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  ДОСВІД КРАЇН ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ У ПІДВИЩЕННІ       

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

                                  Вихор М. В. 

                          кандидат економічних наук, доцент 

                       Шемігон О. І. 

                                                      кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

                                         Білоцерківський національний аграрний університет, 

       м. Біла Церква, Україна 

 Проблема підвищення конкурентоспроможності  залишається актуальною  

для національної економіки України в цілому та окремих галузей. Це 

зазначається у ряді важливих стратегічних документів, прийнятих в Україні 

останнім часом. Зокрема, в Указі Президента України «Про стратегію сталого 

розвитку «Україна 2020» вказано, що Україна має стати державою із сильною 

економікою та передовими інноваціями. [1]. 

 У той же час, згідно із щорічного рейтингу конкурентоспроможності 

Всесвітнього економічного форуму, Україна займає далеко не лідируючі 

позиції значно відстаючи не лише від передових країн, а й від багатьох країн, 

що розвиваються (таблиця 1). 

                                                                                                           Таблиця 1.  

Позиція України у світі за індексом глобальної конкурентоспроможності 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності 

2014-2015 р. 

р.  (144 

країни) 

2015-2016 р. 

р. (140 

країн) 

2016-2017 р. 

р. (138 

країн) 

2017-2018 

р. р. (137 

країн) 

Основні вимоги 

      у т. ч.: 

87 101 85 81 

Інституції 130 130 129 118 

Інфраструктура 68 68 75 78 

Макроекономічне середовище 105 134 128 121 

Охорона здоров‘я та початкова освіта 43 45 54 53 

 Джерело: [2]. 

 

 Так у 2017-2018 роках Україна зайняла 81 місце серед 137 країн із зна-

ченням індексу 4,1, піднявшись на чотири позиції у порівнянні із попереднім 

періодом. Перше місце уже кілька років поспіль займає Швейцарія із значенням 
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індексу 5,86. Серед лідерів цього рейтингу є, також США, Сінгапур, Фінляндія, 

Німеччина, Японія [3]. Якщо розглядати окремі складові цього індексу, то най-

гірші позиції України за  розвитком інституцій та макроекономічного середо-

вища. Значно кращі позиції за станом охорони здоров‘я та початкової освіти. 

 Одним із можливих шляхів підвищення конкурентоспроможності націо-

нальної економіки є звернення до багатого міжнародного досвіду вирішення цієї 

проблеми. В останні роки і десятиліття багато країн світу демонструють ста-

більне економічне зростання, що дало їм можливість зайняти і утримувати 

високі місця у глобальному рейтингу конкурентоспроможності. Тому їх досвід 

може бути корисним для України. У більшій мірі вітчизняних фахівців повинні 

цікавити ті країни, які є лідерами згаданого рейтингу, або показали відчутній 

прогрес у зростанні рейтингу конкурентоспроможності протягом останнього пе-

ріоду. Зокрема, це  стосується деяких країн Південно-Східної Азії, таких як Сін-

гапур, Тайвань, та ряду інших, які починали свій шлях із надзвичайно низького 

рівня економічного розвитку і з часом стали високо розвинутими країнами.   

 Дослідження міжнародного досвіду реалізації програм підвищення конку-

рентоспроможності, найперше, слід розпочати із «економічного дива» 

Сінгапуру, який отримавши у 1965 році вимушену незалежність від Малайзії  

перетворився з однієї із найбідніших країн світу в одного із лідерів світового 

рейтингу конкурентоспроможності. Автором «економічного дива» був багато-

річний прем‘єр-міністр Сінгапуру Лі Куан Ю який визначив для себе і для 

країни чотири  основні пріоритети її відродження. Це боротьба із корупцією, 

залучення інвестицій, реформа системи освіти та охорони здоров‘я, реформа 

державного управління. 

 Боротьба з корупцією розпочалася із встановлення чіткого, однозначного 

законодавства, повної заміни суддівського корпусу фахівцями, які отримали 

юридичну освіту за кордоном та значного підвищення заробітної плати суддям 

[4]. Був створений спеціальний антикорупційний орган, так зване «Бюро з 

розслідувань надзвичайної жадібності», яке притягло до відповідальності  

навіть, кілька найближчих родичів і друзів  Лі Куан Ю [5]. 
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 Для залучення інвестицій в країні створені найсприятливіші умови. 

Розпочалося так зване «полювання за інвестиціями» у процесі якого заохочува-

лися і звільнялися від податків як місцеві, так і іноземні підприємства, які 

працювали в галузях, визначених урядом як пріоритетні. У результаті вже 

багато років Сінгапур називають найкращою країною для ведення бізнесу [5]. 

 Вважаючи людей основним ресурсом для своєї країни, Лі Куан Ю ініцію-

вав корінну реформу системи освіти та охорони здоров‘я. Ще у 70-і роки 

минулого століття англійська мова у школах стала обов‘язковим предметом, а 

вищі навчальні заклади перевели на повне викладання англійсько. Сінгапур і у 

наш час продовжує витрачати до 20 % бюджету на освіту. У країні, також, один 

з найнижчих рівнів дитячої смертності у світі, а тривалість життя тут – 79 років 

для чоловіків і 83 для жінок. Такий результат був досягнутий завдяки введенню 

системи обов'язкового медичного страхування. При цьому держава оплачує 

страховку за незаможних громадян [6]. 

 Реформу державного управління  Лі Куан Ю розпочав із підбору на 

міністерські посади найбільш здібних людей із одночасною прив‘язкою їх 

заробітної плати до показників економічного зростання країни.  Результатом 

здійснюваних у Сінгапурі реформ стало те, що країна протягом багатьох років 

перебуває на лідерських позиціях у рейтингу глобальної конкурентоспромож-

ності і є однією із найбільш привабливих країн для іноземних інвестицій. 

 Достатньо близькі за змістом кроки, спрямовані на оновлення країни та 

виведення її на новий рівень конкурентоспроможності здійснювалися у свій час 

владою Тайваню та лідером країни Чан Кайші, який , враховуючи соціально-

економічні та історичні особливості країни, визначив ключовими напрямками 

аграрну реформу, максимальну реалізацію наявних конкурентних переваг, 

реформування освіти та охорони здоров‘я, залучення інвестицій. Наслідком 

аграрних реформ став стрімкий розвиток фермерства, багаторазове збільшення 

обсягів виробництва аграрної продукції, що, у свою чергу, дало імпульс для 

розвитку переробної промисловості [7]. 
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 При реалізації конкурентних переваг у перші роки реформ головна увага 

була зосереджена на використанні дешевої, дисциплінованої і кваліфікованої 

робочої сили, з акцентом на розвиток експортно орієнтованих галузей легкої 

промисловості [8]. Пізніше, коли потенціал  цього ресурсу вичерпався, Тайвань 

почав структурну перебудову економіки у напрямку розвитку наукомістких 

галузей. Нині Тайвань займає шосте-сьоме місця у світі за випуском 

комп‘ютерів, мікрочіпів  та інших виробів мікроелектроніки. Зараз ці галузі 

дають країні більше 50 % ВВП [ 8].  

 У сфері реформування освіти і охорони здоров‘я Тайвань ішов, практично 

тим же шляхом, що і Сінгапур. Культ освіти наскільки високий, що країна 

планує перейти на всезагальну вищу освіту. Це дає можливість впроваджувати 

найновіші досягнення науково-технічної революції та формувати один із 

найсприятливіших  інвестиційних середовищ у світі. 

 Вивчення і застосування досвіду Сінгапуру, Тайваню та інших країн у 

здійсненні соціально-економічних реформ, сприятиме їх успішній реалізації в 

Україні та забезпеченню досягнення визначеного програмними державними 

документами рівня соціально-економічного розвитку держави.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                                                                                 Капінос Н. О. 

                                                                                                         к.е.н., ст. викладач 

                                                     Сумський національного аграрного університету  

                                                                                                               Гончаров В. В. 

                                                                                                                  ст. викладач 

                                                    Сумський національного аграрного університету 

                                                                                                          м. Суми, Україна 

Закріплені у Конституції України вимоги щодо охорони земель свідчать 

про виняткову важливість земельних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності. 

Конституційні положення є підставою для правової охорони землі як основного 

елемента навколишнього природного середовища [1]. Ці положення Основного 

Закону країни знайшли відображення у Земельному кодексі України [2], Законі 

України «Про охорону земель» [3] та інших актах земельного законодавства.  

Земельні ресурси виступають територіальною базою розміщення господар-

ських об‘єктів, системи розселення населення, а також основним засобом 

https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/fun/singapur-recept-procvetayushchego-gosudarstva-ot-li-kuan-yu-614925.html
https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/fun/singapur-recept-procvetayushchego-gosudarstva-ot-li-kuan-yu-614925.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1737918-chomu_ukraiini_varto_vchitisya_u_singapuru_2000423.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1737918-chomu_ukraiini_varto_vchitisya_u_singapuru_2000423.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1737918-chomu_ukraiini_varto_vchitisya_u_singapuru_2000423.html
http://veterano.com.ua/korisni-materiali/istoriia/6718-chan-kajshi-ta-istoriya-ekonomichnogo-rozvitku-tajvanyu
http://veterano.com.ua/korisni-materiali/istoriia/6718-chan-kajshi-ta-istoriya-ekonomichnogo-rozvitku-tajvanyu
http://veterano.com.ua/korisni-materiali/istoriia/6718-chan-kajshi-ta-istoriya-ekonomichnogo-rozvitku-tajvanyu
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виробництва. Всі землі України незалежно від їх цільового призначення, госпо-

дарського використання і особливостей правового режиму відносяться до земе-

льних ресурсів та складають єдиний земельний фонд держави і її регіонів. Над-

мірне розширення площі ріллі за рахунок схилових земель призвело до поруше-

ння екологічно збалансованого співвідношення земельних угідь: ріллі, природ-

них кормових угідь, лісів та водойм, що негативно позначилося на стійкості 

агроландшафтів і обумовило значну техногенну ураженість природних комплек-

сів. Особливу тривогу викликає зниження родючості ґрунтів Сумської області. 

 Згідно даних головного управління Держгеокадастру у Сумській області, 

частка сільськогосподарських угідь становить 71,3 % від загальної площі 

області і свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння та 

надмірну розораність її території. З них власне рілля, становить 51,4 % (1226,3 

тис. га), сіножаті 11,6 % (274,7 тис. га), пасовища 7,1 % (169,4 тис. га) і 

багаторічні насадження 1 % (24,4 тис. га). У природному стані (ліси, води, 

болота) знаходиться 19,3 %.  

 Надмірна розораність території є одним з головних чинників, які 

дестабілізують екологічну ситуацію в області. Необґрунтоване розширення 

площі ріллі за рахунок схилових та малопродуктивних земель призвело до 

порушення екологічно збалансованого співвідношення у структурі земельних 

угідь ріллі та природних кормових угідь, лісів та водойм, що негативно 

позначилося на стійкості агроландшафтів і зумовило значну техногенну 

ураженість природних комплексів. Землі лісогосподарського призначення в 

області займають 460,9 тис. га, що становить 19,3% від загальної площі області, 

а за обґрунтованими нормативами повинні займати 21 %.  

Аналіз структури посівних площ, яка склалася в області, дає підставу 

стверджувати, що вона не відповідає вимогам науково обґрунтованої системи 

землеробства, не забезпечує збереження та підвищення родючості ґрунтів. 

Останнім часом спостерігається незначна тенденція щодо зменшення земель 

сільськогосподарського призначення та збільшення земель лісового фонду. Це 

відбувається за рахунок посадки лісових культур, самозалісення, вилучення 
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земель для несільськогосподарських потреб. Внаслідок цього площа 

сільськогосподарських угідь зменшилась.  

Значні площі малопродуктивних орних земель, які необхідно вилучити зі 

складу ріллі, залишаються в активному обробітку (Конотопський, Кролевець-

кий, Краснопільський, Охтирський, Роменський, Середино-Будський, Сумсь-

кий, Тростянецький, Ямпільський райони). На частину цих земель розроблені 

проекти їх консервації шляхом залуження та заліснення. Однак освоєння цих 

проектів здійснюється низькими темпами. Всього у Сумській області нарахову-

ється 219,6 тис. га деградованих і малопродуктивних земель. Це становить 

17,9% до загальної площі орних земель області. Найбільше таких земель у 

Сумському, Тростянецькому і Краснопільському. Найменше деградованих і 

малопродуктивних земель – у Буринському і Конотопському. Нерекультивова-

ними на кінець 2017 р. залишаються 2,74 тис. га порушених та 0,91 тис. га 

відпрацьованих земель. 

Більшість господарств та землевласників області використовують свої 

земельні ділянки без належної організації території, без розрахунку необхідної 

кількості органічних та мінеральних добрив та відповідної науково-

обґрунтованої системи чергування культур. Проекти землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь практично не розробляються, бо більшість землекористувачів не вбачають 

в цьому нагальної потреби. Станом на 1 січня 2018 року в області розроблено 

лише 50 проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунту-

вання сівозміни та впорядкування угідь.  

 На сьогоднішній день Сумською обласною державною адміністрацією 

реалізуються заходи щодо напрямків використання коштів обласного бюджету, 

що надійшли в порядку відшкодування витрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва відповідно до «Програми економічного і 

соціального розвитку Сумської області на 2018 рік»[4]. Одним з пунктів цієї 

програми є захід по розробці проектів землеустрою щодо консервації земель по 

окремим районам області. В цей перелік включено лише 6 районів (Красно-
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пільський, Лебединський, Путивльський, Роменський, Середино-Будський та 

Шосткинський район). 

Наведений вище аналіз підтверджує невтішний висновок щодо деградації 

сільськогосподарських угідь. Їхній екологічний стан погіршується прискорени-

ми темпами. Не вжиття конкретних заходів призведе до незворотних наслідків. 

Для охорони земельних ресурсів області, підтримання на високому рівні 

родючості ґрунтів, збереження довкілля необхідно провести такі заходи: 

зменшення розораності земельного фонду; збільшення лісистості території; 

поетапне встановлення екологічно збалансованого співвідношення земельних 

угідь в зональних системах землекористування; дотримання екологічних вимог 

охорони земель при землевпорядкуванні території; заборона відведення особ-

ливо цінних сільськогосподарських угідь для несільськогосподарських потреб; 

застосування економічних важелів впливу на суб‘єкти землекористування.  

Реалізація зазначених завдань сприятиме раціональному використанню 

природних ресурсів, зупиненню процесів деградації ґрунтового покриву, мінімі-

зації ерозійних процесів, збагаченню довкілля природними елементами ландша-

фтів, забезпеченню техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини, 

зменшенню розораності земельного фонду та збільшенню лісистості території. 
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1. Довідник із землеустрою / за ред. Л. Я. Новаковського. – 4-те вид., 

перероб. і доп. – К.: Аграр. Наука, 2015. – 429 с. 

2. Земельний кодекс України: Прийнятий 25 жовтня 2001 року № 2768—

III [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/  

2768-14 

3. Закон України «Про охорону земель» [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/962-15 

4. Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 

2018рік: затверджена рішенням обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 
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http://www.gue.sm.gov.ua/images/docs/programa_2016/2018/prog2018.pdf 
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УДК 339  Економічні науки 

 

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ 

 

Подворна Н.О. 

ННІ фінансів, банківської справи 

Університет державної фіскальної служби України 

Науковий керівник: 

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки  

Качур А.В. 

м. Ірпінь, Україна 

Міграція стає все більш важливою частиною глобалізації, потенційно 

відіграючи ключову роль в отриманні вищих темпів, а також більш сталого 

економічного зростання, особливо в умовах асинхронних демографічних 

переходів. Зусилля глобальної міграційної політики повинні перш за все бути 

зосереджені на стимулюванні співпраці та діалогу між країнами походження та 

країнами призначення з метою досягнення повних переваг від процесів 

міжнародної міграції, а також скорочення побічних ефектів від рестрикційної 

імміграційної політики, спрощення умов для здійснення грошових переказів, 

захисту трудових прав мігрантів, а також сприяння безпечного та надійного 

робочого середовища для мігрантів. 

Питання розвитку міжнародної трудової міграції у світі, а також особиво-

сті міграційної та макроекономічної політики країн-експортерів трудових 

мігрантів та їх вплив на економічний стан цих країн досліджуються рядом зару-

біжних та українських науковців, серед яких слід назвати таких, як Дж. Борхас, 

Г. Брюкер, Г. Вурсел, С. Дрінквотер, І. Івахнюк, С. Метельов, Р. Раян, О. Старк, 

А. Гайдуцький, М. Долішній, Е. Лібанова, О. Малиновська, А. Румянцев, 

В. Троян, А. Філіпенко, Ф. Чаннак, В. Шевчук. 

Метою статті є визначення поточної ролі міжнародних організацій 

глобального та регіонального рівнів у регулюванні процесів міжнародної 

трудової міграції, а також перспектив еволюції міграційного менеджменту 

надалі з метою глобальної лібералізації потоків міжнародної трудової міграції. 
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Глобальна кооперація є принципово важливою у сфері регулювання 

вимушеної міграції. В цьому випадку скоординована політика буде 

максимально виходити за рамки міграційної чи навіть глобальної координації 

макроекономічної політики. Цілями глобальної політики у цій сфері повинно 

бути запобігання гуманітарних криз та протидія ним, створення більш гнучких 

та інновативних фінансових інструментів задля забезпечення адекватної та 

ефективної допомоги, а також сприяння поверненню на батьківщину тих 

біженців, які виявили таке бажання [1].  

Вільний рух осіб тривалий час розглядався в ролі ключового стовпа 

економічної інтеграції, а також розвитку регіонального інтеграційного процесу. 

Вільний рух осіб є способом забезпечення доступу до кваліфікацій та робочої 

сили за необхідності стимулювання інвестицій та економічного розвитку за 

допомогою всього спектру професійних та технічних навичок трудових 

ресурсів всіх країн регіонального інтеграційного об‘єднання. Також міграція 

стимулює розширення вільної торгівлі та комерційної діяльності в рамках 

регіону, зокрема товарів та послуг місцевого виробництва [2]. 

Визначення відповідних діючих підходів до управління постійним 

процесом міжнародної міграції є нагальною необхідністю. Сьогодні існує 

необхідність у створенні нормативного міграційного регулювання, яке б 

інтегрувало національний, двосторонній, регіональний та міжнародні рівні 

управління міграційними потоками. Глобалізація економічного, соціального, 

політичного та демографічного чинників розвитку світової економіки 

приводить до зростаючої залежності різних країн світу від іноземної робочої 

сили, тоді як відсутність гідних умов праці, воєнно-політичні, екологічні та ряд 

інших чинників приводять до переміщення мільйонів працівників як в рамках 

країн, так і на міжнародному рівні [3].  

Сьогодні від 110 [3] до 120 [2] країн є сторонами в одній регіональній 

інтеграційній ініціативі або більше (діючій або такій, що знаходиться в стадії 

переговорів) із забезпечення більш вільного руху осіб між країнами. Структура 

управління міграцією змінюється як в старих країнах імміграції, так і в нових. 
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Ключовими інституціями в менеджменті імміграційних потоків приймаючих 

країн в попередні десятиліття були міністерства праці та зайнятості. 

Насамперед це відображало первинну потребу в регулюванні ринку праці та 

захисту робітників, а також нагляді за станом трудових відносин та соціальним 

діалогом. Такі міністерства зберегли ключові компетенції в регулюванні ринку 

праці, а також враховували інтереси ключових суб‘єктів міграційного процесу, 

а саме роботодавців та професійних спілок. Інституції безпеки та контролю 

значною мірою домінують в управлінні та контролі за мігрантами [2]. 

Декілька міжнародних інституцій мають певну, хоча і переважно 

дорадчу, роль у регулюванні міграційних процесів. У звіті Глобальної комісії 

щодо міжнародної міграції [5] міжнародна відповідальність щодо міграційного 

менеджменту описується як «дифузія», оскільки значна кількість агенцій ООН 

та інших організацій має відповідальність з управління окремими аспектами 

міжнародної міграції, однак не існує єдиного органу, який може сприяти 

виробленню спільного глобального підходу до регулювання міграції. Вагомими 

інституціями у сфері міграційного регулювання є МОП, яка фокусується 

переважно на правах робітників, включно з трудовими мігрантами; Світовий 

Банк, який концентрується на грошових переказах і ставить за мету зменшення 

витрат з їх пересилки; СОТ, яка сприяє переговорам в рамках Способу 4 ГАТС; 

Комісія ООН по біженцям, які співпрацює з урядами країн з метою подолання 

наслідків міграційної кризи; а також МОМ, яка проводить важливу аналітичну 

дискусійну роботу з питань міграції. З 2001 р. МОМ провадить власні форми 

глобального рівня, зокрема міжнародний діалог щодо міграції [4]. 

Робота в напрямі встановлення багатосторонніх рамок більш ефективного 

регулювання міжнародної міграції є необхідною для максимізації економічних 

переваг. Глобальне регулювання міграційних процесів є нечітким і 

розмежованим між різними міжнародними організаціями. Як компенсацію 

міжнародного режиму регулювання міграції, який не існує, країни ведуть 

переговори з питань міграції на двосторонньому та регіональному рівнях. 

Розширення внеску трудової міграції в економічний розвиток потребуватиме 



16 
 

поглиблення наявних угод, а також досягнення нових домовленостей, які 

будуть робити акцент на якісно регульованому тимчасовому доступі для 

робочої сили з країн, що розвиваються. Відсутність багатосторонніх угод щодо 

регулювання міграції, включно з доступом до ринку, гармонізацією, видачею 

віз та прав на працевлаштування, приводить до того, що в окремих 

преференційних торгових угодах окремими розділами прописується 

можливість вільного обігу робочої сили, аналогічні рішення можуть бути 

включені до окремих двосторонніх угод щодо міграції. 
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м.Харків, Україна 

Інвестиційний потенціал є найважливішою характеристикою стану і 

перспективного використання ресурсних можливостей і джерел розвитку 

комерційної організації, є вирішальним в забезпеченні економічного зростання 

організації, відіграє важливу роль в розвитку інших її потенційних можливос-

тей за рахунок інвестиційної діяльності. Тому його об'єктивна і всебічна оцінка, 

що дозволяє правильно визначити перспективи розвитку підприємства, розви-

нути його сильні сторони, по можливості здолати існуючі проблеми і недоліки, 

є дуже значущою і актуальною проблемою.  

Підприємства постійно працюють в умовах жорсткої конкуренції, тому 

виникає необхідність швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища та 

вдосконалювати свою діяльність. Контрольований розвиток стає запорукою 

успіху для будь-якого підприємства. Проте цей процес вимагає залучення інвес-

тицій, які б сприяли зростанню підприємства та посиленню його конкурентних 

переваг на ринку. Тому для залучення інвестицій підприємство повинно 

постійно підвищувати свою інвестиційну привабливість. 

Інвестиційна політика є однією з найважливіших частин ефективної 

державної політики, спрямованої на поліпшення інвестиційного і інноваційного 

потенціалу окремо кожного підприємства і оптимізацію його розвитку, тому 
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все частіше ставиться питання про те, що саме інвестиційний потенціал є 

основою розвитку діяльності підприємства.  

Інвестиційна привабливість підприємства - це індикатор сукупної ціннос-

ті підприємства, набір об'єктивних і суб'єктивних характеристик, необхідних 

для задоволення інтересів усіх учасників інвестиційного процесу, що дозволяє 

охарактеризувати його перспективність і  враховує сукупний вплив існуючих 

чинників. За останні роки все більш актуальними є можливості маркетингу, 

використовувані в цілях підвищення інвестиційної привабливості кожного 

підприємства та організації, що є запорукою економічного росту в Україні. 

Підприємствам варто звернути свою увагу не лише на залучення коштів за 

допомогою банківських кредитів, а й на розміщення цінних паперів на фондо-

вому ринку. Слід проаналізувати всі фактори, котрі впливають на інвестиційну 

привабливість, визначити найважливіші і, відповідно до становища, в якому 

перебуває підприємство, вибрати інвестиційну стратегію і впровадити доцільну 

інвестиційну політику в контексті підвищення привабливості підприємств для 

інвесторів. Також необхідно підкреслити, що велике значення для успішної 

діяльності підприємств має ефективна кадрова підготовка підприємців [1]. 

Одним з пріоритетних напрямів просування реального сектора економіки є 

модернізація виробництва. Для підвищення привабливості підприємствам важли-

во оновлювати технології, які застосовуються в організації, постійно удосконалю-

ватися, модернізувати устаткування, вводити нові види продукції. Одним з основ-

них завдань залучення інвестицій є підвищення ефективності діяльності підпри-

ємства, іншими словами результатом реалізації будь-якого проекту має бути 

підвищення вартості підприємства, а також і інших показників його діяльності. 

Щоб підвищити свою інвестиційну привабливість і зацікавити інвестора, 

підприємствам можна запропонувати провести низку заходів:  

- розробити довгострокову стратегію розвитку, бізнес-планування;  

- створити позитивну кредитну історію;  

- провести заходи по реформуванню (реструктуризації);    

- використати факторинг і лізинг у своїй діяльності. 
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Маючи довгострокову стратегію розвитку, підприємство переходить до 

розробки бізнес-плану. Для інвесторів-власників бізнес-план є основою для 

проведення оцінки вартості підприємства і капіталу. Для усіх груп інвесторів 

велике значення має кредитна історія підприємства, оскільки вона дозволяє 

судити про досвід підприємства по освоєнню зовнішніх інвестицій і виконанню 

зобов'язань перед кредиторами і інвесторами-власниками. Вважається, що 

одним з найбільш важких заходів по підвищенню інвестиційної привабливості 

підприємства є  саме проведення реструктуризації (реформування). 

Ще одним  засобом підвищити інвестиційну привабливість організації є 

упрaвління власним капіталом. Управління власним капіталом - це не лише ана-

ліз показників, які характеризують його величину, динаміку, але також це аналіз 

і оптимізація усіх внутрішніх складових компанії. Оптимізація якісних чинників, 

які впливають на величину власного капіталу, надає можливість на довго закрі-

пити отримані результати і поліпшити інвестиційну привабливість компанії [2]. 

Найсуттєвіше на формування рівня інвестиційної привабливості підпри-

ємства впливають: підвищення ефективності використання основних засобів на 

підприємстві; поліпшення якості управління кредиторською й дебіторською 

заборгованістю; зростання ефективності використання оборотних коштів; 

удосконалення управління прибутком підприємства; запровадження маркетин-

гових заходів та управління якістю; підвищення ефективності управління 

ціноутворенням на продукцію підприємства; зростання ефективності діяльності 

підприємства за рахунок впровадження екологічно безпечного обладнання; 

налагодження та якість діяльності внутрішнього аудиту. 

Підприємствам варто звернути увагу на ефективність капіталовкладень та 

фінансове оздоровлення. Від фінансового стану суб‘єкта господарювання 

безпосередньо залежить рішення інвестора про доцільність вкладення коштів. 

Варто також сформувати всі можливі ресурси, інакше кажучи, інвестиційний 

потенціал, котрий дає змогу проводити і реалізовувати ефективну інвестиційну 

діяльність. Підприємству слід проводити періодичні маркетингові дослідження 

та вивчати ефективність використання інвестиційних ресурсів за попередні 
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періоди, виявляти відповідні недоліки та здійснювати корегування використан-

ня ресурсів у поточному періоді. 

Отже, підготовка підприємства до продажу або до залучення інвестицій - 

це досить складний процес. Інвестиційна привабливість відіграє вирішальну 

роль при прийнятті інвестором рішення про вкладення коштів у розвиток 

підприємства. Підготовка підприємства до залучення інвестицій має бути 

поетапним, спланованим і чітко визначеним процесом. Таким чином, у даному 

науковому дослідженні було визначено пріоритетні напрями підвищення 

інвестиційної привабливості підприємства, а їх подальше використання надає 

змогу підприємству ефективно керувати власною конкурентоспроможністю, що 

є запорукою його подальшого розвитку. 
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 Инновационный маркетинг, по сути, происходит от двух важных бизнес - 

терминов: инновации и маркетинг. Чтобы понять инновационный маркетинг, 

важно понять значение двух слов: 
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Инновации - это процесс разработки новых идей, которые смогут оказати 

положительное влияние на бизнес, на такие как новые продукты или услуги. 

 Маркетинг - в двух словах, это процесс, когда производители сообщают 

потребителям о своих продуктах и услугах. Маркетинг необходим для инфор-

мирования клиентов и потенциальных клиентов о продукте, его особенностях и 

о том, почему они должны его покупать[1.10]. 

 Сочетание обоих терминов приводит к инновационному маркетингу, 

который представляет собой внедрение нового маркетингового метода, 

который ранее не использовался и обычно включает в себя большие изменения 

в дизайне продукта, ценах, продвижении и даже упаковке. 

 Другими способами инновационного маркетинга могут быть такие, как 

запуск продукта в нестандартных местах, уникальная оценка продукта или 

продвижение продукта уникальным способом. 

 Основная цель инновационного маркетинга - открыть новые рынки и в 

конечном итоге привести к увеличению продаж бизнеса[3,c.99]. Инновацион-

ный маркетинг также направлен на новое позиционирование продуктов 

бизнеса, а также на удовлетворение потребностей клиентов. Динамика бизнеса 

постоянно меняется, как и маркетинговые стратегии.Тем не менее, старые 

традиционные маркетинговые стратегии уже не эффективны из-за развития 

мирового рынка, более продвигаемого развитием технологий. 

 Одной из главных особенностей, которая отличает инновационный 

маркетинг, является тот факт, что он означает отход компании или бизнеса от 

старых маркетинговых стратегий. Таким образом, инновационный маркетинг 

должен быть в состоянии осветить прогресс в бизнесе с помощью новых 

методов маркетинга, которые ранее не использовались. 

 Эти новые методы могут быть переняты из других предприятий, в 

основном путем изучения рыночных тенденций и адаптации к изменениям, или 

это может быть совершенно новая маркетинговая идея, привнесенная бизнесом. 

Эти новыеметоды маркетинга также могут быть реализованы как на новых, так 

и на существующих продуктах и услугах. 
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 Инновационная стратегия в любом бизнесе или отрасли включает в себя 

согласование жизненного цикла продукта или услуги в компании со всеми 

исследованиями и разработками. Существуют три основные категории иннова-

ционные стратегии[2,c.89]. 

 Первой категорией инновационной стратеги является развитие идеи 

внутри компании. Большинство инновационных бизнес - идей часто приходят 

из отдела исследований и разработок в качестве средства для централизации 

создания новых идей для продуктов или услуг.Тем не менее, новые идеи могут 

(и должны) поступать из всех отделов и должны передаваться в группу по 

исследованиям и разработкам, будь топрямо или косвенно, с использованием 

любого типа программного обеспечения для отслеживания идей или систем 

управления контентом / знаниями, которые использует компания. Многие 

курсы по управлению бизнесом не указывают на тот факт, что межведомствен-

ное общение является ключом к идеям. Стратегии роста бизнеса также могут 

способствовать формированию идеи, ориентируя персонал на определенные 

области, представляющие особый интерес.  

 Второй категорией инновационных стратегий является ориентация ком-

паний на инновации в соответствии с жизненным циклом продуктов компании. 

Жизненный цикл продукта может варьироваться от компании к компании и от 

отрасли к отрасли. Некоторые более традиционные компании (например, уголь-

ная промышленность) имеют длительные жизненные циклы, когда дизайн про-

дукта используется повторно в течение нескольких лет, а возможно, даже деся-

тилетий. В результате, новые инновационные идеи могут быть добавлены 

постепенно, как способ постепенного улучшения продуктов / услуг. Или, ком-

пании с коротким жизненным циклом (например, разработка программного 

обеспечения) постоянно обновляют продукты и ищут новые способы превзойти 

конкурентов. Благодаря болем короткому жизненному циклу группа по иссле-

дованиям и разработкам может быстрее внедрять передовые технологии в свои 

линейки продуктов и ежемесячно предлагать совершенно новые дизайны и 

платформы продуктов. 
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 Третья категория инновационной стратегии требует постоянного обмена 

информацией и идеями между научно-исследовательским элементом компании 

и отделами по производству продукта. Для этого, должен быть дополнительно 

информационный канал от клиентов (то есть обратная связь с клиентами), 

который возвращает к улучшениям и идеям.  

 Этот постоянный цикл передачи информации и идей должен быть вклю-

чен как часть стратегий роста бизнеса, чтобы оценить, какой тип инновацион-

ных маркетинговых стратегий можно использовать для удовлетворения 

потрібностей клиентов. Нет смысла придумывать новаторскую стратегию 

инноваций в продуктах, которая хотя бы частично основана на какой-либо 

форме исследования рынка или обратной связи с потребителем. В конце 

концов, это показывает, что существует реальная потребность в этих функциях. 

Многие мелкие бизнес - идеи нуждаются в хороших исследованиях, чтобы 

точно определить коммерческие возможности. 
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Лозовий А.М., 

завідувач сектору досліджень 

у сфері інформаційних технологій 

Кіровоградського НДЕКЦ МВС 

м. Кропивницький, Україна 

Актуальність теми. Актуальність вибраної теми обумовлена тим, що 

проблеми автоматичного впізнавання особистості людини загострюються у 

зв‘язку з активною інформатизацією сучасного суспільства. 

Мета й завдання дослідження. Метою роботи є висвітлення загальних 

завдань дослідження та програмна реалізація системи ідентифікації особи по 

біометричним даним на основі нейронних мереж. 

Об’єктом дослідження є процес ідентифікації особи у комп‘ютерних 

системах та мережах. 

Предметом дослідження є методи та алгоритми ідентифікації особи на 

основі біометричних даних. 

Методи дослідження базуються на теорії інформації та кодування, теорії 

алгоритмів, теорії зв‘язку і телетрафіку, використанні булевої алгебри та 

чисельних методів, а також математичного апарату теорії штучного інтелекту, в 

тому числі методів розробки нейронних мереж. 

Практична значимість забезпечується можливістю використання 

розробленого програмного забезпечення досить широким колом користувачів. 

Ними можуть бути як окремі особи, так і організації та установи, яким треба 

забезпечити захищений доступ до своїх даних. 

Біометричні системи розпізнають людей на основі їхніх анатомічних 

особливостей (відбитків пальців, рис обличчя, малюнка ліній на долоні, 

райдужної оболонки ока, голосу тощо) або поведінкових рис (підпису, ходи). 
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Оскільки ці риси фізично пов‘язані з користувачем, біометричне розпізнавання 

може відігравати роль надійного механізму відстеження доступу в будинок, до 

комп‘ютерної системи або перетину границі держави. Біометричні системи 

також мають унікальні переваги - вони не дозволяють відректися від здійсненої 

транзакції й дають можливість визначити, коли індивідуум користується 

декількома посвідченнями (наприклад, паспортами) на різні імена. Таким 

чином, при грамотній реалізації у відповідних додатках біометричні системи 

забезпечують високий рівень захищеності. 

Правоохоронні органи вже більше століття у своїх розслідуваннях 

користуються біометричною автентифікацією за відбитками пальців, а в 

останні десятиліття відбувається швидкий ріст впровадження систем біомет-

ричного розпізнавання в урядових і комерційних організаціях в усьому світі. 

Біометричні системи безпеки дозволяють обмежувати доступ у службові 

приміщення. При цьому біометрія вирішує наступні задачі: 

– істотно знижує ймовірність проникнення небажаної особи в зону з 

обмеженим доступом; 

– створює психологічний бар‘єр для потенційного зловмисника; 

– документально підтверджує факт проходу кожної людини. 

Біометрична система може працювати без ідентифікаційних карт, ключів 

і PIN-кодів і забезпечувати безпечний доступ у будинок декільком тисячам 

співробітників. Існують, наприклад, біометричні сканери, здатні розпізнавати 

тривимірне зображення обличчя. Вони використовуються для фізичного 

доступу, і для контролю часу приходу працівників підприємства. 

Відповідно до результатів недавніх досліджень третина користувачів 

записують паролі, а це означає, що будь-які носії інформації паролю (це 

звичайний листок паперу, залишений у ящику стола) можуть бути доступні 

іншим особам. Основна рекомендація більшості експертів полягає у 

використанні біометричних технологій для авторизації користувача. 

Використання біометричної ідентифікації дозволить обмежити доступ до 

комп‘ютерів (робітником станціям і серверам), до баз даних або їхніх частин, 
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забезпечить контроль особистості оператора в реальному режимі часу. За 

допомогою біометричних пристроїв можна провадити контроль і облік 

реального робочого часу операторів, і шифрувати й передавати інформацію для 

конкретної особи. 

Для біометричної автентифікації найбільш часто використовуються 

наступні характеристики людини: 

1. Відбитки пальців. Відомо, що вони унікальні для кожної людини, 

причому не міняються протягом життя. 

2. Рисунок райдужної оболонки ока. Це на сьогодні найбільш точний 

метод біометричної автентифікації. 

3. Риси обличчя. Дана технологія розпізнавання вважається дуже 

перспективною, оскільки саме за рисами обличчя розрізняють один одного 

люди. 

Як унікальні ознаки людини використовуються також характеристики її 

голосу, зразок рукописного підпису, «клавіатурний почерк» (інтервали часу 

між натисканнями клавіш, що становлять кодове слово, і інтенсивність 

натискань), геометрія руки тощо. Однак ці технології значно менше поширені. 

Сфери застосування технологій ідентифікації практично не обмежені. 

Урядові й приватні організації зацікавлені в технологіях розпізнавання осіб, 

оскільки це дозволяє підвищити рівень захисту секретної й конфіденційної 

інформації. Компанії, що працюють в області інформаційних технологій, заці-

кавлені в технологіях розпізнавання відбитків пальців, рис обличчя, голосу, 

райдужної оболонки ока тощо, щоб запобігти проникненню сторонніх у їхні 

мережі. 

Раніше відбитки пальців виготовлялися шляхом прикладання пофарбова-

них пальців до паперу. Робота з такою інформацією була вкрай трудомісткою. 

На цей момент, практично всі бази переведені на електроні носії. У Росії 

основну роботу в цьому напрямку здійснила група компаній «Папіллон», що 

виготовляє електронно-оптичні сканери для зняття відбитків пальців і 

програмне забезпечення для їхнього зберігання й порівняння. У США одній з 
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найбільш відомих у цій області компаній є «SAGEM-MORPHO». 

У випадку застосування біометрики в системах контролю доступу, кожна 

людина намагається якнайкраще й вірніше пред‘явити свій відбиток пальця, 

щоб його швидше й краще розпізнали. У системах контролю доступу можна 

знаходити порівнюючи відбиток пропонованого пальця з відбитком пальця, що 

витягнутий з бази, виходячи з якої-небудь додаткової ознаки людини, 

наприклад, названого ім‘я. Порівнюються звичайно не відбитки пальців, а 

моделі, деякий набір параметрів особливих точок відбитків, тобто тих точок, де 

візерунок має особливості, наприклад, де лінія візерунка припиняється або 

розгалужується. Як параметри звичайно використовуються відносні координати 

особливих точок, кути нахилу дотичних до ліній візерунка.  

Потреба в надійній ідентифікації й досягнутий рівень біометрики в наш 

час приводять до створення біометричних паспортів і введенню біометричного 

контролю при перетині кордонів. 

До теперішнього часу розроблена досить велика кількість технологій, що 

використовують для ідентифікації біометричні параметри, які добре й 

регулярно відтворюються й мало або зовсім не змінюються.  

До основних біометричних параметрів відносяться:  

а) фізіологічна група:  

 форма руки й розташування в ній кровоносних судин;  

 папілярні візерунки відбитків пальців;  

 малюнок райдужної оболонки ока;  

 розташування кровоносних судин в оці – їхній візерунок;  

 голос;  

 форма особи, термограма особи;  

 ДНК. 

б) поведінкова група:  

 вид і характер написання підпису або кодового слова;  

 характер роботи із клавіатурою. 



28 
 

Найвідомішими з експлуатованих нині пристроїв цієї категорії є пристрої 

зчитування відбитків пальців. Рідше зустрічаються пристрої зчитування 

відбитків долонь, а також зчитувачі, що фіксують відстань між пальцями 

користувача, що розчеплені, й тиск, надаваний ними на опуклі датчики на 

поверхні пристрою. Системи розпізнавання райдужної оболонки ока, а також 

голосу поки не знаходять широкого застосування, за винятком організацій, що 

діють в умовах високої захищеності. 

Прилад зчитує біометричні дані, проводить необхідні виміри й зводить їхні 

результати до унікального значення (це хеш). Для того щоб використовувати 

пристрої зчитування біометричних даних, потрібно буде поряд з ними встанови-

ти програмні засоби, що використовуються для автентифікації користувачів. 

Щоб мати можливість працювати із пристроями зчитування біометричних даних, 

необхідно записати біометричну інформацію про особи, ідентичність яких буде 

встановлюватися за допомогою зчитувачів. Часто кожний біометричний пара-

метр зчитується неодноразово, а іноді скануванню піддається кілька ділянок тіла 

(наприклад, вказівні пальці лівої й правої руки). Потім ці записані біометричні 

дані асоціюються з обліковим записом користувача. Щораз по пред‘явлені 

біометричних даних пристрій зчитує їх і зіставляє результуюче унікальне 

значення зі значеннями, асоційованими з обліковими записами користувачів. У 

такий спосіб виявляється користувач, що представив свої біометричні дані. 
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В епоху швидкого розвитку інформаційних систем та технологічного 

прогресу кожна держава повинна слідкувати за інноваціями і проводити 

реформи, спрямовані на вдосконалення роботи державних інституцій з метою 

їх спрощення, модернізації та підвищення ефективності. Масштабне впровад-

ження та імплементація інформаційних технологій на всіх рівнях управління і 

комунікації, поширення незалежних інформаційно-комунікаційних технологій 

визначає необхідність зміни і трансформації державно-управлінського механіз-

му. Це зумовлено не тільки необхідністю забезпечення державою основних 

політичних, економічних, соціальних, технічних, технологічних передумов для 

формування і застосування електронної демократії, а і повного переходу до 

системи електронного урядування.  

Для успішного зменшення розмірів корупції інформаційно-комунікаційні 

технології повинні збільшити рівень доступності та прозорості інформації, щоб 

забезпечити відстеження рішень і дій уряду та більш високий рівень відпові-

дальності урядовців. 

Одним з важливих кроків на шляху подолання корупції в Україні та  

забезпечення принципу системності в реалізації антикорупційної реформи  

стало ухвалення Кабінетом Міністрів України «Стратегії комунікацій у сфері 

запобігання та протидії корупції» від 23 серпня 2017 р. № 576-р [2]. Ставлячи за 

мету створення та розбудову системи комплексних, послідовних та 

скоординованих антикорупційних комунікацій як інструментів превентивної дії 
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та інтегруючих ланок антикорупційних ініціатив, Уряд намагається сформувати 

імідж України як держави, що ефективно бореться з корупцією. Ефективні 

комунікації у сфері запобігання та протидії корупції та донесення перевіреної 

інформації до суспільства можуть сприяти позитивним змінам у довгостроковій 

перспективі, а саме у нетерпимості громадянського суспільства до корупційних 

проявів та у моделях поведінки, коли громадянин стикається з проявами 

корупції. 

Основні завдання, які задекларовані у Стратегії, спрямовані на 

ефективний обмін інформацією між державними органами та суспільством, на 

формування довіри до державної антикорупційної політики, загальну 

підтримку антикорупційної реформи та формування принципу «нульової 

толерантності» до корупції в суспільстві. Їх успішна реалізація вимагає 

використання дієвих та ефективних комунікаційних інструментів з 

інтегруючими властивостями (рис.1).  

В Україні набуває популярності новий унікальний сервіс – платформа, що 

об‘єднує кілька десятків українських та закордонних реєстрів і дає змогу 

швидко дізнатись максимальну кількість інформації певної тематики. Такі 

ознаки демонструють антикорупційні платформи, де активними учасниками 

антикорупційних комунікації є представники громадянського суспільства 

(неурядові організації, журналісти, експерти) та міжнародні організації. Ці 

платформи спрямовані на підвищення рівня інформаційної обізнаності 

суспільства щодо можливостей реалізації заходів антикорупційної боротьби;  

формування антикорупційного середовища шляхом створення умов для 

обговорення і дослідження явища «корупція» на професійному рівні; 

проведення онлайн-курсів; акумулювання бази даних для проведення  

антикорупційного моніторингу та оцінювання стану нетерпимості суспільства 

до всіх проявів корупції; проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

тощо. 
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Рис. Формування інформаційно-комунікаційного інструментарію державної  

антикорупційної політики  

 

Позитивний ефект об‘єднання активних громадян на онлайн-платформах 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
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правду», створений активістами громадянської платформи «Нова Країна» ; 

платформа антикорупційних комунікацій «Декорупція», до створення  якої 

долучилися Transparency International Україна, Міністерство юстиції, 

Національна рада реформ; Аналітична платформа YouControl та багато інших 

інформаційних інтернет-майданчиков, що відкривають для українського 

бізнесу та суспільства нові можливості. Найкращим прикладом майданчика, що 

демонструє на практиці відкритість даних, забезпечує їх аналітичну обробку та 

оприлюднення, сприяє нейтралізації корупційних ризиків, можна вважати 

створену Transparency International Ukraine спеціалізовану платформу для 

моніторингу та контролю dozorro.orgДана платформа забезпечує кожному 

учаснику системи (постачальнику, замовнику, контрольному органу, 

громадянину) зворотний зв‘язок з державним замовником чи постачальником, 

дає змогу обговорити та оцінити умови конкретної закупівлі, проаналізувати 

закупівлі окремого державного органу чи установи, підготувати та подати 

офіційне звернення до контрольних органів та багато іншого. 

Для громадських активістів та ЗМІ портал надає можливість обговорити 

конкретний тендер із потенційними та наявними постачальниками, дізнатись 

їхню експертну думку про правильність формулювань у тендерній 

документації, отримати професійну експертизу тощо. Та головне - це зручний 

інструмент для управління моніторингом, адже вести облік проконтрольованих 

процедур та знайдених порушень завдяки порталу стало надзвичайно просто. 

Державні замовники можуть не лише дати оцінку конкретному 

постачальнику, але й проаналізувати зворотний зв‘язок від бізнесу та внести 

відповідні зміни до закупівельного процесу, створити власну систему ризик-

менеджменту. Основний функціонал порталу - подання структурованого 

відгуку, який зможе проаналізувати комп‘ютер. Крім того, даний портал 

покликаний допомогти у захисті інтересів того чи іншого учасника через 

інформування про можливі шляхи оскарження та підготовки звернень до 

правоохоронних та контрольних органів. Платформа інтегрована з базою даних 

ProZorro. Будь-який тендер, оголошений у системі публічних закупівель, одразу 

https://dozorro.org/
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відображається на порталі Dozorro та на ньому може бути залишений відгук і 

коментар [1]. 

Демократичність функціонування таких платформ проявляється не 

тільки в можливості публікацій звинувачень у причетності до корупції, а й в 

можливості обвинувачених надати контраргументи. Тож, на сьогодні такі 

антикорупційні портали, об‘єднуючи державні органи влади,  міжнародні та 

громадські організації, є ефективними централізованими майданчиками зі 

створення антикорупційних комунікаційних кампаній та налагодження 

конструктивного діалогу між владою та громадянським суспільством.  

Практика впровадження порталів у публічному секторі в Україні та за 

кордоном довела, що інформаційно-комунікаційні технології  можуть бути впро-

ваджені майже в усі державно-управлінські процеси, але для того, щоб  процес 

мав позитивний результат, необхідно, щоб ініціативи вийшли  у простір відкри-

тих дискусій та обговорень, мали формат співпраці між владою та громадянами. 

При цьому бажано, щоб саме державні органи ініціювали впровадження антико-

рупційних комунікацій у своєму пакеті комунікативних інструментів та надавали 

ресурси для забезпечення їх ефективного застосування й формування інформа-

ційно-комунікаційного потенціалу. Створення відповідного потенціалу для 

здійснення антикорупційних комунікацій у державному секторі є агальним зав-

данням, виконання якого дасть змогу здійснювати конструктивне обговорення 

відповідних даних та фактів, за безпечити позитивний вплив на формування сус-

пільної думки; проводити  роботу з цільовими аудиторіями за певними сегмента-

ми державно-управлінської діяльності, зменшити негативний характер впливу 

емоційно-орієнтованих комунікацій, структурувати архітектоніку інструмента-

рію за регіональною проблематикою; подолати політичні ризики та забезпечити 

прийняття вольових державних рішень, які трансформують діяльність органів 

державної влади.  

Література: 

1. Офіційний сайт Онлайн-платформи громадського контролю державних 

тендерів «Dozorro.org» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://dozorro.org/. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81)
https://dozorro.org/
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2. Розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про схвалення Стратегії 

комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції» від 23 серпня 2017 р. № 

576-р  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 
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____________________________________________________________________ 

УДК 004.49 Інформаційні технології 

 

ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ЕОМ 

 

Цвіток С. М., 

Судовий експерт Кіровоградського  

науково-дослідного експертно-криміналістичного  

центру МВС України 

м. Кропивницький, Україна 

У сучасних персональних ЕОМ реалізований принцип поділу програмних 

і апаратних засобів. Тому програмні віруси і «троянські коні» не можуть ефек-

тивно впливати на апаратуру, крім випадків, коли розробнику вірусу вдається: 

- підібрати частоту звернення до пристроїв ЕОМ, які мають рухомі 

частини (диски, друк), близьку до резонансної; 

- посилити яскравість частині екрана для марнотратства люмінофору; 

- зациклити програму так, щоб вона використовувала мінімальне число 

обладнання (наприклад, одну мікросхему) з метою його розігріву і виведення з 

ладу. 

Такі способи впливу на апаратуру є малоймовірними, і тому апаратні 

засоби можуть стати вірним помічником в боротьбі з вірусами і "троянськими 

кіньми". 

Вірус або "троянський кінь" може псувати інформацію, що міститься в 

КМОП (СМОS) пам'яті комп'ютерів і впливає завантаження операційної 

системи. Ця пам'ять живиться від батареї, інформація зберігається при 

виключенні живлення. У разі виявлення такого ефекту необхідно провести 

повторну початкову установку параметрів комп'ютера за допомогою процедури 
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SETUP. Ця процедура значно спроститься, якщо параметри будуть записані 

заздалегідь. 

Перерахуємо деякі з апаратних методів захисту: 

- блокування можливості запису шляхом заклеювання (закривання) 

отвори захисту запису дискети. При відсутності наклейок можна 

використовувати будь-яку липку стрічку або просто закривати отвір досить 

довгою папірцем, вставляючи її разом з дискетою в проріз дисковода. Даний 

спосіб простий і надійний, але має обмежене застосування. Обмеженість 

пояснюється наступними причинами: більшість програмних систем працюють з 

вінчестером, а не з гнучкими дисками, системи, що працюють з гнучкими 

дисками, часто самі здійснюють запис на дискету; 

- фізична блокування ключем клавіатури ЕОМ - цей метод схожий на 

спосіб розмежування доступу адміністративними заходами. Як і всі заборонні 

заходи, лише частково вирішує проблему. Застосуємо в поєднанні з іншими 

методами; 

- форматування диска і перезавантаження операційної системи з 

відновленням програм з незаражених копій. Недоліками цього методу є втрата 

файлів, у яких немає незаражених копій, і значні втрати часу. При наявності 

копій і часу - це найнадійніший спосіб боротьби з вірусами, але якщо 

пошкодження інформації походить від невиявлених вірусів або "троянських 

коней", які зберігаються в копіях програм, то і така радикальна міра може не 

привести до успіху. 

Наступні засоби засновані на апаратній підтримці операційної системи і 

контролюючих засобів: 

- заборона або реєстрація спроб запису в файли операційної системи і в 

області пам'яті, зайняті системною інформацією; 

- встановлення пріоритету в обробці програм, що складають операційну 

систему і антивірусних засобів, ієрея програмами користувачів: 

- поділ областей пам'яті, в яких працюють програми, неможливість 

записи в чужу область пам'яті: 
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- виділення деяких можливостей ЕОМ, які можуть бути реалізовані тільки 

програмами операційної системи. 

На жаль, апаратна підтримка контролюючих засобів відсутня в 

персональних ЕОМ, сумісних з ІВМ РС, що створює хороші передумови для 

поширення вірусів і дії "троянських коней". 

В даний час на ринку є досить велика кількість спеціальних антивірусних 

програмних засобів. На Заході створено і пропонується велика кількість 

програмних засобів антивірусного напрямки, проте їх ринок характеризується 

певною специфікою.  

Розглянемо вимоги, яким повинні відповідати антивірусні засоби захисту: 

- входження до складу операційної системи; 

- здатність самоконтролю, так як вони працюють в більш "агресивною" 

середовищі, в порівнянні з програмами інших типів. 

Наведемо деякі рекомендації, які необхідно враховувати при створенні 

антивірусних засобів. Антивірусні програми повинні: 

-  проводити самотестування в момент завантаження програми; 

- враховувати можливість зменшення розмірів програми після зараження 

через упаковки вірусом частини програмного коду; 

- виявляти замасковане вірусом зміна довжини програми, якщо воно 

проводиться стандартними засобами. Слід контролювати розмір програми 

різними способами і додатково визначати значення деяких байт програмного 

модуля; 

- враховувати можливість шифрування вірусом власного "тіла" і частини 

зараженої програми; 

- виявляти можливість нестандартного розташування вірусу щодо 

заражаємо програми; 

- визначати наявність в тілі вірусу змінюються кодів. 

Певну увагу привертає до себе проблема своєчасного виявлення та 

ліквідації комп'ютерних вірусів. Як і в медицині, набагато простіше попередити 

зараження комп'ютера, ніж "лікувати" його. У зв'язку з цим отримали широке 
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поширення спеціальні програми діагностики наявності вірусів в прикладному 

програмному забезпеченні - так звані вірус - детектори, що визначають факт 

присутності вірусів за характерними ознаками (фрагменти коду), специфічним 

для кожного типу вірусу. Для цього в програмі вірус - детектора міститься 

набір зразків - сигнатур конкретних вірусів, і тільки такі віруси зможе 

знаходити даний вірус-детектор. При появі нових типів, а іноді і нових версій 

вірусів необхідно випускати і нові версії вірус - детекторів, "навчені" 

розпізнаванню нових вірусів. 

Очевидно, що завдання створення універсальної програми вірус - 

детектора, яка б визначала наявність будь-яких вірусів в програмних файлах 

типів СОМ або ЕХЕ, практично нерозв'язна. Найбільш доцільним шляхом 

виявлення вірусів в програмних засобах було б, мабуть, створення псевдо 

універсальності комплексу тестування пакетів програмних продуктів. 

Комплекс перевірки на вірус повинен включати в себе три компоненти: 

- програму пошуку вірусу по його сигнатурі; 

- програму виділення сигнатури вірусу на основі порівняння незараженої 

командного процесора з зараженим; 

- банк сигнатур вірусів, створений іншою програмою екстрактором. 

Механізм виявлення простий: програма пошуку вірусу по його сигнатурі 

перебирає всі зразки сигнатур в банку вірусів. Для кожного вірусу здійснюється 

сканування всіх програмних файлів (операція пошук рядка по заданому 

контексту - сигнатурі). Якщо при цьому операція пошуку виявиться успішною і 

заданий контекст буде виявлений в якомусь програмному файлі, то можна з 

упевненістю сказати, що тестована програма заражена вірусом, сигнатура якого 

виявлена. Завдання виявлення вірусу вирішується в даний час завантаженням в 

оперативну пам'ять ПЕОМ резидентних програм, які контролюють звернення 

до системних функцій операційної системи: 

- звернення до магнітних дисків (як за допомогою диспетчера операційної 

системи, що реалізує і підтримує файлову систему, так і на рівні базової 

системи введення-виведення); 
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- спроби залишити в оперативній пам'яті ПЕОМ програму, що має статус 

резидентної. 

В процесі функціонування ПЕОМ резидентна програма "наглядач" буде 

відстежувати зазначені вище критичні ситуації і перед їх виникненням 

інформувати користувача про майбутню спробі якої б то не було програми 

зробити зазначені дії. Крім того, програма "наглядач" зробить запит 

користувачеві про дозвіл виконання дії або про блокування системи. 

Резидентна програма веде протокол свої дії з тією метою, щоб при аналізі 

діяльності обчислювального середовища системним програмістом на предмет 

виявлення в ній наявності вірусу була під рукою вся необхідна інформація ( 

"трасування") про поведінку і події в обчислювальному середовищі. 

У загальному випадку, існують такі основні способи автоматичного 

пошуку вірусів: детектори, вакцини, фаги. 

Програми-детектори - це спеціальні програми, призначені для перегляду 

всіх можливих місць знаходження вірусів (файли ОС, основна пам'ять, 

можливо навіть порожній в даний момент простір диска) і сигналізувати про їх 

наявність чи відсутність. 

Програми-вакцини - це програми, "вшиті" в тіло програми яку вони 

захищають (дописуються до її коду), або резидентно залишаються в 

оперативній пам'яті з метою виявлення присутності вірусу за ознаками 

аномального поведінки (спроби записи в певні області пам'яті і т. П.) І , 

можливо, знешкодження його. 

Програми-фаги - детектори, доповнені спеціальними функціями по знеш-

кодженню даного вірусу (видалення його з файлів ОС, оперативної пам'яті і т.п.). 

Слід зазначити, що, користуючись вакцинами, необхідно бути 

обережними. Вакцина тим якісніше, ніж більш точно вона імітує вірус. Але з 

цього випливає, що багато антивірусні програми братимуть ці вакцини за 

справжні віруси. Можливо, що деякі фаги спробують навіть знешкодити ці 

вакцини (в уявленні фагів ці вакцини - справжні віруси), що, швидше за все, 

призведе до псування ОС. 
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В історії розвитку людства наступає унікальний період, коли культура і 

цивілізація не змінюють одна одну, а співіснують, створюючи нове культурно-

цивілізаційне суспільство. Наука ХХ століття стала рушійною силою для  

розвитку цивілізації, технологічного прогресу, а увійшовши у мистецький 

дискурс асимілювала усі досягнення попередніх століть і розкрила нові гори-

зонти для його розвитку. В результаті поєднання культури і цивілізації, культу-

ри і техніки з‗являється новий вид музичного мистецтва – електронна музика.  

Електронна музика – це скомпліковане по своїй суті явище музичної куль-

тури ХХ століття, яке доцільно розглядати в контексті загальних культурно-

цивілізаційних процесів. Однак, варто зауважити, що на відміну від науки у 

розвитку культури визначальне місце займає не «революція», а «традиція», що з 

латинської означає «передача». Культура є складним, багаторівневим утворен-

ням, в якому кожна соціальна група, створюючи «свою» самобутню культуру, 

формує загальну світову культуру. Таким чином, можемо виділити існування 

ряду субкультур в системі культури та поділ культури на «елітарну» та масову.  
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Еволюція поглядів на культуру відбувається у двох напрямках: куль-

турно-критичному та культурно-утверджувальному. У культурно-критичному 

напрямі філософи протиставляючи культуру і природу, першість віддають 

другій, адже вважають, що життя у культурі є неістинним та орієнтується на 

хибні цілі та ідеї (Сократ), життя згідно з законами природи є сутністю 

існування (Жан Жак Руссо), людина є ворожа культурі, культура є злом і 

засобом поневолення народу (Фрідріх Ніцше), а причиною неврозів людини є 

підпорядкування її життя культурним нормам (Зігмунд Фрейд). Другий напрям 

– культурно-утверджувальний, пов‗язаний з глорифікацією культури і 

утвердженням її гуманізуючого впливу на розвиток людства.  

У ХХ столітті в дослідженнях філософів були сформульовані основні 

фундаментальні теорії розвитку культури. Німецький мислитель Освальд 

Шпенглер у своїй відомій праці «Сутінки Європи» зазначає, що раціоналіс-

тична культура Західної Європи являє собою деградацію вищих духовних 

цінностей і тому приречена на загибель. Натомість німецький соціолог і 

філософ Макс Вебер вказує на те, що на зміну одним культурним цінностям 

приходять інші, а саме універсальна раціональність. Німецько-французький 

мислитель Арнольд Швейцер у своїх працях відзначає, що криза і занепад 

культури є водночас обіцянкою для її порятунку. 

На противагу терміну «культура» у філософсько-естетичній думці 

вирізняють поняття «цивілізації», яке довгий час вживалось як синонім 

«культури». У XVIII столітті у європейських мовах здобуває поширення слово 

«цивілізація», яке відбиває поняття «прогресу». Саме Просвітителі називають 

«цивілізацією» суспільство, в основі якого лежать розум та справедливість. 

Натомість у ХІХ столітті у праці французького історика Франсуа Гізо, 

опублікованій ще в 1828 році, «цивілізація» тлумачиться як стан суспільства, 

те, що людина сама створила.  

У процесі розвитку філософської думки відбувається розмежування 

понять культури і цивілізації. Вперше, до цього питання звертається німецький 

філософ, родоначальник німецької класичної філософії Іммануїл Кант. Він 
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розглядає цивілізацію як технічний тип культури. Суперечливість взаємодії у 

суспільному розвитку понять «культури» і «цивілізації» приводить до першості 

останньої. Продовжувачем поглядів Канта є німецький філософ О.Шпенглер, 

який у своїй праці «Сутінки Європи» протиставляє цивілізацію (як сукупність 

технічних досягнень людини) культурі (як органічно-життєвому процесу). В 

основі його концепції лежить ідея циклічного розвитку історії по замкнених 

колах. Шпенглер визначає цивілізацію як певний етап занепаду та старіння 

культури. «Культура не розвивається безкінечно… В ній закладені начала, які 

незворотньо ведуть до цивілізації. Цивілізація є смертю духа культури, є 

явищем зовсім іншого буття чи небуття…» [1, с. 163]. 

У середині ХХ століття визнання здобула теорія циклічності цивілізацій 

англійського історика А. Дж. Тойнбі, викладена у праці «Дослідження історії». 

Його теорія була сформована під впливом теорії Шпенглера. Тойнбі розглядає 

суспільно-історичний розвиток людства як розвиток замкнених цивілізацій, які 

проходять різні стадії розвитку: виникнення, росту, надлому і розпаду.  

Таким чином, поняття «культури» і «цивілізації» в процесі розвитку 

філософської науки знаходять різне тлумачення у дослідженнях видатних 

мислителів. Можемо виділити основні підходи до розгляду цих понять. 

Першим з них є вживання терміну цивілізація як синоніму до культури, другим 

– цивілізація є виявом матеріальної культури людства, третім – цивілізація як 

один з складових етапів культури і останнім – цивілізація як етап історичного 

розвитку, що приходить на зміну культурі.  

Яскравим прикладом культурних процесів ХХ століття є розвиток мис-

тецтва, яке ніби відкидаючи власну культурну традицію, прагне до створення 

альтернативної культури, «елітарного» мистецтва, розвитку ряду авангардових 

мистецьких напрямів. Таке подолання культурних традицій приводить до 

«розімкнення» культури, до створення нового культурного стилю. Тому, у ХХ 

столітті виникають ряд субкультур, які заперечуючи «високу» культуру і її тра-

диції, створюють щось нове і неповторне, яке в процесі історичного розвитку 

часто з рівня субкультури переходить у щабель культури.  
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Отже, першим мистецьким напрямком, який виник на межі між культурою 

і цивілізацією, і в своїй суті поєднав ці два поняття є електронна музика.  З одно-

го боку, вона частково зберігає і розвиває дискурс мистецтва, з іншого – освоює 

винаходи та технології, які спричиняють до нових шляхів розвитку музичного 

мистецтва. Відтак, електронна музика є прикладом феноменального явища ХХ 

століття, яке у собі поєднує два чинники – культурний та цивілізаційний. 
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Закон України «Про всеукраїнський референдум» було визнано неконституцій-

ним, чим фактично остаточно скасував можливість проведення всеукраїнського 

референдуму [1]. Саме тому, в зв‘язку з визнанням неконституційним Закону 

України «Про всеукраїнський референдум» та відсутністю спеціального закону, 

який би регламентував процедуру проведення місцевого референдуму 

дослідження даної проблематики є особливо актуальним. 

 Аналізуючи дану проблему слід звернути увагу насамперед на положення 

Конституції України де у статті 38 вказується, що громадяни України мають 

право брати участь в управлінні державними і місцевими справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування [2]. Проте, для 

того, щоб громадяни України мали можливість вирішувати вищезазначені 
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питання, необхідно чітко регламентувати порядок проведення як всеукраїнсько-

го, так і місцевого референдуму, а тому необхідно прийняти спеціальний Закон, 

який регламентуватиме проведення всеукраїнського і місцевого референдуму. 

 Разом з тим, відмічаємо, що на сьогодні ведеться активна робота по 

вирішенню вищезазначеної проблеми, зокрема, в Верховній Раді України 

зареєстровано два законопроекти, які врегульовують дану прогалину, це 

зокрема, проекту Закону «Про всеукраїнський референдум» № 2145а від 

23.06.2015 р. (ініціатор Заліщук Світлана Петрівна (VIII скликання)) та проект 

Закону України «Про референдуми» (ініціатор – Мураєв Євгеній Володимиро-

вич (VIII скликання) [3; 4]. На нашу думку, прийняття відповідного 

законопроекту матиме важливе практичне значення, оскільки саме шляхом 

референдуму вирішуються найважливіші питання загальнодержавного і місце-

вого значення. Особливо це є необхідним в контексті закріплення в Основному 

Законі курсу України до ЄС та НАТО. Якби був діючим відповідний закон про 

референдум, то закріплення курсу України до ЄС і НАТО в Конституції 

України було б доцільно зробити шляхом проведення референдуму, оскільки як 

вказується в Конституції єдиним джерелом влади є народ і такі питання 

повинні вирішуватися виключно шляхом безпосередньої демократії.  

Крім того, прийняття закону про місцевий референдум є важливим в 

розрізі проведення реформи децентралізації місцевої влади, а тому вирішення 

низки проблем місцевого значення також доцільно вирішувати на місцевих 

референдумах. 

Таким чином, узагальнюючи вищевикладене, доходимо до висновку, що 

необхідно прийняти Закон України «Про всеукраїнський і місцевий 

референдум» де чітко визначити процедуру проведення референдумів, оскільки 

відсутність вказаного Закону обмежує право громадян на участь в управлінні 

державними і місцевими справами. 

Література: 
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м. Полтава, Україна 

Зайняття проституцією в Україні є протиправною дією, проте широко 

розповсюдженою та ігноруючою з боку держави.  Не дивлячись на заборони 

зайняття даною діяльністю, що встановлені КУпАП та ККУ, особи в силу мож-

ливості бути не покараними та бажанням швидко заробити вдаються до таких 

дій. Актуальність теми пояснюється тим, що через складні соціально-економічні 

умови  сучасного життя, більшість підлітків, що позбавлені батьківського піклу-

вання або з малозабезпечених сімей та повнолітні особи вдаються до такої 

діяльності з метою отримати швидкий заробіток, не замислюючись про наслідки.  

Кримінальна відповідальність за зайняття проституцією у нашій країні 

була скасована у 2006 році. Кримінальна відповідальність настає лише за 

організацію заняття проституції, що зазначено статтею 303 ККУ. Сама ж 



45 
 

проституція не є кримінально-карною, але вона належить до адміністративних 

правопорушень.  

Стаття 181-1 КУпАП  встановлює адміністративну відповідальність за 

зайняття проституцією, а саме частина перша вказаної статті – зайняття 

проституцією – тягне за собою попередження або накладення штрафу, розміром 

від 5 до 10 н. м. д. г.; частина друга -  ті самі дії, вчинені повторно протягом 

року після накладення адміністративного стягнення – тягнуть за собою 

накладення штрафу, розміром від 8 до 15 н. м. д. г. [1]. 

 В ст. 181-1 КУпАП поняття проституції не роз‘яснюється. Проституція - 

це рід занять, що виражається у систематичному вступі жінок і чоловіків у 

безладні статеві стосунки за винагороду або будь-яку іншу форму 

відшкодування. Винагорода є обов'язковою ознакою об'єктивної сторони цього 

правопорушення, якщо її немає, то і немає складу цього правопорушення. 

Виконання дій з надання сексуальних послуг характеризується тим, що послуги 

можуть надаватися в будь-якій, у тому числі й неприродній (непристойній) 

формі, що залежить від бажання й потреб статевого партнера, досягнутої про це 

угоди. У своїй сукупності такі дії і становлять закінчене правопорушення. 

Характерною ознакою дій, що утворюють об'єктивну сторону адміністратив-

ного правопорушення заняття проституцією є їхня добровільність. У випадках, 

коли особа чинить такі дії під впливом якогось примусу з боку інших осіб - 

складу цього правопорушення немає [2]. 

Якщо звернутися до матеріалів судової практики, тобто практичного 

застосування даної норми, то можемо помітити, що в Єдиному реєстрі судових 

рішень їх налічується 75945049. Навіть з даної цифри ми можемо побачити, що 

велика кількість осіб притягується до адміністративної відповідальності за 

даною статтею.   

Проаналізувавши частину судових рішень можемо побачити, що 

найбільше до адміністративної відповідальності за статтею 181-1 КУпАП 

притягуються неповнолітні. На мою думку, це пояснюється тим, що саме цей 

вік є проблемним у формуванні особистості, більшість це підлітки з 
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проблемних сімей, які позбавлення батьківської турботи, піклування, уваги та 

фінансового забезпечення. О. Балакірєва зазначає, що кожна шоста-сьома повія 

є неповнолітньою. Це є найтривожнішим, коли вік дітей, які починають 

займатися проституцією, продовжує знижуватися [3; с. 83]. Проте, оскільки ці 

особи є неповнолітніми, то відповідно до ст. 13 КУпАП суд може прийняти 

рішення про застосування до них тільки заходів впливу, передбачених  статтею 

24-1 КУпАП. Я вважаю, що до неповнолітніх за проституцію потрібно 

застосовувати не заходи впливу, а адміністративні стягнення на загальних 

засадах. На мою думку, заходи впливу не є ефективним засобом усунення або 

зменшення проституції, тому пропоную доповнити перелік статей в ч .2 ст. 13 

КУпАП статтею 181-1, за якою відповідальність може наставати на загальних 

засадах. Також значну категорію осіб становлять повнолітні, особи старше 18 

років, які в основному притягаються до відповідальності за ч.1 ст.181-1.  

Л. Бондаренко вважає, що для подолання поширення проституції необхід-

но розробляти та запроваджувати ефективні програми. При розробленні цих 

програм важливою і необхідною передумовою є врахування та вивчення різних 

причин і негативних суспільних наслідків.  Причини зайняття проституцією 

неповнолітніми діляться на певні групи: соціальні, соціально-політичні, соці-

ально-економічні, психофізіологічні, психолого-педагогічні, соціально-педаго-

гічні. На мою думку, соціально-політичні та соціально-економічні чинники є 

найважливішими. До соціально-політичних чинників належать: відсутність чіт-

кого механізму законодавчого регулювання проституції, ігнорування норматив-

но-правових актів регулювання проституції. Серед соціально-економічних вио-

кремлюють безробіття, бідність, соціально-економічна нестабільність у держа-

ві, соціальна нерівність, бажання неповнолітніх швидко стати матеріально 

незалежними. Я вважаю, що, насамперед,  саме перелічені чинники потрібно 

ліквідовувати [4; с.197].  

Важливо відмітити, що, для жінок а також неповнолітніх дівчат, в  20-ті рр. 

ХХ ст. головними мотивами заняття проституцією були голод, злидні та бідність, 

а на даний момент секс-бізнес є засобом забезпечення «красивого життя» [5].  
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На мою думку заслуговує уваги рішення Центрального районного суду м. 

Миколаєва. ОСОБА_1 знаходячись на зупинці громадського транспорту на 

Київській трасі надавала послуги сексуального характеру незнайомому 

чоловіку у машині за грошову винагороду, чим порушила ч. 2 ст. 181-1 КУпАП. 

Проте, через непрофесійне виконання своїх повноважень працівниками 

правоохоронних органів матеріали справи не містили належних та достовірних 

доказів вини особи, суд постановив про закриття справи за відсутності складу 

адміністративного правопорушення [6]. На мою думку, працівникам право-

охоронних органів потрібно ефективніше виконувати свої обов‘язки. 

Отже, проаналізувавши дану тему, ми можемо помітити, що даний склад 

правопорушення є досить поширеним, оскільки, велика кількість справ про 

притягнення осіб до адміністративної відповідальності за заняття проституцією. 

Підсумовуючи аналіз матеріалів судової практики, можна зробити висновок, що 

суди всебічно та індивідуально розглядають справи про адміністративні правопо-

рушення, дотримуючись всіх необхідних норм. Суддя, при призначенні стягнення 

враховує низку фактів, які впливають на характер адміністративного стягнення. Я 

вважаю, що державі потрібно створити та покращити умови роботи для неповно-

літніх. На мою думку, систему стягнень, а зокрема, розмір штрафу потрібно 

збільшити, оскільки популярність даних правопорушень велика, а визначені 

санкції є досить лояльними і не можуть вплинути на особу необхідним чином. 
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Посилення інтеграційних процесів України з Європейським Союзом 

передбачає активізацію не лише публічно правових, а й приватноправових 

відносин. Конституція України закріплює і гарантує права та свободи не тільки 

громадянина, а й людини. При цьому права та свободи людини поставлені на 

перше місце.  

Інтеграція України у світове співтовариство передбачає більшу 

відкритість ринку праці України для іноземної робочої сили, що призводить до 

конкуренції між найманими працівниками на ринку праці. Насамперед, це 

стосується сфери застосування праці іноземців в Україні.  

Питанням правового регулювання працевлаштування в Україні присвя-

чено праці таких вітчизняних вчених, як В.В. Безусий, І.Р. Шабанов та ін. 

Проблеми застосування права на працю іноземців в Україні стали предметом 
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наукових досліджень таких дослідників, як: О.В. Довжук, О.П. Горбань, В.Г. 

Кравченко, Н. Лата, І.А. Римар, С.М. Сергеєєва.  

В 1991 році Україна затвердила суверенне право на розвиток своїх 

офіційних відносин у багатьох міжнародних організаціях, у тому числі в 

Міжнародній організації праці. Завдяки формування ринкових відносин 

виросла можливість обміну трудовими ресурсами з іншими державами за допо-

могою працевлаштування іноземних громадян на території України [1, c. 146]. 

У науковій літературі «іноземець» розглядається як особа, що проживає 

на території даної держави, не є її громадянином, але має достатньо доказів 

належності до громадянства іншої держави [2, c. 232]. В ст. 1 Закону України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», зазначено, що 

іноземець – це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є 

громадянином (підданим) іншої держави або держав [3]. 

Загальна модель правового статусу іноземців передбачена ст. 26 Консти-

туції України: «Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні 

на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а та-

кож несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встанов-

леними Конституцією, законами чи міжнародними договорами України» [4]. 

Вступаючи у трудові відносини на території України, іноземні громадяни 

поділяються на низку категорій, які мають свої особливості. Так С.М. Сергєєва, 

розрізняє: 

1) за терміном перебування на території України: іноземні громадяни, що 

постійно проживають на території; іноземні громадяни, що тимчасово 

проживають на території; іноземні громадяни, які тимчасово перебувають на 

території, у тому числі, іноземна робоча сила, що залучається на певний час з 

інших держав. 

2) за підставами в'їзду в Україну: працівники-мігранти; біженці; особи, 

що прибувають з метою навчання. 

3) за видами організацій і підприємств, з якими іноземні громадяни 

перебувають в трудових відносинах: ті, хто працюють в українських 
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організаціях; ті, хто задіяні на підприємствах і в організаціях з іноземними 

інвестиціями, у тому числі - з пайовою участю іноземних інвестицій, що 

повністю належать іноземним інвесторам, у філіях іноземних юридичних осіб; 

ті, хто працюють на підприємствах і в організаціях, розташованих у вільних 

економічних зонах (ВЕЗ); ті, які відряджаються на якийсь час іноземними 

юридичними особами до України для виконання певних робіт;працівники 

дипломатичних представництв іноземних держав в Україні [5, с. 86]. 

Взаємини між українським роботодавцем та найманим працівником 

регулюються Кодексом законів про працю України. Даний Кодекс містить 

пряму норму (ст. 8), де встановлено, що трудові відносини іноземців, які 

працюють в українського роботодавця, регулюються законодавством України 

та міжнародними договорами України. 

Працевлаштування іноземної особи відбувається на основі дозволу. Цей 

дозвіл видається лише за певної умови, якщо в Україні відсутні кваліфіковані 

працівники. Він ґрунтується на принципі доцільності.  

Щоб отримати дозвіл на працевлаштування в Україні, іноземці подаються 

такі документи: 1) заява за формою, визначеною постановою Кабінету 

Міністрів України Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем 

дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження 

строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, 

внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без 

громадянства від 15.11.2017 року № 858 [6]; 2) копія паспорта іноземця з 

перекладом; 3) кольорова фотокартка; 4) копія проекту трудового договору, 

посвідчена роботодавцем. 

На підставі дозволу, роботодавець приймає на роботу іноземну особу 

лише на визначений строк. Для отримання дозволу, роботодавець подає 

відповідні документи до територіального центру зайнятості, який знаходиться 

за місцем реєстрації роботодавця. 

Дозвіл видається роботодавцю Державним центром зайнятості або за його 

дорученням центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, 
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Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості на строк не 

більше як один рік. Така норма міститься в ч. 1 ст. 42-3 Закону України «Про 

зайнятість населення» [7]. 

Іноземна особа, отримавши дозвіл на працевлаштування, не має права 

найматися до іншого роботодавця, окрім того, якому видавався такий дозвіл, а 

також позбавлена права на роботу за сумісництвом. 

Одним із негативних наслідків порушення законодавства у сфері 

працевлаштування іноземців можна вважати скасування дозволу. Дозвіл на 

використання праці іноземця анулюється у разі: 1) дострокового розірвання з 

роботодавцем трудового договору (контракту); 2) установлення факту підробки 

документів чи надання роботодавцем неправдивих відомостей у документах, на 

підставі яких видано дозвіл (продовжено строк його дії); 3) скорочення строку 

тимчасового перебування іноземця в Україні в установленому законодавством 

порядку або його видворення за межі України; 4) встановлення факту 

використання праці іноземця на інших умовах, ніж ті, що зазначені у дозволі на 

використання праці іноземця, або іншим роботодавцем. 

На іноземних осіб, які працюють на території України поширюються 

загальні положення трудового законодавства, щодо тривалості робочого часу, 

часу відпочинку, охорони праці та інших гарантійних прав працівників. Також 

роботодавець тепер не зобов‘язаний обґрунтовувати необхідність застосування 

праці саме іноземців, а не вітчизняних працівників. 

Слід наголосити, що відповідно до ст. 54 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» трудові відносини іноземців та осіб без громадянства, які пра-

цюють в Україні, не регулюються правом України в разі, якщо: 1) іноземці та 

особи без громадянства працюють у складі дипломатичних представництв іно-

земних держав або представництв міжнародних організацій в Україні, якщо інше 

не передбачено міжнародним договором України; 2) іноземці та особи без грома-

дянства за межами України уклали з іноземними роботодавцями – фізичними чи 

юридичними особами трудові договори про виконання роботи в Україні, якщо 

інше не передбачено договорами чи міжнародним договором України [8]. 
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Отже, правове регулювання праці іноземців в Україні відрізняється від 

правового регулювання трудових відносин резидентів: 

- іноземець може працевлаштуватися лише за умови отримання 

відповідного дозволу; 

- дозвіл на працевлаштування іноземця на території України надається 

на термін не більше як на один рік; 

- праця іноземців не регулюється трудовим законодавством України, 

якщо вони працюють у складі дипломатичних представництв або за межами 

України уклали з іноземними роботодавцями трудові договори про виконання 

роботи в Україні. 
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Система права України – це досить динамічна структура, яка постійно 

розвивається під впливом різних чинників. Одними з таких чинників є сучасні і 

прогресивні стандарти з інших правових систем. 

Поява нових галузей права в Україні зумовлена, зокрема, тим, що 

держава здійснює і виконує міжнародні правові норми. Також, важливу роль у 

появі нових галузей права відіграє науково-технічний прогрес, особливості 

функціонування системи державної влади нашої країни, а також об‘єктивні 

події(проведення в державі антитерористичної операції). 

Поява військового права в системі права України обумовлена суспіль-

ними відносинами, пов‘язаними з військовою справою, устроєм збройних сил, 

обов‘язками, правами та відповідальністю військовослужбовців та військово-

зобов‘язаних.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2017-%D0%BF
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За роки незалежності нашої держави було прийнято велику кількість 

нормативно-правових актів, які встановлюють правила поведінки учасників 

військово-публічних відносин. 

Слід відзначити, що наукове обґрунтування військового права в системі 

українського права у 2009 році здійснив П. П. Богуцький [1]. 

Він наголосив, що військове право є комплексною галуззю права, яка 

постійно зазнає впливу як фундаментальних, так і профілюючих галузей права. 

Військове право є системою загальнообов‘язкових формально визначених пра-

вил поведінки у військовій сфері, які встановлені та охороняються державою, 

регулюють суспільні відносини, що пов‘язані з діяльністю воєнної організації 

суспільства, і мають на меті забезпечення захисту держави, її суверенітету, 

територіальної цілісності [1]. 

Структура військового права містить у собі підгалузі, інститути, субінсти-

тути та норми права. Підгалузями військового права є право військової безпеки 

і оборони, право військової служби, військово-адміністративне право, 

військово-соціальне право, військово-господарське право, військово-криміналь-

не право і міжнародне гуманітарне право. Дані підгалузі утворюють норми, які 

мають ознаки спільної мети правового регулювання однорідних за своєю 

природою суспільних відносин. В деяких випадках такі підгалузі належать 

виключно до військової сфери та не можуть містити норм будь-яких інших 

галузей права (право військової служби), в інших - норми військового права 

регулюють відносини держави та громадян у військовій сфері, однак безносе-

редньо не належать до неї (окремі інститути військово-господарського права, 

військово-адміністративного права і військово-соціального права). 

Серед інститутів військового права можна виділити такі як: інститут війсь-

кового обов‘язку, інститут мобілізації, інститут військової служби за контрактом, 

інститут альтернативної служби, інститут речового забезпечення, інститут ате-

стації військовослужбовця, інститут виконання наказу, інститут проходження 

медичних оглядів і ВЛК, інститут звільнення з військової служби, інститут пільг 

для військовослужбовців, інститут пенсійного забезпечення військовослуж-
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бовців, інститут майна військової організації, інститут військової служби право-

порядку, інститут кримінальної відповідальності військовослужбовця та інші. 

Первинним елементом військового права є правові норми, які 

зосереджуються у відповідних юридичних джерелах.  

Норми військового права визначають: 1) Конституція України; 2) Закони 

України; 3) Укази та розпорядження Президента України; 4) постанови 

Верховної Ради України; 5) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 

України; 6) нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, 

або ж відомчі нормативно-правові акти: накази, директиви, розпорядження; 7) 

накази, директиви, розпорядження командирів (начальників об‘єднань, з‘єднань 

військових частин та установ). 

Серед військових нормативно-правових актів виділяються Статути 

Збройних Сил України - зведення правил, які визначають функціональні, 

процедурні питання діяльності військових формувань із визначенням прав та 

обов‘язків військовослужбовців у виконанні завдань військової служби. 

Аналізуючи стан військового права можна стверджувати, що 

актуальними є питання систематизації юридичних джерел військового права. 

На сьогодні, систематизація юридичних джерел військового права 

здійснюється за правилами інкорпорації та в усіх випадках - комплексно, що 

обумовлено дією галузевого правового режиму. Кодифікація військових 

нормативно-правових актів знайшла своє втілення у Статутах Збройних Сил 

України, затверджених та введених у дію прийнятими Верховною Радою 

законами. Статут внутрішньої служби, Стройовий статут, Дисциплінарний 

статут, Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України 

зосереджують правові норми, які регламентують найважливіші питання 

життєдіяльності військових частин, установ, військових формувань. Статути 

Збройних Сил України поширюють свою дію на усі військові формування, які 

утворені відповідно до вимог закону. Конструкція правових норм Статутів 

Збройних Сил України свідчить про комплексний характер зазначених 

кодифікованих нормативних актів. 
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Найбільш досконалим вирішенням питання систематизації юридичних 

джерел права розглядаються розробка та прийняття Військового 

кодексу України, який би містив наступні розділи: 1. Загальні положення; 2. 

Військова безпека держави; 3. Військова організація держави; 4. Форми 

комплектування військової організації держави; 5. Військова служба; 6. Статус 

військовослужбовця (права та обов‘язки); 7. Матеріальне забезпечення 

військовослужбовців; 8. Соціально-правовий захист військовослужбовців, осіб, 

які проходять військову службу, та членів їх сімей; 9. Судовий захист прав та 

законних інтересів військовослужбовців; 10. Відповідальність військовослуж-

бовців та військовозобов‘язаних; 11. Правова робота командирів (начальників) 

щодо попередження правопорушень військовослужбовців 12. Основи організа-

ції та діяльності військових судів (такі мають бути створені), військової 

прокуратури та юридичної служби; 13. Військові організації (підприємства, 

установи); 14. Військові аспекти міжнародного права [1]. 

Військове право України є комплексною галуззю національного права, 

здійснює регулювання військово-публічних відносин, суб'єктами яких є не 

лише військовослужбовці, але спеціально-визначені законом органи державноі 

влади та управління, військові частини та установи, органи військового управ-

ління. Військове право забезпечує вирішення питань устрою Збройних Сил 

України та інших військових формувань, порядку їх комплектування і 

проходження військової служби, прав, обов'язків і відповідальності військово-

службовців, а також питання військового управління, охорони військового 

правопорядку, економічної та господарської діяльності військових частин та 

організацій тощо. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОВОДЖЕННЯ  З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ 

 

Лейченко Л.М., 

викладач вищої категорії, 

Київський   державний коледж  

туризму та готельного господарства, 

м.Київ, Україна 

Діяльність людини тісно взаємопов‘язана з появою різноманітних 

відходів, кількісний склад яких з року в рік зростає у процесі виробництва та 

іншої господарської діяльності, а також побуту. 

В Україні в результаті утворення великих обсягів відходів проблема еколо-

гічної безпеки набула особливої гостроти. Більшість виробничих і побутових 

відходів утворюється у великих містах країни. Крім того, певні види відходів на-

лежать до категорії небезпечних для життя і здоров‘я людини. Щороку на під-

приємствах України утворюється більше 100 мільйонів тонн токсичних відходів.  

Масштаб проблеми поводження з відходами вимагає проведення ціле-

спрямованої державної регуляторної політики, здатної до усунення потенційної 

або реальної загрози для життя, здоров‘я людей та стану навколишнього при-

родного середовища. Відходи несуть потенційну загрозу екологічній рівновазі.  

Проблема, яка склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, 

переробленням, утилізацією та захороненням відходів і характеризується 

подальшим розвитком екологічних загроз. Проблема відходів в Україні 

вирізняється особливою масштабністю і значимістю як внаслідок домінування 

в національній економіці ресурсоємних багатовідхідних технологій, так і через 

відсутність протягом тривалого часу адекватного реагування на її виклики. 

Значні масштаби ресурсокористування та енергетично-сировинна спеціалізація 

національної економіки разом із застарілою технологічною базою визначали і 

надалі визначають високі показники утворення та нагромадження відходів. 

Такі обставини призводять до поглиблення екологічної кризи і 
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загострення соціально-економічної ситуації в суспільстві та обумовлює 

необхідність реформування і розвитку з урахуванням вітчизняного та світового 

досвіду всієї правової та економічної системи, що регулює використання 

природних ресурсів у цілому та управління відходами зокрема. Проблема 

відходів є однією з ключових екологічних проблем і більш вагомою в 

ресурсному аспекті. 

Відходи, що утворюються у процесі видобування, збагачення, хіміко-

металургійної переробки, транспортування і зберігання корисних копалин є 

вторинним сировинним резервом промисловості, будівництва та енергетики. 

Значний ресурсний потенціал становлять також відходи як вторинна сировина, 

що є залишками продуктів кінцевого споживання (макулатура, полімери, 

склобій, зношені шини тощо). 

Високий рівень утворення відходів та низькі показники їх використання 

як вторинної сировини призвели до того, що в Україні щороку в промисловості 

та комунальному секторі нагромаджуються значні обсяги твердих відходів, з 

яких лише незначна частина застосовується як вторинні матеріальні ресурси, 

решта потрапляють на звалища. 

Відмінність ситуації, що склалася з відходами в Україні, порівняно з 

іншими розвинутими країнами полягає у великих обсягах утворення відходів та 

у відсутності інфраструктури поводження з ними. При цьому наявність такої 

інфраструктури є неодмінною ознакою всіх економік розвинутих країн [5]. 

З метою захисту навколишнього природного середовища та здоров'я 

людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використан-

ня матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтованого 

узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо 

утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку 

держава визначає основні принципи політики у сфері поводження з відходами [3].  

На законодавчому рівні за порушення норм щодо безпечного поводження 

з відходами встановлено дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи криміна-

льну відповідальність. Це може бути накладення певних розмірів штрафів на 
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громадян, посадових осіб, суб‘єктів господарської (підприємницької) діяльності 

[1], позбавлення можливості обіймати певні посади, обмеження волі на певні 

строки [2]. 

З метою стимулювання заходів щодо утилізації відходів суб'єктам 

господарської діяльності, які утилізують відходи в процесі виробництва про-

дукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюють їх збирання і заготівлю, 

будівництво підприємств і цехів, а також організують виробництво устаткуван-

ня для утилізації відходів, беруть пайову участь у фінансуванні заходів щодо 

утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення, можуть надаватися 

відповідно до законодавства України: пільги щодо оподаткування прибутку від 

реалізації продукції, виготовленої з використанням відходів; пріоритетне 

державне кредитування; спеціальні державні субсидії на зменшення відсотків 

за банківські кредити, пов'язані з інвестиціями, що спрямовуються на утиліза-

цію відходів і виготовлення відповідного устаткування; дотації з Державного 

бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і 

місцевих бюджетів для перевезення відходів (вторинної сировини) чи 

напівфабрикатів, одержаних з цих відходів, тощо [3]. 

Отже, відходи несуть потенційну загрозу екологічній рівновазі. Не 

дивлячись на технологічні можливості використання ресурсного потенціалу, 

більшість відходів вивозиться на звалища та полігони, оскільки, як зазначають 

науковці, на законодавчому рівні відсутні стимули для мінімізації обсягів 

відходів та підвищення рівня їх переробки чи утилізації, тому необхідність 

вивчення шляхів поводження з відходами з метою ресурсозбереження як на 

території України, так і закордоном, в тому числі їх використання в якості 

вторинної сировини є важливим питанням сьогодення. 

Тому, для вирішення критичної ситуації, яка склалася з утворенням, нако-

пиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів  

Кабінетом Міністрів України 8 листопада 2017 р було схвалено Національну 

стратегію управляння відходами в Україні до 2030 року. Її метою є створення 

умов для підвищення стандартів життя населення шляхом впровадження 
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системного підходу до поводження з відходами на державному та регіонально-

му рівні, зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх пере-

робки та повторного використання, реалізація якої  здійснюється в три етапи: 

перший – 2017/2018 роки, другий – 2019-2023 роки, третій – 2024-2030 роки [5]. 
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Із здобуттям незалежності Україна поступово перетворюється на 

демократичну, правову, соціальну державу, найвищою цінністю якої є честь і 

гідність людини. Всі ці положення закріплені в Конституції України, яка 
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відповідає всім моральним засадам суспільства. Створена судова гілка влади 

України, безперечно, повинна контролювати дотримання законності, захищати 

демократичні права, свободи людини та громадянина. Проте не завжди записані 

на папері правила дотримані та реалізовані на практиці. 

На сьогоднішній день досить часто можна почути про: незаконне рішення 

суду чи певні порушення судового розгляду; корумпованість державних органів 

чи їх посадових осіб; нехтування правами людини та громадянина з боку 

компетентних органів влади та навіть порушення природних прав людини. 

Єдиним виходом, звичайно, є звернення до суду в пошуках справедливості, але 

й в національних інстанціях це не завжди ефективно. Тому свій захист 

громадяни шукають в Європейському суді з прав людини (далі – Суд). Ця 

установа, безсумнівно, здатна відновити встановлений порядок та забезпечити 

основоположні права та свободи людини і громадянина.  

В своїй практичній діяльності Суд застосовує Європейську конвенцію з 

прав людини. Його завдання полягає в тому, щоб забезпечити дотримання 

державами прав і гарантій, які закріплені в Конвенції. Він робить це шляхом 

розгляду скарг, поданих фізичними особами, а іноді й державами. У тих 

випадках, коли він приходить до висновку про те, що держава-член порушила 

одне або декілька з цих прав і гарантій, виносить відповідне рішення. Судові 

рішення є обов‘язковими для виконання [1, c. 230]. 

Звертатись до Суду можна лише у випадку порушення державами-

членами прав і гарантій, які закріплені в Конвенції або в її Протоколах. Заява, 

яка подається до Європейського суду з прав людини повинна бути подана 

проти держави, ні в якому разі проти приватної особи чи неурядової організації, 

оскільки Європейська конвенція з прав людини та основоположних свобод 

захищає права і свободи саме осіб від протиправних дій з боку держави. Суд 

розглядає заяви лише після того, як заявником були вичерпані всі засоби 

захисту своїх прав, передбачених національною правовою системою, і лише 

протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. 
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До юрисдикції Європейського суду з прав людини належить, насамперед, 

забезпечення повного дотримання  договірними сторонами їхніх зобов‘язань за 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та протоколами 

до неї. Це завдання Європейський суд з прав людини виконує шляхом тлума-

чення норм Конвенції та розглядаючи скарги про порушення її положень як з 

боку держав, так і з боку фізичних осіб,  неурядових організацій та груп осіб.  

Рішення Суду мають неабияке значення не тільки для захисту прав 

людини в цілому, але й для вирішення більш конкретних завдань. Так, створене 

судом прецедентне право знаходить, з одного боку, широке застосування 

національними суддями, а, з іншого, робить Конвенцію потужним «living 

instrument», що дає можливість тлумачити зафіксовані ще у 1950 році норми у 

світлі нових подій. Окрім того, рішення Європейського суду з прав людини 

здійснюють безпосередній вплив на реформування національного законо-

давства держав-членів Ради Європи, завдяки чому здійснюється впровадження 

в українську правову систему європейських стандартів та досягається 

зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України [3].  

Незважаючи на те, що Європейський суд з прав людини своїм рішенням 

не може ініціювати перегляд рішень національних судів або ж визнати певний 

внутрішній правовий акт недійсним, держава, визнана винною у порушенні 

положень, закріплених у Конвенції та її протоколах, зобов‘язана усунути 

наслідки цього порушення. Усунення наслідків порушення відбувається 

шляхом імплементації заходів індивідуального характеру, наприклад, через 

виплату відшкодування скаржнику, та заходів загального характеру. Загальні 

заходи, при цьому, полягають, в першу чергу, у внесенні змін до чинного 

законодавства [2, c. 63]. 

Взагалі, впровадження практики Європейського суду з прав людини 

актуалізує процес вдосконалення механізмів національної судової системи. 

Його безпосередня діяльність змінила погляди людей на специфіку судових 

систем кожної із країн. Особливо це стосується тих країн, що розвиваються, для 

них є досить позитивною практика Європейського суду з прав людини. Україна 
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також відноситься до таких держав та, в свою чергу, орієнтується на 

європейський досвід, тому практика Європейського суду з прав людини є 

важливим елементом для її становлення як правової держави, а впровадження 

цієї практики є необхідним процесом для забезпечення верховенства Конвенції 

з прав людини, яка гарантує основні права та свободи людини та громадянина. 
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при Президентові України 
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Кількість, різноманітність і масштаби надзвичайних ситуацій, як 

природного та техногенного характеру, так і соціальних, постійно збільшується 

у сучасному світі. Пом‘якшення впливу та подолання наслідків надзвичайних 

ситуацій – одна з основних, і до того коштовних, проблем органів і сил, що 

залучаються до реагування на надзвичайні ситуації. 

Питання публічного управління в умовах надзвичайних ситуацій 

розглядаються у сучасних наукових дослідженнях, що ґрунтуються на 

https://coe.mfa.gov.ua/ua/press-center/publications/971-reforma-jevropesykogo-sudu-z-prav-lyudini
https://coe.mfa.gov.ua/ua/press-center/publications/971-reforma-jevropesykogo-sudu-z-prav-lyudini
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попередніх досягненнях у цій сфері. Такими питаннями є: аналіз ризиків, їх 

оцінка й управління ними; роль людського фактора у виникненні надзвичайних 

ситуацій, їх попередження, моніторинг і ліквідація; особливості прийняття 

рішень, їх інформаційної підтримки; управління персоналом і психологічні 

аспекти в умовах надзвичайних ситуацій; шляхи та механізми удосконалення 

публічного управління з організації запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій і ліквідації їх наслідків тощо. 

Зазвичай, не є винятком і Україна, більш регламентовано публічне 

(державне) управління надзвичайними ситуаціями природного та техногенного 

характеру, через спільні риси певних видів: землетруси, повені, урагани, аварії, 

катастрофи, вибухи, пожежі тощо. Невизначеність і біфуркація соціальних 

надзвичайних ситуацій (терористичні атаки, захоплення заручників або 

установ, масові заворушення, національні та релігійні конфлікти, економічні 

кризи та ін.) ускладнює управління ними. 

За результатами аналізу надзвичайних ситуацій природного та 

соціального походження 2015-2017 років у Сполучених Штатах Америки 

американські дослідники Кей Госс і Грегорі Деверо надають чіткі рекомендації, 

які можливо впровадити і в Україні: 

1) система управління надзвичайними ситуаціями має бути чіткою, 

прозорою та працювати однаково добре на всіх етапах надзвичайних ситуацій, 

незалежно від їх походження. Забезпечення необхідної готовності до 

виникнення надзвичайних ситуацій, їх запобігання, реагування та ліквідації 

наслідків, а також відновлення потребують ретельно скоординованих урядових, 

міжвідомчих і міждисциплінарних зусиль щодо планування, навчання, 

тренування, підготовки техніки та відповідних стандартів; 

2) реагування на надзвичайні ситуації і відновлення після них, як 

правило, має здійснюватися під керівництвом визначеного органу на 

міжвідомчому, міждисциплінарному та, у разі необхідності, міждержавному 

рівнях і охоплювати поглиблене планування, навчання, тренування, 

стандартизацію, акредитацію та сертифікацію. Система взаємодії між 
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залученими органами та силами має надавати можливість діяти адекватно 

ситуації для ефективного пом‘якшення її впливу; 

3) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій і відновлення після них 

потребує відповідного фінансування на всіх рівнях – від загальнодержавного до 

місцевих органів влади [1]. 

Кожна надзвичайна ситуація є унікальною, має свої особливості (місце 

виникнення, масштаби, протоколи реагування, відповідальних за ліквідацію 

наслідків і проведення відновлювальних робіт тощо), що обґрунтовує постійне 

удосконалення публічного управління на всіх етапах надзвичайних ситуацій: 

запобігання, підготовка, реагування та відновлення. 

У подальших дослідженнях доцільно розглянути особливості захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій, зокрема соціальних – згідно 

класифікації [2], та визначити порядок організації цивільного захисту при їх 

виникненні на державному, регіональному, місцевому та об‗єктовому рівнях. 

Література: 

1. Goss, Kay C. & Devereaux, Gregory C. The U.S. Emergency Management 

System: The Need for Intergovernmental Cooperation. 2018. 

https://www.napawash.org/uploads/Standing_Panels/Intergovernmental_Systems/ 

109_NAPA_DISASTER.pdf (accessed March 11, 2019). 

2. Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 

№ 5403-VІ // База даних «Законодавство України» / ВР України. Дата 

оновлення: 01.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (дата 

звернення: 10.03.2019). 

https://www.napawash.org/uploads/Standing_Panels/Intergovernmental_Systems/%20109_NAPA_DISASTER.pdf
https://www.napawash.org/uploads/Standing_Panels/Intergovernmental_Systems/%20109_NAPA_DISASTER.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17


66 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 341.641(043.2) Юридичні науки  

 

РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗАБОРОНУ 

РАБСТВА 

 

Пущик І. М.,  
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 Питання боротьби з рабством та работоргівлею є однією з перших 

проблем захисту прав людини, що сколихнуло усю світову спільноту. Першим 

офіційним документом, який посприяв початку ери боротьби з рабством та 

работоргівлею є Женевська Конвенція про рабство 1926 року.   

 Міжнародне право представляє у своїй практиці досить велику кількість 

міжнародно-правових актів, які регулюють інститут захисту прав людини. Для 

європейського спільноти основоположним документом, який регламентує 

діяльність держави у сфері захисту прав людини є Європейська конвенція про 

захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, і відповідно до якої 

«нікого не можна тримати рабстві або в підневільному стані» (ст. 4) [1].  

 За весь період діяльності Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ) у реєстрі рішень зафіксовано близько 750 справ щодо порушення 

державами-членами даного права людини і кожен з цих прикладів має свої 

особливості. Достатньо цікавою є справа С.М. проти Хорватії. У 2012 році гро-

мадянку Хорватії було притягнено до сексуального рабства шляхом обману, а 

пізніше її утримували шляхом шантажу, погроз і членам її сім‘ї з застосуванням 

фізичного насильства. Цікавим моментом при винесені рішення по даній справі 

було те, що ЄСПЛ досліджував доводи сторін не лише на основі положень 

Європейської конвенції, але також звертався і до норм встановлених Конвенці-

єю про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми 

особами 1950 року та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 
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проти жінок. Важливо також відзначити обґрунтоване рішення ЄСПЛ тим, що 

навіть у разі пропущення строків подачі заяви суд врахував важливість та 

масштабність наслідків, які були завдані заявниці, і що держава зобов‘язана 

вчинити певні дії на запобігання подальшого розширення даної проблеми [2]. 

 Ще однією цікавою справою є Шовдуру та інші проти Греції. У 2012 році 

багато мігрантів з Бангладешу та Пакистану працювали на підприємсті зі збору 

полуниці в Греції, власниками були Т. А. та Н. В. Працівникам пообіцяли 

виплачувати добову зарплату у розмірі 22 євро, також через наднормову роботу 

їм зобов‘язались виплатити додаткові кошти та забезпечити місцем проживан-

ня. Але в результаті мігранти отримали жахливі умови для проживання та не 

отримували зарплату взагалі. З метою привернення уваги вони організовували 

декілька бойкотів, але власники фірми усмиряли їх насильницьким шляхом. У 

2013 році Т.А. та Н. В. були арештовані та притягнуті до відповідальності за 

національним законодавством Греції про заборону рабства та работоргівлі. 

Частині працівників суд постановив виплату компенсації, але решту частину 

мігрантів залишив без компенсації, аргументувавши це тим, що перша частина 

постраждала більш через работоргівлю, фізичне та сексуальне насильство та 

нелюдські умови для проживання. Тому інша частина працівників вирішила 

звернутись до ЄСПЛ з проханням про виплату компенсації за нанесену шкоду 

через порушення їхнього права на заборону рабства через свавілля уряду та 

транснаціональний злочинну діяльність Т. А. і Н. В. В результаті розгляду спра-

ви суд постановив, що порушення прав іншої частини мігрантів також було і 

зобов‘язав уряд виплатити їм справедливу сатисфакцію [3] 

 Ватро також відзначити, що за останні роки значно зросла кількість справ 

проти України та Росії, а також ще декількох країн у зв‘язку з порушенням прав 

людини на заборону рабства на Сході України: Сінкевич проти Украти та Росії, 

Потейхін проти України та Росії, Зосім проти України та Росії, Пономаренко 

проти України та Росії та інші. Основною причиною такої кількості справ 

проти України в даному аспекті є неналежно надані усі можливі способи 

захисту прав людини від загрози рабства та работоргівлі у ході військових дій, 
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які відбуваються на Сході України. У більшості рішень ЄСПЛ закликає уряд 

України покращити законодавство та забезпечити покращені механізми 

попередження та припинення злочинної діяльності на території України.  

 Практика ЄСПЛ – це перш за все покращення діяльності кожної держави-

члена у захисті інтересів та прав осіб та громадян. Це офіційне тлумачення 

положень Європейської конвенції для людей, щоб кожен міг розуміти коло 

своїх прав та вимагати захисту цих прав у держави. Фактично діяльність ЄСПЛ 

це певний важіль впливу на європейську спільноту, який контролює та гарантує 

забезпечення прав людини. 

Література: 

1. Європейська конвенція зі захисту прав людини та основоположних 

свобод 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. 

ua/laws/show/995_004. 

2. S.M. v. Croatia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hudoc. 

echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-184665%22]}. 

3. Chowdury and others v. Greece [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22article%22:[%224%22],%22documentcollectioni

d2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%220

01-172701%22]}. 

____________________________________________________________________ 

УДК 342; 345. 01 (043.2) Юридичні науки  

 

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 

Текєджанова К. Б.,  

студентка Юридичного факультету 

Національного авіаційного університету 

Науковий керівник: Толкачова І. А., 

 к.ю.н., доцент 

На сучасному етапі розвитку української державності вагоме місце займає 

формування правової системи, одним з ключових елементів якої є права і 
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свободи людини. Визнання кожної людини найвищою соціальною цінністю є 

пріоритетним завданням правової держави. Держава зобов‘язана послідовно і 

неухильно забезпечувати реалізацію цих прав та захищати їх. Конституційні 

права і свободи є основними, фундаментальними, оскільки їх широта та 

повнота визначає рівень гуманізму і демократизму у суспільстві та державі.  

Права і свободи людини – певні можливості, які є необхідними для 

існування та розвитку людини в конкретний період. Зміст і обсяг таких 

можливостей зумовлюються в першу чергу можливостями суспільства у 

цілому, рівнем його економічного розвитку. Права і свободи, закріплені в 

Основному Законі можна умовно поділити на дві групи. Перші це природні, які 

належать людині від народження і є невідчужуваними (право на життя, на 

повагу до своєї гідності, на свободу та особисту недоторканість, свободу думки, 

світогляду та віросповідання). Дана група прав визнається, а не встановлюється 

державою. Саме ця особливість відрізняє їх від усіх інших прав, оскільки вони є 

«власністю» кожної людини. Іншими за своєю природою є ті права і свободи, 

які встановлюються державою в офіційному порядку, виходячи з потреб 

сучасного суспільства. До них відносяться політичні (можливість громадян 

брати участь у суспільно-політичних відносинах, у здійсненні влади, у 

формуванні представницьких органів державної влади та місцевого 

самоврядування), економічні (пов‘язані з діяльністю людини в економічній 

сфері), соціальні (спрямовані на задоволення власних соціальних потреб), 

культурні (право на користування надбаннями культури тощо) та екологічні 

(можливості у сфері використання природних ресурсів, охорони 

навколишнього природного середовища та гарантування екологічної безпеки). 

Всі вищезгадані права і свободи детально й конкретно задекларовані 

Конституцією України. Так, відповідно до ст. 3 Конституції України «людина, 

її життя і здоров‘я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини 
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є головним обов‘язком держави» [1]. Аналізуючи дане положення, можна 

зробити висновок про те, що держава зобов‘язана не лише проголошувати 

права і свободи, а й дбати про їх охорону та реалізацію, гарантувати їх.  

Наука конституційного права під гарантіями прав і свобод розуміє умови і 

засоби, які забезпечують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і 

свобод особи. На сучасному етапі розвитку держави і суспільства проблема 

забезпечення прав і свобод набуває особливого значення. Суть цієї проблеми 

полягає у тому, що практика реалізації такого обов‘язку держави має поки що 

виключний характер, залишаючись лише програмною установкою. Розрив між 

проголошеними в Конституції України правами і свободами людини, а також 

закріпленими в ній гарантіями цих прав і свобод, та існуючою практикою 

реалізації і захисту можна пояснити тим, що провідні передумови для дієвого їх 

забезпечення в нашій країні ще не сформувались.  

Правовий статус особи в демократичній, соціальній, правовій державі має 

ґрунтуватися насамперед на конституційному принципі рівності, який є 

визначальним у системі принципів конституційно-правового статусу людини і 

громадянина та громадянства України. Він є одним з фундаментальних 

принципів засад конституційного ладу, а його реалізація не припускає 

дискримінацію особи за якими-небудь ознаками [2, c. 269]. Україна є однією з 

тих держав, де проблемою є недотримання у деяких випадках цього принципу, 

що зумовлює собою порушення закону, прав людини і громадянина. 

Законодавчо закріплені санкції за дані правопорушення, але вони, зазвичай, 

досить незначні [3, с. 247]. 

Формування правової держави і створення передумов, за яких особа 

реально стає найвищою соціальною  цінністю, безумовно є дуже важким 

завданням, для вирішення якого необхідно докласти великих зусиль і 

спрямувати суспільство на шлях змін, які пов‘язані з подоланням усього 

комплексу наявних проблем. На сьогоднішній день, на жаль, положення 

Конституції України мають більш декларативний, ніж реальний характер. 

Механізм їх реалізації потребує вдосконалення. Так, тільки подолавши всі 
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труднощі становлення правової державності і створення основ вільного 

громадянського суспільства можна підійти до реального розв‘язання проблеми 

забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні.  
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