може здійснюватися в 

різних формах: шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Підставами 

примусової ліквідації можуть бути : рішення суду про визначення недійсних установчих 

документів про створення юридичної особи; рішення суду про заборону діяльності 

юридичної особи як такої, що систематично порушує умови, передбачені законодавчими 

актами.        

Отже, по даній статті можна зробити такі висновки :юридична особа як учасник 

цивільних правовідносин має певний період «життя»,який визначається моментами її 

створення та припинення.  

 

СУБСИДІЯ – ДОПОМОГА ЧИ КОНТРОЛЬ НАСЕЛЕННЯ? 

 

Гусак М. В. 

студентка -го курсу групи П-121 

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права МНТУ імені академіка Ю. Бугая 

Науковий керівник: старший викладач Сокол М. Ю. 

 

С підвищенням комунальних послуг, яке не припиняється і стрімко зростає з кожним 

півріччям все більше, у людей просто не вистачає коштів на життя. Громадяни повинні 

більшу частину свої коштів  віддати за комунальні послуги.  І тут на допомогу прийшла 

держава, яка надала громадянам змогу отримати субсидії через спрощення її оформлення. 

Але чи є це допомога, чи один із способів контролю населення? 

З 1 квітня 2015 року були затверджені нові тарифи на комунальні послуги. Підвищення 

комунальних послуг за цими тарифами було майже в 2, а то і в 3 рази. Також 1 березня 2016 

р. знову було підвищення комунальних послуг майже в стільки ж разів. А мінімальну 

заробітну плату  підняли лише на 160 грн (станом на 1 січня 2015 мін. заробітна плата 

становила 1218 грн, з 1 грудня 2015р. – 1378 грн.). Тому не дивно, що громадяни почали 

масово оформляти субсидію. Адже влада спростила порядок надання субсидій, при 

оформлення якої люди подають лише заяву та декларацію. Так вона стала доступна майже 

кожній сім’ї.   

З одного боку можна подумати, що держава нібито нарешті почала турбуватися про своїх 

громадян. Але давайте подивимося на ситуацію з іншого боку. У декларації на отримання 

субсидії треба вказати про всі види доходів осіб, зареєстрованих у житловому приміщені, в 

тому числі дохід від банківських депозитів, здачі майна в оренду, цінні папери, дохід від 

сільськогосподарської діяльності.  

Тепер розглянемо більш детальніше. Почнемо із заробітної плати. Із нею все не так 

просто. Її потрібно вказувати без податку з доходів фізичний осіб, але – враховуючи 

військовий збір та єдиний соцвнесок. Далі, державні чиновники неодноразово 

підкреслювали, що тепер отримати її зможуть і орендарі житла. Для отримання субсидій 

необхідно наявность офіційного договору оренди, а також за умови, що договори на надання 

послуг ЖКГ оформлені на орендарів. 

Звісно далеко не всі офіційно оформляють договор оренди, а договори на надання послуг 

ЖКГ на орендарів не реєструються майже ніколи. Тому заява уряду схожа навіть не як один 

із шляхів допомоги, а на спробу спонукати орендарів до укладання офіційних договорів і, як 

наслідок, вивести доходи від оренди з тіні. 

У випадку с дипозатима, також умова не на користь людей. Оскільки раніше, люди 

просто могли не вказувати про цей вид доходу. А тепер бажаючи отримати субсидію просто 
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розкриють свій дохід. Адже за наданя неправдивих свідчень – штраф у двократному розмірі 

субсидії. Це ще добре, що зупинились у двократному, хотіли в десятикратному. 

Наступний момент, я вважаю є прогалиною. У декларації люди повинні вказати про 

витрату, придбання майна або оплату послуг на суму, що перевищує  50 тис. грн. за останні 

12 місяців. Тобто, якщо людина попала до лікарні, і їй довелось робити операцію, яка куштує 

понад 50 тис. грн. (а це реальна сума в наш час), то їй вже можуть відмовити у субсидії, не 

дивлячись на те, як вона отримала такі гроші.  

А щоб контролювати доходи та витрати громадян, Президент Петро Порошенко 1 січня 

2016 року підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», в якому 

сказано"Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних 

виплат Міністерство фінансів України має право отримувати інформацію, що містить 

банківську таємницю, персональні дані. Для отримання та обробки таких персональних 

даних Міністерство фінансів України не потребує отримання на це згоди фізичних осіб, якщо 

таку згоду надано іншому центральному органу виконавчої влади під час подання такої 

інформаці» [1]. 

Міністерство фінансів отримує доступ до банківської таємниці без згоди фізичних осіб за 

умови якщо було надано згоду іншому центральному органу виконавчої влади. Заява про 

призначення житлової субсидії, яку подають під час оформленя субсидії несе таку 

інформацію: "Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому 

приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, майно, 

що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її 

призначення" [2]. Отже, ми самі даємо на все це згоду, і тепер всі надходження до нашого 

банківського рахунку стають доступними для влади. Як говорилось раніше, це ще й великий 

подарунок для податкової, оскільки більшість доходів, про які раніше податкова не знала, 

стають для неї відомими. У Мінсоцполітики запевняють, що декларації про доходи не 

відправлятимуть у податкову. А будуть брати звідти інформацію та звірятимуть із тією, що 

вказана в декларації людини, що претендує на субсидію. Але на кільки це правда. 

І тепер одержувачі субсидій зобов’язані повідомляти в управління соцзахисту, які, 

природно, передадуть цю інформацію в інші держоргани, про зміну свого сімейного, 

майнового та фінансового становища: зміну складу осіб, зареєстрованих у квартирі, джерел 

доходу, придбання майна чи оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн. або про будь 

які інші надходження. Якщо не зробити цього протягом місяця, то субсидію доведеться 

повернути в подвійному розмірі. Тут вже слід подумати, кому сказати в першу чергу про 

підвищення зарплати – дружині або соцпрацівнику. 

Отже, можна зробити висновок, що не так держава хоче піклуватися про нас, як 

контролювати. І у неї це виходить. 
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Якщо ти хочеш зміну в майбутньому - стань цією зміною в сьогоденні. М. Ганді 

Я – одна з 4357 осіб, які подали анкети до нової патрульної поліції Чернігова . Я – 

студент юрист, працювала за фахом дуже мало. Щойно в Україні оголосили про створення 
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Нової поліції, я зрозуміла, що це – моє. В мене з’явився конкретний шанс змінити країну, і я 

хотіла цей шанс використати. Я розуміла, що патрульний поліцейський – це найнижча ланка 

в застарілій, неефективній, корумпованій системі МВС. Але ламання системи відбувається 

знизу. Заради позитивних змін у країні я була готова до нічних патрулювань, до роботи з 

девіантами та маргіналами. Обіцяна поліцейським заробітна плата (багато хто вважає її 

захмарно високою) булла тому доповненням, адже будучи студентом ти знаходишся на 

«шиї» у батьків. А в 22 роки вже хочеться їм допомогати,а не навпаки. 

До тринадцяти років я росла в місті Носівка: ганяла на велосипеді, грала в «козаків-

розбійників», лазила по деревах. Тож дитинство в мене було, драйвовим. Мама постійно 

скаржилася, що всі діти як діти, і тільки в мене коліна й лікті позбивані. В 2008-му році мені 

було запропоновано втупити до лав жіночої футбольної команди «Спартак»,що знаходилась 

в Чернігові , тут і лишилися. Тому Чернігів мені як рідний. І захищати сам це місто для мене 

стало честю. 

Як відомо ,що створення Патрульної поліції чи не єдина успішна реформа в Україні 

після широкого повстання на Майдані Незалежності. Кажучи про зміни на території нашої 

країни,то це взагалі перша широкомасштабна реформа яка згуртувала все населення. Про 

поліцію не говорив лише лінивий. Девізом новоствореної Національної поліції України стали 

слова "Служити і захищати". І ця фраза насправді втілює філософію поліції в 

демократичному суспільстві. У багатьох державах, включаючи, на жаль, і Україна, 

правоохоронні органи використовувалися як інструмент для збереження влади. Зараз саме 

той час, коли вона повинна більше реагувати на потреби громадян. 

Коли люди згадують про поліцію, то на розум зазвичай приходять страшні злочини і 

сліпучі "мигалки". Однак навіть дрібна плутанина може мати серйозний вплив на якість 

життя громадян. Непрацюючий вуличний ліхтар може підштовхнути грабіжників до нападу 

в темряві; сусід, який поводиться агресивно або слухає гучну музику вночі, може не тільки 

засмутити. 

"Традиційна" поліція розслідуватиме грабежі, вчинені в темряві під непрацюючим 

вуличним ліхтарем, або навідуватися до гучного сусіда. Сучасна поліція буде працювати з 

суспільством, соціальними службами, щоб викорінити проблему її. Важливою частиною 

нового поліцейського підходу в Україні є перехід від реактивної моделі служби, коли справу 

розслідують тільки після того, як відбудеться злочин, до активної моделі, коли поліція 

починає з першопричини інциденту. Як показали численні опитування, довіра до української 

міліції було вкрай низьким. Це небезпечно для демократії, адже без довіри до державних 

інституцій демократія не може функціонувати. 

Особисто для мене це стало ковтком свіжого повітря, надії ,що загальними силами ми 

змінимо нашу країну на краще. Ось ,нарешті керуюча верхівка влади дала нам не кістку,як 

висловлюється велика частина населення,а шанс взяти все в свої руки. Годі бути «диванним 

експертом» ,сидячи у телевізора ,скаржитись на владу ,а встати і діяти. Дійсно, всі ми, 

можливо,не розуміли цілком куди йшли,адже система побудована в нашій країні діяла 

десятиріччями і сподіватися змінити все за ліченій час це утопія. Подолати настільки 

корумповану систему шляхом влиття маленької кількості людей з новими поглядами, це міф. 

Ми прийшли не підготовлені до такого, молоді,юні,десь трішки наївні ,але сповнені віри в 

краще. Хтось скаже,що один в полі –не воїн,але я не згодна. 

Я думаю, що найважливіше - це люди. Якщо чесно, навіть одна людина. Не сіра маса, 

як незрозуміла цільова аудиторія, а одна людина. Годі жити пережитками минулого. 

Індивідуалізація особистості дуже важлива в наш час,адже людина може все, головне не 

піддаватися стереотипному формату мислення. Не важливо куди йде ваша країна,без 

вас,мене та інших людей вона не є повноцінною. Ми ведемо країну,а не вона нас. Реформа не 

може бути на папері,реформа має бути в голові. Будучи мислячою ,творчою людиною ви 

протистоїте людським масам, котрі хочуть отримати щось просто так, і уряду всієї країни, 

котрий готовий це щось просто так дати. Жахлива правда полягає в тому,що уряд не хоче 

щоб ви  процвітали , йому потрібно, щоб ви колективно без діяли для підтримання системи 

поширення «безкоштовного сиру» і,таким чином, збереження структури влади. Самий 

небезпечний член суспільства з точки зору правління – це забезпечена людина, котра здатна 
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сама про себе потурбуватися. Ідеальний же громадянин – це той,хто потребує 

підтримки,тому чим більше ви залежите від держави тим легше вами керувати . 

Нажаль в нас трішки інший менталітет і щось нове люди сприймають дуже 

складно,частіше з обуренням. Люди хочуть все змінити і одночасно хочуть, щоб все 

залишалося тим самим, таким, як раніше. 

Я не вважаю,що досягши рівня Євросоюзу ми почнемо жити по новому,або ж жити 

краще. В нас дуже багатогранна нація,гарна каїна та багата на різного роду дари. В нас є ліси 

, є моря ,в нас є все для гідного та щасливого життя,але ми постійно кудись рвемось,десь в 

іншому місті шукаємо щастя. Годі… Можливо,варто зупинитись та почати з проблем які не в 

країні,а в голові. Європа починається не зі зміни прапора на твоєму подвір’ї, а з викинутого 

сміття в смітник та допомоги похилій бабусі. 

Відомий для всіх факт ,що єдиним джерелом влади в Україні є народ,але наше 

суспільство постійно чекає щось від когось: депутатів,мерів, Президента . Лише коли кожен 

з нас зрозуміє ,що багаж відповідальності за долю країни лежить не на них,а на 

нас,можливо,тоді зміни будуть. Дана реформа,це маленький успіх,важливим є подальший 

розвиток ,доцільно буде згадати слова заступника міністра внутрішніх справ України 

Екатерини Згуладзе. «Реформи інститутів - це не безповоротний процес. Якщо ми 

зупиняємося, то відразу котимося назад. Це не статична картина, якою б гарною вона не 

здавалася. Все повинно рухатися - як велосипед. При цьому якщо ми почнемо рухатися 

назад, то по дорозі будемо ще і руйнувати все те хороше, що вдалося зробити за останній рік. 

Навіть такі красиві флагмани як патрульна поліція будуть знищені.» 

У нас не може бути острівців реформ - як патрульна поліція. Якщо ці острівці 

виявляться в оточенні океану інтриг і корупції, то вони в ньому просто потонуть. Минулий 

рік був дуже важливим: саме тоді був створили цей острівець, щоб показати, що все 

можливо. Але нинішній рік набагато важливіше і концептуальних. Ми повинні всіма 

доступними шляхами зробити з цих острівців континенти. Це можливо мультиплікацією цієї 

суші, але набагато важливіше будувати мости, що зв'язують ці успіхи. І ці мости можуть 

бути тільки принципами нас з вами. Бажанням до змін і терпінням. 
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 В каждой системе можно найти любую проблему, начать ее изучение, тем более, если 

это касается системы государства и власти, и эта тема не исключение.  

 Смертная казнь – какое же отношение к этому понятию в нашем государстве?  

 29 декабря 1999 г. Конституционный Суд Украины признал, что нормы УК Украины 

1960 г., которые предполагали возможность применения расстрела, противоречат 

Конституции Украины. Новый Уголовный кодекс 2001 г. исключил применение смертной 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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казни. 4 мая 2002 г. Украина присоединилась к Протоколу № 13 Европейской конвенции о 

правах человека, предусматривающему полную отмену казни при любых обстоятельствах в 

мирное и военное время [1].  

 Для чего был совершен этот маневр, думаю понятно - отмена смертной казни 

является одним из обязательных условий для вступления страны в Евросоюз, а Украина 

давно желает стать полноправным его членом.  

 По статистике Украины, ежегодное число убийств с 4500—4700 в 1999—2001 годах 

 (во время смертной казни) снизилось до 2300—2500 в 2011—2012 годах (после отмены 

смертно казни) [2]. Практике известно достаточно инцидентов, когда за определѐнное 

преступление лишают жизни, и это не только не приносит  снижения показателей, но и даѐт 

обратный результат, а иногда и приводит к совершению более тяжких преступлений. 

Методика, которая должна предугадывать действия людей, а затем и предотвращать 

преступления - уже давно не эффективна, а система, осуществлявшая это - догнивает под 

породившим ее золотым крылом.  

 Изучив историю можно проанализировать для чего, в принципе, была «создана» 

смертная казнь – основой ей служит древний закон «око за око, зуб за зуб» или просто месть 

для родственников убитого, ну а для обычных людей юморное зрелище. На этом все. Но 

поквитаться со злодеем можно не только способом «Линча», а смертную казнь уже не 

выставляют напоказ, даже если бы и показывали, культурно развитые люди отворачивались 

бы с гримасой отвращения и презрения.  

 С развитием государства стали появляться дополнительные преимущества такого 

способа расплаты, так сказать, все для народа, это и защита интересов общества, 

невозможность рецидива, предупреждение преступности, экономия на содержание 

заключенных тоже входит в плюсы смертной казни. 

 Главными аргументами «против» являются возможность судебной ошибки, 

отсутствие способа совершить воспитательные меры и недостаток реальной борьбы с 

причиной.  На данный момент смертная казнь не является справедливой и актуальной мерой 

наказания. 

 Разрезание на мелкие кусочки, сожжение заживо, побиение камнями, электрический 

стул, ввод смертельной инъекции -  время идет, а понятие смертной казни становится все 

более «гуманнее». 

 По Далю «гуманный» означает - человеческий, человечный, людски, 

человеколюбивый, милостивый, милосердный [3]. Зачем соотносить обычное убийство с 

таким словом как «гуманный», и с какой стороны надо посмотреть, чтобы увидеть в 

повешении, расстреле и газовой камере человеколюбие? Убить, но с капелькой любви? 

Гуманной, смерть может быть в отношении к мучительным и жестоким пыткам, и если 

выбрать между жестокими пытками и таким легким выходом как смерть для убийцы?..  

Ответ очевиден и видимо что-то пошло не так, когда кто-то одобрил внести безумную идею 

о гуманной смерти в мир.  

 Согласно Европейской конвенции о защите прав человека, «никто не должен 

подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство 

обращению или наказанию».  

 Многие задаются вопросом, – каков эквивалент убийства невиновного? 

 Расстрел, повешение, обезглавливание, газовая камера, смертельная инъекция — это 

виды смертной казни, практикуемые в наше время. Почти каждая из них «дарит» 

мгновенную безболезненную смерть виновному, который осознанно идет и делает злодеяние 

и заранее морально готов к тому, что его могут наказать лишением жизни за жизнь. 

 В Украине человек, который покалечил другого – будет изолирован, сидеть в тюрьме, 

которую оплачивают пострадавший и его родственники, есть, спать, читать книги и 

заниматься физическим трудом. Не при таких блаженных условия меняются у преступника 

идеи и мировоззрение, разве есть ли в этом справедливость?  

 Я предлагаю альтернативу смертной казни, но возможно, мое предложение будет 

немного отличаться от нашего привычного взгляда на вещи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
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 Возьмем за основу простой принцип – принцип Талиона или соответствие вины 

преступлению - сейчас на нем держится вся система наказания, и осуществляем экзекуцию, в 

частности телесное возмездие над человеком, совершившего преступное деяние. Проводим 

аналогию проступка с ожидающей расправой: причинил вред средней тяжести – 

рукоприкладство в отношении тебя же на протяжении двух недель, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью – выбирай между лишением конечности и истязанием в течение 

определенного времени, которое установлено законом и вынесено судом. Умышленное 

убийство, совершенное с особой жестокостью; обще опасным способом; сопряженное с 

изнасилованием или насильственным удовлетворением полового пристрастия 

неестественным способом; (именно за такие, особо тяжкие преступления Верховный Совет 

Украины думает наказывать смертной казнью) – все это будет иметь соответствующие 

последствия для виновного, и подчеркну – справедливые последствия.  

 В каждом регионе создать определенные комнаты, оборудованные специально 

предназначенными для этого приборами, ну а пользоваться ими или нет, будет решено в 

результате судебного процесса. Внутри будут находиться несколько людей, осуществлявшие 

эту процедуру, назовем их, скажем, «карательный отряд», медицинский работник, который 

будет следить за состоянием преступника и контролирующее эту церемонию служебное 

лицо, так же будут установлены камеры, в случае если проводящий войдет в кураж, ведь за 

это так же будет следовать наказание – лишение руки. Безусловно, вся информация, 

собранная в этом кабинете будет секретна, а люди находящиеся в ней будут в качестве 

анонимов, как для внешнего мира, так и для самого преступника.  

 Да, есть небольшое различие с устоявшимся мнением Европейского союза, но, тем не 

менее,  основа демократии остается – даже у человека, пошедшего против Конституции, есть 

такое  право как выбор.  

 Не отвергайте сразу эту мысль, задумайтесь. Защита интересов общества, снижение 

рецидива, предупреждение преступности, принцип талиона, экономия на содержании 

заключенных, отсутствие смертей при судебных ошибках, а самое главное – те самые 

воспитательные меры, которые предусмотрены действующим законодательством, но на 

практике почти не выполняются, ну а если и осуществляются, то в чьих-то интересах.  

 Исходя из этого, сложно представить какие-либо изменения страны в лучшую 

сторону, это касается не только вопроса о смертной казни, но и о системе государства в 

принципе.  

 Нас не устраивает такой конец для Украины – где правит корысть и равнодушие. Но 

 все еще можно исправить, главное начните с себя. 
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ст. інспектор відділу по роботі з персоналом Академії Державної пенітенціарної служби 

 

Намагання впровадити в повсякденне життя українського суспільства ліберальні 

європейські цінності, обумовило зростаючу увагу суспільства, державних та громадських 

діячів щодо необхідності надання засудженим до позбавлення волі соціальної допомоги як 

однієї з передумов їх виправлення і як засобу повернення в суспільство законослухняними 

громадянами. Встановлено, що засади соціальної роботи із засудженими пройшли складний 

та суперечливий шлях розвитку в історії вітчизняного кримінально-виконавчого 
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законодавства, який розпочався з появою християнської релігії із притаманною їй гуманною 

філософією. 

В епоху християнського Середньовіччя панувало таке уявлення, що злочин - це не 

тільки протиправне порушення норм, встановлених державою, а й незмінно гріх, який слід 

спокутувати за допомогою покарання. Метою покарання вважалося, насамперед, 

залякування. Покарання були надзвичайно жорстокими: смертна кара, членоушкодження. 

Звичайною справою були страти. Думки про те, що злочинців можна перевиховати, не 

допускалось.  

Першими, хто поставив під сумнів такий підхід до покарання, були представники 

релігії, які закликали до милосердя по відношенню до злочинців. Християнська церква 

вбачила у злочинцеві особистість, на яку можна впливати, змінювати поведінку. За 

допомогою церкви було створено так зване «церковне покаяння». Воно передбачало 

необхідність перебування злочинця під патронатом церкви, яке в свою чергу, досить часто 

переходило в підстригання в монахи. Таким чином відбувався процес виправлення злочинця. 

Тривалий час в громадській думці складалося уявлення про те, що до 20 століття 

щодо засуджених здійснювалася лише каральна політика, і ніяких заходів виховного, 

соціального характеру не застосовувалось. Однак, перші офіційні відображення гуманного 

ставлення до ув'язнених декларувалися в документах, датованих 1605 роком, в яких 

згадується, що до ув’язнених застосувалась такий засіб виправлення, як праця, за яку вони 

отримували «в день 2-3 деньги»[1]. 

Указом царя Алексія Романовича під назвою «О взымании налогов и платежах» від 

1662 року передбачалося «выдача денег заключенным на кормление из расчета по два 

алтына в день на каждого человека»[1]. 

В проекті закону під назвою Уложення про покарання, яке було ініційоване 

імператрицею Катериною II, у статті 248 передбачалося: «…самое надежное, но и самое 

труднейшее средство сделать людей (заключенных) лучшими есть приведение в 

совершенство воспитания»»[2]. 

Отже, як бачимо, вже в XVIII столітті в якості цілей діяльності пенітенціарних 

установ ставилося не тільки залякування і відплата, а й виправлення злочинців, повернення 

їх до суспільства. На нашу думку, на цьому етапі закладалися основи соціальної роботи в 

тюремних установах.  

Наступний етап становлення соціальної роботи в виправних установах пов'язаний з 

епохою царювання Олександра I. З дозволу і під заступництвом імператора 19 липня 1819 

року було засновано організацію під назвою  «Товариство піклувальне про тюрми», метою 

діяльності якої було досягнення морального виправлення злочинців. Досягнення цієї мети 

забезпечувалося такими засобами: постійний нагляд за ув’язненими, роздільне тримання 

засуджених відповідно до виду вчинених злочинів, усні настановами про християнське 

благочестя і добру моральність, заняття пристойними справами, утримання порушників 

дисципліни в окремому місці[3].  

Дуже важливим для зародження основ соціальної роботи з ув'язненими став Закон від 

4 липня 1866 року «О правовых и организационных основах «деятельности помещений» для 

подвергаемых аресту», який визначив норми належності житлової площі на кожного 

арештанта, розміщення засуджених диференційовано: за статтю, віком і здоров’ям. Закон 

регламентував забезпечення ув’язнених одягом, білизною, організацію їхнього 

харчування[1].  

26 травня 1831 року затверджено і введено в дію «Інструкцію про правила 

внутрішнього тюремного розпорядку», яка регулювала умови прийому та розміщення, 

режим праці і побуту ув'язнених.  

В 1832 році виданий «Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей 

ссыльных», відповідно до нього основною метою покарання було моральне виправлення 

ув’язнених.  

Великий вплив на становлення соціальної роботи мало реформування тюремної 

системи в 70-80-ті роки XIX століття, коли головним елементом виправлення засудженого 

проголошується праця та матеріальна зацікавленість в ній.  
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В 1872 році була опублікована монографія Н. М. Ядринцева «Русская община в 

тюрьме и ссылке», головною думкою якої є: у злочинцеві необхідно бачити людину, 

виховати яку можна працею[1]. 

27 лютого 1879 року було створено Головне тюремне управління, одним з напрямів 

його діяльності був патронат, який передбачав допомогу в організації на місцях громадської 

підтримки засудженим і звільненим з місць позбавлення волі. 

У 1900 році з’явились тюремні громадські комітети, функції яких були дуже 

різноманітними: вони займалися збором пожертвувань для в'язниць, надавали допомогу в 

навчанні арештантів,залученні їх до ремесел. 

Діяльність Головного тюремного управління заклало фундамент для подальшого 

становлення соціальної роботи із засудженими в радянський період. 

Радянський період становлення і розвитку соціальної роботи із засудженими в 

установах виконання покарань (1917-1991 рр.) характеризується запровадженням 

диференційних умов тримання ув'язнених, застосуванням пільг до них залежно від їх 

ставлення до своїх трудових обов'язків. Ув'язненим, які проявляли особливу працьовитість, 

могли дозволити проживати на приватних квартирах з обов'язковою умовою перебування в 

таборах для виконання призначених робіт, термін ув'язнення їм міг бути скорочений. При 

місцевих органах влади створювалися розподільні комісії, які були наділені широкими 

функціями: розподіл засуджених за видами виправних установ і переведення з однієї 

установи до іншої, подавали клопотання про продовження терміну ув'язнення або про 

скасування тримання під вартою, про дострокове звільнення, про залік робочих днів, про 

відкриття або реорганізації виправних установ[4]. 

До тих, хто став  на шлях виправлення передбачалося використання заохочувальних 

заходів: оголошення подяки із занесенням в особисту справу, видача преміальної 

винагороди, поліпшення житлових і побутових умов, надання вільного пересування в межах 

території табору і інше[4]. 

Отже, з усього вищезгаданого можна зробити висновок, що становлення основ 

сучасної соціально-виховної роботи в місцях позбавлення волі пройшло тривалий та тяжкий 

шлях, щоб нарешті в сучасних умовах стало можливим найбільш ефективно 

використовувати передбачені законом форми, методи і засоби психолого-педагогічного 

впливу на особистість. 
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ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»  
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Курант 3-го курсу 132-ї навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби 

Науковий керівник к.ю.н., Ткаченко О.Г. 

  

Згідно статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року 

суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є публічні службовці, зокрема, і 

працівники правоохоронних органів.  
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Результати дослідження, проведеного Українським центром економічних і 

політичних досліджень імені Олександра Разумкова, свідчать про те, що правоохоронні 

органи (органи системи кримінальної юстиції), на думку українців, більше ніж на 45 

відсотків корумповані. Неефективна система відбору, навчання та підготовки персоналу, а 

також механізмів притягнення до відповідальності працівників органів правопорядку [1]. 

Саме з метою запобігання даного негативного явища вчені й політики розробляють 

механізми недопущення корупції в різних сферах. Складовою таких механізмів є розробка 

комплексної ефективної системи декларування фінансових доходів службовців, 

включаючи аналіз цих даних з точки зору конфлікту інтересів, відстеження фактів 

незаконного збагачення [2, с. 404]. 

Важливою складовою даного Закону є правила щодо системи об’єктивного 

фінансового контролю за майновим станом публічних службовців, що полягатиме у 

наступному запобіжних заходах: 

1. Подання декларацій в електронній формі.  

2. Вводиться цілий комплекс перевірок декларацій антикорупційним превентивним 

органом. Національне агентство буде проводити щодо декларацій, поданих суб’єктами 

декларування, такі види контролю: щодо своєчасності подання; щодо правильності та 

повноти заповнення; логічний та арифметичний контроль. 

3. Оприлюднення декларацій у спеціальному єдиному реєстрі. Всі подані декларації 

будуть включаються до Єдиного державного реєстру декларацій, що формуватимуться 

Національним агентством. Національне агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий 

доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб на офіційному веб-сайті 

Національного агентства. 

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб на офіційному веб-сайті 

Національного агентства надаватиметься шляхом можливості перегляду, копіювання та 

роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), 

організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними 

засобами (машинозчитування) з метою повторного використання. 

Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки 

платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, 

дати народження осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження 

об’єктів, які наводяться в декларації, є інформацією з обмеженим доступом та не 

підлягатимуть відображенню у відкритому доступі. 

4. Встановлення кримінальної відповідальності за подання у декларації завідомо 

недостовірних відомостей, а також за умисне неподання декларації. Кримінальний кодекс 

України доповнений статтею 366-1 «Декларування недостовірної інформації» наступного 

змісту: подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання 

суб’єктом декларування зазначеної декларації –  караються штрафом від двох тисяч 

п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими 

роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на 

строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. [3]. 

На сьогодні подання завідомо недостовірних відомостей в декларації про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є підставою для притягнення 

суб’єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної відповідальності відповідно до 

закону. 

5. Проведення стосовно службовців моніторингу способу їх життя з метою 

перевірки відповідності рівня життя задекларованим майну та доходам. Національне 

агентство здійснюватиме вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з 

метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і 

одержаним ними доходам згідно з декларацією що подається відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції». 
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Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюватиметься 

Національним агентством на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних 

осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка 

містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим 

ними майну і доходам. 

На сьогоднішній день даного виду моніторингу в законодавстві не передбачено. 

6. Встановлення обов’язку службовців повідомляти антикорупційний орган про 

істотні зміни у своєму майновому стані та про відкриття рахунків у закордонних банках. 

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в 

установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у 

десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому 

ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. 

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання 

ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, 

встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з 

моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про 

це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. 

На сьогодні у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї 

валютного рахунка в установі банку-нерезидента така особа зобов’язана в десятиденний 

строк письмово повідомити про це орган доходів і зборів за місцем проживання із 

зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. 

7. Розширення переліку відомостей, що підлягатимуть зазначенні у декларації. 

Закон України «Про запобігання корупції» суттєво розширив даний перелік закріпивши 

його на законодавчому рівну безпосередньо в самому нормативно-правовому акті, а не в 

додатку як передбачає Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

Крім того передбачено, що упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт 

декларування має право подати виправлену декларацію. 

Законом передбачено, що повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні 

достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, 

перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може 

здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років 

після припинення такої діяльності. 

Передбачено також зобов’язати чиновників декларувати автомобілі вартістю не від 

50 мінімальних зарплат, 

Як повідомляв УНІАН, ВР 16 лютого прийняла закон №3755 про внесення змін до 

закону України про протидію корупції, що стосується роботи електронної системи надання 

та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або в 

органах місцевого самоврядування. 

Водночас у ЄС розкритикували цей закон і підкреслили, що він не відповідає 

антикорупційним зобов’язанням, прийнятим українським керівництвом [4]. 
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Шлюб - це oдин з нaйвaжливіших сoціальних iнститутів. Вiн має величезне значення як 

для суспiльствa в цiлому, тaк i для окремо взятої oсoбистості. Шлюбний cоюз - регульованa 

cуспільством (в тому числі державою) постiйний зв'язок між чоловіком і жінкою, заснована 

на оcобистих почуттях і сeксуальних вiдноcинах, якa мaє нa меті створення сім'ї.  

Не секрет, що сучaсний шлюб перeживає кризу. Прoявами цiєї кризи служaть такі 

показники, як знижeння нaрoджуваності, нестабільність сім'ї, зрoстання кiлькості рoзлучень, 

пoява вeликої кiлькості бездітних, свiдома відмові вiд нaродження єдиної дитини; мaсова 

вiдмова вiд дiтей, здaвання їх у пoлогові чи дитячі будинки, будинку дитини, приймальники-

розподільники, втеча дітей з дому; жорстоке поводження з дітьми аж до позбавлення життя 

своїх дітей. 

Результати опитувань показують, що значна частина молодих людей (близько 1/3) брали 

шлюб на основі мотивів, які лежать поза сімейною сферою: бажання піти з рідного дому, 

здійснити відповідальний самостійний крок, помститися комусь чи просто за компанію з 

другом. Природно, що таке поверхове, несерйозне ставлення до шлюбу, відсутність 

відповідної мотивації призводять до того, що перед подружжям не постають завдання 

самовизначення сім'ї, з'ясування подружніх ролей, сімейного статусу кожного з них, їхніх 

спільних цілей. Кoжен сьoмий шлюб, уклaдений у першій пoловині 80-х рoків, - це шлюб 

між пoдружжям, вiк кoжнoго з яких не перeвищує 20 років. У даному випадку виявляється 

найчастіше психолoгічна неготовність дo шлюбу. 

 Молоді сім'ї, як правилo, не відокремлені від бaтьків і матеріально цiлком від них 

залежать. У подібній ситуації постають такі прoблеми, як забезпечення сaмостійності сім'ї, 

лідерства в ній (найчастіше на цю роль претендує хтось із батьків подружжя), а також 

проблема взаємин між членами сiм'ї i батьками, щo живуть з ними, якi можуть скластися 

несприятливо і ускладнити неминучі у цьому випадку подружні кoнфлікти. 

    Найбільшoю новизною сучaсного законодавства є те, щo тепер українці зможуть 

створювати сім'ї вже в більш стaршому віцi. Шлюбний вiк підвищив новий прийнятий Закон 

України № 8588 від 31.05.2012 «Про внесення змiн до Сімейного кодексу України (щодо 

підвищення рівня мінімального шлюбного віку)». Нoвий Закон був прийнятий верховною 

Радою 15 березня 2012 року.  

Мінімальний шлюбний вік для чолoвіків і жінoк прийнятий Зaкон вирівняв зміною    ст. 

22, Гл. 3, Розділу II. Тепер для обох він становить 18 рокiв. Вік 18 років у Пояснювальній 

Зaписці названий віком дoсягнення психічної, інтелектуальної і фізичної зрілості згідно з 

Конвенцією ООН. Нaгадаю, що до цьогo моменту українки могли вступити в офіцiйний 

шлюб в 17 років, а українськi чоловіки - в 18 років. Зміни в ст. 23 підвищили і вік, коли 

настає право на шлюб. Зa рішенням суду, право на шлюб тепер може бути надано особі, яка 

досягла 16 рoків, якщо це відповідaє інтересам даної особистості. Раніше право на шлюб 

могло нaступати вже в 14 років. 

Ініціатори Проекту метою ствoрення Закону визнaчили впровадження більш 

відповідального, цивілізованого ставлення підростаючого покoління до шлюбно-сімейних 
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відносин, яке влaстиво культурним, етнічним традиціям українського суспільства. Згідно 

Пояснювальній Записці, Закoн буде протистояти пoдальшого ослаблення статевої моралі 

підростаючого пoкоління. 

З однoго боку, дуже позитивна є ця новинкa законодавства, адже, до такого серйозного 

питання, як шлюб, требa віднестися в повній мірi серйозно, а враховуючи легковажність 

великого відсотка сьогоднішньої мoлоді, то підвищення шлюбногo віку повинно їх 

підготувати, як у фiзичному, так і в психологічнoму значенні бути вже зрілими та готoвими 

вступити в шлюб i нести відповідальність за своє рішення, та усвідомлювати всю йогo 

серйозність. 

З іншoго ж боку, це ніякою мірoю не гарантує того, що у вісімнадцять років людина буде 

більш зріла ніж в сiмнадцять. Це все досить iндивідуально. А те, що у сімнадцять років ще не 

можна розпочинати офiційні серйозні вiдносини, аж ніяк не застереже молодь від помилок, а 

лише підвищить рiвень самотніх матерiв, незаплановану позашлюбну вагітність та рoзпалі 

сім’ї. 

За даними Держкoмстату, на 295 тис. укладених шлюбiв в Україні припадає 130,7 тис. 

розлучень, тобто розлучаються 44, 3% подружніх пар. Якщo взяти до уваги цивільні шлюби, 

які також розпадаються, тo рівень розлучень в Українi, за даними фахівців, сягає 61%. Тобто, 

розпадається більша половина пар. Цe найвищий показник у Європі, за дaними Євростату. 

Потрібнo не вік шлюбний мiняти, а більше придiляти уваги розвитку молоді, направляти 

сьогоднішніх дітей  та підтримувати їх. Тa це не єдиний нeдолік нашого закoнoдавства.  

Правoве регулювання шлюбних i сiмейних вiдносин в Українi здiйснюється тiльки 

державою. Визнається тiльки шлюб, уклaдений у дeржавних органах реєстрацiї актiв 

громадянського стану. Релiгiйний oбряд шлюбу, так самo, як i iншi релiгiйнi обряди, не має 

правового значення i є oсoбистою справою громадян. 

  Наше законодавство намaгається регулювати і вдoсконалити закони, покращити умови 

для життя. Остання новизна - підвищення шлюбнoго вiку у дівчат до 18, на рівень з 

чоловіками, показує, що дeржава не забуває про сімейнe право. Але, на мою думку, було б 

доцільно пiдвищити шлюбний вік до 21 року, тoму що в цьому віці людина більш 

відповідальна, бiльш зріла морально і статтево, і бiльш впевнено стоїть на ногах в 

матерiальному планi.  

Держaвні органи повинні робити те, щo може в подaльшому послугувати утворенню 

більш міцних сімей та пiдходу до питання oдруження більш серйозно.  Щoб вступивши до 

шлюбу, тема його рoзірвання ніколи нe турбувала жодного з подружжя.  
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       Україна згідно з Конституцією України є суверенною і незалежною державою. 

Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є 
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цілісною і недоторканою. На сьогоднішній день  Україна перебуває в скрутному становищі 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Щоб якось виокремити, які права і дії є 

дозволеними на окупованих територіях, а які є обмеженнями – був прийнятий Закон України 

« Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово  окупованій 

території України». 

       Основним завданням соціальної політики стосовно населення на тимчасово окупованій 

території є захист і повноцінна реалізація національно – культурних, соціальних та 

політичних прав громадян України. Але є й негативний бік даного  закону, а саме, те що він 

передбачає низку обмежень прав громадян, що знаходяться на тимчасово окупованих 

територіях України.  

       По – перше, на тимчасово окупованій території на строк дії Закону України « Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово  окупованій території 

України» поширюється особливий правовий режим перетину меж тимчасово окупованої 

території. Що стосується громадян України,то вони мають право на вільний та 

безперешкодний в’їзд та виїзд з цієї та на ці тимчасово окуповані території через контрольні 

пункти. Але обов’язковою умовою є пред’явлення документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України. Щодо іноземців та осіб без громадянства, то вони мають 

право в’їзду на таку територію тільки за спеціальним дозволом. На нашу думку, дане 

обмеження є приємливим, в усіх значеннях даного слова, оскільки, обов’язкова умова, а 

саме, пред’явлення документа, який підтверджує громадянство України -  не передбачає будь 

– яких зусиль. 

       По – друге, на тимчасово окупованих територія забороняється вчинення правочинів та 

проведення виборів та референдумів. Але в ст.8 Закону України  « Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово  окупованій території України» вказується 

на те, що громадяни України, які бажають здійснити вільно волевиявлення, але вони 

проживають на території окупованої дії – можуть віддати свій голос на іншій території 

України. Ми схиляємося до такої думки, що ці обмеження негативно впливають на рівень 

життя осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Стосовно молоді, то в них 

не залишається можливості здобути певний освітній рівень на цих територіях. Вони можуть 

використати це право, але тільки та території інших регіонів України. Багато громадян 

втрачають роботу, а піти і влаштуватися на нову – не можливо. Що стосується виборів, то 

щоб віддати свій голос, людина повинна їхати в інший регіон України. Звичайно, для 

багатьох громадян це є незручністю.  

       Ще одними наступними  обмеженнями для громадян, які проживають на територіях 

тимчасово окупованих є: заборона займатися діяльністю, що підлягає державному 

регулюванню ( наприклад: ліцензування, отримання дозвільних документів,сертифікація); 

забороняється здійснювати господарську діяльність, ввезення або вивезення товарів 

військового призначення, заборонено користуватися державними ресурсами, в тому числі 

природними, фінансовими і кредитними, тобто заборона здійснення грошових переказів, а 

також фінансування. Дозволяється господарська діяльність належна до державного 

регулювання у випадках якщо вона відповідає державним інтересам України, мирному 

врегулюванню конфлікту, деокупації чи гуманітарним цілям. 

       Оскільки, на сьогоднішній день деякі території України перебувають під окупацією 

Російської Федерації, то звичайно, життя громадян на цих тимчасово окупованих територіях 

значно відрізняється від життя на незалежних територія України. Це характеризується 

переліком обмежень прав громадян, зазначених вище. Хоча цей перелік обмежень є 

незначним, але все ж таки вони значно впливають на життя людей. 

        Отже, Закон України « Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово  окупованій території України» був прийнятий на основі Конституції України і 

тому ввесь зміст даного закону повністю відповідає їй.  
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ПЕРШИМ РОБОЧИМ МІСЦЕМ 

 

Мірошниченко О.А. 

к.ю.н., доцент кафедри Права України  

Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю. Бугая 

 

 

Проведення реформи трудового законодавства є одним з елементів здійснення 

реформування законодавства, що регулює трудові відносини найманих працівників і 

роботодавців. Незважаючи на прийняття багатьох законодавчих актів, проблеми правового 

регулювання трудових відносин на сучасному етапі потребують свого вирішення. 

Положення чинного Кодексу законів про працю України, навіть із  значною чисельністю 

внесених змін до нього,  застарілі. Перед наукою трудового права стоїть цілий комплекс 

нових проблем, породжених сучасними умовами суспільного розвитку, в тому числі і 

проблема працевлаштування молоді, яка отримує перше робоче місце.  

Великий внесок у становлення та розвиток трудових відносин зробили такі відомі 

вчені, як М.Г.Александров, С.С. Алексєєв, Л.Я. Гінцбург, В.М. Догадов, Ф.М. Левіант, 

Л.І.Левітін, М.О. Александров, І.Я. Кисельов, Р.З.Лівшиць, А.Є. Пашерстник, українські 

вчені - М.Й. Бару, О.Т. Барабаш, Я.Л. Безугла, В.С. Венедиктов, Г.С. Гончарова, П.І. 

Жигалкін, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, Л.І. Лазор, Р.І. Кондратьєв, А.Р. 

Мацюк,  О.І. Процевський, В.І. Прокопенко, П.Д. Пилипенко, В.Г. Ротань, З.К. Симорот, 

П.Р. Стависький, М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, Н.І. Титова, Н. М. Хуторян, Г. І. 

Чанишева та інші. 

Державні гарантії щодо надання першого робочого місця для молоді відіграють 

вирішальну роль у процесі забезпечення таких працівників відповідною роботою. 

Серед головних завдань сьогодення в сфері трудових правовідносин слід відмітити: 

сприяння продуктивній зайнятості молодих громадян. На вирішення цих питань 

спрямований Закон України «Про зайнятість населення», який вступив в силу з 1 січня 

2013 року. 

Відповідно до статті 14 зазначеного Закону молодь, яка закінчила або припинила 

навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, 

звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом 

шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше 

приймається на роботу, має додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню: підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних 

працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Працевлаштування 

молоді з інвалідністю здійснюється в межах нормативів робочих місць для забезпечення 

працевлаштування інвалідів, визначених згідно із Законом України "Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

Відповідно до статті 26 Закону, роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче 

місце за отриманою професією (спеціальністю) строком не менше ніж на два роки молодь, 

яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, та якій надано статус безробітного, 

щомісяця компенсується протягом одного року з дня працевлаштування фактичні витрати, 

у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

відповідну особу за місяць, за який він сплачений.  

Крім того, відповідно до статті 29 Закону, з метою створення умов для підвищення 

конкурентоспроможності молоді на ринку праці Законом передбачено стажування 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/13361
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студентів вищих, учнів професійно-технічних навчальних закладів у роботодавців з 

відкриттям трудової книжки. 

Із прийняттям ЗУ "Про зайнятість населення" інститут дотацій роботодавцю 

замінено на компенсацію фактичних витрат нарахованого єдиного внеску за умов 

працевлаштування на нове робоче місце молоді зі статусом безробітного (ст. 26). Вказана 

норма прийнята з метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць 

та працевлаштування на них молоді (п. 3, ст. 15). 

Окрім того, статтею 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні" передбачено державна гарантія працездатній молоді на рівне з 

іншими громадянами право на працю. Держава забезпечує працездатній молоді надання 

першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення 

навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, 

завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі 

строкової військової або альтернативної (невійськової) служби. Дворічний строк першого 

робочого місця обчислюється з урахуванням часу роботи молодого громадянина до 

призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу. 

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити такий висновок. Державні гарантії з 

питань працевлаштування молоді сьогодні врегульовані чинним законодавством. Проте, 

аналіз законодавства за останні десять років показав, що  законодавча та соціальна 

політика держави в сфері рухається в бік зменшення державних гарантій як для молоді, 

що шукає роботу вперше, так і для роботодавців, які готові брати таких працівників на 

роботу на офіційній основі. 

 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Москалець І.М. 

здобувач кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної 

діяльності Національного університету ДПС України 

 

Кожний вид державної діяльності пов'язаний з певними зовнішніми проявами та 

регулюється певними правовими нормами. Державна влада не може реалізовуватися сама по 

собі, а завжди втілюється в певних діях державних органів. Саме зовнішньо виражені дії 

органів виконавчої влади виражаються у формах управління. Визначення форм відіграє 

важливу роль у визначенні загальних засад державного управління. 

Термін «форма» означає зовнішній вияв певного змісту  [1, с.199], а  форми 

управління – зовнішня виражена дія, а саме волевиявлення суб'єкта управління, здійснене у 

рамках режиму законності та його компетенції для досягнення управлінської мети [1, с.201].  

Форми розвитку адміністративно-правового забезпечення не можна відокремлювати 

від форм регулювання інших галузей у державі.  

Форми розвитку адміністративно-правового забезпечення інноваційної діяльності – це 

прийняття рішення органами забезпечення інноваційної діяльності в межах їх компетенції, 

які забезпечать розвиток інноваційної діяльності в державі. 

На нашу думку, формами які забезпечать розвиток інноваційної діяльності в Україні 

слід виділити – планування (довгострокове, середньострокове і короткострокове), 

програмування і прогнозування. 

Найповажніше місце серед перелічених форм адміністративно-правового 

регулювання інноваційної діяльності займає планування, як форма забезпечення, що 

передбачає визначення цілей, складання планів та їх реалізацію на основі наукового 

передбачення, обґрунтування. Планування інноваційної діяльності можна розглядати як на 

рівні держави (макрорівень), так і на рівні інноваційних підприємств (мікрорівні). 

Планування реалізується через складання програм розвитку інноваційної діяльності, 

які відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
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Україні» бувають довгострокові, середньострокові та короткострокові. Прикладами таких 

програм є: Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в 

Україні від 02.02.2011 № 389; Про схвалення Концепції реформування державної політики в 

інноваційній сфері: від 10.09.2012 р. № 691-р; Про стратегію економічного та соціального 

розвитку України «Шляхи європейської інтеграції» на 2004-2015 роки від 28.04.2004 р. № 

493/2004; Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України від 

13.07.1999 р. № 916-ХІV; Державна цільова програма розвитку системи інформаційно-

аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану 

інноваційного розвитку економіки від 07.08.2008 р. №439;  Державна цільова економічна 

програма ―Створення в Україні інноваційної інфраструктури‖ на 2009-2013 роки від 

14.05.2008 № 447 та інші. 

На нашу думку, для  держави вкрай важливим є розроблення довготермінових 

програм регулювання інноваційної діяльності, адже саме такі програми зможуть забезпечити 

всебічний аналіз інформації, посилаючись на зворотній зв'язок та стабільність системи. Саме 

такі програми зможуть забезпечити сталий економічний розвиток, адже розробляються вони 

на основі науково-прогнозного аналізу світових тенденцій науково-технологічного розвитку, 

враховують всі сторони національного інноваційного потенціалу. Реалізовувати такі 

програми слід покласти на центральні органи державної влади в інноваційній сфері, а саме: 

Кабінет Міністрів України, Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади 

у сфері інноваційної діяльності, органи місцевого самоврядування, які мають певні 

повноваження і відповідальність.    

Середньострокові є програми можуть передбачити лише шляхи оновлення певної 

сфери, формуються на підставі стратегічних напрямів, як спосіб конкретизації та розробка 

методів виконання довгострокових програм. 

Короткострокові програми та стратегії в нашій державі фактично не мають ніякого 

сенсу. Адже інноваційна діяльність – це діяльність з довгостроковим виконанням, і за рік 

реалізувати програми розвитку фактично неможливо. Причин цьому безліч – це і нестабільна 

політична ситуація в країні, неможливість здійснення фінансування державою, відсутність 

програм залучення додаткових інвестиційних коштів для інноваційних підприємств. Такі 

програми доцільно використовувати як конкретизація довгострокових чи середньострокових 

стратегій розвитку.  

Отже, аналізуючи і досвід іноземних країн з розвиненою економікою 

адміністративно-правове забезпечення інноваційної діяльністі має відбуватися на основі 

визначення головних пріоритетів довгострокової, виваженої, проаналізованої стратегії, 

узгодженої з головними напрямами інноваційних процесів. 

Серед плюсів довгострокового планування можна назвати і те, що таке планування 

дає змогу «виживати» національній інноваційній сфері в складних умовах, які можуть 

виникнути в державі у будь-який час. 

Основними засобами реалізації планування є науковообґрунтована промислова, 

інноваційна, структурна, податкова, фінансово-кредитна, регіональна, амортизаційна та інші 

форми політики, які послідовно впроваджуються.  

Прогнозування є однією з найважливіших форм розвитку адміністративно-правового 

забезпечення інноваційної діяльності. Його доцільно використовувати як інформаційне 

середовище для формування державних науково-технічних пріоритетів та розробки науково-

технічних програм. При реалізації такої форми регулювання необхідно погодження 

напрямків розвитку всіх галузей національної економіки за певний період та у визначеному 

регіоні.  

На нашу думку, складаючи програми інноваційного розвитку компетентні органи 

державної влади повинні враховувати ряд факторів – політична та економічна ситуація, що 

склалася на день розроблення програми чи стратегії; пріоритети та механізми інноваційної 

діяльності; розвиток інноваційної діяльності в регіонах; рівень самостійності інноваційних 

підприємств; енергозабезпеченість та ресурсозабезпеченість регіонів, а також необхідність 

формування інноваційного потенціалу та можливість його ефективного використання. 
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Іншою формою розвитку адміністративно-правового забезпечення інноваційної 

діяльності, яка ефективно використовується та нерозривно пов’язана з прогнозуванням та 

плануванням є програмування. 

Програмування інноваційної діяльності передбачає проведення всебічного аналізу її 

стану, виявлення проблем в цій сфері та розроблення окремих стратегічних програм. Така 

форма розвитку інноваційної діяльності здійснюється, як правило, на основі 

загальногосподарських інноваційних програм, що розраховані на довгострокове виконання 

(10-20 років). Реалізації такої форми розвитку можуть передувати проведення планування та 

прогнозування. 

Програмування, як форма регулювання, проводиться на національному рівні, та є 

запорукою формування ефективної національної інноваційної системи. Програмування має 

системний та, як правило, комплексний характер, що і забезпечує комплексний розгляд 

певної проблеми та порядок її вирішення.  

Програмування здійснюється на перспективу, тобто реалізацією цієї форми 

адміністративно-правового забезпечення передбачає довгостроковий термін виконання та 

передбачає не лише аналіз наявного рівня інноваційної діяльності певного підприємства, а й 

враховує структурні, виробничі, технічні, економічні та наукові зміни, що можуть статися у 

майбутньому.  

Форми адміністративно-правового забезпечення можуть також впливати і на 

інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Це здійснюється шляхом інформування 

суб’єктів інноваційної діяльності про проведення або планування складання певних програм, 

порядок реалізації цих програм. Це надає можливості для більшої обізнаності населення та 

суб’єктів інноваційної діяльності про проведення органами державної влади та місцевого 

самоврядування різних дій щодо запровадження інновацій у виробництво і як результат, це 

може привести до збільшення фінансування у вигляді надходження інвестицій для реалізації 

цих програм чи концепцій. 

Під методом зазвичай розуміють спосіб або засіб досягнення поставленої мети, 

адміністративно-правове забезпечення інноваційної діяльності – це регламентована нормами 

адміністративного права діяльність органів державної виконавчої влади, які мають 

повноваження щодо регулювання інноваційної сфери, що спрямована на створення 

необхідних законодавчих та інших умов, гарантій належного функціонування відносин у 

сфері інноваційної діяльності. 

Аналіз досвіду розвинених країн,  дав можливість нам прийшти до висновку, що 

методами розвитку адміністративно-правового забезпечення є: державне фінансування, 

кредитування, лізинг, страхування венчурного підприємництва, спільне інвестування 

інноваційних підприємств, також проведення ефективної податкової політики, 

амортизаційне стимулювання інноваційної активності, удосконалення способів захисту 

інтелектуальної власності, орієнтація на розвиток інноваційної діяльності серед суб’єктів 

малого підприємництва, зовнішньоекономічна політика. 

Одним із основних методів адміністративно-правового забезпечення інноваційної 

діяльності слід назвати податкове стимулювання, розвиток такої податкової системи, яка б 

змогла забезпечити розвиток суб’єктів інноваційної діяльності. Серед методів податкового 

стимулювання, які активно застосовуються за кордоном можна назвати:  

- надання знижок на податок на прибуток для підприємств, що займаються 

інноваційною діяльністю. При цьому, такі пільги доцільно надавати не тільки великим 

інноваційним підприємствам, але й малим суб’єктам цієї діяльності; 

-  оподаткування прибутку інноваційних підприємств за заниженими ставками. 

Така система працює як метод заохочення до заняття інноваційною діяльністю суб’єктів 

малого підприємництва; 

-  надання «податкових канікул» на декілька років на прибуток, отриманий від 

реалізації інноваційних проектів. Такий метод надає додаткові кошти для розвитку 

інноваційної діяльності на підприємствах;  
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- пільгове оподаткування дивідендів фізичних та юридичних осіб, що отримані 

від акцій інноваційних організацій. Це надає можливість залучення інвестиційних коштів для 

фінансування інноваційних проектів та програм. 

Державне фінансування найефективніше, на наш погляд, здійснювати у вигляді 

субсидіювання, що активно застосовуються в європейських країнах. Так, у Німеччині 

компаніям надаються субсидії, що не оподатковуються податком на дослідні роботи, у 

розмірі від 7 до 15 %, якщо проект пов'язаний з вишукуванням нових джерел енергії. 

Субсидії мають надаватися спеціальними науковими організаціями, які безпосередньо 

займаються розвитком інноваційної діяльності в Україні, її інфраструктури, розробляють 

програми збільшення фінансування інноваційної діяльності. Серед таких українських 

організацій можна назвати Український венчурний фонд та Фонд підтримки малого 

інноваційного бізнесу, які були створені за ініціативою Державного агентства з питань 

науки, інновацій та інформатизації. Зазначені організації у своїй діяльності використовують 

бюджетні кошти на розвиток інноваційної діяльності, але жодна з цих установ не надає 

субсидії та не розглядає такий вид здійснення фінансування інноваційних проектів.  

Такі методи розвитку адміністративно правового забезпечення інноваційної 

діяльності як податкове стимулювання та субсидії (які застосовується як різновид такого 

методу) повинні будуватися таким чином, щоб забезпечити цілеспрямоване їх використання 

та розвиток пріоритетних  напрямів інноваційної діяльності в країні. 

Наступним методом розвитку адміністративно-правового забезпечення інноваційної 

діяльності є прискорена амортизаційна політика. Такий метод застосовують більшість 

розвинених країн у світі з метою збільшення швидкості оборотності устаткування відповідно 

до вимог інноваційного розвитку. Уряди багатьох європейських країн, таких як Німеччина, 

Італія, Франція, дозволяють списувати устаткування та інші елементи основного капіталу ще 

до закінчення строку їх експлуатації. У Японії дозволяється списання устаткування та нових 

механізмів ще у перший рік їх експлуатації для наукомістких галузей. 

Податковий кодекс України визначає амортизацію як систематичний розподіл 

вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, 

протягом строку їх корисного використання (експлуатації) [3]. 

На сьогодні строк амортизації встановлюється відповідно до ст. 145 Податкового 

кодексу України та становить від 2 років для машин та іншого устаткування до 20 років для 

споруд. Але в умовах активного розвитку техніки та розвитку ІТ-технологій 2 роки для 

техніки на підприємствах є досить великий термін. Оновлення устаткування слід проводити 

не рідше разу на рік – саме така політика може дати позитивні результати для економіки 

країна. 

Така амортизаційна політика України, яка існує, призводить до старіння виробництва, 

а отже до зменшення інноваційної потужності підприємств. Як результат цього – Україна не 

може на світовому ринку конкурувати з товарами інших країн, адже на крок завжди позаду 

розвинених країн. 

Аналізуючи наявну законодавчу базу України щодо амортизаційної політики можна 

прийти до висновку, що вона аж ніяк не сприяє ефективності виробництва та збільшенню 

прибутковості роботи підприємств. Це призводить до повільного оновлення основних 

активів підприємств, а отже до повільного запровадження науково-технічного прогресу на 

підприємствах. 

Одним із найдосконаліших методів розвитку адміністративно-правового забезпечення 

інноваційної діяльності можна назвати способи захисту прав інтелектуальної власності. 

Інноваційна діяльність розглядається як складова інтелектуальної власності, адже розроблені 

інноваційні проекти є об’єктами інтелектуальної і можуть по праву керуватися способами 

захисту передбаченими у цивільному, адміністративному та кримінальному законодавстві 

України. Крім того, щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності існує ціла низка 

міжнародних договорів та угод підписаних та ратифікованих Україною. 

Способи захисту прав інтелектуальної власності  передбачаються у 

адміністративному, цивільному, кримінальному праві України.   
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Серед методів розвитку адміністративно-правового забезпечення, які активно 

застосовуються іноземними країнами та про який не раз зазначалося у роботі – це орієнтація 

на розвиток інноваційної діяльності суб’єктами малого підприємництва. 

Результати досліджень науковців щодо внеску малих підприємств у процеси 

стабілізації достатньо високі. Це відбувається завдяки тому, що саме малий бізнес застосовує 

інновації у своїй діяльності з метою удосконалення власного виробництво, збільшення 

обсягів продукції, та отримання максимального прибутки від цієї діяльності; саме суб’єкти 

малого бізнесу відіграють значну роль у виникненні та становленні перспективних галузей 

економіки;  навколо суб’єктів малого бізнесу виникають великі корпорації, які і визначають 

темпи розвитку економіки. Всі ці причини дають можливість визначити, що саме малий 

бізнес найбільш схильний до інноваційної активності. 

При реалізації вказаних методів розвитку адміністративно-правового забезпечення 

інноваційної діяльності головну роль відіграє внутрішня та зовнішня політика держави. 

Наявність ефективної законодавчої бази та системи органів управління інноваційною 

діяльністю є основною передумовою для здійснення забезпечення інноваційної діяльності в 

Україні. 
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ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Рибак Ю.М. 

Курсант 2-го курсу 126 навчальної групи 

Академії Державної пенітенціарної служби  

Науковий керівник доцент, к.ю.н., майор вн. служби Ткаченко О.Г. 

 

Державна служба в Україні – це професійна діяльність державних службовців з 

підготовки пропозицій щодо формування державної політики у сфері внутрішнього 

публічного управління, забезпечення її реалізації через виконавчо-розпорядчу діяльність та 

надання адміністративних послуг. 

Державна служба є організаційно-правовим явищем з характерним змістом та 

особливостями. В усіх випадках службова діяльність пов’язана з трьома елементами:  

1) запровадженням служби (установлення посад, їх кількості), правовим 

урегулюванням порядку проходження тощо;  

2) організацією виконання повноважень, здійсненням управління відповідними 

об’єктами;  

3) вирішенням внутрішньоорганізаційних питань службової діяльності в певному 

органі чи організації (взаємовідносини між структурними підрозділами та службовцями). 

Норми адміністративного права в комплексному правовому інституті державної 

служби становлять основну частину. Ними регулюються найважливіші організаційні 

елементи державної служби – правовий статус посади в державних органах та їх апараті, 

статус державного службовця та посадової особи, категорії посад і ранги посадових осіб, 

вимоги до державних службовців, порядок проходження державної служби, організація 

управління державною службою, проведення атестації державних службовців, 

адміністративна і дисциплінарна відповідальність державних службовців та інше. 

В умовах сьогодення проходить небезболісне удосконалення законодавства у сфері 

державної служби. Уведення в дію прийнятого 10 грудня 2015 року  Закону України № 889-
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VIII «Про державну службу» який прийде на заміну Законам 1993 і 2011 років  відбудеться 

01 травня 2016 року 

Даний Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення 

публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян 

державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок 

реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на 

їхніх особистих якостях та досягненнях. 

Необхідність прийняття Закону обумовлена також принциповими новаціями, якими є: 

розмежування політичних та адміністративних посад, врегулювання статусу державного 

службовця, конкурсних процедур добору на державну службу, в тому числі на посади 

вищого корпусу державної служби, гарантування рівного доступу до державної служби, 

поєднання системи винагород з оцінкою роботи, надання пріоритету кар’єрній службі, 

посилення персональної відповідальності за виконання обов’язків, створення умов прозорої 

діяльності державних органів та гідної оплати праці державних службовців на основі 

обґрунтованої моделі з мінімальним впливом суб’єктивізму та проходження служби 

виключно на основі особистих якостей та досягнень (заслуг). 

Впровадження вищенаведених новацій матиме наслідком централізацію державної 

служби, посилення ролі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

питань державної служби, а також його територіальних органів з метою реалізації єдиної 

державної політики та контролю за дотриманням нового законодавства у сфері державної 

служби на усій території України.  

Проект Закону розроблено з метою встановлення нових правових та організаційних 

засад державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності на благо 

держави й суспільства, а також для гарантування реалізації громадянами України права 

рівного доступу до державної служби.  

Законом передбачається створення правових передумов для підвищення престижності 

державної служби, врегулювання статусу державного службовця, рівного доступу до 

державної служби, запровадження прозорого механізму прийняття на державну службу, 

створення Комісії з питань вищого корпусу державної служби, введення в дію ефективного 

механізму запобігання корупції, а також підвищення рівня соціального та матеріального 

захисту державних службовців. 

Законом пропонується визначити основи державної служби, умови вступу на 

державну службу, порядок її проходження та припинення, правовий статус державних 

службовців, засади їх соціального і правового захисту. 

Наведені завдання послідовно розв'язуються у положеннях законопроекту, якими 

передбачається створення правових передумов для: 

- підвищення престижності державної служби; 

- врегулювання статусу державного службовця; 

- підвищення якості послуг, які надають державні службовці; 

- введення в дію прозорого механізму прийняття на державну службу; 

- створення політично нейтрального інституту державної служби; 

- введення в дію ефективного механізму запобігання корупції; 

- створення умов прозорої діяльності органів державної влади; 

- підвищення  рівня соціального та матеріального захисту державних службовців. 

Реалізація запропонованого проекту Закону не призведе до додаткових витрат з 

Державного бюджету України. 

Прийняття нового Закону «Про державну службу» сприятиме комплексному 

реформуванню державного управління та створенню в Україні професійної, політично 

нейтральної та ефективної державної служби. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ 

Серкін К.Ю., 

адвокат  

 

Право на укладення спадкового договору вперше в Україні було закріплене новим ЦК 

України (2003р.). Ним передбачено сім статей глави 90 (1302-1308), якими визначається: 

поняття спадкового договору, сторони у договорі, його форма, обов'язки набувача у 

договорі, особливості участі у договорі подружжя, забезпечення його виконання та 

розірвання договору. 

Згідно зі ст. 1302 ЦК України, за спадковим договором одна сторона (набувач) 

зобов'язується виконати розпорядження другої сторони (відчужувача), а у разі його смерті 

набуває право власності на майно відчужувача [1].  Відчужувачем у цьому договорі може 

бути будь-яка дієздатна фізична особа, у тому числі подружжя, або одне із них. Набувачем 

майна після смерті відчужувача може виступати як фізична, так і юридична особа, які є 

учасниками цивільних відносин. 

Спадковий договір має своїх прихильників і противників. Дискусії виникають щодо 

встановлення законодавством інституту вчинення спадкового договору, визначення поняття 

спадкового договору і його правових наслідків. Спірним в юридичній літературі виявилось, 

зокрема, питання належності спадкового договору до одностороннього чи двостороннього 

правочину. 

Автори науково-практичного коментарю до Цивільного кодексу України (за 

редакцією В.М. Косача) вважають спадковий договір «одностороннім договором, оскільки 

обов'язки має лише одна сторона - набувач» [3]. Укладачі коментаря до ЦК України (за 

редакцією Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко) навпаки, стверджують, що спадковий договір є: 

«двостороннє зобов'язання, дія якого характерне волевиявлення двох сторін, заснованих на 

диспозитивних засадах» [4]. 

Укладачі науково-практичного коментаря ЦК України 2005 р. за редакцією О.В. 

Дзери, Н.С. Кузнєцової, В. В. Луця знаходять у спадковому договорі взагалі ознаки двох 

правочинів - двостороннього та одностороннього. Мовляв, якщо враховувати поняття та 

види правочинів, визначених у ст. 202 ЦК, - це двосторонній правочин. «У той самий час 

цей двосторонній правочин є одностороннім договором (ч. 2 ст. 626 ЦК), оскільки лише на-

бувач зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони» [3]. 

Специфічні поняття одностороннього договору передбачені ч. 2 ст. 626 ЦК України. 

Згідно з цією нормою, договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок 

перед другою стороною вчинити певні дії або утриматись від них, а друга сторона 

наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої 

сторони. 

Не можна залишати поза увагою і коментарі у деяких наукових виданнях, де 

встановлюється вкрай негативне ставлення до самого факту появи у спадковому праві --  

інституту спадкового договору [2]. 

Зокрема, укладачі відомого підручника «Цивільне право України» (2-е видання, 2005 

р.) стверджують, що спадковий договір нібито «обмежує можливість відчужувача 

розпоряджатись за життя своїм майном...», «обмежує обсяг цивільної правоздатності 

особи...» (ст. 27 ЦК України), а договір «...є недійсним з моменту його укладення...» [1]. 
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Отже, на думку укладачів підручника, так званий спадковий договір «розхитує» 

основні принципові положення цивільно-правових відносин, створює загрозу його 

недійсності з початку його вчинення. 

Хибність такої логіки коментованих вище норм спадкового договору не викликає 

сумніву. Відповідно до відомих положень цивільного законодавства, власник володіє, 

користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Він має право вчиняти 

щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Спадковий договір - це один із спо-

собів розпорядитись своїм правом власника. 

Відповідно до вимог ст. 627 ЦК України, сторони є вільними в укладенні договору, 

визначенні умов договору та виборі контрагента. Вчинення в установленому законом 

порядку спадкового договору не розхитує принципи цивільно-правових відносин і не 

позбавляє цивільної правоздатності будь-яку сторону в договорі, а навпаки, розширює 

свободу вибору фізичної особи щодо розпорядження за життя своїм майном. 

Взамін за свою доброчинність власник хоче мати гарантоване задоволення своїх 

інтересів шляхом покладання певних обов'язків на особу, яка згодна їх виконувати - це 

можуть бути послуги (допомога) інтелектуального і матеріального характеру. 

Апологічним є також переконання укладачів про те, що спадковий договір «являє 

собою спробу позбавити певних спадкоємців права одержати так звану обов'язкову частку» 

[2]. 

Такі сентенції не узгоджуються з тим, що право на спадкування і, зокрема, на 

«обов'язкову частку» виникає тільки після смерті спадкодавця і лише на те майно, яке є його 

власністю на момент відкриття спадщини. За час свого життя фізична особа є учасником 

цивільних правовідносин і має право вчиняти будь-які правочини, які не заборонені законом. 

Отже, спадковий договір не порушує прав інших осіб, не суперечить загальним 

засадам цивільного законодавства і розкриває нові можливості здійснення прав власника 

щодо розпорядження своїм майном. 
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ЮРИДИЧНИ АСПЕКТИ ЛІКАРСЬКОЇ ПОМИЛКИ 
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Лікарська помилка - проблема досить актуальна, як у медичній, так і у юридичній 

літературі. 

Серед соціальних наук жодна не має такий нормативний вплив безпосередньо на 

практику, як медицина, де лікарська діяльність безпосередньо пов'язана з особистими 

якостями лікаря. Робота лікаря пов'язана з  вищими соціальними цінностями, якими є життя 

й здоров'я людини. 

На підставі отриманих даних про стан хворого, його захворювання,  лікар може 

визначити ступінь повноти своїх знань у цій області медицини,  доцільність 

використовуваних методів дослідження, правильність вибору лікарських препаратів.  

При сумлінному відношенні лікаря до своїх професійних обов'язків, неправильне 

лікування може бути викликано помилковим діагнозом, а при правильному діагнозі - 

недосвідченістю лікаря або відсутністю необхідних інструментів, лікувальної апаратури та 

медичних  препаратів. 
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Недосвідченість лікаря обумовлюється головним чином відсутністю в нього 

достатньої лікувальної практики, хоча він може мати необхідні теоретичні знання, які не 

закріплені й не перевірені на практиці. 

У випадку смерті хворого в систему елементів, що несуть інформацію про якість 

професіоналізму медичного працівника, включається патологоанатомічна служба. 

Патологоанатомічне розкриття допомагає встановлювати збіг або розбіжність клінічного й 

патологічного діагнозів, виявити дефекти в обстеженні хворого й проаналізувати методи 

консервативного або оперативного лікування [1].  

Є й інша сторона підвищеної уваги медиків до професійних помилок. Вона 

пояснюється необхідністю усвідомити й у певній мірі уточнити кордони допустимих у 

практичній медицині помилок, неминучих на тій або іншій стадії лікарської діяльності. В 

області судової медицини ця проблема виникла у зв'язку із прагненням відмежувати так звані 

лікарські помилки від правопорушення, вчиненого медичним працівником.  

Якщо розглядати лікарську помилку в плані юридичної відповідальності, то сама по 

собі вона не може служити ні підставою відповідальності, ні обставиною, що виключає її.  

Помилка в сфері лікарської діяльності – це неналежне виконання медичних обов'язків, 

невідповідність медичного лікування належному, тобто невиконання відповідного 

юридичного обов'язку. Отже, з погляду правових явищ, лікарська помилка – це протиправна 

дія (бездіяльність) – не виконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним 

працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них 

ставлення; настання тяжких наслідків для хворого.   В силу цього лікарська помилка сама 

пособі не може бути підставою для відповідальності. Відомо, що помилка може бути 

викликана різними факторами, і в цьому плані вона виступає разом із виною або без вини. 

Виступаючи разом із виною, лікарська помилка є підставою відповідальності. Відсутність 

провини в лікарській помилці виключає відповідальність.  

Можна зробити висновок, що медики, говорячи про лікарську помилку, мають на 

увазі невинну помилку, або, точніше, відсутність провини у протиправній медичній 

діяльності, що викликала негативні наслідки. 

Невиконання професійних обов'язків означає, що медичний або фармацевтичний 

працівник не вчиняє ті дії, які він в силу виконуваної роботи зобов’язаний був вчинити. 

Неналежне виконання професійних обов'язків має місце в тому разі, коли медичний 

працівник виконує свої обов'язки не в повному обсязі, недбало, поверхнево, не так, як цього 

вимагають інтереси його професійної діяльності. 

Чинним Кримінальним кодексом передбачена стаття (ст. 140 КК) про неналежне 

використання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. За цією 

статтею можуть кваліфікуватися, зокрема, такі діяння: несвоєчасний або неправильний 

діагноз захворювання, залишення хворого без належного медичного догляду, залишення 

сторонніх предметів в організмі хворого під годину хірургічної операції, застосування 

неправильного лікування, недостатній контроль за медичною технікою, невиконання 

медсестрою вказівки лікаря щодо застосування до хворого ліків чи процедур тощо. 

Оскільки диспозиція ч. 1 ст. 140 КК має бланкетний характер, у кожному 

конкретному випадку має встановлюватися, які саме професійні обов'язки покладали на 

винну особу і які з цих обов'язків не виконані взагалі або виконані неналежним чином, а 

також вимоги яких конкретно нормативних актів (інструкцій, правил тощо) порушено 

винним [2].     

Помилкові, але сумлінні дії лікаря, через відсутність провини з його боку, принципово 

відрізняються від недбалого й халатного відношення до хворого. Якщо за перші лікар не несе 

ніякої кримінальної відповідальності, то недбалі або халатні дії можуть стати предметом 

судового розгляду.  

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов'язані з невиконанням чи неналежним 

виконанням медичним працівником своїх професійних обов'язків, а настали в наслідок інших 

обставин, наприклад, запізнілого звернення за медичною допомогою, або в результаті 

відсутності на даний час науково-обгрунтованих методів лікування тієї чи іншої хвороби, а 

також відмова від лікування самих хворих чи їх родичів, відповідальність виключається.  
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Правильне встановлення основного захворювання може ускладнюватися різними 

станами хворого або супутніми захворюваннями. Так, сильне алкогольне сп'яніння осіб, що 

одержали ушкодження черепа, ускладнює неврологічне обстеження й розпізнавання травми. 

 Помилкова діагностика обумовлюється нерідко самими хворими, які можуть 

протидіяти дослідженню, відмовлятися від біопсії, від госпіталізації.  

Одночасно з поняттям «лікарська помилка» як в медичній, так і в юридичній 

літературі використовується поняття «нещасний випадок».  

Інтерес у цьому плані представляє наступний випадок. При знеболюванні розчином 

новокаїну ясна навколо хворого зуба, що підлягає видаленню, через кілька хвилин у хворої 

з'явилися судороги, пропав пульс, зупинилось дихання. Незважаючи на вжиті заходи, хвора 

померла. За даними судово-медичного дослідження, причиною смерті є анафілактичний шок 

(підвищена чутливість до знеболювального), що розвився в результаті несприйняття 

організмом новокаїну.   

У цьому випадку, лікарська діяльність здійснювалася належним чином, однак в хід 

цього нормального процесу втрутився випадковий фактор, що перебував в необхідному 

причинному зв'язку зі смертю хворого. З лікарською діяльністю цей фактор знаходиться в 

причинно-випадковому зв'язку й тому не охоплюється передбаченням. Він наступає раптово, 

а тому стає невідворотнім для лікаря. 

Питання про можливість або неможливість передбачення, тобто вини, виникає лише 

тоді, коли лікування було неналежним, протиправним. Можливість або неможливість 

запобігти настанню негативних наслідків - це умова, що пов'язана із правовою оцінкою 

бездіяльності. 

У медичній діяльності істотне значення мають не тільки високі професійні якості, але 

й моральний рівень медичних працівників. Говорячи про важливість регулятивної 

властивості моральних норм, їх неможна протиставити правовим нормам. Функціонуючи в 

системі медицини, моральні правові норми становлять основу нормативного змісту медичної 

деонтології, є однією з гарантій належної медичної допомоги. 
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В Україні поняття «волонтерство», «волонтерські організації», «волонтерський рух» 

для позначення важливого значення соціально-політичного життя суспільства дедалі стрімко 

набувають масового поширення.  

У нашій країні велика кількість небайдужих людей які готові присвятити себе 

допомозі іншим людям. Вони долучаються до роботи соціальних проектів, громадських і 

благодійних організацій, акцій допомоги, програм обміну волонтерами, молодіжних партій 

тощо. Однак до рівня розвитку волонтерства чи якості роботи громадських організацій в 

західноєвропейських державах, Австралії, Канада, США ще залишається багато працювати 

для досягнення їхнього рівня. 

Не всі взмозі надати матеріальну допомогу або допомогу у вигляді техніки, 

устаткування, продуктів харчування тощо.  Це пов’язано як із політико-економічними 
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обставинами України, так і історичними, ментальними. Але є серед нас ті, хто немає 

можливості, але має велике бажання допомогти іншим. 

19 квітня 2011 року був прийнятий Закон України «Про волонтерську діяльність» 

який свідчить про визнання державою волонтерського руху як підвалини громадянського 

суспільства, виводить його на якісно новий рівень, посилює законодавчу базу щодо 

організації діяльності волонтерів [1]. Але сам законопроект є доволі нейтральним, потребує 

внесення змін і доповнень до діючого законодавства. 

 Основними недоліками є: 

1. Волонтер який не досяг 18 років не має права займатися волонтерською діяльністю, а це 

обмежує права учнів шкіл долучатися до волонтерської діяльності, саме  в цьому віці 

формується особистість.   

2. Волонтерська організація зобов’язана застрахувати волонтера відповідно до Закону 

України "Про страхування", а це покладає на організацію додаткові матеріальні витрати без 

диференціації такої необхідності відповідно до видів діяльності. 

3. Волонтери надають волонтерську допомогу на підставі договору з волонтерською 

організацією, тобто допомога, яку волонтер надаватиме з власної ініціативи іншій організації 

чи особі, не вважатиметься волонтерською. 

4. Закон не надає жодної допомоги чи підтримки для волонтера, таких як, пільг під час 

вступу до вищого навчального закладу (як це є в інших країнах), зарахування волонтерської 

діяльності до навчально-виробничої практики тощо. 

 5 березня 2015 року був прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких 

законів України (щодо волонтерської діяльності)". В цьому Законі вдалося узгодити і 

врахувати інтереси всіх волонтерських ініціатив та організацій, які залучають до своєї 

діяльності волонтерів. Закон наблизив українське волонтерство до кращих світових 

стандартів. І це суттєвий крок до встановлення партнерських стосунків між добровольчим 

рухом в Україні і державою [2]. 

Що ж стосується нового Закону про волонтерську діяльність, то основне - 

це скасування бюрократичних перепон для волонтерів. Відтепер, щоб допомагати людям, не 

потрібно отримувати дозвіл в Міністерстві соціальної політики та обов’язково укладати 

угоду з волонтерською організацією. При цьому офіційні стосунки з організацією, яка 

залучає до своєї діяльності волонтерів, дають право на зарахування волонтерської діяльності 

до навчально-виробничої практики та відшкодування витрат, пов'язаних із волонтерством. 

Цю діяльність можна здійснювати і самостійно, без прив’язки до офіційно зареєстрованої 

організації. Але доброволець повинен повідомити отримувачів допомоги, що здійснює 

волонтерську діяльність самостійно. 

 Довгий час велись запеклі суперечки з якого віку можна починати волонтерську 

діяльність. То, відповідно до прийнятого Закону № 1408, здійснювати волонтерську 

діяльність можна і з 14 років, однак за згодою батьків. На цьому обмеженні наполягли 

представники Уповноваженого з прав дитини, аргументуючи ризиком поширення випадків 

примусової праці неповнолітніх. Щоб убезпечити життя і здоров’я дітей, новий закон 

обмежує сфери їхньої діяльності. Йдеться про те, що неповнолітні не можуть займатися 

волонтерською діяльністю в медичних закладах, для ЗСУ и та інших військових формувань, 

правоохоронних органів, органів державної влади під час дії особливого періоду, правових 

режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення АТО. 

Оскільки більша частина українських волонтерів зараз працює в зоні АТО і надає 

допомогу, ризикуючи власним життям і здоров’ям, новим Законом запроваджено новий 

напрямок волонтерської діяльності – «надання волонтерської допомоги ЗСУ, іншим 

військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії 

особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення 

антитерористичної операції» і зобов’язання держави надати одноразову грошову 

допомогу родинам волонтерів: 500 прожиткових мінімумів, якщо волонтер загинув при 

виконанні своєї місії; у разі встановлення інвалідності I групи, то виплачують одноразову 

грошову допомогу у розміри 250 прожиткового мінімумів; 200 і 150 – відповідно при набутті 

інвалідності ІІ і ІІІ груп. 

http://ufb.org.ua/aboutus/novini-forumu.htm?id=4144
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52877
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52877
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На превеликий жаль цей Закон має великий недолік, а саме документ носить 

декларативний характер і є піар-ходом влади. Єдине, що може бути позитивним в цьому 

документі — це те, що стосується витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги. А 

ось що стосується страхування життя і здоров'я, то очевидно, цей закон потрібен для того, 

щоб нагадувати людям, що вони повинні страхувати життя, якщо займаються небезпечною 

діяльністю у зоні антитерористичної операції. Отже, ніякої реальної допомоги ми від цього 

документа не побачимо.  

2 вересня 2014 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги». 

Який передбачає що суму коштів, отриманих благодійниками (фізичні особи які внесені до 

Реєстру волонтерів АТО) на банківські рахунки для надання благодійної допомоги на 

користь антитерористичної операції не включатимуться до місячного або річного 

оподатковуваного доходу платника податку на доход фізичних осіб [3]. 

Крім того, тимчасово (на період проведення АТО) без обмежень включатимуться в 

інші витрати звичайної діяльності платника податку на прибуток підприємств суми коштів 

або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (бронежилетів, касок, 

виготовлених відповідно до військових стандартів), лікарських засобів та медичних виробів, 

продуктів харчування, предметів речового збереження, технічних засобів спостереження, 

особистої гігієни, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно з 

переліком, який визначається Кабінетом міністрів України, добровільно перераховані 

(передані) для потреб забезпечення проведення АТО.  

Отже, якщо держава хоче дійсно допомогти волонтерам у здійсненні ними своєї 

діяльності, то потрібно приймати такі Закони які реально допоможуть волонтерам, а не 

стануть ще одним способом відмити кошти. 
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На сьогодні в нашій країні панує досить нестабільна економічна ситуація. Однією із 

головних проблем, які впливають і дестабілізують дане становище є військові дії  на сході 

України. Досить багато зруйновано (знищено) установ, підприємств і організацій, які є 

стратегічними об’єктами для економіки України. Але до найбільших втрат відносяться 

смерть і каліцтво громадян нашої держави, які перебувають у зоні АТО, тобто з економічної 

точки зору – людський ресурс. З метою розв’язання збройного конфлікту керівництво країни 

запровадило чимало заходів як економічного, так і правового характеру. Хоча, як ми бачимо 

не досить таки дієвих. Серед них провідне місце, за своєю значимістю, займають так звані 
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«Мінські угоди», довкола яких ведеться багато суперечок. Розглянемо більш детально 

вищезгадані документи.  

«Мінський протокол» («Мінськ-1») — це угода про тимчасове перемир'я у війні на 

сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. Учасниками мирної 

угоди, які сприяли розробці та підписанні документу є: представник ОБСЄ Посол, Другий 

Президент України, посол Росії в Україні, представники самопроголошених ДНР  та ЛНР. 

Дана угода включає в себе перелік положень, щодо припинення збройної агресії на сході 

держави. Доповненням до неї є «Меморандум про виконання положень Протоколу за 

підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи щодо кроків, спрямованих на 

імплементацію Мирного плану президента України Петра Порошенка та ініціатив 

президента Росії Володимира Путіна», який було підписано 20 вересня 2014 року тими ж 

учасниками, що і  сам Протокол.  

Розглянувши (опрацювавши) зміст даних документів, ми побачили в них декілька дуже 

вагомих протиріч, які суперечать нормам міжнародного і національного права, а саме: 

1. Сама процедура узгодження і підписання Мінських угод, статус сторін та їх 

відповідності чинному національному законодавству. Так, у Законі України «Про 

міжнародні договори» зазначається, що документи повинні проходити процес підготовки, 

узгодження, підписання чи ратифікації, а як відомо – дані дії не мали місце. Також підписи 

під ними не відповідають, знову ж таки, Закону України «Про міжнародні договори» та 

Віденській конвенції про право міжнародних договорів, в яких наголошується про те, що 

дані договори можуть підписуватись посадовими особами, які можуть укладати договори без 

пред’явлення своїх повноважень. Постає питання: «Чому саме представником від України 

виступає Другий Президент України, а не особа, яка згідно чинного законодавства має права 

це робити?» – та ще цікавіше питання: – «Які юридично-змістовні права мають терористи 

Захарченко О. В. та Плотницький І. В. щодо даного договору?» З приводу останніх хотілося 

б наголосити, що ці особи являються керівниками самопроголошених ДНР  та ЛНР – 

республік, які не визнаються світовими державами окрім Російської Федерації, тобто згідно 

міжнародного законодавства є незаконними. 

2. З правової точки зору дані документи суперечать чинному законодавству в плані 

оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, що є 

найважливішою функцією держави і закріплюється у ст.17 Конституції України. У ст.1 

Закону України «Про оборону України» міститься визначення «збройна агресія», яка 

повністю збігається із нинішньою  ситуацією на Сході країни та діям, які передували анексії 

Автономної Республіки Крим. Тобто, дані дії Росії слід кваліфікувати, як збройну агресію. 

Також законодавством України чітко прописано дії держави у разі, коли проти неї 

розгортається збройна агресія. Так, згідно вже вищезгаданої ст.1 Закону України «Про 

оборону України» у даній ситуації повинен вводитись воєнний стан. Ця стаття носить собою 

імперативний характер, тобто відхилення у виконанні даної норми є неприпустимим. Задля 

впровадження воєнного стану в ст.4 Закону України «Про оборону України» вказується 

вичерпний і комплексний перелік заходів. Слід зазначити, що законодавством України не 

передбачаються ніякі дипломатичні переговори і тим паче антитерористична операція, з 

метою припинення збройної агресії іноземної держави. Як бачимо, закон абсолютно 

повністю встановлює що потрібно робити в ситуації, яка панує на сьогоднішній день в 

Україні, але чомусь ніхто і не думає дотримуватись його чи хоча б внести зміни до нього. 

Відтворюючи хронологію подій, наступним документом, який продовжив «місію 

попередників», став «Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод» («Мінськ-2»), 

підписаний 12 лютого 2015 року учасниками контактної групи. Ця угода відрізняється від 

інших тим, що вона є більш легітимною. На початку цей документ підкріплювався 

декларацією президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини. В сучасному 

міжнародному праві поняття «декларація» носить характер політичних зобов’язань. 

Проаналізувавши дану декларацію, бачимо ніяк не міжнародно-правовий, а політичний 

характер. Тобто, в разі її недотримання, учасник, який це допустив, втрачає політичну довіру 

іншої сторони і міжнародної співдружності і ніякої відповідальності більше не несе. Але, все 

ж таки, дана угода ( як і попередні) носила суто політичний характер недовго. Все змінилося 
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17 лютого 2015 року тому, що саме в цей час ці угоди отримують вищу юридичну силу і 

покладають на Україну обов’язкові для виконання вимоги. Виходячи з цього, у разі 

недотримання положень угод ,на сторону, яка це вчинила, можуть бути накладені 

міжнародні санкції. А все тому, що через п’ять днів після укладення угоди «Мінськ-2», 

Російська Федерація, яка знаходиться у складі Ради Безпеки ООН, в найкоротші строки 

підготувала і подала на РБ ООН Резолюцію №2202 (2015), яка містить посилання на 

«Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод» та декларацію глав держав і які є 

додатком до вказаної Резолюції. Отже, з точки зору міжнародного права, дані угоди 

являються частиною резолюції РБ ООН, а у відповідності до Статуту організації резолюції є 

обов’язковими для виконання всіма її членами. Таким чином, недотримання положень 

Мінських угод тягне за собою порушення Резолюції РБ ООН, головна функція якої 

дотримання миру і безпеки. І тому вона може здійснювати будь-які дії для підтримання цієї 

функції, в тому числі застосуванням санкцій. А застосовуватись санкції, у разі невиконання 

встановлених положень, будуть до України та окремих районів Донецької і Луганської 

області (ОРДЛО). Росія ж у контексті зазначених документів згадується лише у вирішенні 

стурбованості Російської Федерації щодо Угоди про асоціацію України та Європейського 

Союзу. 

Отже, виходячи з вищеперерахованого, можна побачити всю спірність даних угод. Але 

якби-то не було, найважливішою проблемою, яку б мали розв’язати Мінські угоди – це 

припинення вбивств і каліцтв людей. Тому, що Конституція України зазначає, що людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. При цьому ми можемо бачити невтішну статистику. Як зазначав 

помічник Генерального секретаря з прав людини Іван Шимонович, під час свого виступу на 

31-й сесії Ради ООН 24 березня 2016 року, про те, що жертвами конфлікту на сході України 

стали 30 346 людей, серед яких понад 9 тисяч загинули, більше 21 тисячі отримали 

поранення, а в морзі досі залишається близько тисячі невпізнаних тіл. І досить такі болісно 

чути кожного дня у новинах про кількість поранених чи загиблих у зона АТО. Через 

недбалість вітчизняних політиків і державних службовців страждають ні в чому невинні 

люди, які втрачають своїх близьких і рідних, дім, роботу, спокій і загалом звичний для них 

ритм життя. 
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В Україні аборти офіційно легалізовані, передбачені чинним законодавством, зокрема, 

таким документом, як Основи законодавства України про охорону здоров’я, в статті 50 якого 

говориться, що аборт в Україні дозволений (за бажанням жінки) до 12 тижнів і (згідно з 

медичними чи соціальними показниками) від 12 до 22 тижнів вагітності. [ 1 ]. 

Недосконалість Кримінального кодексу України (ст. 134) очевидна. Вона не охоплює 

жодного випадку незаконного аборту, проведеного особою, що має спеціальну медичну 

освіту, якщо при цьому не було завдано суттєвої шкоди здоров'ю вагітної. Мова йде про 

випадки кримінального аборту: 1) поза закладами, що мають право на таку діяльність 

(наприклад, гінекологом-пенсіонером удома); 2) з порушенням порядку отримання дозволу 

вагітної жінки або її законного представника на таку операцію; 3) при відсутності соціальних 

або медичних показань, коли термін вагітності складає від 12 до 22 тижнів; 4) при терміні 

понад 22 тижні. Усі ці дії є не менш, а навіть більш соціально небезпечними, аніж 

передбачені у частині 1 статті 134 Кримінального кодексу України щодо проведення аборту 

особою, яка не має спеціальної медичної освіти . 

Розглядаючи випадок переривання вагітності у терміні понад 22 тижні, не можна не 

звернути увагу на той факт, що переривання вагітності без тривалого розладу здоров'я, 

безпліддя або смерті потерпілої не охоплюється статтею 134 і не підлягає під дію інших 

статей Кримінального кодексу України. Тобто такі дії не визнаються злочином, хоча 

очевидно, що вони межують зі свідомим убивством. Відмінність такого переривання 

вагітності від убивства полягає лише в тому, що плід, здатний жити у зовнішньому 

середовищі, під час позбавлення цієї можливості ще знаходиться в утробі матері.  

Отже, якщо підстав до кримінальної відповідальності у більшості випадків немає, то 

чи залишається хоча б моральна відповідальність? Жоден аборт не проходить без сліду. Це і 

не дивно. Вбивство невинної душі залишається на совісті не лише жінки (важко назвати її у 

такому випадку матір'ю), але й лікаря. 

Статистичні дані, що показують значну кількість зроблених абортів в Україні, 

переконливо свідчать про необхідність комплексного, у тому числі теоретико-правового 

аналізу ситуації, що склалась. Важливим є положення, що розкриває суть проблем, які 

виникають при здійсненні аборту. 

Першочерговим завданням є вироблення єдиних правових принципів і на їхній основі 

прийняття законодавчих актів, які б врегульовували усі сторони такої важливої проблеми як 

аборт. Без сумніву, подібні рішення повинні прийматися лише на основі попереднього 

теоретико-правового дослідження, всебічного обговорення із залученням 

лікарів, філософів, представників релігійних і громадських організацій, інших зацікавлених 

сторін. 

http://www.unian.ua/politics/959986-obse-opublikuvala-minskiy-protokol-dokument.html
http://www.unian.ua/politics/959986-obse-opublikuvala-minskiy-protokol-dokument.html
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2166(2014)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2202%20(2015)
http://www.yandex.ua/clck/jsredir?from=www.yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=982.JdmwFGFtGyNdFSxV-bDEesaop3ftRmYKfIFf4YzJqXpmj_PgGmnld-BnZa6MDiDkw5Tn6b7XCmWiZyEjul6SrONacgpETywN-a7vupk44j17zF7TCamers6pPtvedzB2.07a06a1edd0359a3e057275a54620516f14b8154&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkhxcVBQWjk1TnprSzNtMVcySFZuanZ2cUtMbW1jM2ppR0EyRFFUaXEyRGZXSkVoaHFsU3FDOTBmdk9XekpuNk5qdTFMbDZQeTB1Ty1BQmE4RjFsWDQ&b64e=2&sign=4
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Прихильники заборони абортів по різному обґрунтовують своє ствердження. Навіть, 

наводять підстави для заборони абортів в Україні на законодавчому рівні розглядаючи їх з 

різних точок зору [2].  

З погляду теорії права легальне проведення абортів є узаконеним запереченням права 

на життя – першого й засадничого з усіх основних й невідчужуваних прав людини; 

звуженням гарантованого Конституцією України ―права кожної людини на життя‖ (див. 

стаття 27 Конституції України).  

Очевидним результатом, який неминуче проявляє себе разом з накладенням заборони 

на аборти, виявляється у збільшення кількості кримінальних абортів разом з такими 

суспільно – небезпечними наслідками для репродуктивного здоров’я жінок – як безпліддя. 

Кримінальні і некваліфіковано зроблені аборти становлять особливу небезпеку: вони 

нерідко призводять до незворотних наслідків для здоров'я, вони відповідальні за більшу 

частину випадків безпліддя (внесення інфекції) і летальних випадків. Непрофесійні 

кримінальні аборти є причиною смерті 70 тисяч жінок у всьому світі щорічно.  Непрофесійні 

аборти щороку вбивають 70 тисяч жінок 

Але як можна оптимізувати існуючу ситуацію з поширеністю абортів? Очевидно, 

необхідно юридично та фактично зробити контрацепцію значно доступнішою, ніж аборти. 

Цього можна досягти зміною співвідношення вартості контрацепції та операції штучного 

переривання вагітності, просвітницькою роботою, загальнодержавними акціями проти 

абортів, упровадженням питань статевого виховання у систему шкільної освіти, залучати до 

знайомства з заходами щодо планування сім'ї усі верстви населення, перш за все, працівників 

закладів освіти усіх рівнів, забезпечити співпрацю урядових та неурядових організацій задля 

досягнення спільної мети — здорової України, окрім цього, необхідно юридично 

відрегулювати право дитини на життя (точніше, на народження), а також право батька на 

народження його дітей та розробити механізми захисту цих прав з урахуванням права жінки 

на недоторканість (але необхідно бути дуже обережним у вирішенні цих питань, щоб 

введення таких норм не призвело до дискримінації, порушення гендерної політики та 

застосування примусу щодо жінки). 

Дійсно, як показує практика, незаконні аборти є невід’ємною складовою заборони 

абортів на рівні закону. При цьому важливо пам’ятати, що аборт – це хірургічна операція і, 

як всяка операція, несе за собою той чи інший ризик. Який би не був досвідчений хірург, 

якою б технікою він не володів, нещасний випадок при аборті завжди можливий. Таким 

чином, аборт, вироблений навіть кваліфікованим хірургом в лікарняній обстановці при 

дотриманні всіх правил знезараження, може несприятливо позначитися на здоров’ї жінки. 

Однак, якщо в подібних умовах благополучний результат аборту максимально 

забезпечується, а ступінь ризику завжди буде прагнути до мінімуму, то аборт, який робиться 

поза лікувальних установ неосвіченими людьми, таємно, в антисанітарної обстановці, при 

(часто) відсутності спеціальних інструментів або ж недостатньо знезаражені інструментами, 

становить пряму загрозу здоров’ю і навіть життю жінки. 

Аборт – це основна руйнівна сила як особистості, так і суспільства. Вбивство дитини 

батьками зазвичай переходить і продовжується в етичному постійному вбивстві ними один 

одного. Згідно з біблійним світоглядом ні одна людина не повинна заробляти право 

називатися особистістю або право на шанобливе ставлення. Узаконюючи аборт, закон 

узаконив волаюче беззаконня – убивати. Тому важливо зараз відреагувати на ті речі, які 

відбуваються у нашому суспільстві. Допомогти молодому поколінню не втратити щасливе 

майбутнє, показавши альтернативу тим нормам, що існують навколо. Саме таким чином 

можна підвищити рівень народжуваності, стабільний ріст економічних показників, оскільки 

ріст виробництва і добробут залежать від народження дітей.Повернути на належний рівень 

позицію здорового способу життя, перш за все, відновивши втрачені моральні і духовні 

цінності. Найкраще боротися із проблемою тоді, коли вона ще не виникла. І саме це є нашим 

найпершим завданням. 

 

 

 

https://www.newikis.com/uk/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://www.newikis.com/uk/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://www.traducionalist.info/blog/neprofesijni_aborti_shhoroku_vbivajut_70_tisjach_zhinok/2009-10-14-232
http://www.traducionalist.info/blog/neprofesijni_aborti_shhoroku_vbivajut_70_tisjach_zhinok/2009-10-14-232
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З середини лютого 2014 р. паралельно з захватом АР Криму розпочалося 

експортування тероризму в південно-східні регіони України. В більшості областей України 

сепаратисти і терористи отримали жорсткий відсіч від громадян та правоохоронних органів. 

Однак проросійським силам вдалось шляхом терору і обману закріпитися в багатьох районах 

Донецької та Луганської областей.  

Під тероризмом розуміють суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, 

убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на 

життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою 

досягнення злочинних цілей. 

Основним законом який регулює проведення АТО є Закон України від 20 березня 

2003 р. № 638-IV «Про боротьбу з тероризмом». 

Крім того адміністративно-правове регулювання АТО здійснюється на основі законів: 

від 25 березня 1992 р. №2229-XII «Про службу безпеки України»; від 6 грудня 

1991 р. № 1934-XII «Про Збройні Сили України»; від 22 березня 2001 р. № 2331-III «Про 

розвідувальні органи України»; від 25 лютого 1992 р. № 2232-XII «Про військовий обов'язок 

і військову службу», тощо. 

Антитерористична операція проводиться за наявності реальної загрози життю і 

безпеці громадян, інтересам суспільства або держави у разі, якщо усунення цієї загрози 

іншими способами є неможливим.  

Рішення щодо проведення антитерористичної операції приймається залежно від 

ступеня суспільної небезпеки терористичного акту керівником Антитерористичного центру 

при Службі безпеки України за письмовим дозволом Голови Служби безпеки України або 

керівником координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки 

України за письмовим дозволом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки 

України, погодженим з Головою Служби безпеки України. Про рішення щодо проведення 

антитерористичної операції негайно інформується Президент України.  

При проведенні антитерористичної операції використовуються сили і засоби 

(особовий склад, спеціалісти, зброя, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв'язку, інші 

матеріально-технічні засоби) суб'єктів боротьби з тероризмом, а також підприємств, установ, 

організацій, які залучаються до участі в антитерористичній операції. 

Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї 

компетенції, є: Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній 

системі боротьби з терористичною діяльністю; Міністерство внутрішніх справ України; 

Національна поліція; Міністерство оборони України; центральні органи виконавчої влади, 

що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту 

державного кордону; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері виконання кримінальних покарань; Управління державної охорони України; 

http://ucu.edu.ua/research/con
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центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову  політику, державну 

політику у сфері державної митної справи. 

У районі проведення антитерористичної операції на час її проведення може бути 

встановлено спеціальний порядок, зокрема організовано патрульну охоронну службу та 

виставлено оточення. У районі проведення антитерористичної операції можуть вводитися 

тимчасово обмеження прав і свобод громадян. 

На вимогу керівників учасників антитерористичної операції підприємства, установи 

та організації, що знаходяться в районі проведення антитерористичної операції, частково або 

повністю припиняють свою роботу.  

У ході проведення антитерористичної операції з метою збереження життя та здоров'я 

людей, матеріальних цінностей, схилення терористів до відмови від протиправних дій, 

справляння на них стримувального впливу, з'ясування можливості припинення 

терористичного акту допускається ведення переговорів з терористами. У разі, коли мета 

переговорів з терористами не може бути досягнута через їх незгоду припинити 

терористичний акт і реальна загроза життю та здоров'ю людей зберігається, керівник 

антитерористичної операції має право прийняти рішення про знешкодження терориста 

(терористів).  

Інформування громадськості про вчинення терористичного акту здійснюють керівник 

оперативного штабу або особи, уповноважені ним на підтримання зв'язків з громадськістю. 

Забороняється поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, 

яка: розкриває спеціальні технічні прийоми і тактику проведення антитерористичної 

операції; може утруднити проведення антитерористичної операції і (або) створити загрозу 

життю та здоров'ю заручників та інших людей, які знаходяться в районі проведення 

зазначеної операції або за його межами; має на меті пропаганду або виправдання тероризму, 

містить висловлювання осіб, які чинять опір чи закликають до опору проведення 

антитерористичної операції; містить дані про предмети та речовини, які безпосередньо 

можуть бути використані для вчинення актів технологічного тероризму; розкриває дані про 

персональний склад співробітників спеціальних підрозділів та членів оперативного штабу, 

які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, а також про осіб, які сприяють 

проведенню зазначеної операції (без їх згоди).  

Антитерористична операція вважається завершеною, якщо терористичний акт 

припинено та ліквідовано загрозу життю і здоров'ю заручників та інших людей, які 

знаходилися в районі її проведення. Рішення про припинення антитерористичної операції 

приймається керівником оперативного штабу з управління цією операцією.  

Сутність адміністративно-правового режиму АТО полягає в тому, що для суб’єктів 

права створюються система обов’язків і заборон, відповідно до яких вони обмежуються діяти 

на власний розсуд. Тим самим, усі суб’єкти права, що перебувають у зоні дії режиму АТО, 

потрапляють до звуженого правового «коридору», в якому їх діяння вважаються 

правомірними, вихід же за його межі є порушенням режиму АТО і призводить до 

застосування до них заходів адміністративного примусу та юридичної відповідальності.  

Учасникам проведення АТО на Сході України протидіє строкатий склад терористів: 

 офіцери ГРУ Росії – які безпосередньо планують і координують терористичні акти, їх 

небагато кілька десятків, яке вплив їх є провідним;  найманці зі всього світу, які приїхали 

воювати за винагороду та екстремальні враження – військові «джентльмени удачі»; 

 радикальні фанати «Руського миру» - іноземці, які добровільно приїхали воювати в Україну, 

на їх думку, захищати руських від бандерівців; терористи з числа громадяни України, з 

криміногенним минулим і зомбовані пропагандою «Руського миру»  

Виходячи з того, що в ході сучасного проведення АТО боротьба ведеться не з 

простим терористам, а організованою агресією могутньої держави, протидія цьому в процесі 

АТО здійснюється усіма військовими і правоохоронними органами держави і добровольцями 

– це військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) і бійці Збройних сил, Нацгвардії, 

СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особи рядового і начальницького 

складу МВС, військовослужбовці МВС, Управління держохорони Держслужби спецзв'язку 

та захисту інформації, інших утворених відповідно з законодавством військових формувань, 
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які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, що брали участь 

в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення, а також співробітники 

підприємств, установ, організацій, які залучалися до участі в антитерористичній операції. 

Учасникам бойових дій надаються такі пільги:  1) безплатне одержання ліків, 

лікарських засобів;  2) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;  3) 75-

процентна знижка плати за користування комунальними послугами;   4) безплатний проїзд 

усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального;  

5) користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями, щорічне медичне 

обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів, першочергове 

обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова 

госпіталізація;  6) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів 

середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;  7) першочергове забезпечення 

жилою площею - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, одержання позики на 

будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель.  
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Чернігівський національний технологічний університет  

 

Земельні відносини являють собою самостійний вид суспільних відносин і мають 

суттєві особливості, які обумовлені предметом регулювання-використанням та охороною 

земельних ресурсів країни. Відповідно до ст.14 Конституції України, земля є основним 

національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави [1]. Поняття 

«земля» є ключовим не лише для Земельного кодексу України але і для усього земельно-

правового регулювання в цілому. Термін «земля» в залежності від контексту 

використовується у багатьох розуміннях: 

1) як планета 

2) як суходіл 

3) як ґрунти -верхній шар земної поверхні 

4) як економічна категорія-загальний засіб праці і основний засіб виробництва у 

сільському господарстві  

5) як територія з угіддями, якою хтось володіє, територія з певним правовим 

режимом. 

Територія є одним з обов’язкових атрибутів державності. Спираючись на цей 

постулат більшість політиків, вчених, громадських діячів дотримуються тієї думки, що 

продаж земельних ресурсів іноземцям здатна створити загрозу національній безпеці України. 

Тож питання продажу землі іноземцям є чи не найгострішим.  

http://law-property.in.ua/articles/featured-articles/330-2014-06-30-08-58-24.html
http://law-property.in.ua/articles/featured-articles/330-2014-06-30-08-58-24.html
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Воно знаходить своє відображення в працях Л. Гуцало,   Г. Яцишиної, Н. Креснікової, 

М. Федорченка, О. Янова, Е. Козловського та інших.  

Метою даної статті є дослідження особливостей продажу земельних ділянок 

іноземцям в Україні і за кордоном. 

У сільському господарстві земля виступає не тільки просторовим базисом для 

розміщення виробничих споруд, а й водночас є предметом праці, засобом праці та основним 

засобом виробництва. Особливості землі як засобу праці пов’язані з її родючістю. На відміну 

від інших факторів виробництва однією з важливих властивостей землі є її обмеженість. 

Людина не в змозі змінити її розміри по своєму бажанню. По відношенню до цього фактора 

можна говорити про закон зменшуваної віддачі. При цьому мається на увазі віддача в 

кількісному вираженні чи у прибутковості, що зменшується. Людина може впливати на 

родючість землі, але цей вплив не безмежний. За інших рівних умов, невпинне застосування 

праці і капіталу до землі, до видобутку корисних копалин не буде супроводжуватися 

пропорційним ростом віддачі [4, с.72 ].  

Подальше становлення  ринку землі може здійснюватися тільки на основі правових 

гарантій постійного розвитку інституту приватної власності на землю. Розвиток відносин 

власності на землю в Україні, як і в усьому світі, має здійснюватись у напрямку поєднання 

свободи власника з державним регулюванням земельних відносин. 

Аналіз іноземного законодавства в галузі земельних відносин свідчить про те, що 

кожна з держав обрала для себе власну позицію щодо можливості продажу земельних 

ділянок у власність іноземних держав, їх фізичних та юридичних осіб, а також осіб без 

громадянства. Це може бути як повна заборона на продаж землі згаданим суб’єктам, так і 

навпаки безперешкодне відчуження земель на користь іноземців. Продаж землі нерезидентам 

категорично заборонена в Китаї, Ізраїлі, Естонії, Румунії, Албанії, Таїланді, Індонезії. 

Яскравим прикладом країни, в якій немає жодних перешкод для придбання нерухомості 

іноземними громадянами є Німеччина. Тут іноземці можуть набувати земельні ділянки на 

загальних підставах, причому це стосується не тільки урбанізованих земель, але й земель 

сільськогосподарського призначення [5, с.112]. Проте більшість країн світу обрали так звану 

«золоту середину» – встановлення певних обмежень на продаж земельних ресурсів 

іноземним інвесторам. До таких обмежень відносяться: 

1) визначення переліку держав, громадяни (юридичні особи) яких мають право 

купувати землю на території країни-продавця.  

2) визначення категорій земель, які не підлягають продажу іноземним державам, їх 

фізичним та юридичним особам, особам без громадянства.  

3) визначення умов, за яких іноземні підприємства мають право на набуття землі у 

власність.  

4) обмеження переліку видів дозволеного використання земельних ділянок, що 

набуваються у власність нерезидентами.  

5) встановлення обмежень на обсяги земельних ресурсів, що продаються іноземним 

державам, фізичним та юридичним особам, особам без громадянства.  

6) ускладнена процедура набуття права власності на земельні ресурси іноземним 

особам та особам без громадянства, зокрема необхідність отримання дозволу вищих органів 

державної влади.  

7) необхідність мешкання в країні в на протязі певного періоду часу. Ця умова, як 

правило, стосується придбання іноземцями земель сільськогосподарського призначення.  

Ці та інші обмеження на продаж земельних ресурсів іноземцям є свого роду заходами 

державної безпеки. Умови набуття землі нерезидентами закріплюються на законодавчому 

рівні. В деяких країнах регламентація продажу землі іноземцям відбувається не тільки 

шляхом слідування букві закону, але й з урахуванням конкретних обставин кожного 

окремого випадку.  

Що стосується продажу земель у власність іноземних громадян в нашій країні, такі 

операції допускаються лише із землями несільськогосподарського призначення. Іноземні 

держави можуть купувати земельні ділянки з метою розміщення дипломатичних 

представництв та інших прирівняних до них організацій відповідно до міжнародних 
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договорів. Іноземні громадяни та особи без громадянства мають право володіти земельними 

ділянками несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого 

майна, що належать їм на праві приватної власності. Іноземні юридичні особи можуть 

набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у 

межах населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна та для спорудження 

об’єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні, а також за межами 

населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна. Обов’язковою умовою 

продажу земельної ділянки іноземній юридичній особі є реєстрація цією особою постійного 

представництва з правом ведення господарської діяльності на території України. 

Землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам, особам без 

громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам у приватну власність не 

надаються на підставі ч.5ст.22 ЗК України. Виняток із цього загального правила встановлено 

лише стосовно спадкування цих земель іноземними громадянами, а також особами без 

громадянства. Проте на підставі ч. 4 ст. 81ЗК України такі землі підлягають відчуженню. 

Така ж норма встановлена і для іноземних юридичних осіб (ч. 3ст. 82 ЗК України).У разі 

невиконання цієї вимоги настають наслідки, передбачені п.«д» ст.143 ЗК України, а саме 

право власності на земельну ділянку може бути примусово припинене. Цим підкреслюється 

особлива національна цінність даних земель, їх провідна роль для забезпечення земельних 

інтересів громадян України та інших українських власників та землекористувачів.  

Верховній Раді України потрібно прийняти законопроект , який дозволив би 

скоротити перелік документів дозвільного характеру, необхідних при здачі в оренду і 

продажу землі, що знаходиться в державній та комунальній власності.  

Продаж зазначеним суб’єктам земель, що перебувають у власності держави, 

здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України. 

Винятки становлять земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти, які підлягають 

приватизації. Їх продаж іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється 

державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Продаж 

земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади, здійснюється 

відповідною радою за погодженням з Кабінетом Міністрів України [2]. Така складна 

процедура має на своїй меті запобігти масовій скупці вітчизняних земельних ресурсів 

іноземними особами.  

Цей важіль діє лише на первинному ринку землі. Земельне законодавство України 

побудовано таким чином, що дозволяє іноземним інвесторам купувати землю на вторинному 

ринку уникаючи погодження із будь-ким. Потрібно також доповнити існуючі в Україні 

обмеження на продаж земель іноземцям, запровадивши:  

- встановлення обмежень на обсяги земельних ресурсів, що можуть бути придбані 

іноземними фізичними чи юридичними особами; 

- заборону на продаж земельних ділянок, що знаходяться на прикордонних 

територіях.  

Останнє в вкрай важливим, адже продаж іноземцям земель в прикордонних зонах 

може стати причиною появи слабоконтрольованих територій у державному кордоні. 

Отже, механізм продаж земельних ресурсів іноземцям та іноземним державам 

потребує врегулювання і вдосконалення. Необхідно не допустити необґрунтованого і 

безконтрольного продажу земельних ділянок, заповнити всі прогалини стосовно даного 

питання. Розширити вітчизняний перелік обмежень на продаж землі іноземцям, а саме 

запровадити погодження з відповідним органом державної влади чи органом місцевого 

самоврядування продажу земельних ділянок іноземних інвесторам на вторинному ринку 

землі; встановити обмеження на обсяги земельних ресурсів, що можуть бути придбані 

іноземними інвесторами; ввести заборону на продаж земельних ділянок на прикордонних 

територіях. 

Не забуваймо про те що земля – це скарб для людини, це головна територільно-

просторова частина навколишнього природного середовища у межах території України, 

національне багатство українського народу та основа територіальної цілісності, суверенітету 

і національної безпеки держави. 
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УПРАВЛІННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ 
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Науковий керівник викладач Пирогова В.І. 

 

Історія розвитку понять інтеграла й інтегрального обчислення пов’язана з потребою в 

обчисленні площ фігур, а також поверхонь і об’ємів довільних тіл. Передісторія 

інтегрального обчислення сягає глибокої давнини: ідеї інтегрального обчислення можна 

знайти в роботах давньогрецьких учених ЕвдоксаКнідського (бл.408-355 до н.е.) і Архімеда 

(бл.287-212 до н.е.).  

Інтеграл— центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для 

функції, визначеній на континуумі. Інтеграл у давнину був розвинений саме завдяки 

Архімеду. Саме він дав поштовх розвитку інтегралу. Він використовував інтеграл для 

знаходження площі параболи та площі круга. В геометричному вигляді інтеграл являє собою 

площу фігури, яка обмежена кривою, віссю «х» та двома вертикальними лініями – a,b.  

Факторіалом n! натурального числа n називається добуток усіх цілих чисел від одиниці 

до n. 

В сучасному світі необхідність обчислювати інтеграли та факторіали є дуже 

актуальною, наприклад: обчислення площ плоских фігур, обчислення кількості електрики та 

теплоти, обчислення відстані за відомим законом зміни швидкості, обчислення об'ємів тіл, 

застосування в економіці й техніці. 

Для того, щоб автоматизувати процес обчислення факторіалів та інтегралів - потрібна 

програма або набір програм для обчислення інтегралів різними способами і методами.  

Програма може широко використовуватися у науці та у повсякденному житті для 

складних обчислень у багатьох сферах діяльності, у тому числі і для учнів та студентів вузів 

та шкіл. Програма дозволяє практично миттєво розраховувати інтеграл заданої точності, в 

той час, як навіть із калькулятором розрахунок на папері, в залежності від методу може 

зайняти від 5-10 хвилин. 

На даний момент, програма реалізована таким чином: є два потоки, перший з яких 

періодично виконує розрахунок числа, введеного користувачем, тобто обчислює факторіал, а 

другий періодично виконує розрахунок інтеграла функції  на інтервалі 

[0;x]. Програма реалізована таким чином, що при введенні вхідних даних для розрахунку 

однієї задачі, частина програми для розрахунку іншої задачі стає неактивною. Користувач 

зможе працювати з інтегралом, обчисливши факторіал і навпаки. 

Для обчислення факторіалу та інтегралу використовуються математичні методи. 

Обчислення факторіалу реалізовано за формулою: 

 

 
 

де n – число, введене користувачем. 

Для обчислення інтегралу у програмі використано метод прямокутників. Цей метод 

передбачає використання двох формул: правих та лівих прямокутників. Інтеграл лівих 

прямокутників знаходиться за формулою: 
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Інтеграл правих прямокутників обчислюється за формулою: 

 

 
де a,b – межі інтегрування; 

n – кількість відрізків, на які поділений інтеграл (за замовчуванням у програмі 

використовується значення n=5); 

y – значення , при x = від нуля до верхньої межі інтеграла. Для 

знаходження інтегралу також необхідно знайти крок h, який обчислюється за формулою: 

 

 
 

Для більшої наочності та зручності в програмі реалізовано графічний інтерфейс.  

Оскільки за умовою, факторіал та інтеграл повинні виконуватися окремо, не впливаючи 

на результат один одного. Для цього було потрібно запрограмувати подію OnClick двох 

компонентів Button. Таким чином при натисненні на кожну з цих двох Button програма буде 

виконувати код, який записано всередині них. Для того, щоб програма виконувалась 

періодично, необхідно забезпечити введення окремих даних у потрібні компоненти програми 

для кожної із її частин. Для цього можна було використати компонент Edit (введення) і 

запрограмувати на подію OnChanche (при введенні даних) властивість Enabled (активність).

  

Практичне значення інтегралу звичайній людині не під силу зрозуміти. Але обчислення 

інтегралу широко застосовується навколо нас. Досить вагомий аргумент для всіх – це 

розрахунок руху супутника в космосі. Якщо не правильно розрахувати інтеграл – прийом 

сигналу на землі був би досить нестабільними.  

 

Список використаних джерел: 

 

1 Лафоре Р. Объектно-ориентированноепрограммирование в С++, 4-е издание: Питер, 

2004 – 922 с. 

2 Гуржій А.М., Коряк С.Ф., Самсонов В.В., Скляров О.Я. Архітектура, принципи 

функціонування та керування ресурсами IBM PC: Навч.посібник. Харків: ТОВ «Компанія 

СМІТ», 2003. – 512 с. 

3 Блок-схема [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://learnpascal.ru/vvedenie-v-

paskal/blok-sxema.html. 

4 Факторіал [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://learn.javascript.ru/task/factorial 

5 Визначений інтеграл [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://1snau.ru/viznachenij-integral. 

 

 

РОЗРОБКА ОБОЛОНКИ КЛІЄНТА СИТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Бурмака І.А., Злобін С.В., Вітер В.О. 

Чернігівський національний технологічний університет 

  

Цифрові системи відеонагляду набирають все більшу й більшу популярність. Серед них 

існують і програмні системи з відкритим вихідним кодом. Однією з таких систем є 

―ZoneMinder‖. В цій системі гарно реалізована можливість запису та аналізу рухів, проте 

існує проблема з користувацьким інтерфейсом [3]. 
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Пошуки серед існуючих графічних оболонок не привів до бажаного результату.  Найбільш 

популярними оболонками виявились Classic (а також її модифікації) та Cassandra [1]. Жодна 

зі знайдених нами оболонок не мала зручного інтерфейсу для моніторингу камер в 

реальному часі.     

Для створення нашої оболонки було проаналізовано переваги та недоліки існуючих 

оболонок та був висунутий ряд характеристик яким наша оболонка повинна відповідати. 

Недоліки існуючих оболонок для сервера zoneminder наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз оболонок ZoneMinder 

 Недоліки Переваги 

Classic -Відсутність повноекранного 

режиму 

-Відсутність можливості 

динамічного розміщення 

відеопотоків на екрані 

-Складний інтерфейс (за 

функціональними 

можливостями підходить для 

адміністрування) 

- Інтерфейс на основі 

спливаючих вікон 

- Зручне керування 

подіями 

- Авторизація 

- Можливість 

адміністрування 

- Наявність груп 

Cassandra - Відсутність повноекранного 

режиму 

- Відсутність зручної роботи з 

подіями 

- Відсутність авторизації 

- Динамічне 

розміщення 

відеопотоків на екрані 

- Одновіконний 

інтерфейс 

 

Основні характеристики розробленої оболонки: 

- Можливість авторизації 

- Динамічне розміщення відео потоків на екрані 

- Можливість перегляду в повноекранному режимі 

- Зручна робота з подіями 

- Моментальні повідомлення про події 

Базою для розробки нашої оболонки стала оболонка Cassandra оскільки в ній на 

початковій стадії реалізоване динамічне розміщення відеопотоків на екрані [2]. Серверна 

частина оболонки написана мовою PHP, на клієнтській стороні програмний код написаний 

на Javascript. Розрахунок розмірів відеопотоків відбувається на стороні сервера, що дозволяє 

зменшити навантаження на систему клієнта, проте це призводить до затримки при зміні 

розміру відеопотоків. 
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Створена нами оболонка розрахована в першу чергу на моніторинг камер в реальному 

часі. Завдяки повноекранному режиму та динамічному розміщенню відеопотоків на екрані, 

екранний простір використовується більш раціонально ніж при ручному розміщенні. При 

цьому програма враховує як кількість камер так і розміри самого екрану в конкретний 

момент часу. 

Також розроблена оболонка дає можливість у зручному режимі переглядати події та 

виконувати над ними деякі операції. Так доступна можливість пришвидшеного, 

сповільненого та покадрового переглядів, що дозволяє оперативно опрацювати виявлену 

подію та прийняти необхідні заходи. 

Також в розробленій оболонці присутня можливість моніторингу конкретної вказаної 

камери та всіх камер по черзі. При цьому розмір зображення з камери також підлаштовується 

під розміри монітора. 

Можливість авторизації дозволяє захистити камери від несанкціонованого доступу.  

Для раціонального розміщення зображень на екрані  було повністю перероблено алгоритм 

який генерує сітку для розміщення зображення. Тепер алгоритм враховує співвідношення 

площі зображень з площею робочої частини вікна. 

Оскільки дана оболонка на адміністрування системи не розрахована, доступ до системних 

налаштувань та видалення подій відсутній, при цьому змінити ім’я події все ще можливо. 

Такий підхід дозволить попередити махінації з подіями. 

Можна підсумувати, що оболонка створена нами шляхом доробки оболонки Cassandra 

більш зручна в порівнянні з Classic для ведення моніторингу камер в реальному часі. При 

цьому оптимальне розміщення відеопотоків на екрані відбувається без додаткових 

налаштувань. Автоматизація налаштувань та зручний інтерфейс перегляду та керування 

робить роботу оператора більш комфортною, а невибагливість оболонки дозволяє 

використовувати в ролі клієнтської машини доволі слабкий комп’ютер. 

Список використаних джерел: 

 

1 https://wiki.zoneminder.com/ 

2 http://www.cassandra.org/projects/computer/zoneminder-arc-skin.html 

3 http://zoneminder.readthedocs.org 

 

 

ПОБУДОВА ВЛАСНОЇ СИСТЕМИ CCTV НА БАЗІ ZONEMINDER 

Вітер В.О., Злобін С.В., Бурмака І.А. 

Чернігівський національний технологічний університет  

Останні кілька років в Україні спостерігається значне підвищення рівня злочинності. 

Після революційних подій на Майдані в Україні стали в 3,5 рази частіше використовувати 

вогнепальну зброю. Про це свідчать статистичні дані Генпрокуратури з січня по жовтень 

2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року. Ця статистика  говорить про 

необхідність вживання заходів для запобігання та попередження злочинних дій у будь якій 

формі. [6] 

Для попередження і запобігання злочинних дій з’являється необхідність впровадження 

наступних заходів: 

 створити систему відео-нагляду за ділянками міста з підвищеним криміногенним 

показником, жвавими перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним 

рухом, а також місцями масового скупчення громадян; 

https://wiki.zoneminder.com/
http://www.cassandra.org/projects/computer/zoneminder-arc-skin.html
http://zoneminder.readthedocs.org/
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 організувати систему безперервного моніторингу відеоінформації, виявлення 

порушень громадського порядку, інших правопорушень і надзвичайних ситуацій; 

 оперативно інформувати правоохоронні органи про порушення громадського порядку, 

інші правопорушення і надзвичайні ситуації. 

Ефективність застосування таких систем відео-нагляду  підтверджується зарубіжним 

досвідом правоохоронної діяльності. Зокрема, використання систем відеоспостереження в 

країнах Європейського Союзу та США значно сприяє оперативності реагування на 

правопорушення, швидкому встановленню осіб, які їх вчиняють. Застосування систем відео 

спостереження стримує потенційного правопорушника від вчинення протиправних дій навіть 

за відсутності поліцейського. Облаштування громадських місць сучасними системами 

відеоспостереження дасть можливість правоохоронним органам більш оперативно реагувати 

на правопорушення, а громадянам - почуватися більш безпечно. 

Позитивні результати дало застосування систем відеоспостереження, установлених в 

містах Києві та Донецьку, у тому числі під час проведення в Україні фінальної частини 

чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 

Універсальне програмне забезпечення для централізованого управління засобами ІР-

відеоспостереження, яке розраховане на роботу з камерами різних виробників, як правило, 

коштує кругленьку суму. В той же час існують і безкоштовні програмні продукти, але вони 

мають деякі обмеження. Інтернет переповнений різними «безкоштовними», «пробними» і 

«тестовими» версіями програмних засобів для створення систем відеоспостереження. 

Провівши аналіз таких програмних засобів ми виділили наступні:  «XProject Go», 

«Zoneminder», «SecuritySpy»,  «Smart Start», «SecurOSLite», «VideoNetPrime». В таблиці 1  

представлена порівняльна характеристика знайдених програмних продуктів.[2, 3, 4, 5]  

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика програмних засобів для відеопостереження 

Компанія Milestone ZoneMinder BenSoftware ISS Axxon 

Soft 

«Скайрос» 

Назва  XProjectGo ZoneMinder SecuritySpy SecurOSLite Smart 

Start 

VideoNetPrime 

№ камер 8 не обмеж. не обмеж. 4 16 16 

Кількість 

серверів 

1 не обмеж. не обмеж. 1 1 не обмеж. 

Відео архів 5 днів не обмеж. не обмеж. - 1тб + 

Підтримка 

H.264 

+ + + + + + 

Детектор руху + + + + + + 

Аналітичні 

функції 

- - + - + + 

Інтелектуальний 

пошук 

- - + - + + 

ОС Windows Linux MacOS Windows Windows Windows 

Час 

використання 

- - 30 днів - - - 

ZoneMinder був розроблений  для запису відео інформації, а також для  легкого пошуку 

та експорту. Записи проводяться з  найкращою якістю,  легко можуть бути відфільтровані, 

знайдені, а також просто експортовані за допомогою будь-якої операційної системи 

використовуючи веб-браузер.  

ZoneMinder розроблений як  ряд незалежних компонентів, які функціонують тільки при 

необхідності, зменшуючи  витрати ресурсів, і цим самим збільшуючи ефективність  

використання  сервера. Досить древній Pentium II PC має  можливість відстежувати одну 
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камеру на пристрої зі швидкістю до 25 кадрів в секунду, в той же час за кожну додаткову 

камеру якість запису зменшується вдвічі.  

Крім швидкого ядра відео обробки він також поставляється зі зручним та інтуїтивно 

зрозумілим веб-інтерфейсом, що дозволяє управляти і контролювати свої камери з дому, на 

роботі, в дорозі, або навіть з мобільного телефону. Веб-інтерфейс розроблений з 

використанням принципів адаптивності, що збільшує коло сумісних пристроїв.  

Система дозволяє переглядати захоплені камерою події, архівувати та переглядати їх у 

довільному порядку, або видаляти ті, які ви більше не хочете зберігати. ZoneMinder дозволяє 

визначити набір «зон» для кожної камери різної чутливості і функціональності. Це дозволяє 

виключити зони, які ви не хочете відслідковувати або визначити області, в яких  будуть  

спрацьовувати тривожні сигнали. [1] 

Для тестування системи ZoneMinder було використано сервер з наступними 

конфігураціями: 

 

Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 

MemTotal:  8Gb 

HDD:  1500Gb 

 

Встановлення програмного комплексу відбувалось на базі операційної системи Centos 7, 

в ході встановлення комплексу було виявлено несумісність стандартних бібліотек,  з 

системою відеоспостереження, тому перед встановленням було видалено системні версії 

бібліотек: ffmpeg, perl, vlc. Для встановлення системи були використанні наступні команди, 

що представленні в лістингу. 

 

wget http://zmrepo.zoneminder.com/el/7/x86_64/zmrepo-7-6.el7.centos.noarch.rpm 

sudo yum install --nogpgcheck zmrepo-7-6.el7.centos.noarch.rpm 

sudo yum install zoneminder 

less /usr/share/doc/zoneminder-*/README.Centos7 

sudo systemctl enable mariadb 

sudo systemctl start mariadb     

sudo mysql_secure_installation 

 mysql -u root -p < /usr/share/zoneminder/db/zm_create.sql 

     mysql -u root -p 

        mysql> grant all 

               on zm.* to 'zmuser'@localhost identified by 'zmpass'; 

        mysql> exit; 

     mysqladmin -u root -p reload   

sudo setenforce 0 disable SElinux 

sudo systemctl enable httpd 

sudo systemctl start httpd 
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sudo systemctl enable zoneminder 

sudo systemctl start zoneminder 

cp /usr/share/zoneminder/www/ /var/www/html/ 

ln /var/lib/zoneminder/images/ /var/www/html/ 

Після встановлення  системи ZoneMinder  використання ресурсів сервера змінилося 

відповідно до наведених в лістингу. 

 

Internet:  Connected 

Operating System Type :  GNU/Linux 

OS Name : CentOS Linux 

OS Version : 7 (Core) 

Architecture :  x86_64 

Kernel Release :  3.10.0-229.20.1.el7.x86_64 

Logged In users : 

admin    pts/0        2016-02-24 08:43 (46.149.92.62) 

Ram Usages : 

total        used        free      shared  buff/cache   available 

      7.6G        583M        1.4G        1.1G        5.7G        5.6G 

Swap Usages : 

total        used        free      shared  buff/cache   available 

      8.0G        125M        7.9G 

Disk Usages : 

Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on 

/dev/mapper/centos-root     59G   75M   56G   1% / 

devtmpfs                   3.9G     0  3.9G   0% /dev 

tmpfs                      3.9G  794M  3.1G  21% /dev/shm 

tmpfs                      3.9G  369M  3.5G  10% /run 

tmpfs                      3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup 

/dev/mapper/centos-usr     148G  1.3G  139G   1% /usr 

/dev/sda1                  976M  140M  770M  16% /boot 

/dev/mapper/centos-home    493G   73M  467G   1% /home 

/dev/mapper/centos-var      99G   61G   33G  66% /var 
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/dev/mapper/centos-backup  1.1T  1.1Т  1.1Т  0% /backup 

System Uptime Days/(HH:MM) :  78 days 

 

В ході тестування системи було виявлено високу стабільність, та швидку обробку відео 

потоків. Під час перевірки системи  на ефективність було встановлено що,  система в 

постійному режимі запису  з 13 камер записують на вінчестер в середньому близько 9 Гб за 

годину. 

Список використаних джерел: 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

В`ялий І.В. 

Магістрант 1-го курсу групи МК-111 

Чернігівський національний технологічний університет 

Науковий керівник д.т.н., професор Мошель М.В. 

 

BPM (англ. Business Process Management, управління бізнес-процесами) - концепція 

процесного управління організацією, яка розглядає бізнес-процеси як особливі ресурси 

підприємства, безперервно адаптуються до постійних змін. Покладається на такі принципи, 

як зрозумілість і видимість бізнес-процесів в організації за рахунок моделювання бізнес-

процесів з використанням формальних нотацій, використання програмного забезпечення 

моделювання, симуляції, моніторингу та аналізу бізнес-процесів. Має  можливість 

динамічного перестроювання моделей бізнес-процесів силами учасників і засобами 

програмних систем. 

На основі концепції ВРМ будуються всі сучасні системи для управління бізнес 

процесами (BPMS/BPMT). BPMS/BPMT (англ. Business Process Management System / Tool, 

система (інструмент) управління бізнес-процесами) - технологічне програмне забезпечення 

для підтримки концепції BPM. Серед нотацій моделювання бізнес-процесів в різних 

рішеннях використовуються мови BPMN, EPC (англ. Event-driven Process Chain), IDEF0 та 

інші. Серед відомих нотацій виконання бізнес-процесів, що застосовуються в програмних 

системах - BPEL і її діалекти, YAWL. Спектр застосування моделей бізнес-процесів досить 

широкий і охоплює найрізноманітніші аспекти управління діяльністю організації: 

 бізнес-аналіз і ре-інжиніринг бізнес-процесів; 

 визначення вимог до програмного забезпечення, що автоматизує бізнес-процес; 

 якщо семантика моделі строго визначена, процес можна виконувати безпосередньо в 

спеціалізованому движку; 

 автоматична верифікація процесу до того, як почнеться його виконання. 

При розробці складних систем з'являється необхідність враховувати безліч технічних 

особливостей і вирішувати величезну кількість проблем пов'язаних з уніфікацією однієї 

системи управління бізнес-процесами з метою використання її для управління величезною 

кількістю різноманітних бізнес структур [3]. Тому для контролю і оцінки якості подібних 

https://zoneminder.com/
https://www.milestonesys.com/our-products/video-management-software/xprotect-go/
http://www.bensoftware.com/securityspy/
http://iss.ru/products/video/securos_lite/
http://www.videonet.ru/index.php?id=224
http://ua.korrespondent.net/ukraine/3449552-pislia-maidanu-v-ukraini-zris-riven-zlochynnosti
http://ua.korrespondent.net/ukraine/3449552-pislia-maidanu-v-ukraini-zris-riven-zlochynnosti
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/51-2013-%D1%80
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рішень існують спеціальні критерії оцінки програмного забезпечення для підтримки 

концепції ВРМ. Нижче наведені основні критерії для оцінки ВРМ-рішень: 

 підтримка задач «людина-людина» (англ. human workflow) і зручність інтерфейсу 

користувача; 

 підтримка організаційної структури та рольових груп; 

 можливість перепризначення завдань, втручання в процес і обробки ситуацій; 

 можливість управління логікою процесу з робочого місця користувача; 

 зручність використання і адміністрування; 

 наявність графічних засобів розробки моделей бізнес-процесу; 

 підтримка загальноприйнятих архітектур і стандартів; 

 продуктивність і масштабованість; 

 здатність обслуговувати численні, тривалі і розподілені процеси; 

 зрозумілий інтерфейс налаштування, мінімальна участі IT-фахівців у впровадженні; 

 можливість інформування в реальному часі за відхиленнями показників процесу; 

 підтримка сервіс-орієнтованої архітектури; 

 присутність шаблонів бізнес-процесів, референтних моделей,  розробка нових 

процесів; 

 низька сукупна вартість володіння. 

У ВРМ-системах моделювання це дуже комплексна дія по керуванню бізнес-

процесами. Як правило, поруч із засобами моделювання, ВРМ-система також дає можливість 

використовувати різні засобі для симуляції, моніторингу, аналізу та середовище виконання 

бізнес процесів, при цьому надаючи користувачу набір інтерфейсів для взаємозв’язку з 

виконуваним процесом [3]. Концепція передбачає впровадження ВРМ-рішення для 

досягнення наступних цілей: 

 Швидкість - скорочення часу виконання процесів за рахунок регламентації і 

автоматизації кроків процесів; 

 Якість - за рахунок прозорості бізнес-процесів для всіх учасників, регламентації і 

засобів моніторингу забезпечується дотримання всіх передбачених правил; 

 Управління на основі показників - контроль виконання процесів через набори 

процесних показників які відображають витрати на процес, час виконання і 

завантаження ресурсів,; 

 Гнучкість - можливість досягнення організаційної гнучкості компанії через залучення 

учасників процесів до моделювання і перебудові. 

Внаслідок зазначених вище перспектив досліджень в області BPM-систем було 

прийнято рішення реалізувати редактор бізнес-процесів на базі платформи QReal. В даний 

момент редактор підтримує деякі основні елементи ВРМ: події, умовні оператори та 

завдання. Приклад процесу представлений на рисунку 1.  
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Рисунок 1 — Приклад процесу, побудованого за допомогою Qreal 

 

В процесі розробки редактора потрібно розширити движок QReal, додавши в нього 

можливість відображення елемента на сцені по різному в залежності від властивостей 

елемента. Наприклад, в разі редактора це використовується для визначення різних піктограм 

для різних типів подій і умовних операторів. В майбутньому планується додати підтримку 

інших елементів, зокрема, пулів, підпроцессів і граничних подій (boundary events). Також 

слід врахувати, що BPM строго визначає коректність діаграм.  

Також, відповідно до специфікації BPMN, потоки управління не можуть перетинати 

кордони пулів, а потоки повідомлень - пов'язувати елементи всередині одного пулу. 

Можливість контролю подібних правил вимагає розвинених засобів встановлення обмежень 

на візуальні мови. 
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РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА СИСТЕМИ CCTV  ZONEMINDER 

 

Гавриленко О.В., Злобін С.В. 

Чернігівський національний технологічний університет,  

 

В останні роки набули поширення мобільні пристрої - смартфони і планшети. Як відомо ці 

пристрої працюють під управлінням повноцінної операційної системи. Лідером серед 

мобільних ОС є система Android від Google. Android займає близько 80% ринку мобільних 

ОС [1]. Кількість пристроїв під управлінням Android наприкінці 2015 року перевищила 1.4 

млрд [2]. 

Для даної платформи вже існують готові рішення для відеоспостереження, але вони або 

платні або використовують інший протокол передачі. 

В якості серверу відеоспостереження використовується ZoneMinder, який дозволяє 

переглядати зображення з камер, а також записувати події і переглядати їх. Недоліком 

ZoneMinder є відсутність передачі звуку. ZoneMinder використовує протокол передачі 

MJPEG - покадровий метод відеостиснення, основною особливістю якого є стиснення 

кожного окремого кадру відеопотоку за допомогою алгоритму стиснення зображень JPEG 

[3]. 

Також існує протокол RTSP (Real Time Streaming Protocol), але даний протокол занадто 

важкий для мобільних пристроїв. Крім того він не має можливості знизити якість зображення 

для того щоб дивитися зображення з камер на мобільному пристрої при низькій швидкості 

з'єднання з Інтернетом (наприклад через EDGE). Але даний протокол дозволяє одержати 

більш високу якість зображення [4]. 
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Для розробки додатків під Android існує багато середовищ інтегрованої розробки, але 

було вирішено використовувати Android Studio. Відлагоджувати додатки можна як на 

реальному пристрої, так і на емуляторах. 

Додаток забезпечує різні режими перегляду камер: 

1) Перегляд у вигляді списку – основний режим, який відкриваеться під час запуску 

програми. Містить список всіх доданих камер. У кожної камери є CheckBox, який дозволяє 

відмітити камери для перегляду в режимі декількох камер або для видалення.  

Також кожен елемент списку відображає зображення з камери в низькій роздільній 

здатності, та її назву і опис. Якість зображення, і інтервал оновлення задається в настройках. 

Дане вікно дозволяє проводити маніпуляції з камерами - додавати, видаляти і запускати їх.  

Для того щоб відкрити перегляд однієї камери потрібно просто клікнути на неї, а для для 

відкриття декількох потрібно відмітити їх галочками і натиснути на кнопку Play. 

2) Перегляд одної камери. Даний режим використовується для перегляду зображення в 

максимальній якості і найвищим рівнем FPS. Для даного режиму є дві орієнтації екрану - 

портретна і ландшафтна. У портретній орієнтації відображається камера, її назва, опис а 

також панелі налаштувань. У ландшафтній орієнтації відображається тільки зображення з 

камери та її назва поверх зображення.  

Як для портретного так і для ландшафтного режиму є бокове меню, яке містить всі 

основні настройки камери. Як показало тестування даний режим дозволяє дивитися 

зображення з роздільною здатністю 640 * 480 практично без втрат, і кількість кадрів в 

секунду досягає 20-25. 

3) Перегляд декількох камер одночасно. Даний режим забезпечує одночасний перегляд 

декількох камер одночасно (від 1 до 15). Сітка камер визначається автоматично, і 

підлаштовується під орієнтацію екрану. Так як камер в даному режимі занадто багато, то 

необхідно знижувати якість - вона визначається автоматично в залежності від кількості 

камер. 

4) Циклічний перегляд. Запускає авто-перемикання камер по таймеру. Таймер задається 

в діапазоні від 1 до 60 секунд. Запускається з режиму перегляду однієї камери. 

Кожен режим дозволяє зберегти поточне зображення з камери на мобільний пристрій. 

Папка збереження вказується в налаштуваннях. 

Список камер зберігатися в базі даних SQLite, а всі налаштування програми зберігаються 

в SharedPreferences.  

Для отримання та показу зображень з високим fps використовується кастомний елемент 

MjpegView з GitHub [5]. А для перегляду камер в меню у вигляді списку використовується 

простий алгоритм завантаження картинки з сервера раз в декілька секунд. Так досягається 

мале споживання трафіку і можливість дивитися на камери майже в реальному часі. 

Системні вимоги до пристрою: 

 Android 4.0 +; 

 наявність доступу до Інтернету. 

Додатку потрібно для стабільної роботи швидкість підключення більше 2 Мбіт, але також 

можна користуватися з дуже низькою якістю при швидкості підключення 150 Кбіт. 

Так як смартфони та планшети стали дуже популярними, то було логічним рішенням 

дозволити користувачам системи відеоспостереження отримувати доступ до камер не тільки 

з ПК або ноутбуків, а й з мобільних пристроїв через даний додаток.  
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ВЫБОР СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ZABBIX  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ О ПАРАМЕТРАХ 

РАБОТЫ СЕТИ 

 Дружинин А.А. 

магистрант 5-го курса группы МИ–111 

Черниговского национального технологического университета 

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Скитер И.С. 

 

Актуальность Информационные технологии и информационные системы (ИТ/ИС) 

обеспечивают потребности в производстве и управлении предприятиями в локальном и 

глобально масштабах. Так как глобальная связь и системы управления доставляют 

потребителю информацию о показателях функционирования объектов в течение 24 часов в 

сутки в любом месте, где есть доступ в сеть, то из-за открытости рынка существуют угрозы 

его безопасности, компании нуждаются в современных системах защиты информации от 

разного рода атак на информационные ресурсы.  

Для обеспечения безопасности бизнеса от подобного рода вмешательств, 

применяются специализированные программы, программные комплексы и т.п. Задача 

создания персонального инструментального средства защиты информационной 

инфраструктуры может быть в частности реализована на основе анализа и моделирования 

статистической информации о динамике параметров сети. 

Проблематика Создание ИС анализа статистической информации о параметрах сети на 

основе статистических методов базируется на формировании базы данных параметров 

трафика на основе которой и  будет производится моделирование и формирование выводов. 

Информационный мониторинг не должен оказывать большого негативного влияния 

на режим работы информационного ресурса, т.к. это негативно скажется на его 

продуктивности и, в последствии, на прибыли компании. 

Для того чтобы достичь поставленной цели необходимо применять: 

 агентный мониторинг – механизм мониторинга с использованием специальных 

программ-агентов, сообщающих о текущем состоянии ресурса; 

 безагентный мониторинг – применяется там, где использование агентного 

мониторинга неприемлемо или невыгодно. 

Под «статистической информацией» сети подразумевается информация, передающаяся 

или принимающаяся инфраструктурой (например, локальной сетью). Зачастую информация 

представляет собой сбор параметров о работе сети (количество переданных/принятых 

пакетов, размер пакетов, использующиеся протоколы и т.д.) 

Для сбора такой информации применяются готовые решения для мониторинга 

сетевой инфраструктуры, такие как: 

 Nagios; 

 ZABBIX; 

 Prometheus. 

Система мониторинга Nagios предоставляет следующие возможности: 

 мониторинг сетевых служб (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP); 

 мониторинг состояния хостов в большинстве сетевых операционных систем 

 совместная работа нескольких систем мониторинга с целью повышения надѐжности. 

Программа не имеет интерактивного средства управления конфигурацией.  

Prometheus базовая система в проектах Docker и Boxever. Представляет собой 

организованный набор инструментов, предлагающий метрики для хранения, агрегации, 

визуализации и оповещения; архитектура системы децентрализованная самоуправляемая 

(self-managed). Все данные представлены в виде временных рядов. Гибкий язык 

запросов позволяет выбрать и сохранить отдельно любую информацию из полученного 

набора, строить на их основе графики или генерировать алерты.  

Применение системы Prometheus для мониторинга сети с целью сбора статистических 

данных о параметрах трафика не целесообразно в виду несоответствия архитектурного 
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решения и ценовой политики. Поэтому, более пристально внимания для реализации 

поставленной задачи следует обратить внимание на системы мониторинга ZABBIX и Nagios. 

Сравнительные характеристики систем мониторинга ZABBIX и Nagios приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение систем мониторинга компьютерных сетей 
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Как видно из табл. 1 и анализа источников [1-3], система мониторинга ZABBIX 

применима  для проектов различных масштабов, но более нацелена на крупную 

инфраструктуру, в то время как для малых проектов данная система может оказаться 

избыточной. 

 Одним из главных преимуществ ZABBIX – простота установки, относительная легкость 

в администрировании и низкий «порог входа», что позволяет пользоваться  системой, 

глубоко не разбираясь в деталях. Для использования системы ZABBIX достаточно установки 

Server-side приложения и произвести базовую конфигурацию, которая не займет больше 15 

мин. 

Система мониторинга ZABBIX предлагает: 

 автоматическое обнаружение серверов и других устройств в сети; 

 распределенный мониторинг с централизованным администрированием через ВЕБ; 

 поддержка обеих механизмов пуллеров и трапперов; 

 серверное программное обеспечение для Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, 

OpenBSD, OS X; 

 родные агенты с высокой производительностью (клиентское программное 

обеспечение для Linux, Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, OpenBSD,OS X, Tru64/OSF1, 

Windows NT4.0, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista); 

 мониторинг без агентов; 

 безопасная аутентификация пользователей; 

 гибкая система прав доступа пользователей; 

 Web-интерфейс; 

 гибкая система уведомлений по e-mail о предопределенных событиях; 

 высокоуровневый (класса ―Бизнес‖) вид контроля ресурсов; 

 журнал аудита; 

 хранение данных в реляционных базах данных. 

Выводы ZABBIX это программное обеспечение мониторинга многочисленных 

параметров сети а также состояния и работоспособности серверов. ZABBIX использует 

гибкий механизм уведомлений, что позволяет пользователям настраивать оповещения по 

почте практически для любого события. Это дает возможность быстро среагировать на 
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проблемы с сервером. ZABBIX предлагает отличные возможности отчетности и 

визуализации данных, базируясь на собранных данных. Это делает ZABBIX идеальным 

инструментом для планирования и масштабирования. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. https://www.zabbix.org/ 
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3. https://www.percona.com/doc/percona-monitoring-plugins/1.1/zabbix/index.html 

 

 

ПРОГРАМНИЙ ПАКЕТЗ ВІЛЬНИМ ВИХІДНИМ КОДОМ ДЛЯ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ВІДДАЛЕНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА 

ОБ’ЄКТАМИ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ В ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНОЇ 

ЛАБОРАТОРІЇ 

 

Зінченко П.В. 

студент групи КС-1202  

Коледж транспорту та комп’ютерних технологій 

Науковий керівник викладач О.В. Трохименко  

 

Стан розвитку сучасних інформаційних технологій накладає ряд вимог до проведення 

лабораторних робіт та навчальних практик у кабінетах та лабораторіях комп’ютерного 

спрямування. Безперечно, найважливішим елементом інформатизації спеціалізованих 

лабораторій є локальна обчислювальна мережа (ЛОМ), яка може бути організована з 

використанням різних технологічних рішень, але зобов’язана вирішувати головну задачу – 

забезпечення комунікацій робочих станцій під час навчального процесу. 

Існує багато комерційного та вільнорозповсюджуваного програмного забезпечення, 

яке дозволяє вирішувати окремі вузькоспеціалізовані задачі щодо курування робочими 

станціями, контролю відділених процесів, навігації в межах мережевих ресурсів, роботи з 

об’єктами файлової системи тощо, але для комплексного вирішення всіх задач з прив’язкою 

до особливостей навчального процесу необхідно використовувати кілька програм з різними 

реалізаціями інтерфейсу та набором функцій. 

В сучасному світі користування друкованими методичними посібниками є витратним 

та неактуальним, коли є можливість електронного варіанту. З тим урахуванням, що майже 

всі лабораторії оснащені комп’ютерами, доцільним було б використовувати електронне 

методичне забезпечення для зручної обробки даних студентами в лабораторіях під час 

занять. Але для управління такою системою потрібно використовувати програмний пакет, за 

допомогою якого можлива швидка та ефективна робота з об’єктами файлової системи на 

робочих станціях локальної мережі з урахуванням рівня прав доступу. В функції роботи з 

об’єктами файлової системи входить: копіювання, видалення та оновлення методичного 

забезпечення. Також можливо розширити функції для програмного пакету, такі як: пошук 

дублікатів в файловій системі, видалення чи оновлення об’єктів за певними параметрами 

(датою, розміром тощо).  

Даний програмний пакет призначений для поєднання найбільш необхідних в роботі 

комп’ютерної лабораторії модулів під керуванням спільного інтерфейсу для використання як 

адміністраторами мережі, так і викладачами спеціальних та загальноосвітніх дисциплін, які 

проводять заняття в лабораторіях. Тому програма має режими роботи двох рівнів: 

розширений (професійний) – з додатковими функціями конфігурування програми та її 

модулів під особливості наявної мережі, звичайний (користувацький)–з базовими функціями 

роботи з віддаленими ресурсами в межах заданої мережі. 

Програма працює під керування операційних систем сімейства Windows і 

використовує вбудовані команди програмної оболонки а також утиліти, принцип роботи 

яких заснований на системних функціях операційної системи Windows. Програма має лише 
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серверну частину і не потребує встановлення на клієнтські машини, що накладає певні 

обмеження на сумісність певних функцій, але збільшує мобільність і масштабованість 

самого програмного додатку. 

Програмний пакет має модульну структуру, а відкритий код програмних модулів 

організований таким чином, щоб кожний блок можна було використовувати окремо в 

навчальному процесі для виконання лабораторних робіт з предметів «Програмування» та 

«Системне програмування». 

До мережевих функцій програми можна віднести наступні: 

- віддалене керування робочими станціями; 

- отримання інформації про віддалену робочу станцію; 

- керування віддаленими користувачами; 

- контроль та керування віддаленими процесами та службами; 

- візуальні комунікації між сервером та віддаленими робочими станціями. 

Слід відзначити, що структура програми передбачає опціональне використання різних 

засобів для реалізації однакових функцій, що забезпечує як сумісність програми з різними 

системами, так і навчально-демонстраційний характер програмного продукту. 

Таким чином можна зробити висновок, що розробка такого програмного пакету 

дійсно актуальна та необхідна, тому що дистанційна робота з файловою системою та 

управління робочими станціями для адміністраторів мереж або викладачів в учбових 

закладах є зручною, ефективною та підвищує продуктивність навчального процесу. 
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З кожним днем об’єм інформації збільшується. Якщо раніше інформація зберігалась 

здебільшого у вигляді картотек, то зараз все більше організацій у розвинених країнах світу 

завдяки розвитку інформаційних та електронних технологій переходять на зберігання даних 

в електронному вигляді.  

На жаль, в Україні перехід від паперового до електронного зберігання даних 

відбувається набагато повільніше, ніж в інших країнах Європи.  

На сьогоднішній день однією зі сфер, яка найбільше потребує даного нововведення, є 

медицина. Адже вся інформація про пацієнтів, лікарів, розклад роботи спеціалістів, 

фінансовий облік тощо зберігається у паперовому вигляді. Це має широкий ряд недоліків: 

ненадійність зберігання даних, повільний пошук потрібної інформації, ускладнення обробки 

і копіювання даних, некомпактність та непортативність  зберігання інформації.  

На даний момент в Україні вже створені програми, які вирішують ці задачі. 

Найвідомішою з них є «Медучет SQL». Але більшість медичних установ не можуть собі 

дозволити придбання цього програмного забезпечення у зв’язку з його високою ціною. 

Оренда даної програми складає 349$, перший внесок для початку користування, та 

щомісячна плата, яка залежить від кількості обслуговуваних пацієнтів та змінюється в межах 

від 200 грн. до 1800 грн.[1] 
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Альтернативою цій програмі є розробка викладачів та студентів кафедри Програмної 

інженерії Чернігівського національного технологічного університету під назвою «Медучет 

Тесла». На відміну від «Медучет SQL» даний програмний продукт буде коштувати у рази 

дешевше та не потребуватиме щомісячної плати. Проте програма «Медучет Тесла» має 

основний функціонал опонента.  

Даний програмний продукт забезпечує зберігання інформації про пацієнтів та лікарів. 

У базі даних пацієнтів доступні дані про історію хвороби, контактні дані хворого та інша 

корисна інформація. У базі даних лікарів зберігаються контактні дані спеціалістів та 

інформація про розклад, номер приймальні, спеціалізацію, розмір заробітної плати  і 

виписані премії. Адміністратор може додавати нових пацієнтів та лікарів, редагувати дані 

про них та, у разі необхідності, видаляти з бази. У програмі  є можливість використовувати 

фільтри, за допомогою яких можна вивести потрібну інформацію за заданим шаблоном. 

Наприклад, відобразити інформацію про лікарів, які мають спеціалізацію, що вказана у 

шаблоні.  

У більшості клінік обслуговування пацієнтів відбувається за попереднім записом на 

прийом. Тому у програмному продукті «Медучет Тесла» реалізований функціонал, який 

динамічно відображає записи пацієнтів на прийом до лікаря. Пацієнт може записатися на 

прийом, зателефонувавши до клініки або особисто відвідавши медичний заклад та 

звернувшись до адміністратора. Додаток контролює, щоб на один і той самий час на задану 

процедуру не було записано більше однієї людини. Адміністратор програми може 

редагувати записи, видаляти їх та додавати нові. 

Для полегшення роботи бухгалтерії лікарні додана функція автоматичного 

формування фінансової звітності, наприклад підрахунок заробітної плати лікарів.  

Реалізувати даний проект на рівні розробки нам допомогли об'єктно-орієнтована мова 

програмування Java, технологія ORM (об'єктно-реляційна проекція) у зв'язці з СКБД 

(системою керування базами даних) PostgreSQL та фреймворки Spring, Vaadin. 

ORM (Object-relational mapping) — технологія програмування, яка зв'язує бази даних з 

концепціями об'єктно-орієнтованих мов програмування, створюючи «віртуальну об'єктну 

базу даних». Ця технологія вирішує проблему збереження даних. Системи управління 

реляційними базами даних показують хорошу продуктивність на глобальних запитах, які 

зачіпають велику ділянку бази даних, але об'єктно-орієнтований доступ ефективніший при 

роботі з малими об'ємами даних, оскільки це дозволяє скоротити семантичний провал між 

об'єктною і реляційною формами даних. ORM позбавляє програміста від написання великої 

кількості коду, часто одноманітного і схильного до помилок, тим самим значно підвищуючи 

швидкість розробки. Крім того, більшість сучасних реалізацій ORM дозволяють 

програмістові при необхідності жорстко задати код SQL-запитів, який 

використовуватиметься при тих або інших діях (збереження в базу даних, завантаження, 

пошук тощо) з постійним об'єктом.[2] 

Spring Framework надає повну конфігурацію для сучасних корпоративних застосунків 

Java. Ключовим елементом є інфраструктурна підтримка: Spring фокусується над 

"сантехнікою" корпоративних застосунків так, щоб розробники могли зосередитися на бізнес 

- логіці. Даний фреймворк допомагає будувати прості, портативні, швидкі та гнучкі системи 

й додатки на основі JVM. [3,4] 

Vaadin Framework дозволяє побудувати односторінкові веб-застосунки без 

використання складних веб-технологій. Єдина вимога - VM-мова програмування, наприклад, 

Java, яку ми і використовуємо при написанні нашого проекту. Для доступу до застосунка 

необхідний тільки браузер без підключення яких-небудь бібліотек.[5,6] 

Важливі переваги цих двох фреймворків заключаються у тому, що вони безкоштовні, 

мають великий набір інструментів і їх функціонал направлений в основному на розробку 

корпоративних веб-застосунків, яким є і наш продукт "Медучет Тесла". 

Отже, за допомогою програмного продукту «Медучет Тесла» можна не тільки 

підвищити швидкість обслуговування пацієнтів, але і покращити якість обслуговування. 

Цьому в першу чергу сприяє компактне зберігання даних про пацієнтів лікарні та можливість 

швидкого пошуку за заданим шаблоном.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Останнім часом в перспективі починає виникати нова галузь комунікацій, яка 

заснована на використанні біоданих і нейроданих людини. Процес її появи вплине на безліч 

суміжних ринків, від медицини і розваг до освіти і науки, а також  повністю змінить як суть, 

так і форму людських комунікацій і взаємодій. 

Нові технології комунікацій, які називаються нейрокомунікаціями, поки виглядають 

«сирими» та застосовуються в обмеженому колі задач, але після їх введення в дію вони 

перетворяться в потужний універсальний інструмент та змінять світ сильніше, ніж це 

зробили в свій час  телеграф, телефон і Інтернет[1]. 

Нейрокомунікації - форма спілкування, що супроводжується передачею даних про 

фізіологічні параметри людини, а згодом і даних про активність його мозку. 

Нейрокомунікації є різновидом біокомунікацій,   які здійснюються з використанням 

нейротехнологій [2]. 

Зараз технології досягли того рівня, з якого можливість нейрокомунікацій між 

людьми (а також людьми і машинами) можна розглядати і обговорювати всерйоз. У 

найближчі 5-10 років виникне Інтернет речей і мережа біометричних даних, що призведе до 

появи попиту на системи обробки цих даних та нових видів діяльності. Взагалі формування 

індустрії нейрокомунікацій надасть вирішальний вплив на характер виробничих процесів, 

види спільної діяльності і спосіб життя людей в цілому [1]. 

Технології нейрокомунікацій можуть застосовуватися для легкого управління 

технічними засобами і взаємодії зі штучним інтелектом, біомоніторингу і протезування, 

прямої оперативної комунікації, переживання чужого досвіду, освіти, спільного вирішення 

складних задач, вирішення конфліктів, досліджень ринку, програмування емоцій і т. д. [2]. 

Найбільш великими сферами застосування є:  армія, промисловість, медицина, 

індустрія розваг, освіта, міжвидові комунікації, нейропобут. 

Проявом застосування нейрокомунікацій у воєнній сфері є створена зусиллями 

DARPA (англ. Defense Advanced Research Projects Agency - агентство передових оборонних 

дослідницьких проектів) система відеоспостереження CT2WS (англ. Cognitive Technology 

Threat Warning System), яка служить задачі посилення інтелекту солдатів. Завдяки 

відстеженню несвідомих реакцій на події в полі зору  вона дозволяє помічати 91% 

небезпечних об'єктів. 

Ще більша потреба військових в технологіях, які скорочують час реакції. Найбільш 

очевидним прикладом може послужити дистанційне керування бойовими роботами за 

допомогою нейрокомп'ютерних інтерфейсів. Більш фантастичними виглядають системи 

синтетичної телепатії, першим її зразком повинна стати замовлена з боку DARPA технологія 

Silent Talk, яка забезпечує безголосове спілкування між солдатами на полі бою [2]. 

Ті ж технології дистанційного керування роботами можна використовувати для більш 

ефективного управління промисловими роботами, які працюють в небезпечних умовах. Ще 

http://www.meduchet.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Об'єктно-реляційне_відображення
https://spring.io/
https://projects.spring.io/spring-framework/
https://vaadin.com/
https://vaadin.com/framework
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одне застосування - управління складними промисловими об'єктами за допомогою 

операторських груп, об'єднаних інтерфейсом [1]. 

У всьому світі від захворювань центральної нервової системи страждає більше 2 млрд. 

людей. Тим самим, є потенційно широкий попит на нейропротези, екзоскелети для пацієнтів 

з ушкодженнями спинного мозку, неінвазійні медичні рішення. Ще більш необхідні 

технології ранньої ідентифікації захворювань (скринінг), які дозволять запобігати наступ 

важких наслідків. Так, в рамках концепції «мобільного здоров'я» вже зараз на ринку є попит 

на пристрої з біологічним зворотним зв'язком на зразок фітнес-трекерів.  

Нарешті, такий напрямок біоелектроніки, як електроцевтика, може потіснити 

фармацевтику. Пристрій компанії Thync в залежності від запиту користувача здатний 

підвищувати тонус або, навпаки, розслабляти методом стимулювання області скроні, а 

пристрої фірми SetPoint Medical здійснюють електростимуляцію блукаючого нерва [2]. 

В індустрії розваг спостерігається  запит на отримання нових граней ігрового досвіду, 

досяжний за допомогою технологій нейрокомунікації. В кінці 2000-х рр. в комп'ютерній 

індустрії з'явилися перші масові нейроінтерфейси як пристрої введення-виведення. Ряд 

пристроїв (Emotiv, NeuroSky і Neural Impulse Actuator) дозволяють управляти через сигнали 

мозку ігровими персонажами. Користувачеві досить представити рух, і за рахунок цього 

можна змусити персонажа бігти, зупинятися, повертатися, стрибати, стріляти і ін. 

Аналогічно, в іншому типі нейро-ігор уявна напруга і розслаблення здатні переміщати 

предмет [1]. 

Вимоги ринку праці диктують потребу в залученні до передових технологій 

когнітивного розвитку. Так, масове захоплення мікрополяризацією головного мозку свідчить 

про великий попит на штучне підвищення мозкової активності. Ідеальним кінцевим 

результатом застосування нейрокомунікацій в освіті повинна стати ситуація, коли люди 

зможуть навчатися, не обтяжуючи себе, а саме завантажуючи необхідні знання 

безпосередньо в мозок і контролювати хід засвоєння навчального матеріалу [2]. 

Нейрокомунікації можуть збільшити число видів тварин, які говорять. Зараз в області 

міжвидової комунікації по лінії «людина-тварини» вчені вже намагаються розшифрувати 

мову тварин. Наприклад, професор Кон Слободчікофф з Університету Північної Арізони 

працює над створенням спеціальних пристроїв мобільного перекладу (перший подібний 

пристрій під назвою BowLingual, який здійснює переклад з мови собак, випущений 

японською компанією Takara в 2002 році). У той же час один з авторів акторно-мережевої 

теорії соціолог Бруно Латур вважає, що нейроінтерфейси дозволять людині і тваринам 

співіснувати в загальній соціальній мережі: люди зможуть не тільки читати думки тварин, а й 

впливати на їх поведінку. 

Розвиток Інтернету речей повинен привести до стану, іменованого розумним 

середовищем. Кінцевою його метою стане вибудовування навколо людини певного 

індивідуального простору. У належному розумінні нюансів цього простору розумному 

середовищу повинна допомогти взаємодія з психікою людини. Наприклад, техніка зможе 

підлаштовуватись під емоційний стан господаря [2].  

Взагалі сфера технологій нейрокомунікації утримує кілька взаємопідсилюючих ліній 

розвитку в області нейротехнологій, соціальних технологій, попиту на "посилення" людини і 

тенденцій розвитку Інтернету. З горизонту 2020х рр. і далі світовий ринок нейрокомунікацій 

буде розвиватися в комплексі з теорією і практикою колективної комунікації і буде 

спиратися на моделі діяльності мозку, які отримані в глобальних проектах з моделювання 

мозку.  

Найбільш розумна форма розвитку індустрії - мережа "гуртків" - сучасно методично 

оснащені центри компетенції, які об'єднують фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій, фізіології вищої нервової діяльності, робототехніки, кібернетики і технологій 

колективного мислення. Основним фокусом роботи має стати виробництво стартапів в 

області нейрокомунікацій і створення прототипів галузевих навчальних програм [1]. 

Нейрокомунікації представляють основу глобального технологічного розвитку, 

тренди якого спрямовані на взаємоінтеграцію соціуму та інформаційних технологій. Вони 

впливають на всі галузі економіки, включаючи соціальні. Для більш успішного 
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впровадження нейрокомунікацій в практику, необхідно проведення масштабних досліджень 

структур і функцій мозку - як основної моделі для розробки прикладних рішень. 
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Нові умови сільськогосподарського виробництва вимагають перегляду та 

вдосконалення методів аналізу діяльності підприємств, прогнозування і планування розвитку 

та наслідків від впроваджених заходів, розробки адекватних управлінських рішень. 

Вирішити проблеми управління сільськогосподарським виробництвом в сучасних умовах 

можна за допомогою математичного моделювання, що дозволяє вирішити конкретні 

технологічні, економічні та управлінські задачі. 

У діяльності сільськогосподарських підприємств ґрунт є одним з основних засобів 

виробництва і його продуктивні функції використовуються людством протягом століть. При 

цьому слід відмітити, що родючість ґрунту вважається безкоштовною та здатною 

самовідновлюватись. Але сучасні дослідження свідчать про критичний стан ґрунтів 

сільськогосподарського призначення. Значний антропогенний вплив на стан ґрунтів 

спостерігається з середини минулого століття, що характеризується масштабними 

меліоративними заходами, внесенням великої кількості мінеральних добрив і пестицидів, 

застосовуванням техніки та технологій, що з одного боку, зменшує витрати на проведення 

агротехнічних заходів, з другого, призвело до додаткового негативного навантаження на 

ґрунт, його деградацію та порушення збалансованості біогеохімічних процесів в 

агроландшафтах. 

Сьогодні можна говорити про новий науковий напрям – математичне моделювання 

стану родючості ґрунту, що з'явився на додаток до класичної науки про дослідження 

фізичних і біохімічних процесів і їх взаємодії в ґрунті. Раніше математичне моделювання в 

ґрунтознавстві використовувалось спираючись на імовірнісні гіпотези і статистичні методи 

для оцінки емпіричних даних.  

Наразі постає нове завдання математичного моделювання в ґрунтознавстві – 

визначити нові напрями в розвитку ґрунтознавства з використанням інформаційних 

технологій. При побудові моделей управління станом родючості ґрунту, що  передбачає 

цілеспрямовану зміну його складових для досягнення запланованого стану, слід 

користуватися загальними теоретичними засадами управління та методами їх реалізації, а в 

якості інформаційної бази використовувати кількісне вираження зав’язків в системі ґрунт-

технологія-родючість.  

Стан ґрунту і його взаємодія з середовищем характеризує певний набір вхідних і 

вихідних параметрів. Кінцева мета моделей управління станом родючості ґрунту є 
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формалізація причинно-наслідкових зав’язків між ними і побудова бази даних з заданим 

рівнем суттєвості. 

Моделювання управління родючістю ґрунту передбачає наявність, як мінімум, трьох 

інформаційних блоків, що характеризують: фактичний (початковий) стан ґрунту; кількісні 

характеристики внутрішніх і зовнішніх зав’язків; прогнозований або бажаний стан ґрунту. 

Застосування математичного моделювання передбачає [1]: побудову математичних 

моделей для задач прийняття рішень та управління складними системами в умовах 

невизначеності; вивчення взаємозв’язків, що визначають можливі наслідки прийнятих 

рішень, а також встановлення критеріїв ефективності прийняття управлінських рішень. 

Але у будь-якому випадку головним завданням математичного моделювання є 

адекватна формалізація завдання, визначення цільових функцій, системи обмежень і 

припущень з врахуванням наявної бази даних. Складність моделі можна подолати 

декомпозицією загальної задачі на складові, які вирішують часткові завдання, з подальшим 

їх синтезом. 

Множину відомих на сьогодні моделей у ґрунтознавстві можна поділити на три групи 

[2]: емпіричні, напівемпіричні та теоретичні. 

При побудові емпіричних моделей використовується метод множинного регресійного 

аналізу. Маючи базу даних результатів спостережень за характеристиками досліджуваного 

об'єкта, що залежать від різних факторів зовнішнього середовища, за допомогою методу 

множинного регресійного аналізу отримуємо аналітичний вираз, що зв'язує досліджувану 

властивість ґрунту з визначеними чинниками навколишнього середовища.  

Найпростіша математична модель може бути представлена у наступному вигляді: 

 
де, Y – стан родючості ґрунту; ai – коефіцієнти регресії; xi – чинники середовища. 

Використання інструментарію регресійного аналізу дало можливість вирішити низку 

важливих практичних завдань. Але одночасно виявило труднощі і обмеження використання 

методів регресійного аналізу в ґрунтознавстві, обумовлені специфікою досліджуваного 

об’єкта. 

Напівемпіричні моделі будуються на основі формул, що виражають фундаментальні 

(балансові) закони природи, які доповнюються емпіричними моделями окремих ґрунтових 

мікропроцесів, і таким чином утворюється композитна модель, що описує досліджувані 

явища в цілому. Але використання законів збереження не дає можливості побудувати 

замкнуту математичну модель агроекосистеми, бо механізми багатьох процесів, що 

відбуваються в ній не вивчені в повній мірі і завжди залишається невідомими ряд величин, 

для визначення яких доводиться збирати емпіричну інформацію і обробляти її методами 

математичної статистики.  

Теоретичні моделі характеризуються значним обсягом апріорної інформації, 

необхідної для їх побудови. В емпіричних моделях вихідна (теоретична) інформація 

використовується тільки для того, щоб вибрати фактори навколишнього середовища, вплив 

яких на систему буде розглядатися в моделі. В основі теоретичних моделей лежать наші 

уявлення про механізми описуваних явищ [2]. Теоретична інформація про характер процесів 

у системі, що розглядаються дозволяє більш обґрунтовано вибрати клас функцій для їх 

формалізації. Недостатня вивченість механізмів багатьох ґрунтових процесів та надзвичайна 

складність системи «ґрунт» стримують розвиток цієї групи моделей. 

Розвиток інформаційних технологій дозволяє вирішити вищенаведені проблеми за 

допомогою методу імітаційного моделювання, суть якого полягає у заміщенні аналітичного 

опису взаємозв’язків між вхідними і вихідними елементами певним алгоритмом, який 

відображає послідовність розвитку процесів у системі, а потім змінюючи вхідні параметри 

вивчається поведінка системи. 

Питання застосування імітаційного моделювання розглядається протягом багатьох 

років, але і на сьогодні немає чіткого визначення імітаційної моделі. Аналізуючи ряд праць 

[3-7] можна зробити наступні висновки: імітаційне моделювання засноване на використанні 

інформаційних технологій, що забезпечує відтворення розгорнутого в часі процесу 
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функціонування системи з врахуванням взаємодії із зовнішнім середовищем. Основою 

імітаційного моделювання є: розробка моделі системи на основі декомпозиції з утворенням 

часткових імітаційних моделей; вибір інформативних характеристик об’єкта, способів їх 

отримання і аналізу; побудова моделі впливу зовнішнього середовища на систему у вигляді 

сукупності імітаційних моделей зовнішніх впливаючих чинників; вибір засобів 

програмування та способу дослідження імітаційної моделі відповідно до завдань імітаційних 

експериментів. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Сафронова Т.И. Математическое моделирование в задачах агрофизики [Текст] / 

Т.И. Сафронова, В.И. Степанов. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – 110 с. 

2. Рыжова И.И. Математическое моделирование почвенных процессов [Текст] / И.И. 

Рыжова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 82 с. 

3. Кельшон В. Имитационное моделирование [Текст] / В. Кельшон, А. Лоу. – 3-є изд. – 

СПб.: Питер; К.: Издат. группа BHУ, 2004. — 847 с. 

4. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании [Текст] / Дж. 

Клейнен. – Вып.1, 2. – М.: Статистика, 1978. 

5. Литвинов В. В. Методы построения имитационных систем [Текст] / В. В. Литвинов, 

Т. Я. Марьянович. – К.: Наук, думка, 1991. – 120 с. 

6. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука [Текст] / Р. 

Шеннон. – М.: Мир, 1978. - 418 с. 

7. Томашевський В. М. Моделювання систем [Текст] / В.М. Томашевський. – К: 

Видавнича група ВНУ, 2005. – 352 С. 

 

 

АЛГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНКИ КОМПЕТЕНЦІЙ 

ВИПУСКНИКА ВНЗ 

 

                   Пархоменко О.М. 

                                                  студент 4 курсу  НТУУ «КПІ» СФ, 

науковий керівник к.пед.н., доцент, Трунова О.В. 

Чернігівський національний технологічний університет 

 

Метою дослідження є вдосконалення планування навчального процесу ВНЗ на основі 

сукупності математичних і алгоритмічних засобів формування і оцінки компетенцій 

випускника ВНЗ.  

Алгоритм формування моделі компетенції включає в себе: 

  Етап 1. Формування профілю компетенцій IT-спеціаліста. 

  1.1 Конструювання для кожної компетенції переліку дисциплін на основі матричних 

відносин між компетенціями і дисциплінами [3]. 

1.2. Побудова когнітивної моделі компетенції. Когнітивна карта компетенцій 

представляється  орієнтованим зваженим графом: 

R,XG  , 

де s,S,CX  –множина вершин графа;C –компетенція; S , s – дисципліни, що безпосередньо 

та побічно впливають на компетенцію; R – множина дуг дисциплін з компетенціями та між 

собою [4].  

Етап 2. Перевірка компетенції на цілісність.  Впливу дисциплін на компетенцію 

реалізується за ентропійним підходу для компетенції: 





m

j

jj plogpH
1

2
 , 

де jp - ймовірність впливу дисципліни на компетенцію. 

Взаємний вплив дисциплін на компетенцію 
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HHH erint  0  , 

де 



n

i

iHH
1

0 , iH  - ентропія дисципліни, n - кількість дисциплін. 

Величина участі кожної дисципліни у формуванні компетенції ,  

0

0

H

HH 
 , де 10  . 

 Етап 3. Дослідження моделі компетенції на значущість дисципліни.Середня  ступінь 

впливу дисципліни на компетенцію: 

iSHHH  ,           )S(H)j(pH i

m

j

jiSi 



1

, 

де 
iSH – середня ентропія компетенції, за фіксованого стану iS , )j(pi – імовірність що   i-та 

дисципліна знаходиться у j-му стані,  

Відносна оцінка впливу i-ї дисципліни на формування компетенції: 

H

HH
i

i

S

S


 , 

Вага впливу дисципліни на компетенцію визначається через    як : 
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де i – число дисциплін, що формують компетенцію. 

Етап 4. Оцінка характеристик рівня формування компетенції на поточний момент 

навчання. Проводиться за інтегральним адитивним критерієм: 





n

i

SSC ii
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1

  

)b,...b,b(B
nSSS 21

 – бали з дисциплін, що формують компетенцію. 

Результат –  оцінка рівня компетенції вказує можливість студента брати участь в роботі 

IT-компанії. 

Розроблене алгоритмічне забезпечення може бути використане для розширення 

функціональності АСУ ВНЗ при впровадженні системи управління якістю освіти. 
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Забезпечення безпеки комп'ютерних мереж базується на використанні систем 

виявлення вторгнень (СВВ) та систем запобігання вторгнень (СЗВ). Основою цих систем є 

процеси збору, аналізу, обробки та зберігання інформації про роботу комп’ютерної мережі. 

Отримані масиви даних в результаті постійного моніторингу мережі використовуються для 

виявлення аномальної поведінки мережі на заданому проміжку чи в заданий момент часу для 

прийняття рішень стосовно безпеки комп’ютерної мережі. 

Підвищення ефективності ідентифікації аномальної поведінки мережі та, відповідно, 

несанкціонованих вторгнень, проводиться шляхом  використання сигнатурних та 

статистичних методів аналізу трафіку. 

Сигнатурні методи широко представлені т.зв. RBID-системами, заснованими на 

правилах (від Rule-Based Intrusion Detection) [1]. Процес виявлення несанкціонованого 

вторгнення чи атаки побудований на порівнянні «сигнатури атаки» з  параметрами вхідного 

трафіку. Недоліком RBID-систем є необхідність постійного оновлення сигнатур та не 

можливість ідентифікувати «нові атаки», сигнатури яких невідомі.  

Статистичні методи базуються на використанні SBID-систем, які базуються на 

статистичному аналізі параметрів трафіку (Statistical-Based Intrusion Detection) [1,2]. При 

цьому вхідною інформацією для аналіз є динамічні ряди даних за множиною параметрів 

трафіку мережі. Динамічні ряди даних можуть бути представлені із заданим рівнем 

дискретності – від 1с до 1години за як завгодно великий проміжок часу. 

Основою SBID-систем як систем ідентифікації аномальної поведінки мережі є поняття 

«профілю мережі» або «нормального стану». SBID-системи встановлюють ці параметри для 

кожної мережі; крім того поняття профілю мережі як параметричної характеристики 

змінюється протягом часу спостереження і є динамічною характеристикою. 

Детектування аномальної поведінки мережі проводиться за умов, коли оцінка 

«аномальності пакету» перевищує певну припустиму межу – поріг ідентифікації. Величина 

порогу – довірча межа – визначається на основі статистичного аналізу заданого параметру 

трафіку. Від його величини залежить якість визначення аномалій трафіку: при великих 

значеннях порогової величини виключаються незначні аномалії; при низькому рівні 

порогового значення можуть виникати похибки першого роду в ідентифікації аномалій [3]. 

Практична реалізація методу статистичного аналізу трафіку може бути проведена на 

основі двох підходів: 

- аналоговий аналіз трафіку (безперервний у часі протягом всього інтервалу 

спостереження); 

- дискретний аналіз трафіку (у вибрані інтервали часу). 

Алгоритм використання статистичних методів може бути наступним: 

1. Первинний моніторинг мереженої активності за визначений період часу. 

2. Оцінка показників. Які характеризують «нормальний профіль « роботи мережі. 

3.  Формування чи оцінка статистичних критеріїв, які характеризують відхилення від 

«нормального профілю», наприклад порогового значення та його допустимих меж. 

4.  Перевірка гіпотези про однорідність масивів інформації «нормального»  профілю та 

профілю який спостерігається в даний інтервал  часу. 
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5. Аналіз поточного мережевого трафіку, встановлення перевищення порогових значень, 

ідентифікація аномалій. 

6.  Прийняття рішень про критичність стану мережі та блокування  доступу в мережу за 

необхідністю. 

Для розробки надійних інструментів моніторингу мережі для виявлення її аномальної 

поведінки пропонується створення програмного додатку, який повинен включати  в себе: 

- модуль перехоплення пакетів (сніфер); 

- модуль–аналізатор (збір статистичних даних за визначеними параметрами трафіку та 

часовими інтервалами); 

- компаратор ( модуль порівняння статистичних даних переметрів трафіку за поточний і 

попередній інтервали часу); 

- користувач, який забезпечує налаштування системи та формування бази даних. 

Сніфер (мережевий монітор) забезпечує перехоплення всього трафіку, який проходить 

через обране мережене з’єднання. Процес перехоплення здійснюється шляхом відкриття 

мережевого сокета, який приймає всі пакети, які через нього проходять. Для формування 

статистичної інформації про трафік до уваги приймаються тільки заголовки пакетів. 

         Аналізатор забезпечує статистичну обробку  параметрів, за якими оцінюється стан 

мережевого трафіку: середні значення параметрів трафіку, дисперсії, квадратичні 

відхилення, визначення довірчого інтервалу із заданим рівнем значущості. Також можуть 

бути проведені: виявлення тренду, циклічної складової, частотний аналіз тощо.  

       В якості параметрів для статистичного аналізу можуть бути обрані [4]: 

- кількість пакетів за проміжок часу; 

- кількість пакетів, які прийшли на одну IP адресу; 

- кількість пакетів, які прийшли з одного порту відправника; 

- кількість пакетів, які прийшли на один порт; 

- порт відправника; 

- порт одержувача; 

- IP адреса відправника. 

Компаратор - модуль, який здійснює порівняння стану мережевого трафіку за поточний 

та 

 попередній проміжки часу та проводить оцінку відмінностей. Особливістю налаштування 

модулю повинен бути спосіб порівняння параметрів трафіку  та визначення вагового 

коефіцієнту, яких характеризує долю похибки параметру в загальній оцінці відхилення від 

«нормальності»  

       Перевагами пропонованого підходу є те, що побудова програмного модулю 

статистичного аналізу мережевого трафіку дає змогу з високою точністю та достовірністю 

проводити ідентифікацію  аномальної поведінки мережі та виявляти вторгнення. 

       Недоліками можна вважати необхідність визначення порогових значень відхилень від 

профілю, детектування випадкових аномальних значень параметрів трафіку (похибки 

першого роду), пристосування зловмисників до динаміки трафіку мережі тощо. 
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Продукт или сервис становится выдающимся, если предлагает своим пользователям 

возможность реализовать какую-то выдающуюся практику. вопрос не о том, что 

пользователи делают в сервисе или как они это делают, а скорее вопрос о том, почему они 

делают с помощью сервиса то, что они делают. Почему они регулярно возвращаются к 

сервису и почему рассказывают о нѐм своим друзьям. Социальное проектирование как раз 

отвечает на этот вопрос «почему» и объясняет, как создавать возможности для реализации 

подобных выдающихся практик. 

Давайте я расскажу вам короткую историю. Bla Bla car — довольно известное 

приложение в Украине. Но я впервые узнал о его существовании недавно, только тогда, 

когда в начале этого года мне довелось добираться до Киева ,друг мне рассказал очень 

быстрый и удобный метод туда добраться, с помощью участников данного приложения у 

которых есть автомобиль. Он сказал, что регулярно пользуется этим приложение , и что оно 

тоже должен мне понравиться. И оно мне действительно понравилось. Я даже успел 

получить рейтинг попутчика 5.0 в данном приложении! 

С помощью современных технологий мы можем получать ответы на любые вопросы 

очень быстро. На своем телефоне я бы легко мог вывести все книжные магазины Чернигова, 

определить маршрут к каждому из них, а также узнать, в каких из них продаются книги 

моего любимого автора. Но ценность социального заключается как раз в том, что я могу 

найти даже то, что и не думал искать вообще. 

 Круг наших знакомых выступает своеобразным буфером между нами и остальным 

миром. В дикой природе человеческие сообщества возникли в процессе эволюции как 

механизм, защищающий нас от всевозможных опасностей: ведь группа мощнее индивида, и 

индивид может всегда обращаться к группе за социальными подсказками, что ему стоит 

делать в той или иной ситуации. Ощущать себя частью какого-либо сообщества — это 

значит чувствовать свою эмоциональную связь с этими людьми. Мы ощущаем такую связь 

прежде всего с близкими людьми, которые нас окружают: с нашими друзьями и с членами 

нашей семьи. Мы знаем этих людей, они нравятся нам, а они, в свою очередь, тоже знают 

нас, и мы тоже нравимся им. Мы делимся с ними нашими мыслями, чувствами, опытом, и 

мы всегда обращаемся к ним за любовью и поддержкой, потому что мы доверяем им. 

Несмотря на всѐ то многообразие взаимоотношений, в которые мы вступаем в нашей 

жизни — с коллегами или соседями, с брендами или организациями, будь то отношения 

долгосрочные или недолгие, формальные или интимные — все эти взаимоотношения 

строятся на доверии. Социальное проектирование невозможно без учета этого 

фундаментального принципа. 

Когда мой близкий друг  советует мне место, которое стоит посетить, я доверяю его мнению, 

потому что уверен — он хорошо меня знает. И когда мы получаем рекомендации, 

соответствующие нашим ожиданиям, мы получаем удовольствие и узнаем что-то новое. В 

этой ситуации мы не только чувствуем благодарность за полученный опыт, но и испытываем 
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потребность поговорить об этом и поделиться этим с нашими друзьями. Мы делаем это, 

потому что рассказывая о вещах, которые нам нравятся, мы таким образом само выражаемся, 

и мы хотим, чтобы наше окружение услышало нас. 

 Доверие выстраивается с помощью каждодневного общения. Сотни миллионов людей 

взаимодействуют таким образом с помощью Vkontakte или других социальных платформ: 

они делятся мыслями, чувствами, местами, которые они посетили, статьями, которые 

прочитали, фильмами, которые посмотрели и т.д. и т.п. Цель социального проектирования — 

смочь управлять этой коммуникацией, усовершенствовать еѐ и суметь предоставить каждому 

возможность ещѐ более полезной и ценной практики. 

Три элемента социального проектирования 

Социальное проектирование оперирует тремя ключевыми элементами: личность, 

общение и человеческое окружение. Говоря другими словами, оно работает с такими 

понятиями как: я, другие люди и общение между мной и другими людьми. 

   

 
 

Можно изображать это в виде трех концентрических кругов: личность помещена в 

центре, общение лежит посередине, и социальное окружение расположено по краям. Именно 

так, потому что общение выступает в качестве клея между личностью и еѐ окружением. При 

помощи общения мы выстраиваем нашу идентичность в нашем социальном окружении и 

получаем от него обратную связь. 

Разрабатывая социальный продукт, нужно всегда держать эту картинку в голове, 

начинать из центра и затем двигаться к краям. Для начала позвольте людям выстраивать 

свою идентичность, затем дайте им возможность говорить об этом и параллельно стройте 

социальное окружение. Это очень верный подход: именно так начинал Facebook и 

множество других социальных сетей. 

В самом своем начале, в 2004 году Facebook представлял собой простой сайт, на 

котором студенты колледжей могли только создавать и редактировать свои профили. Это 

редактирование было заразительным: люди зависали на сайте, чтобы увидеть, что 

изменилось в профилях их друзей, и чтобы самим тоже что-то поменять в своѐм 

собственном. Со временем это стало особой формой общения, люди постепенно выстроили 

сильные идентичности и сформировали из них сети друзей и членов семьи. 

И сейчас — когда подобная практика превратилась в повседневность сотен 

миллионов людей — для социального проектирования более целесообразно применять 

обратный подход: уже идти от краѐв к центру. Надо использовать сформировавшиеся уже 

сообщества, создавать новые формы общения и давать людям возможность развивать свои 

идентичности дальше. 

Профили людей на Facebook — это их идентичности. Люди проводят бесконечное 

число часов, выстраивая свои профили: добавляя друзей, публикуя фотографии, 

комментируя публикации друзей. Фактически, это их само репрезентация, и они хотят с нуля 

воссоздавать всѐ то же самое в каждом новом продукте или услуге. 
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Выстраивание общения 

Общение порождает доверие. Фактически любое взаимодействие, протекающее в 

реальном времени и связанное с эмоциями, создает прочные связи. Взаимодействие может 

быть очень разным: как разговором на скамейке — так и танцем, как участием в акции 

протеста — так и совместным прыжком с парашютом. Общение — это просто более 

обобщающий термин, который я использую, чтобы объяснить взаимодействие между 

личностью и социальным окружением. И чем сильнее эмоции, испытываемые человеком при 

взаимодействии с кем-либо, тем сильнее образующаяся между ними связь. Общение носит 

возвратно-поступательный характер и состоит из двух практик, влияющих одна на другую: 

обобщенно мы можем назвать их слушанием и говорением. 

Слушание 

Пример практики слушания — это когда ты приходишь в ресторан, в котором никогда 

не был, и заказываешь что-то поесть, основываясь на рекомендациях других. Ты слушаешь, о 

чѐм говорят в твоѐм окружении и что в нѐм делают, чтобы потом на основе услышанного 

сделать свой собственный выбор. 

Мы видим подобное во множестве онлайн сервисов. На Yelp, например, можно 

встретить комментарии к ресторанам, вроде «Попробуйте тут горячий шоколад». На 

YouTube мы видим рейтинг каждого видео, и это помогает нам выбрать, что стоит смотреть, 

ведь мы, вероятнее всего, не захотим смотреть плохое. Хороший рейтинг как бы говорит 

нам: «Посмотри это, ведь другим это понравилось». В онлайн магазинах, вроде Amazon, мы 

тоже видим похожие вещи: отзывы людей о продуктах, которые помогают нам делать свой 

выбор. 

Говорение 

Другая часть общения — и возможно наиболее важная его часть — это говорение.  

Люди проявляют активность, когда у них есть для этого правильная мотивация. При 

этом мы знаем, что когда люди делятся своим опытом с теми, кому они доверяют, они 

склонны делать это более часто и быть при этом более открытыми и честными. 

В Facebook существует множество способов вовлечь пользователей в активность: им 

предоставлено нескольких возможных типов публикаций (статусы, ссылки, фотографии и 

т.д.), а также разные способы обратной связи (лайки, комментарии, ответы на вопросы, 

публикации на стене и т.п.). И вся эта активность непрерывно демонстрируется друзьям 

пользователя через разные каналы. 

Чем больше люди проявляют себя в системе, тем больше происходит активностей, 

которые можно слушать и в которые можно вовлекаться. И аналогично, чем больше 

происходит активностей, в которые можно вовлечься, тем больше люди проявляют себя. 

Этот процесс создает непрерывный, экспоненциально растущий, цикл обратной связи. Это 

действительно здорово: общение разжигает еще большее общение. 

Подводя итог, можно сказать, что выдающаяся социальная практика зависит от того 

общения, которое возникает между нашим окружением и нами. Чтобы создавать такую 

практику, нужно суметь реализовать три базовые вещи: 

1. Использовать персональную информацию из профиля и наработанные 

пользователем связи, чтобы создать для него личное пространство 

2. Развивать по максимуму общение между людьми, демонстрировать 

социальный контекст этого общения и показывать любую активность 

3. Сделать действительно простой — возможность говорить, делиться своим 

опытом, давать обратную связь и быть вовлеченным 
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Вступ. Рак молочної залози (МЗ) у жінок за показником смертності посідає друге 

місце після раку легень. Тому діагностика захворювань на ранній стадії дозволяє значно 

знизити смертність пацієнтів. Важливу роль при цьому відіграють інформаційні технології, 

засоби і методи діагностики [1]. Візуальний аналіз термограм активно розвивається, але в 

існуючих системах не в повній мірі використані можливості методів сегментації та 

фільтрації зображень. Використання методів сегментації термограм для виявлення 

діагностичних ознак онкологічних захворювань є актуальною проблемою. 

Постановка мети дослідження. Метою дослідження є розробка комбінації методів 

сегментації та фільтрації термограм для отримання діагностичних ознак онкологічних 

захворювань МЗ. Для цього необхідно сформувати основні етапи комбінації методів 

сегментації та фільтрації термограм; провести аналіз застосування методів сегментації на 

контрольних зображеннях; оцінити результати за допомогою критерію ефективності. 

Результати розробки та досліджень. Для даного дослідження обрані такі методи 

сегментації, як алгоритми Кенні, Собеля і д.р., виділення меж бінарних об'єктів на 

термограмах, бо вони дозволяють точно відстежити контури зон гіпертермії та прості в 

реалізації. Основні етапи комбінування методу сегментації та фільтрації термограм МЗ: 

1. Визначити температурні показники, які перевищують температурний поріг Тр = 2.0С. 

2. Провести статистичну обробку температурних показників, отримання діагностичних 

ознак: максимального локального перевищення над середньою температурою правої і лівої 

МЗ та максимальної локальної асиметрії [1]. 

3. Вибрати термограму з ділянками, де розраховані діагностичні показники, та застосувати 

алгоритм k-середніх. 

4. Використати зображення після результатів кластеризації з кластерним сегментом k=3. 

Даний сегмент максимально точно характеризує очаг запалення МЗ. 

5. Застосувати медіанну фільтрацію з маскою [3x3] три рази. 

6.  Реалізувати двічі гомоморфну фільтрацію зі згорткою на отриманому зображенні: 

h = [-1 -1 -1; -1 8 -1; -1 -1 -1]     (1) 

Розглянемо особливості роботи алгоритму k-середніх більш детально: 

1.Вибирається k-центрів кластерів, випадково або на основі деяких припущень. 

2.Призначається кожен піксель зображення кластеру, щоб звести до мінімуму різницю між 

пікселем і центром кластера, порахувати отриману кількість пікселів xi. 

3.Перераховуються центри кластера шляхом усереднення всіх точок в кластері. 

Повторюються кроки 2 і 3 до тих пір, поки не досягається конвергенція (наприклад, немає 

пікселів, що змінюють кластера). У цьому випадку різниця буде в квадраті або абсолютною 

різницею між пікселем і центром кластера. Дія алгоритму така, що він прагне мінімізувати 

дисперсію на точках кожного кластера: 

  
 


k

i iSjx
ijxV

1

2 ,      (2) 

де k – кількість кластерів; Sj – отримані кластери; xj та µi – центри мас векторів ij Sx  . Якість 
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рішення залежить від начального набора кластерів та значення k [2]. 

Проведено дослідження застосування обраних методів сегментації на контрольних 

прикладах, частина з яких зображена рисунку 1, де були виділені межі об’єктів, ділянок з 

патологією на термограмах. При візуальній оцінці та порівняльному аналізі отриманих 

зображень після обробки алгоритмами Кенні, виділення меж бінарних об'єктів, k-середніх 

найбільш успішне виділення об'єкта гіпертермії отримано при кластеризації. 

    
а) б) в) г 

Рисунок 1 – Термограми з різними методами сегментації: в) вихідне зображення; 

б) з виділенням меж бінарних об'єктів; в) реалізація методу Кенні; г) термограма з 

кластерним сегментом 

Термограма з кластерним сегментом k = 3 (див. рис. 1, г) використовується в 

подальшій обробці, бо ділянку з запальним процесом максимально точно характеризує даний 

сегмент. Далі слід застосувати до нього медіанну фільтрацію з маскою [3x3] три рази. Потім 

двічі на отриманому зображенні реалізувати гомоморфну фільтрацію зі згорткою (1). 

Також необхідно використати ще раз медіанну та гомоморфну фільтрацію, прибрати шум на 

термограмі, щоб отримати чіткі межі об'єкта гіпертермії (див. рис. 2). 

           
Рисунок 2 – Термограми із застосуванням фільтрації: а) медіанна фільтрація використана до 

термограми з 3-м кластерним сегментом; б) медіанна та гомоморфна фільтрація застосована 

до такої ж термограми. 

Отриманий метод сегментації і фільтрації дозволяє виявити межі очага запалення, 

зону поширення патологічного процесу. Також дає можливість знаходження площу ділянки 

гіпертермії і найбільш пікових її точок. Для оцінки ефективності розробленого методу 

сегментації та фільтрації використовується критерій: 





l

i
ii yx

l 1

2)(
1

 ,     (3) 

де ix  – - кількість пікселів, що перевищують поріг яскравості в обраному кластері при 

кластеризації; iy  – кількість пікселів, що перевищують поріг температури; l – кількість 

термограм із застосуванням комбінації методу сегментації та фільтрації. 

Якщо запропонований метод сегментації та фільтрації термограм працює ефективно, тоді 

значення критерію повинні наближатися до нуля. Оцінка ефективності була проведена на 

близько 200 термограмах. Спочатку розрахували критерій для 50, потім для 100 і 200 

термограм. Отримані критерії в такому значенні:  

1506,050  ; 089,0100  ; 062,0200  . 

Значення даного критерію показують, що реалізований метод є ефективним. 

Результати, добуті після апробації методу сегментації та фільтрації на різних термограмах, 

слід використовувати для підвищення ефективності диференціальної діагностики. 

 

Висновки. 

Аналіз результатів застосування обраних методів сегментації термограм показав, що 

методи виділення бінарних меж об'єктів і алгоритм Кенні дають хороші результати. Вперше 

застосований алгоритм k-середніх з подальшою медіанною і гомоморфною фільтрацією 

показує найкращі результати при візуальній оцінці. При оцінці ефективності отримані 

мінімальні значення критерію, що говорить про практичну значимість розробленого методу.  
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завідуюча кафедри кібербезпеки та математичного моделювання 

 

Від працездатності файлових серверів залежить успіх компанії та забезпечення 

конфіденційності даних. Як правило, файловий сервер має великий обсяг дискового 

простору, реалізованого в формі RAID-масиву для забезпечення безперешкодної роботи і 

підвищеної швидкості читання й запису даних. Перевагами є низька вартість розробки, 

оновлення та зміни програнмого забезпечення, і висока швидкість розробки. А головним 

недоліком є низька надійність системи[1]. 

Для оцінки рівня загроз за допомогою експертного методу було відібрано 8 

висококваліфікованих фахівців у сфері інформаційної безпеки. У ході складання анкет 

визначены наступні файл-серверу:  

 «хакерські атаки» - захоплення даних, повний контроль, виведення систем з ладу; 

 «занесення вірусів» - занесення шкідливих програм , дії яких  напрямлені на знищення 

даних; 

 «апаратні збої» - стрибки напруги, зношення деталей, відходження контактів тощо; 

 «програмні збої» - перевантаження, зависання, старіння ПО і т.д.; 

 «крадіжка» - викрадання сервера чи всієї інформації дистанційно або прямим 

копіюванням; 

 «навмисний збір інформації з сервера» - в своїх цілях або заради компанії-конкурента; 

 «халатність» - невиконання або неналежне виконання обслуговування; 

 «саботаж» - навмисний зрив роботи сервера; 

 «нещастні випадки» - війна, стихійне лихо необережне обслуговування тощо; 

 «навмисне видалення інформації» . 

Експертами, із запропонованого переліку загроз, проведене оцінювання за значущісю 

нанесення шкоди файл-серверу. Сукупність відповідей досліджена на нерівномірність. 

(табл.1). 

 

 

Таблиця 1 

Розрахунки на базі експертних відповідей 

 Назва загрози Сума 
Серед

нє 

Стандартне 

відхилення 

Варіація 

1 Хакерські атаки 69 8,625 0,916125381 0,106217436 

2 Занесення вірусів 60 7,5 0,9258201 0,12344268 

3 Апаратні збої 40 5 1,603567451 0,32071349 
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4 Програмні збої 49 6,125 0,640869944 0,104631828 

5 Крадіжка 30 3,75 0,707106781 0,188561808 

6 
Навмисний збір інформації з 

серверу 
28 3,5 1,069044968 0,305441419 

7 Халатність 9 1,125 0,353553391 0,314269681 

8 Саботаж 14 1,75 0,46291005 0,264520029 

9 Нещастні випадки 62 7,75 0,707106781 0,091239585 

10 
Ненавмисне/навмисне 

видалення інформації 
17 2,125 0,640869944 0,301585856 

За результатами обчислень, можна визначений рейтинг загроз для  файл-сервера 

(табл. 2).  

Таким чином, на думку експертів загрозою, яка може завдати найбільшої шкоди є 

«хакерські атаки», а яка найменшої – «халатність»  

Крім того,  у табл. 1 визначено стандартне відхилення коефіцієнт варіації. При цьому, 

чим ближче значення стандартного відхилення до 0, тим менше різниця між зведеним 

відхиленням експертів та їх середнім значенням. Значення коефіцієнта варіації менші за 0,33, 

отже ця варіація незначна, тоді ми можемо стверджувати про співставність думок експертів 

щодо досліджуваного процесу [4]. 

Таблиця 2 

Рейтинг загроз для комп’ютерного файл-сервера 

 Назва загрози Кількість балів 

1 Хакерські атаки 69 

2 Нещастні випадки 62 

3 Занесення вірусів 60 

4 Програмні збої 49 

5 Апаратні збої 40 

6 Крадіжка 30 

7 Навмисний збір інформації з серверу 28 

8 Ненавмисне/навмисне видалення інформації 17 

9 Саботаж 14 

10 Халатність 9 

Міра узгодженості думок експертів, за умови коли кількість ранжованих ознак 

(експертів) більша двох, оцінюється за коефіцієнтом конкордації: 
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де n – кількість факторів, m – кількість експертів, jd  – відхілення суми від середньої 

суми,  – сума рангів. 

Маємо W =0,79. Чим ближче коефіцієнт до одиниці, тим більший ступінь узгодженості 

думок експертів. Зазвичай вважається, що думки експертів узгоджені, якщо  0,7. Отже, думки 

наших експертів гарно узгоджуються одна з одною [3]. 

Разом з тим, розрахований нами коефіцієнт корпорації треба перевірити на статистичну 

значущість. Оскільки кількість можливих ризиків більша за 7 ( ми маємо 10), то перевіримо 

на статичну значущість  за допомогою критерію Пірсона 2 =  22,1 при табличному значенні  
2

табл = 14,1 при рівні значущості  = 0,05 та ступенях вільності 7 [2]. 

Таким чином, оскільки у нашому випадку значення коефіцієнта конкордації більш 0,7 

та встановлено перевищення розрахункового значення критерію Персона над табличним, то 

ми можемо остаточно стверджувати про узгодженість думок експертів. 

Отже, завдяки методу експертних оцінок ми визначили наш рейтинг загроз для 

ком’ютерного файл-серверу та визначили достовірність отриманих результатів. Основними, 

на думку експертів виявились, у порядку зменшення шкідливості,   хакерські атаки, нещастні 
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випадки, занесення вірусів, програмні збої, апаратні збої, крадіжка, навмисний збір 

інформації з серверу, ненавмисне/навмисне видалення інформації, саботаж, халатність. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Защита сервера [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.lantester.ru/lan-equipment/servers/save-server.html. 

2. Критерій узгодженості Пірсона [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

 http://studall.org/all-29527.html. 

3. Оцінка ступеня узгодженості думок експертів [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

до ресурсу: http://buklib.net/books/32686/. 

4. Ткач Ю.М. Застосування методу експертних оцінок до оцінювання інформаційних 

ризиків вищого навчального закладу / Ткач Ю.М., Казмирчук С.В., Мехед Д.Б., Базилевич 

В.М. / Захист інформації,  Том 17, №5. - 2016. – С. 53-59. 

 

 

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАІЇ DDoS-АТАК 

Шашера М. В., Шайдур Є. О. 

магістранти 5 курсу гр. МІ-111 

Чернігівського національного технологічного університету 

Науковий керівник к.ф.-м.н., доцент Скітер І. С. 

 

Захист комп’ютерних мереж від DDoS-атак відіграє значну роль, оскільки атаки цього 

типу приносять великі збитки. Мета DDoS-атаки [1]  паралізувати веб-сервер шляхом 

надходження на нього великої кількість хибних запитів.  

Актуальність теми зумовлена відсутністю універсального засобу для протидії DDoS-

атакам, та потребою в їх ідентифікації за допомогою статистичних методів.  

Метою  роботи є ознайомлення з питаннями зниження помилки та раннім виявленням 

DDoS-атаки статистичними методами при обліку сезонності.  

  Для протидії DoS-атакам, потрібно діагностування DDoS-атаки на ранніх стадіях та  з 

розподілення загального потоку трафіка на аномальний і звичайний [2]. Якщо можлива 

реалізація задач, то можна задіяти автоматичні засоби реагування на атаку шляхом 

оптимізації скрипта, який черезмірно використовує ресурси комп’ютера або створити фільтр.  

Для ідентифікації DDoS-атак та створення спеціальних фільтрів для блокування 

аномального трафіку використовують кількісний аналіз, аналіз середньоквадратичного 

відхилення (СКВ), кластерний аналіз. За їх допомогою  можна оцінювати  мережеву 

активність, діагностувати початок атаки, виявляти аномальний трафік. Основні параметри 

аналізу:  

1. Кількість запитів за певний період; 

2. Швидкість надходження запитів; 

3. Кількість запитів з джерела/мережі 

4. Кількість запитів до певного пункту призначення; 

5. Час між запитами; 

За допомогою СКВ можна розрахувати допустимі границі для кожного із параметрів. 

Коли границя буде нарушена це означатиме, що можливо почалася атака. Але для раннього 

виявлення необхідно постійно проводити моніторинг та переоціку границь. Це допоможе 

ідентифікувати атаку, якщо проводяться міні-DDoS-атаки, вивчаючи поведінку сервера.  

Недоліками методу є: по-перше зловмисник може розпочати поступову атаку. 

Показники активності будуть плавно збільшуватися, але не будуть перетинати границі. По-

друге якщо кількість «перетинів» границь n буде занадто велика, отримана границя буде 

http://www.lantester.ru/lan-equipment/servers/save-server.html
http://studall.org/all-29527.html
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висока і навпаки якщо значення n буде маленьке, то можливе часте реагування. Для того щоб 

запобігти хибному спрацюванню потрібно визначення оптимального значення  n [4]. 

 Для реалізації методики пропонується припущення про те, що більш високу точність 

ідентифікації аномальної поведінки мережі може дати облік різних періодів активності і 

порівняння схожих між собою періодів. 

Нехай Хі кількість запитів до сервера за одну годину. Кількість добових періодів n. 

Тоді запити до сервера можна записати у вигляді матриці виду: 

242232221

241132111

...,,

...,,

XXXX

XXXX
 

…………………… 

24321 ...,, nnnn XXXX  

де кожен із рядків матриці включає в себе добові дані про кількість запитів, а кожен із 

стовпців матриці – кількість запитів щодобово в задані моменти часу. 

Розрахунок СКВ в  цьому випадку може проводитися двома способами [5]:  

1. Звичайним способом з урахуванням певного числа останніх значень, динамічного 

ряду даних за певний проміжок часу,  наприклад: 

14131211 ,, XXXX
42232221 ,,.... XXXX  

 Значення беруться із рядків матриці. 

2. З урахуванням сезонності. Розрахунок проводиться по стовбцям: 

11211 ,,... XXX n  

При цьому для відомого значення показника в i-му періоді, можна розрахувати 

границю для (i+1)-го періоду, використовуючи значення (i+1)-го стовпця.  

Для перевірки гіпотези використовується лог-файл який являє собою журнал з 

записами в хронологічному порядку про події які відбуваються на сервері та діях 

користувачів. Інформація з лог-файлу передається для подальшої обробки та аналізу.  

Для проведення аналізу було створено скрипт, який автоматично вилучає і експортує 

необхідні дані з лог-файлу до бази даних. Аналіз має проходити після кожного нового 

додавання даних. Метод аналізу з врахуванням сезонності показав більш високу точність 

ідентифікації DDoS-атак і більш короткий час, після початку атаки [6]. 

На рис. 1 представлена залежність кількості запитів до сервера за секунду, у 

відповідні періоди часу. Вісь X - часовий інтервал. Вісь Y - кількості запитів до сервера за 

секунду. Ідентифікацію аномальної поведінки мережі (DDoS атаки) за аналізом трафіку 

можна проводити шляхом порівняння динаміки запитів Y по відношенню до параметрів 

―нормального профілю‖. На рис.1 ділянкам аномальної поведінки відповідають часові 

інтервали x = 120 хв., х > 320 хв. 
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Рисунок 1 – Кількість запитів в період початку DDoS-атаки. 

Досить великою складністю, яка виникає при використанні даного методу, є: вибір 

методу аналізу динамічних рядів, вибір методу аналізу сезонності, правильний вибір 

подібних між собою періодів.  
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