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Cloud computing is a model of providing ubiquitous and convenient 

on-demand network access to a shared pool of computing resources 

(communications networks, servers, storage, applications and services) that can 

to be promptly provided and released with minimal management costs and calls 

to the provider. 



6 

When using cloud computing, the software is provided to the user as 

an Internet service. The user has access to his or her own data, but cannot 

manage and have to worry about the infrastructure, operating system, and 

software with which he or she works. The cloud is metaphorically called the 

Internet, which hides all the technical details. According to an IEEE document 

published in 2008, "Cloud computing is a paradigm in which information is 

constantly stored on servers on the Internet and temporarily cached on the 

client side, such as personal computers, gaming consoles, laptops, 

smartphones" [1]. 

Cloud services that allow you to migrate computing resources and data 

to remote Internet servers have become one of the major trends in IT 

technology development in recent years. The concept of cloud computing 

emerged in 1960, when an American scientist, computer science and computer 

theorist John McCarthy suggested that computer computing would someday be 

provided as a utility (public utility). The proliferation of high-power networks, 

the low cost of computers and storage devices, and the widespread adoption of 

virtualization, service-oriented architecture have led to a huge increase in cloud 

computing. End users may not be bothered by the workings of technological 

infrastructure equipment "in the cloud" that supports them. Power plants can 

serve as an analogy to computing "clouds" from ordinary life. Although a 

homeowner can buy an electric generator and take care of its serviceability on 

its own, most people prefer to receive energy from centralized suppliers. 

Almost all modern cloud computing features, comparisons with electricity, and 

the use of private, public and public models were introduced by Douglas 

Parkhill in the 1966 book The Challenge of the Computer Utility. According to 

other sources, cloud computing dates back to the 1950s, when scientist Herb 

Grosch claimed that the entire world would operate on terminals operated by 

about 15 large data centers. 
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The term "cloud" itself comes from telephony, because telecom 

companies, which until the 1990s offered mostly dedicated point-to-point 

transmission schemes, began to offer virtual private networks (VPNs), with 

comparable quality of service, but at much lower quality costs. By switching 

traffic for optimal channel utilization, they were able to use the network more 

efficiently. The cloud symbol was used to denote the distinction between user 

and supplier. Amazon has played a key role in the development of cloud 

computing by upgrading its data centers, which, like most computer networks, 

use only 10 % of their power at one point in time to provide reliability with 

load surges. Recognizing that the new cloud architecture delivers significant 

internal efficiency gains, Amazon has launched new product development 

research for cloud computing for external customers, and launched Amazon 

Web Service (AWS) on a distributed computing basis in 2006. In early 2008, 

Eucalyptus became the first open source API to deploy a private cloud. In 

addition, according to consulting companies, more than 30 % of enterprises 

worldwide are already deploying at least one cloud solution [2]. 

Cloud solution providers let you lease computing power and disk 

space online. The advantages of this approach are accessibility (the user pays 

only for the resources he needs) and the ability to scale flexibly. Customers are 

eliminated from the need to create and maintain their own computing 

infrastructure. According to experts, the use of cloud technology in many cases 

can reduce costs by two to three times compared to the maintenance of their 

own developed IT-structure. Cloud opens a new approach to computing, in 

which neither hardware nor software is owned by the enterprise. Instead, the 

provider provides the customer with a ready service. Clouds are often helped by 

young startup companies that need large computing resources to service users 

but cannot afford to set up and operate their own datacenter. One of the first 

widely available cloud-based Internet services was web-based email. In this 
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case, all the data is stored on remote servers, and the user accesses their emails 

through a browser from any computer or a powerful mobile device.  

From a vendor perspective, thanks to pooling of resources and the 

constant nature of consumer consumption, cloud computing saves on scale by 

using less hardware resources than allocating hardware to each consumer, and 

significantly reduces the expense of automating modification procedures for 

allocating resources. for subscription service. From the consumer's point of 

view, these features make it possible to obtain high availability services and 

low disability risks, to ensure rapid scaling of the computing system through 

elasticity without the need to create, maintain and upgrade its own hardware 

infrastructure. Convenience and versatility of access is ensured by wide 

availability of services and support of different class of terminal devices 

(personal computers, mobile phones, Internet tablets) [3]. 

When using cloud computing, IT users can significantly reduce capital 

costs – building data centers, purchasing server and network equipment, 

hardware and software solutions to ensure continuity and performance – as 

these costs are absorbed by the cloud service provider. In addition, the long 

construction and deployment of large IT infrastructures and their high initial 

cost limit the ability to respond flexibly to market needs, while cloud 

technologies provide the ability to respond almost instantly to increasing 

demand for computing power. When using cloud computing, the cost of the 

consumer is shifted towards the operating – thus offsetting the cost of payment 

for the services of cloud providers [4]. 
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Pic. 1. Cloud solution 
 

To ensure consistent operation of the nodes of the cloud network on 

the side of the cloud provider uses specialized middleware, which provides 

monitoring of equipment and programs, load balancing, provision of resources 

to solve the problem. One of the main solutions for smoothing out service load 

unevenness is to place a server virtualization layer between the software 

services layer and the hardware. In virtualization, load balancing can be 

accomplished through the software distribution of virtual servers to real ones; 

virtual servers are migrated through live migration. 

The disadvantages of "cloud" solutions are mainly reduced to the 

problem of trust in the service provider, which depends on both the smooth 

operation and the storage of important user data. In addition, "cloud 

computing" puts high demands on the quality of communication channels, 

which guarantee universal quality access to the Internet. It is likely that with the 

widespread advent of this technology, the problem of creating uncontrolled data 

will become apparent when the information left by the user will be stored for 

years, or without his knowledge, or he will not be able to change any part of it 

[5]. 
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ВІДКРИТІ ДАНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ НАДАННЯ 

ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Бідюк І. М., 
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та інформаційної діяльності 
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м. Острог, Україна 

 

Сучасний етап суспільного розвитку характеризується 

динамічним впровадженням інформаційних технологій у всі галуззі 

діяльності. За таких умов виникає необхідність органів державної влади 

стежити за характером та змістом інформаційних обмінів з громадськістю 

для дотримання балансу у їх відносинах. Оскільки у протилежному 
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випадку може знизитися ступінь підтримки суспільством влади, а то й 

відкритим протистоянням. 

Для запобігання такого розвитку подій необхідно досягти такого 

результату, коли інформаційні потоки між органами влади та 

громадськістю функціонують максимально без перешкод. Така модель 

реалізується у тому випадку, коли кожен громадянин матиме можливість 

отримувати повну, достовірну та всебічну інформацію про діяльність 

органів державної влади. 

Сьогодні реалізації цієї стратегії включає декілька складових, 

однією з яких є надання доступу до публічної інформації. Це передбачає 

забезпечення конституційного права громадянина на інформацію та на 

прозорість влади. У статті 34 Конституції України зазначено, що кожен 

має право вільно збирати, зберігати, а також використовувати та 

поширювати інформацію у будь-який спосіб [1, с. 34]. Ця норма повною 

мірою відповідає низці міжнародних нормативно-правових актів та 

світовому тренду відкритості та доступності даних. 

Згідно з українським законодавством «публічна інформація» – це 

відображена та зафіксована на будь-яких носіях та будь-яким способом 

інформація, що була створена або отримана в процесі виконання органами 

влади своїх повноважень, які передбачені чинним законодавством, або 

знаходиться у їх володінні [2]. У спрощеній інтерпретації під цим 

поняттям розуміють інформацію органів державної влади, доступ до якої 

є публічним (відкритим), окрім випадків передбачених законодавством. 

Із вищезазначеного визначення можна виділити три основні 

ознаки які вирізняють публічну інформацію серед інших видів інформації: 

1) вона відображена та зафіксована на будь-яких носіях та будь-яким 

способом; 

2) вона створена або отримана в процесі виконання органами влади своїх 

повноважень, які передбачені чинним законодавством; 
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3) вона знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. 

Враховуючи динамічний розвиток інформаційного суспільства 

перед законодавством у сфері доступу до публічної інформації ставляться 

нові вимоги. Так у квітні 2015 р. ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 

був доповнений новою статтею, яка включає поняття «публічна 

інформація у формі відкритих даних». Згідно з цією статтею, під цим 

поняттям розуміють публічну інформацію у форматі, який дозволяє її 

автоматизоване опрацювання електронними засобами, вільний та 

безкоштовний доступ до неї, а також подальше її використання [2, ст. 10-

1]. 

На сьогодні визначень поняття «відкриті дані» є значна кількість і 

всі вони різняться в залежності від країни або науковця. Організація 

Об’єднаних Націй подає таке трактування цього поняття – це публічна 

інформація, яка оприлюднюється з ініціативи держави он-лайн, при цьому 

забезпечує до неї вільний доступ та подальше її використання і 

поширення [6]. 

Науковці подають власні трактування поняття «відкриті дані». На 

думку О. Ю. Краковецького, «відкриті дані – це концепція, головна ідея 

якої полягає у тому, що дані мають бути доступні для легкої обробки 

програмними засобами та подальшого використання і розповсюдження 

без жодних обмежень і контролю [4, с. 12]. Інший науковець А. В. 

Тарасюк стверджує, що відкритими є ті дані, які надають інформацію, яка 

в подальшому може бути використана будь-ким (з комерційною метою у 

тому числі), якщо це передбачено законом. Держава може надавати у 

формі відкритих даних доступ до публічної інформації, але при цьому 

мають бути встановлені певні обмеження (прикладом цих обмежень 

можуть бути персональні дані) [5, с. 60]. 

Варто зазначити, що під відкритими даними окрім того, що це 

інформація яка знаходиться у вільному доступі розуміють ще й технічну 
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та юридичну відкритість. Технічна відкритість заключається у відсутності 

певних технічних бар’єрів під час використання відкритих даних. 

Юридична відкритість полягає у можливості отримувати дані на цілком 

законних підставах, а також в подальшому використовувати та 

розповсюджувати їх відповідно до законодавства держави [3, с. 67]. 

Щодо нормативно-правової бази у сфері відкритих даних, то на 

сьогодні в Україні вона включає такі документи:  

• ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; 

• Постанова Кабінету Міністрів України № 835 «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 

відкритих даних»; 

• Міжнародна Хартія відкритих даних; 

• Дорожня карта розвитку відкритих даних на 2018-2020 рр. 

Для забезпечення використання відкритих даних було створено 

ряд інструментів. Серед них одним з найголовніших них вважається 

Єдиний державний веб-портал відкритих даних data.gov.ua. Цей портал 

призначений для забезпечення надання доступу до публічної інформації 

органів влади у формі відкритих даних з можливістю її подальшого 

використання. 

Цілі та можливості даного Порталу: 

• забезпечення можливості органами влади розміщувати інформацію та 

інші дані своєчасно; 

• оприлюднення, а також регулярне оновлення вже розміщених даних 

розпорядником інформації; 

• забезпечення рівних прав між користувачами на оприлюднену 

інформацію; 

• своєчасне розміщення достовірної та повної інформації; 

• забезпечення двосторонньої комунікації та каналів зворотного зв’язку. 
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Офіційним державним інформаційним порталом на якому 

оприлюднюється інформація про використання публічних коштів є портал 

публічних фінансів України Є-Data. Важливими інструментами також є 

система ProZorro, Офіційне інтернет-представництво НБУ, Верховна рада 

України: відкриті дані, Державна Казначейська служба України, сервіс 

Opendatabot та ін. 

За виконанням принципів відкритих даних окрім відповідальних 

державних органів, стежить ще й міжнародна спільнота. Зокрема, у сфері 

відкритих даних проводяться два міжнародні рейтинги: Open Data 

Barometer та Global Open Data Index. Ці два рейтинги важливі, оскільки 

дозволяють об’єктивно оцінити прогрес порівняно з іншими країнами. 

Якщо провести хронологічну паралель між прийняттям в Україні 

законодавчих актів та її місцем у вище зазначених рейтингах, можна 

зробити висновок, що із запровадженням Положення про набори даних, 

які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в кінці 2015 р. 

держава почала покращувати свої позиції у цій сфері, про що свідчать 

дані рейтингів за 2016 р. 

Отже, демократичний розвиток держави включає надання 

доступу до суспільно важливої інформації усім громадянам, в ідеалі у 

формі відкритих даних. Під поняттям «відкритих даних» розуміють 

інформацію, яка може бути вільно використана, розповсюджена та 

комбінована будь-ким, будь-де та з будь-якою метою. Дана концепція 

активно вводиться у використання як один з інструментів посилення 

надання доступу до публічної інформації. На законодавчому рівні введено 

поняття «доступ до публічної інформації у формі відкритих даних». Під 

цим поняттям розуміють публічну інформацію у форматі, який дозволяє її 

автоматизоване опрацювання електронними засобами, вільний та 

безкоштовний доступ до неї, а також подальше її використання. 
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На основі прийняття ряду нормативно-правових документів у цих 

галузях було створено ряд порталів відкритих баз даних. Зокрема, Єдиний 

державний веб-портал відкритих даних data.gov.ua, портал публічних 

фінансів України Є-Data, система ProZorro, Офіційне інтернет-

представництво НБУ, Верховна рада України: відкриті дані, Державна 

Казначейська служба України, сервіс Opendatabot та ін. Створення цих 

порталів на основі доступу до публічної інформації у формі відкритих 

даних стало поштовхом до забезпечення всіх громадян точною та 

достовірною інформацією на рівних умовах. 
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One of the priority areas of informatization of society is the process of 

informatization of education, which involves the use of opportunities of new 

information technologies, methods and tools of informatics for the 

https://blog.okfn.org/2013/10/03/defining-open-data
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implementation of ideas of developmental learning, intensification of all levels 

of the educational process, improving its efficiency and quality, preparing 

students for comfortable (as in psychological, and in practical terms) life in the 

conditions of informatization of society. In the conditions of dynamic 

development of society, global interdependence and competition in the labor 

market, modern education requires more and more active use of information 

and communication technologies in the management, educational and financial 

activity of educational institutions every day. The main criterion for the 

effectiveness of the use of new information technologies in an educational 

institution is no longer the presence of a certain number of computers, but the 

creation and implementation of a single information system. The lack of an 

effective management information management system leads to ineffective 

management decisions, duplication of information collection and loss. 

Establishing an information-management system in an educational setting will 

optimize existing information collection channels and provide information 

needs for administration and teachers. The introduction of information 

technology in education at all its levels will allow to transfer the management, 

financial, educational activity of the institution to a whole new level. 

Advances in computer technology and telecommunications, mass 

computerization and the development of effective information technologies 

have led to a qualitative change in the information component of the 

development of the spheres of production, science and social life at the 

threshold of the third millennium. Information, closely related to management 

and organization, has become a global resource for humanity, increasing its 

potential many times in all spheres of life. One of the priority areas of 

informatization of the society is the process of informatization of education, 

which involves the use of opportunities of new information technologies, 

methods and tools of informatics for the implementation of ideas of 

developmental learning, intensification of all levels of educational and 
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educational process, improving its efficiency and quality, preparing students 

and students for comfortable both in psychological and in practical terms) life 

in the conditions of informatization of society [2]. 

The development of information technology, the widespread use of 

information resources, which is the product of the intellectual activity of the 

most qualified part of the able-bodied population of society, determines the 

need to prepare a creatively active reserve in the younger generation. For this 

reason, it becomes relevant to develop certain methodological approaches to the 

use of new information technologies to implement the ideas of developing 

learning, development of the student's personality. In particular, to develop the 

creative potential of the individual, to develop in the student the ability to 

predict the results of their activities, to develop a strategy for finding ways and 

methods for solving problems – both educational and practical. Equally 

important is the provision of psychological and pedagogical and 

methodological developments aimed at identifying optimal conditions for the 

use of new information technologies to intensify the educational process, 

improve its efficiency and quality. 

The relevance of the above is determined not only by social order, but 

also by the individual's needs for self-determination and self-expression in the 

modern society of the state of informatization. Particularly noteworthy is the 

description of the unique capabilities of new information technology, the 

implementation of which creates the preconditions for the unprecedented in the 

history of pedagogy intensification of the educational process, as well as the 

creation of methods oriented to the development of the student's personality [3]. 

In today's civilized society, the stage of informatization, all its 

members, regardless of their social status, use information and knowledge in 

their activities, solving the constantly emerging tasks. At the same time 

constantly increasing the stock of knowledge, experience, all the intellectual 

potential of society, which is concentrated in books, patents, magazines, 
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reports, ideas, actively, at the modern technical level participates in the daily 

production, scientific, educational and other activities of people. The value of 

information and the share of information services in the life of modern society 

has increased dramatically. This suggests that the main role in the process of 

informatization is played by information, which by itself does not produce 

material values. By information we will understand the factual data and the 

totality of knowledge about the dependencies between them, that is, the means 

by which society can understand itself and function as a whole. It is natural to 

assume that the information must be scientifically reliable, accessible in the 

sense of being able to obtain, understand and assimilate it; the data from which 

the information is extracted must be material, relevant to the current scientific 

level. 

As mentioned above, the information society stage characterizes the 

process of actively using information as a public product, in connection with 

which the formation of a highly organized information environment, which 

affects all aspects of the life of members of this society. The information 

environment includes many information objects and the links between them, 

the means and technologies of collecting, accumulating, transmitting, 

processing, producing and disseminating information, our own knowledge, as 

well as the organizational and legal structures that support the information 

processes. Society, creating an information environment, operates in it, 

changes, refines it. Modern scientific studies show that improving the 

information environment of society initiates the formation of progressive 

tendencies of development of productive forces, processes of intellectualization 

of the activity of members of society in all its spheres, including the sphere of 

education, changing the structure of social relations and relationships [4]. 

In view of the particular importance of the foregoing, let us dwell on 

the description of the basic directions of formation and formation of the tools, 

methods and technologies that lead to the restructuring of the information 
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environment, opening up new opportunities for progressive social development, 

which is reflected in the sphere of education. 

Improvement of the education system infrastructure and management 

mechanisms. The possibility of easy access to information resources, and in the 

field of education - to information and methodological support of the learning 

process, replication of advanced pedagogical technologies on the basis of the 

use of new information technologies provides expansion and strengthening of 

links between individual structures of the education system, which leads to 

improvement of its infrastructure. It is natural to assume that the development 

and improvement of the information environment of the education sector 

depends on the provision of the education system as a whole and of each 

educational institution separately by specialized units, adapted to organize 

activities with the means of new information technologies. An important 

condition for effective functioning of a modern vocational school is the 

involvement of consumers of educational services. At the same time, the 

process of forming his positive image becomes more and more important [5]. 
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Головним завданням військових у всі часи було дізнатися про 

сили і наміри супротивника більше і швидше. Така інформація, що 

поставляється за допомогою розвідки (зокрема електронної) і засобів 

зв'язку, забезпечує перемогу ефективніше, ніж чисельна перевага в живій 

силі і техніці [1]. У наш час інформаційні технології дуже сильно 

змінюють не тільки цивільну культуру, а й військову. 

В цілому сучасні інформаційні технології створюють новітні 

комунікаційні можливості у військовій сфері. Ігнорувати їх і 

відгороджуватися заборонами означає відстати технологічно та втратити 

перспективи. Не слід нехтувати новітніми розробками у сфері IT, краще 

керувати процесами і спрямовувати їх в доцільному руслі [2]. 

У великій кількості організацій до обов’язків працівників 

належить робота з текстовими документами – створення, перегляд, 
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редагування, аналіз, форматування. Кукарін О. Б. у своєму навчальному 

посібнику «Електронний документообіг та захист інформації» зазначає, 

що управлінська діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування здійснюється шляхом видання організаційно-

розпорядчих документів. Документація використовується як спосіб і засіб 

реалізації функцій управління. При цьому в документах зосереджується 

інформація, яку необхідно надійно зберігати протягом певного часу [3]. 

Дане питання є особливо актуальним у військовій сфері. 

Військовослужбовці у штабі постійно мають опрацьовувати та 

набирати вручну велику кількість наказів, звітів, заяв, повідомлень тощо. 

Оскільки затрачений на роботу час у військовій сфері є надзвичайно 

важливим, вкрай необхідно пришвидшити цей процес. Варто відзначити, 

що оперативне інформування – своєчасне доведення до особового складу 

актуальної, термінової інформації та змін в обстановці, яка склалася [4] – 

є невід’ємним атрибутом задля здобуття переваги, а в подальшому і 

перемоги, в бою. Під час проведення бойових операцій та навчань 

військовослужбовці мають своєчасно отримувати повідомлення про свої 

подальші дії від працівників штабу, щоб виконувати бойові завдання 

вчасно та ефективно. 

Тарнавський Ю. А. у своїй роботі «Системи електронного 

документообігу» говорить, що на відміну від документів на паперових 

носіях перехід до електронних документів забезпечує ряд переваг. Доступ 

до електронних документів здійснюється за декілька секунд, а не хвилин, 

годин, днів, а іноді і тижнів, що трапляється при використанні документів 

на паперових носіях. Прискорений доступ до стратегічної інформації 

разом із значною економією коштів може забезпечити і важливі 

конкурентні переваги [5]. 

Реалізована інформаційна система дозволяє виводити дані з 

додатку в програму Microsoft Word з можливістю програмного 
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редагування (додавання, зміна) і форматування даних. Це дозволить 

якомога швидше надавати інформацію військовим про поточний стан 

справ у військовій частині, на полі бою, на складах постачання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання створеної системи військовими для полегшення ведення 

документації. А це відповідно прискорить процес інформування 

особового складу про подальші дії. 

Функціональні характеристики розроблюваної інформаційної 

системи, яка була реалізована, наступні: меню програми з розподілом на 

форми для формування текстових бойових повідомлень і на форми для 

формування таблиць; вибір конкретної форми з випадаючого списку; 

введення необхідних даних для подальшого формування текстового 

документу; форматування текстового файлу згідно зі шаблоном; 

форматування таблиці згідно зі шаблоном; формування документа; 

перегляд шаблону для заповнення необхідних даних текстового 

документу; перегляду шаблону для заповнення необхідних даних таблиці; 

повернення з форми до головного меню програми; збереження 

сформованого документа на комп’ютері; перегляд сформованого 

документа у Microsoft Office Word; функція роздруку щойно 

сформованого документа. 

Діаграма класів на рис. 1 служить для відображення статичної 

структури моделі системи в термінології класів об'єктно-орієнтованого 

програмування. 
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Рис. 1. Діаграма класів 
 

Діаграма класів, зображена на рис. 1, містить такі класи: 

1.  Користувач. Атрибути: прізвище: String, ім’я: String, по батькові: 

String, звання: String, ідентифікаційний номер: Integer. Операція: 

запустити систему(): Boolean. Стереотип класу – Actor, оскільки цей клас 

представляє екземпляр учасника процесу. 

2.  Головна Форма. Атрибути: ширина: Integer, довжина: Integer, колір тла: 

String, кількість випадаючих списків: Integer, назва форми: String, колір 

тексту: String, наявність смуги прокрутки: Boolean. Операції: вибрати вид 

документа для формування(): Object, відкрити документ(): Оbject. 

Cтереотип класу – boundary, оскільки цей клас представляє екранну 

форму. 

3.  Форма Заповнення Даних. Атрибути: ширина: Integer, довжина: Integer, 

колір тла: String, кількість полів для введення: Integer, назва форми: String, 

колір тексту: String, наявність смуги прокрутки: Boolean. Операції: 

сформувати документ(): Оbject, переглянути шаблон для заповнення полів 

даними(): Оbject, зберегти документ на комп’ютер(): Вoolean, надрукувати 



25 

документ(): Вoolean, заповнити поля даними(): String, повернутися в 

головне меню(): Оbject. Cтереотип класу – boundary, оскільки цей клас 

представляє екранну форму. 

4.  Документ. Атрибути: розмір: Byte, дата формування: Date, назва: 

String, документ: Byte. Операції: відкрити(): Boolean, закрити(): Boolean. 

Квантори видимості атрибутів для всіх класів – private, а операцій 

для всіх класів – public. 

Діаграма класів містить такі зв'язки: 

1.  Зв'язок асоціації між класами Користувач і Головна Форма. В якості 

кратності для обох класів встановлено значення 1. Ім'я відношення – 

Відкриває. 

2.  Зв'язок асоціації між класами Головна Форма і Форма Заповнення 

Даних. В якості кратності для першого класу встановлено значення 1, для 

другого – 1..*. Ім'я відношення – Викликає. 

3.  Зв'язок асоціації між класами Форма Заповнення Даних і Документ. В 

якості кратності для обох класів встановлено значення 1. Ім'я відношення 

– Створює. 

На рис. 2 – рис. 6 зображено роботу системи, а також наведено 

конкретний приклад формування бойового повідомлення від моменту 

вибору документа для формування до моменту перегляду сформованого 

файлу у Microsoft Office Word. 

 

Рис. 2. Вибір бойового повідомлення для подальшого формування 
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Рис. 3. Вікно із заповненими даними за зразком для заповнення бойового 

повідомлення 
 

 

Рис. 4. Сформоване бойове повідомлення 
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Рис. 5. Збереження бойового повідомлення на комп'ютер 
 

 
Рис. 6. Вікно друку документа 

 

У статті було розглянуто розроблену інформаційну систему 

формування бойових повідомлень для військових. Була описана 

функціональність системи. За допомогою діаграми класів було 

відображено статичну структуру моделі системи в термінології класів 

об'єктно-орієнтованого програмування. Було сформовано програмне 

рішення для системи, спроектовано базовий набір методів системи та 

продемонстровано виконання програми. Під час реалізації програмного 

засобу для військовослужбовців було створено базові модулі програми та 

розроблено користувацький інтерфейс. 
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Вступ. 

В сучасному маркетингу існують такі джерела реклами як: 

соціальні мережі, реклама в пошуковій системі, маркетинг електронної 
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пошти і т. д. Мета маркетингу електронної пошти в побудові довірливих 

відносин з підписником який дав згоду на отримання електронної пошти 

від компанії. Маркетологи для збільшення ефективності в цій взаємодії 

використовують шаблон розсилки, який включає HTML-шаблон 

повідомлення, ім'я відправника, тему розсилки, сервер з якого він 

відправлений і т.д. Іншими словами це комплекс показників які у випадку 

правильного налаштування дають збільшення конверсії на сайті, і в 

результаті збільшення відсотку покупок. Для перевірки ефективності 

шаблону існують сервіси, котрі аналізують його за допомогою критеріїв. 

За результатами аналізу надаються рекомендації по покращенню шаблону 

структури. 

При розробці інтелектуальної системи для перевірки структури 

інформаційних повідомлень електронної пошти основною метою першого 

етапу є формування множини критеріїв перевірки шаблону розсилки для 

збільшення його ефективності. 

Аналіз існуючих сервісів перевірки шаблону розсилки. 

Було проведено аналіз безкоштовних сервісів які перевіряють 

лист та надають рекомендації для поліпшення шаблону для розсилки. 

Аналіз чотирьох сервісів наведено нижче. 

All About SPAM [1] сервіс перевірки інформаційного 

повідомлення для електронної пошти. Для аналізу повідомлення потрібно 

надіслати електронний лист на адресу, яка вказана на сайті. Цей лист 

відхилиться сервісом і додасть у відповідь посилання на результати 

аналізу. В список критеріїв сервісу входять: наявність вітання у листі, 

зворотній DNS, DNSBL (RBL), SPF, доменні ключі, SPAMAssassin 

Content Checks, BATV (Bounce Address Tag Validation), Greylisting, 

URIBL. Недоліками сервісу є мала кількість критеріїв для перевірки та не 

зручне отримання результатів. 
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ISnotSpam [2] працює за схожим принципом як All About SPAM з 

таким самим списком критеріїв, проте має зручніший спосіб перевірки 

результатів. Ви маєте додати спеціально згенеровану емейл адресу в 

список ваших підписників, після чого зробити розсилку. Результати 

перевірки відобразяться на сторінці генерування емейл адреси і будуть 

доступні протягом короткого періоду часу. 

Mail tester [3] це сервіс який включає в себе весь перелік переваг 

сервісів описаних вище. Додатково Mail tester перевіряє розсилку на 

наявність небезпечних елементів в коді HTML листа, alt-тексту на 

зображенні, коректних посилань. 

Інформативним і водночас зручним сервісом являється SMTP.BZ 

[4]. Він використовує систему спам-балів, які нараховує отриманому 

інформаційному повідомленню в залежності від того як воно проходить 

близько 30 різних тестів. До них належать: 

• Перевірка тексту, заголовку, картинок та наявність стоп-слів. 

• Перевірка підписів листа на їх валідність (DKIM, SPF, MX, DMARC). 

• Демонстрація відображення інформаційного повідомлення на 

мобільних пристроях. 

Проаналізувавши кожний сервіс окремо була сформована 

порівняльна таблиця сервісів з 9 критеріями перевірки ( табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Таблиця порівнянь сервісів перевірки шаблонів розсилки 
 

Назва Mail tester 
ISnotSpa

m 

All About 

SPAM 

SMTP.B

Z 

1 2 3 4 5 
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Перевірка SPF + + + + 

Перевірка DKIM + + + + 

Перевірка DMARC + + + + 

Наявність 

посилання для 

відписки 

+ + + - 

SpamAssassin Check + + + + 

Перевірка посилань + - - - 

Перевірка наявності 

alt-тексту 
+ - - + 

Перевірка HTML 

коду 
+ - - + 

Перевірка сервера + - - + 

 

В результаті проведеного аналізу виділено найпоширеніший 

функціонал сервісів перевірки інформаційних повідомлень. 

Результати аналізу. 
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Функціональне наповнення інтелектуальної системи для 

перевірки структури інформаційних повідомлень електронної пошти є 

наступним: отримання з БД вільної емейл адреси; прослуховування 

поштового ящика на наявність нових повідомлень; аналіз отриманого 

повідомлення; формування звіту на основі проведеного аналізу; 

повернення результату кінцевому користувачу; отримання результатів 

розсилки. Особливістю цієї системи є проведення аналізу структури 

інформаційного повідомлення, перевірка його текстів на наявність стоп-

слів та тригерних слів, базуючись на повідомленнях, які були опрацьовані 

ним раніше. 

Структура системи містить наступні компоненти: «Аналіз 

текстової частини інформаційного повідомлення», «Аналіз системної 

частини інформаційного повідомлення», «Підтримка прийняття рішень», 

«Формування бази даних». Компонент «Аналіз текстової частини 

інформаційного повідомлення» відповідає за перевірку по критеріям 

тексту отриманого інформаційного повідомлення. Компонент «Аналіз 

системної частини інформаційного повідомлення» відповідає за перевірку 

таких показників як DKIM, SPF, DMARC, а також репутації відправника. 

«Підтримка прийняття рішень» відповідає за формування звіту 

користувачу. «Формування бази даних» використовується для оновлення 

бази даних на основі отриманого аналізу інформаційного повідомлення. 

Користувач може надати інформацію про результати розсилки, на основі 

якої система додасть в базу даних відповідні записи для покращення 

роботи її внутрішніх алгоритмів. 

Висновки. 

Більшість сучасних систем використовують ідентичні критерії 

для оцінювання шаблонів по заголовкам і за допомогою SpamAssassin 

Check. Це дає бажаний результат і робить розсилку ефективнішою, але ці 

перевірки лише збільшують шанси на доставку цього повідомлення. 
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Відсутня можливість перевіряти окремо по різним типам розсилки. 

Перевірка теми і текстової частини розсилки на слова, є тільки в Mail 

tester. Він може надати інформацію про стоп-слова в розсилці. У свою 

чергу він не дасть рекомендації по тригерних словах, які можуть підняти 

ефективність розсилки. На даний момент сервіси спрямовані більше на 

запобігання потрапляння розсилки в спам, а не підняття її ефективності. 

Основним завданням інтелектуальної системи є збільшення 

ефективності розсилки і в результаті підняття конверсії сайту та прибутку. 
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Персональні та комерційні дані мають апріорну властивість, в 

більшості випадків яка тісно повязана з їх власником, бути захищеним від 

посторонніх з різних причин. В данних тезах висвітлюється основна 

інформація та реалізація засобу підвищення захищеності доступу до 

даних за допомогою одноразових паролей, які, на ряду з засобами 

біометричного контролю, збільшують сферу застосунку. 

Одноразові паролі – це пароль, який може бути використаний 

лише один раз і, крім того, може в деяких випадках діяти лише 

обмежений час [1]. Очевидна перевага таких паролей полягає в тому що їх 

можна використати лише один раз. Таким чином, зловмисник, що володії 

даним паролем, не може використовувати скопійований пароль для 

отримання доступу до захищеної інформаційної системи наступні рази. 

На данний момент, всі банки та соціальні мережі володіють 

данним функціоналом. В випадку з інтернет банкінгом, користувач після 

введення звичайного паролю, отримую SMS повідомлення, в якому 

міститься код для виконання двухфакторної чи як її ще називають, 

двухетапної аутентфікації. Переваги досить очивидні: якщо зловмисник 

володіє звичайним паролем він не зможе аутентифікуватися в системі, 

тому що не пройдено другий етап аутентифікації. Проте, не слід забувати 

що все ж таки можуть бути сценарії, коли є доступ до пристрою на який 

приходить SMS повідомлення, проте, це вже зовсім інша історія. 

З вищевказаного зрозуміло, що найчастіше тимчасові паролі у 

складі двухфакторної автентифікації використовують у системах доступу 

до важливих данних, таких як фінансові та державні установи. 

На данний момент, існують наступні види алгоритми роботи для 

генерації одноразових паролей [1]: 

• НОТР – генерація по події; в данному випадку, сервер веде облік 

згенерованих ОТР токенів, проте, данний алгоритм має суттєвий 
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недостаток, пов’язаний з некоректним підрахунком в результаті поганого 

зєднання (затримки між пакетами). 

• ТОТР – за допомогою данного метода, токен генеруєтсья за 

допомогою алгоритму на основі показників годиника; таким чином, 

данному алгоритму не обовязкове зєднання з мережею, проте, необхідно 

мати досить точний годиник [2]. 

• OCRA – найнадійніший алгоритм, який передбачає більшу кількість 

кроків для отримання паролю. При його роботі відбувається взаємна 

аутентифікація користувача і сервера. На відміну від інших алгоритмів, 

він використовує в якості вхідних даних випадкове значення, видане 

сервером [3, с. 672–681]. 

В данній статті, для прикладу, буде використано ТОТР, оскільки 

він володіє непоганою захищеностю і, крім того, може бути відносно 

легко реалізованим, як в програмному так і апаратному плані. 

ТОТР – алгоритм генерації одноразових паролей, який базується 

на основі алгоритму OATH; є поліпшеною версією алгоритму HOTP 

(HMAC-Based One-Time Password Algorithm). ТОТР є алгоритмом 

односторонньої аутентифікації, тобто, сервер засвідчується лише в 

справжності клієнта. Головна відмінність TOTP від HOTP є генерація 

пароля на основі час; при цьому зазвичай використовується не точне 

зазначення часу, а поточний інтервал з встановленими заздалегідь 

межами, зазвичай 30 секунд [2]. 

Узагальнено, сам процес аутентифікації засобами ТОТР 

представлено схемою на рисунку 1. 
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Рис. 1. Узагальнена схема двухфакторної аутентифікації 
 

Процес двухфакторної аутентифікації наступний [2]: 

1. Користувач заходить на форму аутентифікації і вводить свої дані 

(логін і пароль). 

2. Після підтвердження данних, користувача перенаправлено на сторінку 

аутентифікації через ТОТР токен. 

3. На данній сторінці, користувач на основі секрету (він же ключ) 

генерує токен – послідовність символів, зазвичай довжиною шість 

символів. 

4. Данний код вводиться на сторінку аутентифікації і, якщо, все добре – 

згенерований токен вірний – відбувається доступ користувача до деяких 

ресурсів. 

Щодо надійності алгоритму слід сказати, що концепція 

одноразових паролів в розумінні TOTP досить стійкий до 

криптографічних атак, проте не слід унеможливлювати ймовірність злому 
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через атаки «людина посередині», у якій посторонній субєкт прослуховує 

трафік [1]. 

Прослуховуючи трафік клієнта, субєкт все ж таки може 

перехопити посланий логін і одноразовий пароль у будь якому виді. Якщо 

він встигне це зробити за проміжок часу , то йому вдасться отримати 

доступ. 

Слід зазначити недостаток пов'язаний з синхронізацією таймерів 

сервера і клієнта, так як існує ризик розсинхронізації інформації про час 

на сервері і в програмному/апаратному забезпеченні користувача - у 

цьому випадку помилковий допуск чужого також буде неможливий. 

Варто відзначити, що ймовірність такої ситуації вкрай мала. 
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У сучасному світі вкрай важливою є проблема автоматизованого 

біометричного розпізнавання особи та її намірів на підставі отриманих 

даних про її фізіологічні та поведінкові особливості. Біометрія 

використовується для ідентифікації, автентифікації і авторизації осіб, 

пошуку людей (злочинців, терористів, пропалих безвісти), оплати 

покупок і послуг, обліку використання робочого часу тощо. Для 

вирішення всіх цих завдань запропоновано і використовується безліч 

засобів біометричного розпізнання, які значно різняться за своїми 

можливостями, вартістю та експлуатаційним обмеженням, оскільки жоден 

з методів не можна вважати абсолютно надійним. Нестабільність 

розпізнавання в основному пов'язана з тим, що біометрія має справу з 
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динамічними і імовірнісними характеристиками, але, як засвідчує 

практика, майже в кожному випадку можна підібрати параметри системи 

розпізнавання так, щоб людина була ідентифікована. Найпоширенішими 

на даний час методами є розпізнавання за відбитками пальців, 

зображенням обличчя, зображенням райдужної оболонки ока, голосом.  

Ідентифікація за обличчям – друга за поширеністю після 

відбитків пальців біометрична технологія. ЇЇ перевагами є безконтактність 

способу отримання даних, а також розмаїття їх джерел (фотографії, відео, 

фотороботи, малюнки). Біометрична система автоматично виділяє 

характерні ділянки обличчя, обробляє їх та формує цифрові моделі 

ідентифікаторів. Існуючі методи відрізняються за підходом (методи 

головних компонент, гнучкого порівняння на графах, модельні методи, 

використання нейронних мереж тощо) та показниками точності. Також, 

відповідно до особливостей методів, наявні відмінності у стійкості до змін 

освітлення, повороту голови, виразу обличчя та ряду завад, які присутні у 

реальних сценаріях використання систем. Можливими завадами є: 

перекриття обличчя іншими об'єктами, використання окулярів, пов'язок, 

шарфів тощо, використання деяких косметичних засобів, наявність 

бороди. Також закладені у конкретних алгоритмах припущення можуть 

призводити до помилкового розпізнавання деяких частин зображення як 

облич. Тому для вибору конкретного методу необхідно враховувати всі 

головні обставини, які притаманні поставленій задачі. 

Поширеними методами розв’язання задачі розпізнавання обличчя 

людини на фотографічних зображеннях є метод каскадного 

класифікатора, заснованого на ознаках Хаара (ККОХ) [1], метод гістограм 

локальних бінарних шаблонів (ГЛБШ) [2], метод багатозадачних 

каскадних згорткових мереж (БКЗМ) [3] та деякі інші. Для дослідження 

впливу наведених вище факторів, із використанням різних поширених 

алгоритмів виконано детектування зображення обличчя за різних умов 
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освітлення, відхилення від фронтальної проекції та наявності окулярів. 

Для тестової вибірки у 35 зображень обличчя під різними кутами, із 

варіаціями освітлення та використанням типових перешкод, різними 

методами отримано результати розпізнавання, наведені у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Експериментальні показники надійності для різних методів 

детектування за різного повороту у горизонтальній площині 
 

Метод 
Правильно розрізнених зображень 

Всього Поворот 0° Поворот 25° Поворот 45° 

ККОХ 23 із 35 (65,7 %) 6 із 6 (100 %) 11 із 12 (91,6 %) 1 із 12 (8,3 %) 

ГЛБШ 13 із 35 (37,1 %) 6 із 6 (100 %) 5 із 12 (41,7 %) 0 із 12 (0,0 %) 

БКЗМ 32 із 35 (91,4 %) 6 із 6 (100 %) 11 із 12 (91,6 %) 10 із 12 (83,3 %) 
 

Отримані дані свідчать, що в умовах експерименту найбільший 

загальний відсоток розрізнених зображень та стійкість до повороту у 

горизонтальній площині має метод БКЗМ (єдиний із розглянутих методів, 

яким можливо успішно детектувати обличчя з кутом горизонтального 

повороту 45°), проте він демонструє нестійку роботу за умов тонованого 

освітлення. Також ним було успішно детектовано обличчя із сагітальним 

поворотом голови. Окремо протестований граничний поворот у 

фронтальній площині становить близько 45°. Використання завади у 

вигляді окулярів не мало помітного впливу на результат детектування. 

Наступним за показниками точності виявився метод ККОХ. Він 

суттєво поступається за загальним відсотком правильно розпізнаних 

облич на зображеннях даної вибірки. Метод продемонстрував високу 

стійкість до зміни умов освітлення, але допустимий кут горизонтального 

відхилення є приблизно на 20° меншим. Метод виявився стійким до 

помірного сагітального повороту голови. Граничний поворот у 
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фронтальній площині становить близько 20°. Наявність окулярів має 

помітний негативний вплив на успішність детектування. 

Метод ГЛБШ продемонстрував на даній вибірці найменший 

відсоток правильно розпізнаних зображень облич. Він має відносно 

низьку стійкість до повороту обличчя у горизонтальній та сагітальній 

площині. Успішність детектування суттєво залежить від умов освітлення 

та наявності завад. Максимальний кут повороту у фронтальній площині, 

за якого ще можливе розрізнення, становить близько 15°. Проте метод є 

достатньо дієвим за відсутності повороту обличчя.  

Іншою важливою характеристикою роботи детекторів є їх 

швидкодія. Розповсюдження доступних систем відеоспостереження, 

розвиток інтернету речей та ряду інших застосувань вимагає 

використання швидкісних алгоритмів, які можуть із прийнятними 

якісними показниками працювати в режимі реального часу на жорстко 

обмежених обчислювальних потужностях. Для порівняння швидкодії 

різних методів було використано зображення, для яких змінними 

параметрами були роздільність вхідного зображення та кількість осіб на 

зображенні, яких необхідно розрізнити. Найкращі результати дав метод 

ГЛБШ. Обробка кожного мегапікселя вхідного зображення триває 

близько 383 мс для методу БКЗМ, 216 мс для ККОХ, 92 мс у випадку 

використання методу ГЛБШ (рис. 1). Отримані залежності вказують на те, 

що ККОХ в середньому в 2,4 рази повільніший за метод ГЛБШ, а метод 

БКЗМ – в 5,8 разів (і, відповідно, в 2,3 рази відносно методу ККОХ). 
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Рис. 1. Залежності тривалості обробки від роздільності зображення 
 

Перевірка наявності залежності тривалості процесу детектування 

від кількості облич на зображенні показала, що для двох зображень 

однакової роздільності (1024 на 1024 точки) тривалість обробки методами 

ККОХ і ГЛБШ не зазнала суттєвих змін, а метод БКЗМ показав певну 

варіацію часових показників, викликану надмірною кількістю ділянок, що 

пропонуються вхідними каскадами. Це пов’язано із специфікою 

конкретних зображень і не свідчить про наявність прямого зв’язку 

швидкодії та кількості облич. 

До поширених класифікаторів у системах розпізнавання облич 

належать метод гістограм локальних бінарних шаблонів (ГЛБШ), який 

продемонстрував перевагу у швидкодії, та метод згорткових нейронних 

мереж (ЗНМ) [4], що має перевагу у якості розпізнавання. У випадку 

останнього отримані дані свідчать про те, що збільшення повороту голови 

на аналізованих зображеннях має певний негативний вплив на точність 

розпізнавання, на яку також впливають завади та особливості освітлення. 
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Евклідові відстані до еталонного зображення, розраховані для зображень 

облич різних осіб, були значно більшими за відстані для зображень тієї 

самої особи. Можна припустити, що встановлення значення граничного 

значення відстані для межі позитивного ідентифікування особи, рівного 1, 

буде доцільним для переважної більшості умов тестування. 
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The traditional satellite communication scheme, which originated in 

the 1960s based on the then imperfect and low-power artificial satellites of the 

earth, involves the presence of two or more terrestrial receiving and 

transmitting stations with antennas with a diameter of 12… 30 m, which 

exchange large streams of information (trunk communication). The greatest 

development was achieved in the 1970s and early 1980s, when the share of 

satellite traffic was 10 % of total long-distance transcontinental 

communications and more than 30 % of transatlantic traffic. 

With the development of fiber optics, the emergence of low-cost fiber 

optic cables with extremely low attenuation, with the same bandwidth, the 

scope of satellites has shifted to the level of zone and departmental 

communication - communication systems with relatively low traffic and a large 

number of subscribers, arbitrarily distributed over a large area when the 

construction of land lines is inefficient. In the area of television broadcasting, 

the center of gravity of satellite use has also gradually shifted from the 

exchange of television programs between broadcasting organizations to the 
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distribution of programs to cable headquarters and further, to direct television 

broadcasting or program reception. space for small antennas with a diameter of 

60… 80 cm. Modern satellite broadcasts have an energy potential of 10 or more 

kilowatts and provide simultaneous broadcasting in digital form. and more than 

100 television programs. Placement of several satellites operating in adjacent 

regions of the spectrum in one orbital position made it possible to bring the 

number of simultaneously transmitted programs up to 500. Another notable 

step in the use of satellites is the use of satellite channels in the global Internet 

information network. The wide spread of satellite channels on the backbone of 

the network is hampered by the relatively large temporal delay of the signal on 

the route through the geostationary satellite (total more than 250 ms), which 

disrupts many network protocols. However, the grassroots (lines to local ISPs 

and individual subscribers) manage to circumvent this complication by limiting 

the speed of information transmission to each individual subscriber [1]. 

There are two ways to communicate via satellite: 

- one-way, sometimes also called "asymmetric" – when a satellite channel is 

used to receive data and terrestrial channels are available for transmission. 

- two-way, sometimes also called "symmetrical" - when both satellite channels 

are used for transmission and transmission. 

With two-way satellite communication, the data is both received from 

the satellite and transmitted back via the satellite. This method is very good 

because it allows high speeds during transmission and departure, but it is quite 

expensive and requires permission for radio equipment (however, the latter 

provider often takes over). The high cost of two-way internet is justified 

entirely by the much more reliable connection. Unlike one-way access, two-

way satellite internet requires no additional resources. A feature of "two-way" 

satellite Internet access is a rather long delay on the communication channel. 

As long as the signal arrives from the subscriber to the satellite and from the 
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satellite to the Central station of satellite communication, it will take about 250 

ms. 

The same amount of travel is needed. Plus, there are inevitable signal 

delays in processing and going through the Internet. As a result, the ping time 

on the two-way satellite is about 600 ms or more. This imposes some specifics 

on how applications work through satellite internet, and is especially sad for 

avid gamers. Another feature is that the equipment of different manufacturers is 

practically incompatible with each other. That is, if you have selected one 

operator that works on a certain type of equipment, then you can only switch to 

an operator using the same equipment. The attempt to implement compatibility 

of equipment from different manufacturers was supported by a very small 

number of companies, and today it is more one of the "private" technologies 

than the standard. Receiving and transmitting antenna (differs significantly 

from "receiving" satellite antennas – above all the requirements for precision of 

manufacture, mechanical strength and ability to withstand the installation of a 

rather heavy irradiator and high-frequency block, so it is noticeably heavier and 

more expensive). The most commonly used is the Ku band, which requires 

antennas with a diameter of 1.2-1.8 meters (the size is determined not only by 

the reception but also by the transmission) [2]. 

One-way satellite internet means the user has some existing way of 

connecting to the Internet. This is usually a slow and / or expensive channel 

(GPRS / EDGE, ADSL-connection where Internet access services are poorly 

developed and limited in speed, etc.). Only internet requests are transmitted 

through this channel. These requests are sent to the node of the carrier 

(provider) of the one-way satellite access (different VPN connections or traffic 

proxies are used), and the data received in response to these requests are 

transmitted to the user via a broadband satellite channel. Because most users 

mostly receive data from the Internet, this technology allows them to get faster 

and cheaper traffic than slow and expensive terrestrial connections [4]. 
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The volume of outbound traffic on the terrestrial channel (and 

therefore the cost of it) becomes rather modest. Naturally, using one-way 

satellite internet makes sense when available terrestrial channels are too 

expensive and / or slow. In the presence of inexpensive and fast "terrestrial" 

Internet - satellite Internet makes sense as a backup option in case of loss or bad 

"terrestrial" (Pic. 1). 
 

 
Pic. 1. Satelite communications 

 

Satellite card (DVB card) for signal reception in standard DVB – S or 

DVB – S2. Can be with PCI, PCI – E or USB interface, the choice depends on 

what is more convenient for you to connect to your computer. It's better to use 

DVB – S2 enabled boards as more and more operators are moving to this 

standard; Satellite dish ("Plate") is the same as satellite TV, usually 90cm 

diameter antenna (but check the size of the provider specifically for your area). 

An antenna amplifier-converter (usually a "universal Ku-band converter", 

which works with linear polarization, but some providers work in circular 

polarization, maybe also use the C-band - check on the provider's website) [4]. 

There are two complementary approaches to implementing satellite 

internet software. In the first case, the DVB card is used as a standard network 
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device (reception only), and a VPN tunnel is used for transmission, other 

options are also available. In this case, the system disables the control of packet 

headers. The request goes to the tunnel interface, and the answer comes from 

the satellite (if you do not disable the header control, the system recognizes the 

package in error. This approach allows you to use any application, but has a 

long delay. Most CIS satellite providers support this method. The second option 

(sometimes used in conjunction with the first): use of special client software, 

which due to the knowledge of the protocol structure allows to accelerate the 

receipt of data. Some providers (SkyDSL) make sure to use their software 

(which performs both tunnel and proxy), which often also performs client-side 

shaping and provides satellite internet access between users [5]. 
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Бортництво на Поліссі має свою тривалу історію, доволі масовим 

серед селян воно проявилося ще в середині ХІХ століття. На сучасному 

етапі пожвавилось вивчення традиційного ремесла через наукові розвідки. 

Наша робота присвячена аналізу теоретичних та практичних наукових 

досліджень фахівців з бортництва на території Полісся та пошуку шляхів 

популяризації даної теми в освітніх закладах. 

Тему науковці почали розглядати з 40-х років ХХ століття: 

польський етнограф Казимир Мошинський розкрив поняття борть (дупло) 

та уборть (колодка, приготовлена для медозбору) [5, с. 14]. Уляна Мовна 

досліджувала обрядовість пасічництва у статті «Духовна парадигма 

бджільництва українців Полісся і Волині у дослідженнях етнографів кінця 
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XIX – початку XXI століть» [4]. Ніна Заглада у праці «Матеріали 

етнографічних досліджень в чорнобильському районі на Поліссі 1934 р.» 

згадує про залишки бортництва серед селян [3, с. 280]. Ірина Несен у 

статті «Поліське бортництво як галузь традиційних чоловічих знань» 

(друга половина ХІХ–ХХІ ст.) дослідила статут пасічника на Поліссі, 

ритуали пасічництва, проаналізувала симбіоз життєдіяльності селян і 

бджіл [6, c. 178]. Алла Дмитренко у статті «Лісове бджільництво 

Правобережного Полісся України» розкрила особливості побудови бортей 

та колодних вуликів [1, с. 71]. Рівненський краєзнавець та провідний 

науковий співробітник відділу етнографії Рівненського обласного 

краєзнавчого музею Олексій Нагорнюк проводив практичні наукові 

дослідження на території Рівненської та Житомирської областей, 

безпосередньо спілкувався зі старожилами та спадкоємцями бортництва. 

Науковцю належить документування термінології північних районів 

Полісся, які збереглися в пам’яті бортників-старожилів. За переказами, у 

давні часи бортницькі знання передавалися переважно в межах однієї 

родини, для інших такі таємниці було важко отримати. Існувала 

професійна конкуренція, яка була пов’язана із забобонами та 

професійною магією [5, с. 10]. За сприяння українського проекту 

«Ukraїner» О. Нагорнюк задокументував експедиційні матеріали сіл 

Князівка, Цміни, Селезівка. Також у дослідженнях брали участь 

археологи Андрій Петраускас та Ігор Готун. Відеофіксація різних проявів 

бортництва здійснювалася Володимиром Хоменком, Анастасією 

Пайковою (НЦНК Музей Івана Гончара) [5, с. 17]. 

Час появи бортництва як промислу на сьогодні остаточно не 

встановлений. Дослідник С. Розов відносить початок бджільництва, як 

галузі господарства, до V-VI ст. [1, с. 5]. Аналізуючи структуру 

господарської діяльності населення Українського Полісся періоду 

Середньовіччя, Л. Залізняк відзначив, що бортництво представлено лише 
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«поодинокими знахідками спеціалізованих ножів-медорізок» [1, с. 70]. З 

бортництвом пов’язане колодне бджільництво. Вулики-колоди 

виготовляли зі зрізаних бортних дерев і розташовували на деревах в лісах 

чи на подвір’ях селянських садиб. Велика кількість людей в селах Полісся 

до XIX ст. займалася бортництвом. Нині воно існує як допоміжний 

промисел, активізувалося наприкінці 80-х років XX ст. під час 

економічної кризи. Це полегшує вивчення технологічних особливостей 

бортництва та сприяє реконструкторській практиці. Кількість вуликів у 

різних бортників коливається від 30 до 200 [4, c. 6]. Зафіксовано два 

способи виготовлення колод – через бічний поздовжній отвір («довж») і 

через верх, тобто «голову». Найдавнішим є видовбування через «довж», 

що є характерним для старих вуликів. Такі вулики від верхньої частини 

бічного отвора-довжі видовбані навскоси – в результаті чого у верхній 

частині утворюється порожнина трикутної форми. Другий спосіб 

виготовлення колод – видовбування зверху, «через голову». Таким чином, 

можливість почистити камеру вулика була полегшеною [2, c. 148]. 

Бортництво включає в себе професійну термінологію, прозові та 

поетичні фольклорні тексти – пісні (веснянки, колядки, щедрівки, 

весільні), магічні замовляння, перекази. Виготовлення борті або вулика-

колоди пов’язане з деревообробним ремеслом (теслярством), ковальством 

(виготовлення деревообробних інструментів), важливим є 

документування способів виготовлення дереволазних пристроїв, 

технології виготовлення яких майже втрачені [5, c. 7]. 

Одними з найархаїчніших зразків поліського народного 

декоративно-ужиткового мистецтва є прикрашені різьбленням дерев’яні 

деталі бортницького інструментарію та вуликів-колод. Таємничі знаки, які 

на них трапляються, створювалися у вигляді орнаменту, який мав 

магічний зміст та міг бути формою старовинного письма [5, c. 7]. 
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Нині інтерес до бортницького ремесла, яке занепадає через масові 

вирубки лісів та зростаюче значення землеробства, винайдення рамкового 

бджільництва, зростає. Олексій Нагорнюк зробив великий внесок у 

відродження традиційного поліського бортництва, що надзвичайно 

важливо в туристичному та освітньому аспектах. Подібний досвід 

розповсюджений в розвинутих країнах світу. Таким чином, слід звернути 

увагу місцевої влади, педагогів та мас-медіа, які можуть значною мірою 

вплинути на збереження нематеріальної спадщини України, яка частково 

забута та потребує відродження, інакше може втратитись назавжди. 

Тему важливо популяризувати серед молоді через медіа та відео-

матеріали, проведення майстер-класів та фестивалів. Зібраний науковцями 

матеріал бажано використовувати в освітніх програмах, адаптуючи його 

до різних цільових та вікових груп. Починати можна ще з дитячих 

дошкільних закладів: водити на екскурсії, прививати любов до 

бджільництва. В школах на уроках трудового навчання можна робити 

міні-бортні, а для старшокласників запропонувати факультативний курс, 

присвячений традиціям поліського бортництва з практичним 

спрямуванням: поїздки до бортників-старожилів Полісся, безпосереднє 

спілкування з дослідниками. 
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Чим далі просувалось радянське суспільство по шляху, так 

званого, комуністичного будівництва, тим більшого значення набувало 
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питання ідейного виховання та проблеми формування нової людини. 

Адже предметом постійної уваги партії було поліпшення ідеологічної, 

політико - виховної роботи. 

Керуючись ленінським принципом єдності господарської і 

політичної роботи, положеннями постанови ЦК КПРС «Про дальше 

поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи», рішеннями ХХІV 

з’їзду КПРС і ХХІV з’їзду Компартії України, партійні організації 

республіки спрямовували свої зусилля на посилення діловитості, 

конкретності і наступальності пропаганди й агітації. В центрі їх уваги 

було формування у радянських людей марксистсько-ленінського 

світогляду, ідейної переконаності, комуністичного ставлення до праці, 

непримиримості до так званої «буржуазної» ідеології. Тобто тих якостей, 

які б зміцнювали суть норм радянського способу життя [9]. «Формуються 

нові, соціалістичні якості трудящих, складаються відносини дружби і 

товариської взаємодопомоги. Відповідальність кожного перед колективом 

і відповідальність колективу за кожного працівника – ось невід’ємна риса 

нашого способу життя», – говорив Л. І. Брежнєв на ХХІV з’їзді КПРС [8, 

с. 68]. 

Важливим засобом ідейно-політичного, трудового і морального 

виховання були різноманітні форми масово-політичної роботи на селі. В 

колективах колгоспів і радгоспів та підприємств промислового 

виробництва склалася чітка система політичного інформування 

трудівників, яка забезпечувалася з допомогою політінформаторів, 

доповідачів, агітаційно-пропагандистських груп, проведенням семінарів 

[7, с. 57] 

Найбільш дієвою формою підвищення ідейно-теоретичного і 

політичного рівня комуністів, комсомольців і безпартійних активістів 

була система партійної політичної освіти. 
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Адже, тільки маючи певну політико-ідеологічну підготовку, 

можна було сподіватися на просування по кар’єрній драбині, а відповідно 

на зміни матеріального достатку. Тому партійна освіта була важливою 

ланкою професійного росту. У будь якій сфері радянських людей і 

колгоспників зокрема, було вивчення так званої марксистсько-ленінської 

науки. 

Розглянемо процес організації та впровадження політичної освіти 

в Покровському районі Дніпропетровської області за період з 1965 по 

1973 роки. Слід згадати, що ідейно-теоретична освіта комуністів, постійне 

розширення їх політичного кругозору, добре налагоджена виховна робота 

в масах – це було запорукою успішного здійснення політики партії, що 

проводила певну роботу щодо організації та здійснення політичної освіти 

в районі. 

У 1965 році в Покровському районі було створено нову систему 

марксистсько-ленінської освіти, яка мала забезпечити умови для 

поглибленного оволодіння комуністами, комсомольцями, безпартійними 

марксистсько-ленінською наукою. Вона включала три ланки політичної 

освіти: початкова, середня, вища з трирічними термінами навчання. 

Політшколи входили в початкову ланку політичної освіти, школи основ 

марксизму-ленінізму відносилися до другої ланки політичної освіти, до 

вищої ланки – вечірні університети марксизму-ленінізму; міські, районні 

школи партійно-господарського активу; семінари партійно-

господарського активу при партійних комітетах [1]. 

Дані наведені з переписки Покровського райкому Компартії 

України Дніпропетровської області з Дніпропетровським обкомом КП 

України дають можливість дослідити динаміку зростання з кожним роком 

кількості шкіл, слухачів та комуністів задіяних в навчанні мережі з 

партійної освіти в Покровському районі з 1965 по 1973 н.р. [1; 2; 3; 5]. 
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Звіт «Про підсумки 1965-1966 навчального року в системі 

політосвіти Покровської районної політичної організації» наводить такі 

дані: у 1965 навчальному році в мережі партійної освіти в Покровському 

районі було створено 44 школи основ марксизму-ленінізму з кількістю 

слухачів 1123 особи в тому числі комуністів – 774, комсомольців – 57, 

безпартійних – 292 людини [1]. На 1972-1973 навчальний рік мережа 

партійної освіти в Покровському районі складалася з 32 початкових 

політшкіл, 56 шкіл основ марксизму-ленінізму, 39 теоретичних семінарів 

з кількістю слухачів 3551 осіб в тому числі 1760 комуністів [1; 2; 3; 5]. 

Для пропагандистської роботи в школах початкової, середньої та 

вищої ланки підбиралися кращі пропагандисти. Наприклад, в 1965 н.р. з 

44 пропагандистів мали вищу освіту – 24 особи, незакінчену вищу – 10 

осіб, середню – 10 осіб. Більшість з них мали стаж пропагандистської 

роботи 15-20 років [1, c. 68]. 

Все дієвішою ставала лекційна пропаганда. Вона була одним із 

випробуваних засобів ідеологічного впливу на трудівників. 

У Покровському районі діяло відділення товариство «Знання», 

лектори якого тільки за п’ять місяців 1967 року прочитали прочитали 

понад півтори тисячі лекцій трудівникам району. Основну частину з них 

складали лекції з історії партії, міжнародних і сільськогосподарських 

питань. В районі працювали п’ять народних університетів – педагогічний, 

юридичний, два сільськогосподарських і медичний. Кількість лекторів 

була значна – це і партійні, радянські і господарські працівники, 

спеціалісти сільського господарства, вчителі і медпрацівники, які 

виступали перед трудівниками з лекціями [2]. 

В цілому по республіці на кінець 1972 року діяло понад 3300 

лекторіїв і кінолекторіїв. Було розроблено 9300 циклів лекцій по 

пропаганді сільськогосподарських знань. Пристрасне слово партія несли 

до трудівників села більш як 6 тис. наукових працівників, 50 тис. керівних 



57 

працівників і спеціалістів сільського господарства, близько 2,5 тис. 

передовиків виробництва [7, с. 58]. 

Складовою частиною агітаційно-масової роботи була наочна 

агітація. Кожного року в Покровському районі проводилися огляд-

конкурси з наочної агітації. Для підготовки та проведення огляду-

конкурсу рішеннями Покровського бюро РК КП України затверджувалися 

та рекомендувавались початковим парторганізаціям умови проведення 

огляду-конкурсу, формувалася оглядова комісія та районна Рада з 

оглядової агітації. Звіт «Про проведення районного огляду-конкрсу 

наочної агітації» передавався відділу пропаганди та агітації обкому КП 

України м. Дніпропетровськ, а кращі зразки наочної агітації 

узагальнювали, щоб потім розповсюдити. З цією метою в райкомі партії 

формувався альбом з світлинами та ескізи оформлення наочної агітації 

[4]. 

Велику роль відігравала в ідейно-політичному, трудовому і 

моральному вихованні трудівників - преса. В багатьох організаціях 

активно працювали стінні газети, друкована колгоспна батотиражка. Та 

найвпливовішою була місцева газета «Радянське слово» – орган 

Покровського райкому КП України і районної Ради депутатів трудящих 

Дніпропетровської області. Кожного року до відділу пропаганди та 

агітації Дніпропетровського обкому КП України надсилався статистичний 

звіт «Про працю редакції «Радянське слово». Звітували про кількість 

друкованих номерів; кількість постійних кореспондентів: з них партійні 

працівники, радянські працівники, керівники колгоспів та радгоспів, 

керівники підприємств, спеціалісти сільського господарства, спеціалісти 

промисловості, будування, транспорту, інтелігенції, рядових 

колгоспників, рядових трудівників, інших; кількість отриманих листів; 

надрукованих в газеті; надрукованих матеріалів рейдових бригад; 

надруковано критичних матеріалів [2, c. 33-34]. 
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Головна увага газети була спрямована на висвітлення виконання 

трудівниками колгоспів державних планів та соціалістичних забов’язань 

п’ятирічок, пропаганді досвіду передовиків виробництва та 

комуністичному вихованню,висвітленню досвіду роботи партійних, 

комсомольських і профсоюзних організацій [2]. 

Тому в районі провадилася передплата на періодику оперативно 

та при широкій гласності. Цьому сприяли активісти партійних, 

профспілкових, комсомольських організацій колгоспів. Вони мусили бути 

першими пропагандистами і розповсюджувачами, тим більше 

передплатниками газет і журналів. 

Кожен комуніст, комсомолець, керівник, активіст повинен був 

особисто передплатити і активно сприяти розповсюдженню таких 

партійних видань, як газети «Правда», «Правда Украины» або «Радянська 

Україна», «Зоря», а також «Радянське слово». Багато передплатників 

робили це з необхідності, а не з цікавості до матеріалів, що друкувалися у 

цих часописах. А офіційно звітували: «Люди, котрі виконують це почесне 

партійне доручення – розповсюдження періодичної преси, роз’ясняють 

важливість передплати, ведуть відповідну роботу, суть якої – пропаганда, 

переконання, що не має нічого спільного з якимось «натиском» [1]. Коли 

ми говоримо про принцип добровільності, то під цим розуміється не 

відсутність усяких обов’язків, усякої відповідальності. Добровільно 

вступаючи в партію, людина бере на себе додаткові обов’язки визначені 

статутом і програмою Партії, підкоряє свою діяльність все своє життя 

досягненню її високої і благородної мети». 

Крім того певну увагу Покровський райком партії приділяв 

питанню організації масових форм політичної пропаганди: народні 

університети, школи комуністичної праці, школи передового досвіду, 

популярні лекторії, економічна освіта кадрів (гуртки, семінари, школи) 

[2]. 
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Якщо звернутись до статистичних джерел то можна простежити 

певне зростання кількості масових заходів політичної пропаганди в 

Покровському районі та кількості залучених слухачів. 

За архівними даними Дніпропетровського Обкому КП України 

відділу пропаганди та агітації за 1966-1967 рр. кількість масових заходів 

політичної пропаганди становила 89, а в 1972-1973 р.р. – 137, їх кількість 

за 7 років зросла на 53 % [1; 4]. 

Разом з тим кількість слухачів, що були задіяні в масових заходах 

політичної пропаганди, зросла на 130 %. В 1966-1967 р.р. їх кількість була 

4425 осіб, а в 1972-1973 р.р. вже 10343 [1; 4]. 

Цьому сприяв активний розвиток регіону. Крім того, район 

межував і межує з великими промисловими регіонами – це Донеччиною і 

Запоріжжям, що вимагало певної ідеологічної роботи серед селян з метою 

запобігання відтоку робочої сили з села. Але видача паспортів селянам 

призвела до того, що сільське населення, особливо молодь, масово 

мігрувало в міста. 

За станом на 1 січня 1968 року населення Покровського району 

становило 51300 чоловік, в тім числі міське 17800 (чоловіків) (34,3 %), 

сільське 33500 (65,7 %) [7, c. 7]. 

З огляду на вищенаведений аналіз організації та впровадження 

політичної освіти та масової політичної пропаганди в Покровському 

районі за період з 1966 по 1973 н.р. у регіоні партком району докладав 

неабияких зусиль аби рівень масових заходів політичної пропаганди 

відповідав зростаючим вимогам часу, що сприяло формуванню нового 

світогляду, утвердженню комуністичної моральності в колективах та у 

населення. 

Відповідно з «Характеристики Покровського району на 1 січня 

1975 року» ми маємо такі дані: «На підприємствах, в колгоспах, радгоспі, 
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навчальних закладах і установах діє 61 первинна партійна організація, 84 

комсомольських, 99 профспілкових організацій» [6, c. 22]. 

Треба зазначити, що за часів правління Л.І. Брєжнєва 

Дніпропетровщина була в більш вигідному економічному становищі ніж 

інші регіони республіки. Тому ідеологічну роботу проводити було не 

дуже складно, адже добробут населення області був більш стабільним. 

Підсумовуючи, зазначимо, що однією із основних задач 

пропаганди була боротьба за утвердження і розвиток соціалістичного 

способу життя в усіх сферах суспільної практики, що передбачало 

всебічне і точне знання його типових рис, особливостей і переваг. 

Партійні організації Покровського району Дніпропетровської 

області нагромадили певний досвід з вивчення всіх складових частин 

марксизму – ленінізму. В 1965 році в районі була створена струнка 

система партійної і комсомольської політосвіти. Повсякденно велася 

робота гуртків, шкіл, семінарів з підвищення загальноосвітнього рівня 

комуністів і комсомольців. Також партійні організації в Покровському 

районі мали великий досвід масової політичної пропаганди. Народні 

університети, лекції, школи комуністичної праці і інші форми політичної 

пропаганди допомагали донести ідеї марксизму – ленінізму до кожного 

трудівника досліджуваного району. В цій масовій політичній пропаганді 

була задіяна потужна армія партійців, активістів, безпартійних, 

керівників. Отже, головне завдання було підняти політичну агітацію до 

рівня пропагандистської роботи. 
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Прозовий доробок Олександера Де – явище багатогранне як у 

тематичному, так і в жанрово-стильовому аспектах. Володимир Поліщук 

зазначав: «До прозаїків нашого «черкаського» зарубіжжя можна долучити 

й Олександра Де (О. І. Барчука), котрий народився в с. Заячківка на 

Христинівщині в 1925 році. Він писав переважно поезію, але й до прози 

був небайдужий: написав багатоплановий роман «Діти степу», видав 

збірку оповідань і нарисів «Під чужим небом». Назви обох книг досить 

промовисті щодо семантики вміщених у них творів» [12, с. 14]. Це один із 

перших відгуків в українському літературознавстві про прозу даного 

автора. Diimi-nores (менші Боги) діаспорного Олімпу ще не побачені 

здаля «з материка» всі. Оскільки їхня творчість відбувалася «за залізною 

завісою», то якогось впливу на материкову українську літературу не 

справила. В некролозі Ради Спілки письменників України на смерть 

О. Де, вміщеному в «Літературній Україні» від 20 серпня 1998 року, 

допущені неточності ( збірку поезій названо збіркою оповідань, повість – 

драмою...) [8, с. 12]. Олександер Де належав до тих творців літератури в 

еміграції, які, за словами Федора Погребенника, «відчували органічну 

спорідненість із землею батьків» і не могли миритися з «беззаконнями і 
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злочинами, що творилися в умовах тоталітаризму, з політикою 

русифікації українців, насаджуваним національним нігілізмом» [11, с. 28]. 

Повернення творчості письменника стало можливим лише за умов краху 

тоталітаризму та зняття введених ним ідеологічних табу. В радянські часи 

творчість О. Де була доступна лише кільком адресатам (Скаковській В. 

(сестрі письменника), Павленку С. (учителеві)), які отримували твори 

частинами, по кілька аркушів, в конвертах з листами, та ще агентам КДБ, 

які неодноразово погрожували авторові. Прозовий же доробок 

Олександера Де багатогранний і значний за обсягом, вміщує ряд нарисів, 

оповідань, новел («Я вернусь», «В обороні життя», «За сином», «Новою 

дорогою», «В підземеллі», «Заходить сонце», «Субота», «Син вуглекопа», 

«Випадок у Берліні», «S.O.S.», «Без сумніву і підозріння», «У п’ятдесяту 

річницю», «Росія і комунізм», «Світ і ми»), які були написані з 1946 по 

1967 роки і побачили світ у 1966, 1973 роках у видавництві «Чайка» 

(Лондон), заснованому автором. Назва видавництва знакова: в 20-х роках 

у Відні також існувало українське видавництво «Чайка», засноване 

А. Крушельницьким. Чайка здавна асоціювалася з Україною (відома пісня 

І. Мазепи), а в О. Де вона символізує українську душу, душу українця на 

чужині. «Це не чайка об камінь прибита // Скиглить жалібно. Ні! Це моя // 

Чужиною душа оповита, – // За Вкраїною тужить вона...» [2, с. 90]. 

До прозового доробку О. Де входять повість «Під чужим небом» 

(1966) [1], заголовок якої став назвою першої книги прози автора, і є 

традиційним щодо семантики назв творів та збірок екзильних авторів 

(відомий роман Дарії Ярославської «Під чужі зорі», лише інверсією 

відрізняється назва збірки Олекси Кобця (Варавви) «Під небом чужим»). 

У прозовій творчості О. Де існує тривала, майже двадцятирічна перерва, 

після якої він заявляє про себе великими епічними полотнами – романами 

«Коли гуси поверталися з вирію» (1993) та «Червона рута» (1986–1988), 

який присвячений пам’яті надзвичайно популярного в діаспорі 
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Володимира Івасюка. На цей період припадають творчі задуми щодо 

написання інших великих творів «Новий світ», «Діти степу», «Коли гуси 

повернулися з вирію», «Подорож у невідоме», «Потоп». 

Інша іпостась реалізації автора – щоденникові записи, спогади, 

публіцистика, епістолярій. На хвилі міжнародного спротиву комунізму 

О. Де видає збірку публіцистичних нарисів під назвою «Світ і ми» (1973), 

яка містила праці частково друковані у німецькій газеті «Українські вісті» 

за 1966 рік, і основним завданням якої було зробити «перший крок до 

вершин зрілості» української нації [3]. Слова Володимира Погребенника 

про тритомник Романа Олійника-Рахманного «Україна атомного віку», 

один із розділів якого має синонімічну збірці О. Де назву «Україна і світ», 

який «наскрізно пронизує українська патріотична відданість рідному 

краєві та його державницькій традиції від давнини й до ХХ століття» [10, 

с. 16], якнайточніше стосуються творчості О. Де. Автор знайомив 

українців з економічним, політичним, релігійним життям Заходу, США, 

представляв відомі блоки і союзи, досліджував традиції української 

народної республіки, писав «етичні зауваги» про Росію і комунізм, які в 

дусі «шістдесятників» ідеологічно були спрямовані проти російської 

колоніальної політики в Україні, частково перегукувалися з відомою 

працею Євгена Маланюка «До проблеми большевизму» [7]. Завдання 

збірки – формувати зрілу націю – задекларовано в епіграфі до неї. 

«Розуміння себе і світу навколо себе є першим кроком до вершин 

зрілости. Нація є дозрілою лише тоді, коли досягається національна 

єдність Роду не шляхом покори підвладних, а шляхом усвідомлення 

кожної клітинки, як частки великого тіла-Роду, потрібно... заставити 

умільців поганяти коней часу» [3, с. 97]. У збірці, крім епіграфа, вміщено 

ще і «Передслово», яке задекларовує неонародницькі погляди автора, є 

схвильованим, пафосним зверненням до українських читачів, в якому 

О. Де благає земляків вірити йому, сповідається в своїй любові до них, 
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клянеться в відданості: «Вірте мені... Прошу, рідні браття... І уявіть, 

дорогі читачі... і якщо поміж нами є багато блазнів і зрадників – я не 

зраджу вам»; «Я не люблю Україну лише за її небесну голубінь і степову 

золотінь, я люблю свій народ від зачатку нашого Роду через батьків, 

ближчих рідних і п’ять десятків мільйонів моїх братів і сестер, і через них 

– я люблю мойого Роду наступні покоління”[3, с. 99]. 

«Передслово» сприймається як послання на кшталт 

шевченківського «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...». 

Романтична піднесеність поєднується з раціоцентричним апелюванням до 

розуму: “...Вищесказано вийшло щиро від мого розуму. Я не служив ні 

партіям, ні церквам, ні сектам, бо вони ділять наш Народ...» [3, с. 99]. 

У прозовому доробку О. Де досить відчутні впливи 

«шістдесятництва», і чи не всі найважливіші проблеми (русифікації, 

денаціоналізації, екології, викачування з України її природних багатств, 

масової експлуатації молоді на «будовах комунізму», повоєнного 

сирітства, вдівства, соціальної бідності...), порушувані 

«шістдесятниками», є об’єктом викриття і у прозі автора.  

У творчості автора наявні три центральні взаємозумовлені 

проблеми – Росія, еміграція, мова. У листі до Зарудняк Н. від 4-го серпня 

1997 року обурювався: «Навіть моє ім’я в Україні пишуть по-російському: 

«Олександр» замість «Олександер». В Росію це (грецьке) ім’я прийшло з 

Франції, в Україну – з Німеччини, тому ріжниця» [6]. 

У творах Олександера Де – потужний ліризм і філософічнісь, 

характерні для літератури ХХ століття. Новітні філософські теорії у 

поєднанні з «запізніло»-народницьким (пролонгованим 

неонародницьким) світоглядом автора трансформуються у своєрідне 

синкретичне явище, позначене поглибленою психологічністю, плеканням 

національного ядра літературного дискурсу, романтичною ідеалізацією 

української минувшини, енергійним життєствердним волюнтаризмом. 
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Псевдонім О. Де, за твердженням самого автора, походить від 

словосполучення «динамічна еволюція», яке є внутрішньою суттю будь-

якого справжнього письменника. На його думку: «Із давніх давен піснярі, 

кобзарі, поети та співці збуджували народ словом і піснею до динамічного 

поступу. Вони завжди розгортали крила своєї уяви і злітали в передчаси. 

Вони завжди були передвісниками нових епох. Вони були двигунами 

динамічної еволюції людства!» [9, с. 12]. Світогляд раннього О. Де не 

позбавлений впливу ніцшеанської філософської теорії надлюдини, яка 

хоче перевершити саму себе. О. Де вважав, що людина еволюціонуватиме 

ще кілька мільйонів років, а потім «свідомість стане керманичем 

підсвідомості. Ті люди, які мають силу волі, роблять перші міленькі 

контакти своєї свідомості із підсвідомістю» [5, с. 4]. Віра в особливе 

призначення поета і поезії в житті людства, віра в розум, силу волі, 

особливе місце себе і свого народу, віра в рід є основними складниками 

синтетичного світогляду автора. «У поетові бачу співця-кобзаря // У руслі 

всенародних артерій» [4, с. 30]. 

Юрій Шерех писав, що «традиціоналісти завжди в конфлікті з 

новаторами сьогоднішнього дня» [13, с. 464]. Проза О. Де є феномен 

нееклектичного поєднання традиційного і модерного письма, що і робить 

її цікавим об’єктом наукової деконструкції. 
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Нині помітною є модернізація та реформація освіти і науки 

України. Це дозволяє говорити про віддзеркалення певних подій на різних 

рівнях усвідомлення українцями, у тому числі рецепції. Сучасна модель 

благоустрою нашої держави подає виклик кожному громадянину України 

та зумовлює стрімкий розвиток інноваційних технологій, що в результаті 

матиме швидкий зріст соціально-економічних перетворень. Тільки за 

умови цілісного розуміння певних проблем, можна досягнути значних 

результатів, зокрема в освіті та науці. Питання інновацій в літературі 

сьогодні є актуальним та малодослідженим, оскільки тільки-но починають 

з’являтися видання у схемах [4] на різноманітні теми, леп буки, 

картмейкінги тощо. Саме тому тут слід пам’ятати про рівність прав 

людини, незалежно від їх соціального та фізичного станів [3, c. 112]. 

Питання інклюзивної освіти, інклюзії в літературі розглядали 

вчені, дослідники, яким є небайдужа доля людей з особливими потребами. 

Серед значної кількості дослідників, які вивчали означене питання слід 

виокремити дослідження Бабенко С., Борщевської Л., Вавіної Л. 

Висоцької А., Головченко Н., Засенко В., Брязгунова І., Косатинова Е., 

Колупаєва А., Патра С. Актуальним на сьогодні є питання художнього 

інклюзивного простору в сучасній літературі. Слід акцентувати увагу на 

тому, що здебільшого критики вивчають такі питання інклюзії й 

літератури: тема людей з інвалідністю в сучасній українській літературі, 

їх соціалізація в суспільстві (О. Радушинська «Метелики в крижаних 

панцирях»). 

О. Радушинська відома у літературному колі через твір під 

назвою «Метелики у крижаних панцирах». Це повість у якій 

розповідається про дівчинку-підлітка, яка обмежена у своїх діях та 

пересуваннях через автомобільну катастрофу, у яку потрапила вона разом 

з усією родиною. На превеликий жаль у тій катастрофі вижила лише ця 

дівчинка, але тепер вона не може самостійно ходити, оскільки приречена 
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на інвалідний візок. Під час прочитання повісті у читача виникає велика 

кількість питань, а саме: чи знайде дівчинка справжніх друзів на своєму 

шляху, чи зустріне вона світле та щире кохання, чи зможе вона відійти від 

усіх страхів та добре орієнтуватись у світі? Та найскладнішим є питання 

чи зможе дівчинка довести цілому світу, що неможливо зламати сильну 

духом та волею людину, адже найголовніше мати людську гідність та 

цінувати кожний прожитий день. 

В анотації до книги надана інформація про те, що у ній міститься 

повість про дівчинку-підлітка, яка прикута до інвалідного візочка. 

Викреслені проблемні питання, з якими стикається головна героїня 

упродовж усього твору. Така анотація викликає співпереживання та 

цікавість у читачів, оскільки читаючи твір не можна одразу зрозуміти чи 

зможуть обставини зламати маленьку дівчинку-підлітка, чи зможе вона 

залишитись гідною людиною [1]. 

Відомо, що повість розрахована на читача підліткового віку, але й 

такі твори неодмінно необхідно читати дорослим людям для розуміння 

психічного стану людей з обмеженими можливостями. Також необхідно 

таку літературу переглядати батькам у яких є дитина з особливостями, бо 

саме з ними, дитина перебуває у постійному контактуванні. Авторка 

наголошує на тому, що дуже часто батьки не можуть дійти певної згоди та 

порозуміння з дитиною, вони бояться оточуючих, подекуди їм стає не 

комфортно. Також соціальна спрямованість повісті буде цікавою для 

читачів різних вікових меж, тим людям, які не байдужі до чужого горя, 

для тих хто, може допомогти та покращити ситуацію, яка створилась в 

Україні по відношенню до інвалідів різних типів [2]. 

Авторка обрала цю тему через те, що вона на власному досвіді 

стикається з такими соціальними проблемами. О. Радушинська наголошує 

на тому, що місто будується та розбудовується, бравши за увагу лише 

повноцінну особу, адже створюються нові заклади, кав’ярні, сучасні 



70 

магазини. Однак, дістатись до них можливо лише переступивши велику 

кількість високих сходів або високі тротуари та бордюри. Та окрім цього 

нереально підійти до банкоматів, оскільки вони розміщенні таким чином, 

що людині з обмеженими можливостями не дотягнутись. Отже у 

результаті, хтось з обмеженими можливостями не може навіть вийти з 

власного дому, адже не має ліфту, а власними силами не може, хтось не 

може купили хліба, адже перед магазином є східці, які не має змоги 

об’їхати, або комусь заважає велика відстань між містами, які 

сполучаються залізничним транспортом. 

Перш за все книга О. Радушинської «Метелики в крижаних 

панцирах» створена розповідати не про те, «яке несправедливе та жахливе 

життя». Адже дану книгу та твір можуть читати не лише люди з 

обмеженими можливостями або ті, хто відчуває фізичні болі чи має вади. 

Даний твір – це художній текст, у якому присутні різноманітні ситуації та 

переживання, які мають місце у житті кожної людини у тринадцяти-

чотирнадцятирічному віці. Тому у творі – головна героїня, яка живе у 

соціумі, яка переживає різні ситуації і вивчає світ знаходячись в 

інвалідному візочку. 

Авторка сподівається, що після прочитання даної книги, люди та 

суспільство взагалі зрозуміють, що великої різниці між людиною, яка 

повноцінно здорова та між людиною, яка має вади не існує великої 

різниці. Адже кожен з них сповнений власними відчуттями та 

переживаннями. І саме після цього є надія на те, що можливо тоді, хоча б 

половина читачів зрозуміють головну думку книги, яка має значно 

більший задум за сто шістдесят сторінок тексту й відлунює на рівень 

соціального аспекту цілої країни та її мешканців різного віку – для того, 

що людина, яка знаходиться стоячи, мала Міці поглянути у очі людині, 

яка знаходиться у візку. Для того, щоб це зробити потрібно просто 



71 

опустити власний погляд, але щоб цей погляд був не зверхній та 

принизливий, а саме погляд на рівних з розумінням та підтримкою. 

О. Радушинська у творі «Метелики в крижаних панцирях» 

змусила читача повірити у себе та власні сили, жити сьогоднішнім 

життям, будувати плани на майбутнє, цінувати життя. Співпереживання з 

головною героїнею, відчуття болей та страждань дівчинки, дозволяють 

говорити про наявність гарних рис характеру в українського читача. Люди 

можуть допомагати один одному, що і є основою міркувань 

О. Радушинської. 
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Взаємодію двох лексико-семантичних систем мови – діалектної і 

літературної – демонструють як нормативні загальномовні словники, так і 

діалектні лексикографічні праці. Діалектизми, які зустрічаємо в творчій 

спадщині Т. Шевченка, якщо й потрапляють до лексичного складу 

української літературної мови, то здебільшого перебувають на периферії 

її лексико-семантичної системи. 

Сучасна діалектна лексикографія фіксує такі семантичні 

деривати: вимовляти (докоряти), гайнувати (гуляти), збити (звести), 

здаватися (посилатися), повага (серйозність), рибалка (чайка), цвіт 

(квітка).  

Лексему вимовляти (6) Т. Шевченко вживає в чотирьох 

значеннях: 1) промовляти під акомпанемент музичного інструмента, 

виразно співати (3); Пішов кобзар по улиці – З журби як заграє! Кругом 
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хлопці навприсядки, А він вимовляє...[1, 67] ; 2) говорити (1): Мов 

яблучко у садочку Кохалась дитина. І говорить уже стало, І вчила княгиня 

Тілько «мамо» вимовляти [ІІ, 12]; 3) докоряти (1): стара мати Сидить на 

ослоні, За сльозами ледве-ледве Вимовляє доні. [1, с. 32]; 4) випрошувати, 

вимолювати кого-небудь (1): Скалічені старі руки До бога здіймала, Свою 

долю проклинала, сина вимовляла [1, с. 235]. Діалектним є третє 

значення. Б. Грінченко теж фіксує лексему вимовляти; серед значень, які 

вона позначає, є і «докоряти» [10]. Діалектизм вимовлять, вимовить 

зафіксовано у «Словнику діалектної лексики Середнього і Східного 

Полісся» зі значенням «домовлятися, домовитися про оплату, вартість і т. 

ін.»: А я свиту вимовив собіе, шапку вимовив... Побув я перши год у його, 

вимовив собіе шапку та чоботи, бо челядником був [6]. На Буковині існує 

варіант вимовитися, (вимовлятися), що означає «відмову з посиланням на 

якусь причину». Його походження Л. Ткач пов’язує з польським wymawi 

ac sil – «відмовлятися» [13]. У бойківських говірках існує форма вимова, 

яка вживається в чотирьох значеннях: 1) застереження: продати до вимови 

«продати з правом повернення купленої речі, якщо вона з тих чи інших 

причин не підійде покупцеві»; 2) застереження, згідно з яким той, хто 

дарує землю, зберігає за собою право користуватися її частиною; 3) 

батько молодого може на весіллі застерегти собі так звану «вимову», 

тобто частину ґрунту, призначеного сину, лишити собі до смерті, якщо 

син його не буде шанувати; 4) повідомлення [11]. 

Семантичний діалектизм гайнувати (1) Т.Шевченко вживає у 

значенні гуляти: І вчора, і позавчора не найшов я вас дома. Де це ви 

гайнуєте, нехай вам бог допомага [VІ, 208]. Б.Грінченко у лексемі 

гайнувати вбачає три значення: 1) небречь, растрачивать, мотать: Хто в 

літі гайнує, той в зімі голодує; 2) кутить, гулять: А кум з кумою в корчмі 

гайнує; 3) производить беспорядокъ: Ну бігать, гомоніть, гайнувати, – аж 

усе піде жужмом [10]. Словник поліських говорів подає діалектизм 
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гайнувать у значенні “нівечити, псувати”: Прийезжайе муй милен’кий 

пузно, кидайе-гайнуйе мойу постіл’ рузно [7]. У говорах батюків 

вживається словосполучення гайний час на позначення вільного від 

занять часу [3]. Серед специфічної лексики говірки с. Мусіївка 

Житомирської області діалектизм гайнувати засвідчено у двох значеннях: 

1) захаращувати чим-небудь приміщення; 2) смітити [12]. У 

західнополіських говірках семантичний діалектизм набуває зовсім іншого 

значення: гайнистий – «високий, розлогий»: Там гайниста го’лщина рості 

[2]. Зі значенням «марнувати» зафіксовано лексему у «Русинсько-

украйинсько-руському словаре» [1]. 

Діалектизм збити (1) у Т. Шевченка вжито в сполученні збити з 

пливу – «звести з правильного шляху»: А Борнц усе-таки поет народний і 

великий. І наш Сковорода таким би був, якби його не збила з пливу 

латинь [1, 375]. У Б. Грінченка лексема збити в аналогічному значенні 

подається разом із синонімами: з пантелику, з пливу, з плигу та 

експілкується рядком з «Переспівів Павла Ратая» П. Куліша, 

обмежуючись територіально Новоград-Волинським повітом [10]. 

Засвідчено діалектизм у «Русинсько-украйинсько-руському словарі» у 

словосполученні збити час – «змарнувати час» [1]. На Буковині 

вживається зі значенням «спростувати, відкинути» [13]. 

Серед значень слова здаватися (1) у Т. Шевченка діалектним є 

одне – «посилатися на кого-небудь»: Вони здаються на Гоголя, що він 

пише не по-своєму, а по-московському [І, с. 375]. Засвідчена ця лексема в 

народній творчості: Здався циган на свої діти [8], Б. Грінченко подає це 

значення серед інших: Що сьому правда, – здаюсь на людей [10]. У 

західноволинських говірках лексема здатися вживається у двох значеннях: 

1) втомитися: Пуд вагур на кусувеці вжа-м гат-често здався; 2) тяжко 

захворіти: Старей вжа зувсім здався [5]. 



75 

Лексему рибалка Шевченко вживає у двох значеннях: 1) рибак 

(1): Рибалка випливає, Несе на сорочку Баговиння зеленого [І, 169]; 2) 

чайка (1): Рибалка літає, А попереду отаман Веде, куди знає [І, 61]. 

Діалектним є друге значення. У Словнику Грінченка засвідчені обидва 

значення. Наявні там і деривати: рибалочка, рибалонька [10]. 

Семантичний діалектизм рибалка відомий у поліських говорах. Причому 

вживається він у двох значеннях: 1) маленька чайка; 2) птах, що хапає 

рибу на поверхні води [7]. У західноволинських говірках зафіксовано 

фонетичний варіант рубуловець [5], а в західнопольських – риболов, 

рибак [2]. Усі вони реєструються з ремаркою “орнітологічне”. 

Семантичний діалектизм цвіт (5) Т. Шевченко вживає у значенні 

“квітки”: Скажи ж мені, мій братіку,... Нащо мене бог поставив Цвітом на 

сім світі? [І, 357], частіше у сполученні цвітом процвісти (3): 

Великомучинеце кумо!.. В раю веселому зросла, Рожевим цвітом процвіла 

[ІІ,368]. Подибуємо також дериват цвіток (1): [Настуся] Кидає через тин 

цвіток [ІІ, 172]. Б. Грінченко при реєструванні лексеми цвіт значення 

квітки подає першим: Єдин цвіт не робить вінка (Номис); Доню моя, доню 

моя, цвіте мій рожевий (Шевч.) [10]. Діалектизм цвіт та його деривати 

наявні в багатьох говірках. Зокрема, «Словник бойківських говірок» 

подає, окрім лексем цвіт, похідні слова цвітина, цвітинє, цвітка з деякими 

відтінками щодо основного значення [11]. Цвіток у поліських говірках 

означає «вінок»: Бат’ки молодого і молодой і обрадили, коли над’іт’ 

молодиі цв’іток [7]. Г. Аркушин у західнополіських говірках зафіксував 

цвіток та цвітник у значенні «квітка, квітник» [2]. В гуцульських говірках 

наявні лексеми цвисти (цвісти) у значеннях: 1) квітувати; 2) пліснявіти; 3) 

цвітник – квітник [4]. 

І. Огієнко з групи семантичних діалектизмів подає у своєму 

«Словнику» лише здаватися (здатися) та рибалка. Лексеми вимовляти, 
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достатній, збити, повагом зовсім не реєструються. Щодо слова цвіт 

учений робить примітку: «архаїчне», «місцеве» [9]. 

Проаналізовані діалектизми, потрапляючи до української 

літературної мови, здебільшого знаходяться на периферії лексико-

семантичної системи. Ступінь їх взаємодії з літературною мовою 

відбивається на статусі лексичних одиниць, визначає їх місце у лексико-

семантичній системі загальнонародної мови. Тим самим до лексико-

семантичної системи української літературної мови ввійшли діалектизми, 

різні за своєю вживаністю (як у мові взагалі, так і в авторському 

мовленні) та мірою освоєння в літературній мові. Творчість Т. Шевченка 

не перевантажена діалектними включеннями. Автор уводить діалектизми, 

не порушуючи природного словопорядку, вони органічно входять у мовну 

тканину твору, увиразнюючи його стилістичні характеристики. 
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Істотні умови договору становлять його зміст та визначають 

права та обов’язки учасників договірних відносин. Водночас, в 

законодавстві та договорі можуть визначатися окремими пунктами права 

та обов’язки сторін. Суть останніх залежить від виду договору та 

особливостей правового статусу учасників відносин, які виникли на 

підставі договору. 

Сторонами договору управління підприємством як єдиним 

майновим комплексом є установник управління та управитель. 

В договорі обов’язки управителя можна диференціювати на 

фактичні і юридичні. Фактичні полягають у належному збереженні та 

використання матеріальних складників єдиного майнового комплексу 

підприємства. Обов’язком управителя є належна турботливість про 

майно. Він не має права передавати спадкове майно у заставу, 

відчужувати його частини для підтримання належного стану іншого 

майна. 

Підприємство як єдиний майновий комплекс використовується 

для підприємницької діяльності з метою отримання прибутку. Під час її 

здійснення виникають різного роду зобов’язання – це те благо, яке 

набуває кредитор у результаті виконання боржником покладеного на 
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нього обов’язку вчинити певну дію. Предмет виконання зобов’язань, який 

стосується підприємства як єдиного майнового комплексу, чітко 

визначений вже на етапі виникнення цього зобов’язання та зберігає свою 

визначеність аж до його виконання [1]. 

Але це не означає, що управителем має бути суб’єкт 

підприємницької діяльності – фізична або юридична особа Зокрема, в 

деяких джерелах наголошується на тому, що професійне управління може 

здійснювати лише суб’єкт підприємницької діяльності. Проте це правило 

не повинно застосовуватися до управління майном підопічного, а також 

до особи, визнаною безвісно відсутньою чи місцезнаходження якої 

невідомо або спадщиною. Винятки мають становити випадки, коли 

управління потребує майно, що використовується в підприємницькій 

діяльності, управителем якого може бути лише суб’єкт підприємницької 

діяльності [2]. 

На наш погляд вимога щодо професійності управителя не 

пов'язується безпосередньо з статусом суб’єкта підприємницької 

діяльності фізичної особи – підприємця. Визначення фізичної особи (в ГК 

України – громадянина) суб’єкта господарювання міститься в ГК України 

в ст. 128, а саме громадянином – суб’єктом господарювання у разі 

здійснення ним підприємницької діяльності він буде за умови державної 

реєстрації, його як підприємця без статусу юридичної особи. 

Згідно з ч. 3 ст. 128 ГК України громадянин може здійснювати 

підприємницьку діяльність: 

- безпосередньо як підприємець, або через приватне підприємство, що 

ним створюється; 

- із залученням або без залучення найманої праці; 

- самостійно або спільно з іншими особами. 

В ЦК України не міститься статті, яка б встановлювала обов’язки 

установника управління. Це пояснюється тим, що управитель займає 
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активну позицію в договірних відносинах спрямовану на виконання 

договору. Водночас аналіз положень законодавства, яке регулює 

відносини з управління майном, дозволяє дійти до висновку, що на 

установника управління покладається ряд обов’язків. Насамперед, 

обов’язок конкретизувати управлінські послуги управителя. 

Після завершення строку договору управління установник 

зобов’язаний вжити заходів до прийняття підприємства як єдиного 

майнового комплексу у володіння. Прийняття включає перевірку 

відповідності матеріальних і нематеріальних активів показникам балансу. 

За необхідності установки управління може здійснити аудиторську 

перевірку. Це надасть можливість в майбутньому в рамках строків 

позовної давності заявити претензії щодо неналежного виконання 

управителем обов’язків за договором. 

Формою, підтверджуючою належність виконання управителем 

своїх обов’язків і припинення договірних відносин між сторонами може 

бути акт передачі майнового комплексу підприємства підписаний 

установником управління та управителем посвідчений нотаріально. 

Зазначений акт крім цього є підставою припинення договору управління 

підприємством як єдиним майновим комплексом і внесення відповідних 

відомостей в реєстр нотаріально посвідчених правочинів. 

Обов’язки сторони договору управління підприємством як 

єдиним майновим комплексом зумовлюють наявність відповідних 

правомочностей у іншого контрагента. Тому суб’єкт договірних відносин 

може вимагати виконання від другої сторони, передбаченого договором 

обов’язку.  

Установник управління має право виходячи із засади свободи 

договору обирати кандидатуру управителя і передавати майно, що 

складає єдиний майновий комплекс підприємства в управління.  
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Майновий комплекс підприємства використовується з 

підприємницькою метою тобто для отримання прибутку (доходу). Тому 

цілком обґрунтовано в ЦК України передбачити право установника 

управління (вигодо набувача) на одержання доходу або його частини, 

отриманого в результаті управлінської діяльності. 

Обсяг прав та обов’язків учасників відносин за договором 

управління підприємством як єдиним майновим комплексом визначається 

самим договором, на зміст якого регулюючий вплив мають норми 

законодавства. Удосконалення механізму правового регулювання 

коментованих відносин необхідно оптимально поєднуватися з свободою 

волевиявлення їх учасників. 
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Серед сучасних проблем становлення та розбудови в Україні 

демократичного, правового суспільства, постає актуальне питання про 
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інформування виборців, щодо їх можливості дізнатися про результати 

роботи обраного ними депутата та виконання ним передвиборчих 

обіцянок. 

Питання про звітування депутатів місцевих рад є предметом 

дослідження багатьох вітчизняних вчених, серед яких О. Г. Мурашин, 

М. Р. Шепел, В. В. Павлюк, М. А. Наход та ін. Проте, як свідчить 

вітчизняний досвід, нечіткість нормативно-правового регулювання, а 

також усталена практика діяльності депутатів місцевих рад, не дають 

можливість громадянам мати вичерпну і достовірну інформацію про 

діяльність депутатів місцевих рад, а значить і здійснювати належний 

контроль за їх діяльністю. Відтак, проблеми звітування депутатів 

місцевих рад є питанням, що потребує більш прискіпливого наукового 

обґрунтування, а також належного правового регулювання, що 

уможливить налагодження більш тісного взаємозв’язку між членом 

територіальної громади і депутатом місцевої ради. 

Метою мого дослідження є визначення процедури звітування 

депутатів місцевих рад про свою роботу перед виборцями та 

інформування їх про роботу місцевої ради та її органів. 

Для досягнення мети треба виконати аналіз Конституції України, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» [1], «Про статус 

депутатів місцевих рад» [2], «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» [3]. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад». «Депутат місцевої ради – представник інтересів 

територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Депутат 

сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради є 

представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх 

громад» [2]. Відповідно до цього він повинен бути підзвітним та 

відповідальним перед територіальною громадою. Процедуру звітування 
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закріплює ст. 16 Закон України «Про статус депутатів місцевих рад». Так, 

зокрема, передбачається, що: «Депутат місцевої ради періодично, але не 

рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед 

виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Звіт 

депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у 

раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у 

виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх 

виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації 

виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого 

виборчого округу. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів 

повідомляє виборців про час і місце проведення звіту» [2]. 

Як приклад можна навести діяльність депутатів Херсонської 

міської ради. Згідно з рішенням Херсонської міської ради «Про 

організацію проведення звітів депутатів міської ради VІІ скликання перед 

виборцями про депутатську діяльність», «депутати повинні звітувати не 

рідше одного разу на рік, але не пізніше 15 грудня кожного поточного 

року. Депутат інформує про час та місце проведення свого звіту відділ 

забезпечення депутатської діяльності не пізніше, ніж за 10 днів до дня 

звіту, а відділ інформаційного та програмного забезпечення міської ради 

повинен забезпечити оприлюднення цієї інформації» [4]. 

Громадські активісти, які простежували діяльність депутатів 

зазначають:«Під час процедури проведення звітів простежується низка 

порушень правил їх проведення: не всі депутати виконали вимогу 

рішення – прозвітувати до 15 грудня; деякі депутати продовжували 

звітувати і після «dead line»; більша частина депутатів звітувала не в 

місці, де приймає виборців, а зовсім в інших частинах міста;поширилася 

практика колективних зустрічей, виникала проблема сприйняття звітів 

декількох обранців одночасно, неможливість задати питання та 

поспілкуватись з депутатами; деякі депутати не передали міській раді 
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тексти своїх звітів» [4]. З цього випливають такі проблеми, як відсутність 

уніфікованої форми подачі звітів та заміна індивідуального звітування на 

колективне. Для врегулювання цього питання та нормалізації роботи 

місцевого самоврядування необхідно впорядкувати процес звітування 

спеціальними правовими нормами, розширити права громадян, щодо 

контролю за діяльністю депутатів місцевої ради та чітке визначення 

підстав притягнення депутатів до відповідальності. 

Таким чином, недостатність правового регулювання роботи 

депутатів місцевих рад, контролю за їх діяльністю з боку держави та 

громадськості негативно впливає на життя суспільства та може призвести 

безладдя та хаосу. 
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З кожним роком кількість неповнолітніх, до яких застосовуються 

примусові заходи виховного характеру збільшується, що свідчить про 

актуальність даної теми та потребу додаткового аналізу. Все більше 

науковців звертають увагу на необхідність оновлення вітчизняної системи 

примусових заходів виховного характеру. 

Метою дослідження є застосування до неповнолітніх 

правопорушників примусових заходів виховного характеру. 

Вчені та практики виступають за те, щоб до неповнолітніх 

правопорушників застосовувалися різні психологічні і педагогічні заходи 

впливу. Варто не покарати, а зробити все для того, щоб відновити їх в 

правах чесної, законослухняної людини і громадянина через звичайне 

середовище, частіше всього, використовуючи заходи виховного 

характеру, особливо якщо це стосується дітей і підлітків у віці від 12 до 

18 років. Тому доцільно застосовувати до неповнолітніх правопорушників 

виховні, педагогічні і психологічні заходи впливу. 

Згідно чинного законодавства до неповнолітнього застосовуються 

такі примусові заходи виховного характеру: 1) застереження; 

2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 

неповнолітнього; 3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, 

які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за 

його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; 4) покладення 
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на неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, 

кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових 

збитків; 5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-

виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, 

що не перевищує трьох років [1]. Вказані заходи мають не карний, а суто 

виховний за своїми функціями та спрямованістю характер, але, разом з 

тим вони все ж таки передбачають певні негативні наслідки для 

неповнолітньої особи, яка скоїла злочин. Покарання повинно відповідати 

вчиненому особою діяння, з метою досягнення справедливості, виховання 

винного, але і не повинно бути занадто м'яким, оскільки необхідно 

показати неповнолітньому негативність наслідків його дій, для розуміння 

і неприпустимості вчинення таких дій в подальшому. 

Першим заходом виховного характеру є застереження. Захід 

полягає в осуді поведінки неповнолітнього від імені суду, попередженні 

про неприпустимість порушення закону в подальшому. Застереження має 

на меті перевиховання правопорушника, проте не завжди достатньо 

ефективний, оскільки не призводить до повного усвідомлення 

неповнолітнім своєї вини та протиправності вчинених ним діянь. 

Необхідно зробити прогноз щодо доцільності і подальшої ефективності 

застосування примусового заходу виховного характеру, для цього суд 

повинен володіти достовірною інформацією про особу неповнолітнього 

[2, с. 183]. Для оцінки перспектив виправлення неповнолітнього варто 

здійснити глибше дослідження особи шляхом залучення спеціалістів – 

соціальних працівників, педагогів, психологів, психіатрів для отримання 

відповідних даних про рівень психічного розвитку, особливостей його 

особистості.  

У кримінальному кодексі України передбачено такий захід 

виховного характеру як обмеження дозвілля і встановлення особливих 

вимог до поведінки неповнолітнього. Обмеження дозвілля дозволяє 
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відгородити неповнолітню особу, яка вчинила злочин від відвідування 

певних місць та спілкування з особами, які можуть схилити 

неповнолітнього до вчинення нових злочинів. Встановлення особливих 

вимог до поведінки неповнолітнього дає змогу утримати його від 

подальшого вживання наркотичних та психотропних речовин, повернути 

неповнолітню особу до нормального способу життя, сприяє позбавленню 

від алкогольної та ігрової залежності. Позитивним у цьому заході є те, що 

його застосування може сприяти попередженню вчинення нового 

злочину, проте не здатний у повному обсязі допомогти неповнолітній 

особі подолати прогалини у психічному розвитку. Неповнолітні 

потребують не тільки заходів з виховним впливом, але й таких, що мають 

освітній характер. Тому доцільно таке обмеження поєднувати з 

обов’язковим встановленням особливих вимог до поведінки, які повинні 

мати педагогічний вплив (наприклад, встановити обов’язок продовжити 

навчання). 

До неповнолітніх найчастіше застосовується передача під нагляд 

батьків чи осіб, які його заміняють, чи під нагляд педагогічного або 

трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє 

прохання. Це зумовлено тим, що суди намагаються за можливості 

залишити дитину в сім’ї. Однак у сучасних умовах це малоефективний 

захід виховного характеру, оскільки діти дедалі частіше виходять з-під 

контролю батьків, роль педагогічних і трудових колективів, як суб’єктів 

виховного процесу, суттєво знизилася. Можна погодитись з науковцями, 

які пропонують вилучити цей захід із переліку примусових заходів 

виховного характеру. Сімейним законодавством на батьків вже покладено 

обов’язок здійснювати догляд і виховання своїх дітей, тому передача 

неповнолітнього під нагляд батьків, як примусовий захід виховного 

характеру, видається дещо недоцільною, оскільки із закінчення строку 
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застосування цього заходу батьки не позбавляються обов’язку 

здійснювати нагляд і контроль за своїми дітьми. 

Ще одним заходом виховного характеру є покладення на 

неповнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку і має майно, кошти 

або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків. 

Головний недолік цього заходу це те, що не завжди неповнолітній має 

власний дохід, достатній для відшкодування шкоди. У законодавстві 

Швеції та Нідерландів передбачено, що на неповнолітнього може бути 

покладений обов’язок виконати будь-яку посильну роботу на користь 

потерпілої сторони з метою компенсації заподіяної шкоди [3]. Тому 

доцільно було б врахувати зарубіжний досвід і доповнити КК України 

положенням про те, що відшкодування збитків допускається і власною 

працею неповнолітнього. 

Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної 

установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не 

перевищує трьох років є досить суворим заходом. У Конвенції про права 

дитини, зазначається, що застосування до неповнолітнього 

правопорушника заходу впливу у вигляді направлення у виховну установу 

повинно бути крайнім заходом. Негативні наслідки цього заходу пов’язані 

з позбавленням волі, з ізоляцією від суспільства, відображаються на 

неповнолітніх більшою мірою, ніж на дорослому, оскільки зачіпають 

неповнолітнього на початковій стадії розвитку його особистості. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що 

необхідно вдосконалити чинну систему примусових заходів виховного 

характеру з врахуванням існуючих недоліків. Це наблизить законодавство 

України до загальновизнаних міжнародних стандартів, що викладені у 

міжнародно-правових актах, які стосуються застосування до 

неповнолітніх заходів виховного характеру. 
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Прийняття 3 жовтня 2017 р. нової редакції Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі КАСУ) набагато покращило 

його текст і встановило критерії відмежування адміністративної 

юрисдикції від інших юрисдикцій за предметами правових спорів [1]. 

За п. 2 частини 1 статті 19 КАСУ юрисдикція адміністративних 

судів поширюється на справи у публічно-правових спорах з приводу 

прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 

публічної служби [1, ст. 19]. Не заперечуючи в основному проти такого 

підходу щодо юрисдикції адміністративних судів, однак можемо 

висловити свою думку щодо самого визначення публічної служби та 

неузгодженості норм матеріального та процесуального права. 

Аналізуючи п. 17 ч. 1 ст. 12 КАСУ хотіла б зазначити, що поняття 

публічної служби, визначене в даній статті, не є зовсім відповідає 

загальним підходам визначення цього узагальнюючого поняття і тим 

самим впливає на юрисдикцію адміністративних судів. Адже публічна 

служба в нормі, що визначена в названому пункті законодавцем 

розглядається як «діяльність на державних політичних посадах, у 

державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, 

прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша 

державна служба, патронатна служба в державних органах, служба в 

органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування». Отже процесуальний адміністративно-правовий 

нормативний акт патронатну службу відніс до публічної служби [1, п. 17 

ч. 1 ст. 12], а втім і вирішення спорів щодо прийняття на дану службу, її 

проходження, звільнення з патронатної служби віддано під юрисдикцію 

адміністративних судів [1, п. 2 ч. 1 ст. 19]. 

Звичайно ж потрібно зважувати на те, що як зазначено в ч. 6 п. 4 

Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

20.05.2013 № 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» 
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«Суди повинні враховувати, що юрисдикція адміністративних судів може 

бути встановлена законом, зокрема статтею 23 Закону України від 13 

січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», 

статтями 28, 30 Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про 

громадські об'єднання», частинами четвертою, п'ятою статті 82 Закону 

України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV «Про виконавче 

провадження» [2]. Для судової гілки влади виконання закону, його 

приписи є обов’язковими, і що б не було записано в постановах судових 

органів, або органів виконавчої влади, чи місцевого самоврядування, 

якщо припис не відповідає закону, суддя його залишає поза своєю увагою, 

коли розглядає справу. 

Але, якщо закон не відповідає нормам природного права, а також 

висновкам правової науки на даному історичному розвитку держави, його 

потрібно змінювати, особливо, коли в законодавчих нормах закладено 

протиріччя. Як правильно зазначається в ч. 2 п. 2 вказаної вище 

Постанови «для розгляду спору адміністративним судом необхідно 

встановити його публічно-правовий зміст (характер). Для з'ясування 

характеру спору суди повинні враховувати, що протилежним за змістом є 

приватноправовий спір. Це означає, що в основі розмежування спорів 

лежить поділ права на публічне та приватне». 

Якби законодавець відніс патронатну службу до державної 

служби, не виникало б питання щодо виду юрисдикції за правилами якої 

потрібно було б розглядати спори щодо її проходження і особливо щодо 

прийняття на цю службу та звільнення з неї [3]. Оскільки за чинним 

законодавством таке положення відсутнє, необхідно вчинити правовий 

аналіз патронатної служби. 

Питанням патронатної служби приділяється увага також і в інших 

законах. Передовсім потрібно відзначити, що на посаду патронатної 

служби особи призначаються або їхнім безпосереднім керівником 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#n357
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(Прем’єр-міністром), або державним секретарем міністерства за 

поданням, віце-прем’єр-міністра чи міністра. Звільнення працівників 

патронатної служби також є особливим, наприклад, припинення 

повноважень Кабінету Міністрів України є підставою для звільнення з 

посад працівників патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра 

України, віце-прем’єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють 

міністерство [ 5, с. 42, 47]. Наприклад ч. 7 ст. 12 Закону України від 17. 

03.2011 р. № 3166-VІ «Про центральні органи виконавчої влади» 

передбачає, що «на працівників патронатної служби поширюється дія 

законодавства про працю з особливостями, встановленими законом». [6]. 

Причому в цій же статті вказується на те, що патронатна служба міністра 

є допоміжною ланкою в міністерстві і в її завдання входять 

консультування міністра, підбір і підготовка матеріалів для цієї посадової 

особи, забезпечення організації зустрічей міністра із посадовими особами 

інших органів та зв'язок з громадськістю. Патронатна служба міністра не 

має права давати доручення працівникам міністерства та іншим 

державним службовцям. Отже працівники цієї служби не мають 

повноважень на виконання виконавчої влади і не є її представниками. 

Вони служать не суспільству в цілому, а окремим керівникам, 

допомагають їм виконувати обов’язки, що покладені на них 

законодавством. Виникає питання, чи є патронатна служба публічною 

службою? Лінгвістичне тлумачення слова публічний полягає у визначенні 

змісту цього слова, встановленні лексичного зв’язку між цим словом і 

словом служба. Звернемося до граматичного значення цього слова. 

Академічний словник української мови дає визначення слова 

«публічний», як такий, що «відбувається в присутності публіки, людей; 

прилюдний». [7]. Тлумачний словник російської мови також дає 

визначення слова «публичный», як такий, що «відбувається в присутності 

публіки, призначений для усіх бажаючих, відкритий, гласний» [8]. 
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Виданий в Мінську новий словник іноземних мов та висловів також 

трактує слово «публічний» як «той, що відбувається прилюдно, тобто 

прилюдно та гласно» [9]. В польській мові «публічний (publiczny)» це 

«такий, котрий дотичний громадськості, суспільству, служить людям, 

створений для людей» [10]. 

Остільки всі інші норми трудового законодавства 

розповсюджуються на працівників патронатної служби, оскільки 

працівники патронатної служби не являються державними службовцями. 

Вони є працівниками державних органів як юридичних осіб публічного 

права. А отже спори щодо їхнього правового стану як працівників мають 

визначатися в межах приватно-правових відносин, суб’єктами яких в 

принципі вони і являються, це тягне за собою цивільно-правову 

юрисдикцію щодо вирішення даних спорів. Що стосується інших рішень, 

дій та бездіяльності державних органів, які порушують права службовців 

патронатної служби, що підпадають під регулювання норм публічного 

права, так на ці правовідносини поширюється адміністративна 

юрисдикція. 

Відтак, п. 17 ч. 1 ст. 12 КАСУ пропонуємо викласти в новій 

редакції, виключивши з чинної редакції цього пункту слова «патронатна 

служба». Вирішення спорів з приводу прийняття громадян на патронатну 

службу, її проходження, звільнення з патронатної служби доцільно 

передати на розгляд судів цивільної юрисдикції, зважаючи на те, що 

трудові спори мають вирішуватися в межах саме цього виду юрисдикції. 
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Аналіз феномену самоврядування у співвідношенні з різними 

формами прояву публічної влади дозволяє комплексно визначити місцеве 

самоврядування як форму публічно-владного регулювання соціальною 

спільнотою (групою індивідів, об’єднаних спільними інтересами завдяки 

компактному проживанню на певній території) окремих сфер 

життєдіяльності, що, на відміну від централізованої системи державної 

влади, здатне забезпечити реалізацію інтересів такої спільноти. Це одна з 

основ демократичної системи управління суспільством, що дозволяє 

розкрити соціально-політичний та економічний потенціал самоврядної 

території, поєднати інтереси населення і держави. 

Необхідність залучення громадян місцевою владою до окремих 

елементів управління державою прямо зазначено в Конституції України 

[1], законах та нормативних актах, рішеннях органів місцевого 
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самоврядування. Місцевому самоврядуванню присвячено ХІ розділ (статті 

140-146) Конституції України [1]. Квінтесенцією даного розділу 

Конституції України є закріплення за територіальною громадою права на 

місцеве самоврядування, яке вона може реалізувати безпосередньо або 

через органи місцевого самоврядування. 

Однією з форм безпосередньої участі членів територіальної 

громади у місцевому самоврядуванні, згідно з чинним законодавством, є 

місцевий референдум. 

Місцевий референдум – це спосіб реалізації влади 

територіальною громадою з метою здійснення локальної (місцевої) 

правотворчості й контролю за діями й рішеннями органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування, управління місцевими справами [2, c. 125]. 

Це забезпечує верховенство територіальної громади в системі 

місцевого самоврядування, адже вона може прийняти на місцевому 

референдумі рішення з будь-якого питання, віднесеного до відання 

місцевого самоврядування. Важливість цієї форми участі громадян у 

реалізації місцевого самоврядування виявляється ще й у тому, що 

рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов’язковими для 

виконання і мають найвищу юридичну силу на відповідній території. 

Сьогодні питання щодо порядку проведення місцевого 

референдуму в Україні не врегульовано на законодавчому рівні. Так, 

раніше питання організації та проведення місцевих референдумів 

регламентувалися Законом України «Про всеукраїнський та місцеві 

референдуми» від 03 липня 1991 р. [4], який втратив чинність на підставі 

п. 4 Прикінцевих положень Закону України «Про всеукраїнський 

референдум» від 06 листопада 2012 року. 

При цьому, на цей час напрацьовано достатньо багато 

законодавчих ініціатив у сфері ініціювання, організації, проведення 

місцевих референдумів та реалізації їх рішень. Для імплементації таких 
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напрацювань у чинне законодавче поле необхідна узгоджена та 

злагоджена робота Верховної Ради України та Президента України. 

Однак, аналізуючи положення останнього Проекту Закону про 

місцевий референдум № 1221 від 02.09.2019 року вбачається 

зосередження законодавця на традиційних методах проведення 

референдуму, не враховано новітній досвід щодо розвитку форм 

безпосередньої демократії [3]. 

Приймаючи будь-який нормативно-правовий акт, який в 

перспективі не один рік буде регулювати певні суспільні відносини, треба 

зважати на його перспективність та адекватність розвитку суспільних 

відносин, що регулюються, на даний момент та в майбутньому. 

В зв’язку з тим, що місцевий референдум як одна з форм прямої 

демократії є важливим інструментом у здійсненні місцевого 

самоврядування, актуальним є впровадження телекомунікаційних 

технологій в процедуру голосування, що дозволить в кінцевому рахунку 

підвищити електоральну активність та долучити більшу кількість 

громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення. 

Крім того, впровадження електронного голосування є досить 

обґрунтованим явищем в сучасних реаліях розвитку Інтернету. 

Електронні вибори та електронне голосування – це не майбутнє, це 

прогресивна існуюча реальність – вимога часу. В умовах аполітичних 

настроїв у суспільстві електронні вибори можуть стати тим поштовхом, 

який поверне зацікавленість людей, стане фундаментом для активного 

включення громадян у суспільно-політичне життя держави, регіону, 

конкретної території. 

До того ж, вагомою перевагою електронного голосування перед 

традиційним є зниження затрат на його проведення, а також швидкість 

отримання результатів його проведення. Зважаючи на це, треба зазначити, 

що всього з 1991 по 2009 рік у 19 регіонах України на підставі Закону 
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України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 1991 р. 

відбувся всього лише 151 місцевий референдум, 135 з них були 

успішними; 102 референдуми відбулись у селах. Більшість референдумів 

стосувалась адміністративно-територіальних питань (31,8 %), назв 

населених пунктів (25,7 %) та організаційних питань (20,4 %). Таким 

чином, однією з причин не проведення референдумів є саме їх 

затратність, адже не кожна територіальна громада у межах бюджетних 

асигнувань може дозволити проводити референдуми з усіх важливих 

питань. Впровадження електронних референдумів може хоча б частково 

скоротити розмір коштів, необхідних на їх організацію та проведення. 

Іншими перевагами електронного голосування є мінімізування 

можливості фізичного тиску на волевиявлення громадян; 

унеможливлення підробки паперових бюлетенів; усунення помилок у ході 

виборчого процесу, що спричинені суто людським фактором та 

розширення можливостей голосування для людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

Варто зазначити, що Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 08.11.2017 № 797-р «Про схвалення Концепції розвитку електронної 

демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації» визначає поняття 

«електронний референдум» – це всеукраїнський або місцевий референдум 

з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, електронних 

засобів для прийняття громадянами рішень з важливих справ держави та 

суспільства на загальнодержавному та місцевому рівні [4]. Однак, це не 

враховане при розробці Проекту Закону про місцевий референдум № 1221 

від 02.09.2019 року, де дане поняття та процедура взагалі відсутні. 

Щодо міжнародного досвіду, то електронне голосування 

використовується у практиці місцевих органів влади Бельгії, 

Великобританії, Естонії, Нідерландів, Німечинни, Ірландії, Іспанії, 

Португалії, Швейцарії. 
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Так, в Естонії практикується Інтернет-голосування (голосування в 

режимі онлайн) як одна з можливостей для голосування поряд з іншими 

методами голосування. Тут офіційні інтернет-голосування на виборах 

проводять понад десять років; можна голосувати через ІD-картку або 

спеціальну захищену сім-картку і MobilID». Крім того, можна голосувати 

протягом тижня, без прив'язки до місця свого перебування, що дозволяє 

забезпечити більш високу явку виборців серед молоді та тих, хто 

перебуває за кордоном. Останні голосування в Єстонії встановили 

черговий рекорд – вже 47 % з загальної кількості голосуючих 

проголосували, застосовуючи ІD-картку або MobilID [5]. 

Цікавим є також досвід Російської Федерації, де для проведення 

референдумів у місті Москва, у якій 84 % населення користуються 

Інтернетом, було розроблено спеціальний додаток «Активний 

громадянин», яке дозволяє проголосувати на місцевому референдумі 

прямо зі смартфону. Крім того, з метою підвищення активності громадян 

було запроваджено бонуси для учасників референдумів, які можна 

поміняти на квитки до кінотеатру та театру або оплатити паркувальні 

місця [6]. 

На офіційному сайті Верховної Ради України розміщена 

електронна петиція Туник Олександра Володимировича від 04 листопада 

2015 року, де запропоновано запровадити електронну систему виборів та 

референдумів в Україні, яка покликана унеможливити або звести до 

мінімуму маніпуляції і втручання, проблеми із перевезенням, підрахунком 

голосів і т.д. 

Дана петиція не набрала необхідної кількості підписів, однак на 

неї було надано відповідь Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя, в якій, серед іншого, наведено 

визначення Європейської комісії «За демократію через право» 

(Венеціанської Комісії), що електронне голосування може бути 
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використане лише в тому випадку, якщо воно безпечне та надійне; 

зокрема, виборці мають дістати змогу одержати підтвердження того, що 

вони проголосували». 

Зважаючи на це, варто зазначити, що сучасний розвиток надання 

електронних послуг, в тому числі і в Україні, дозволяє ідентифікувати 

громадянина в особистих електронних кабінетах за допомогою 

використання електронного цифрового підпису або інтернет-банкінгу, що 

є доступним та безкоштовним. 

Багатообіцяючими в питанні запровадження електронного 

голосування є розробка проекту The Vote (Голосування), який, за словами 

розробників, дозволить вже в 2024 році на президентських виборах 

проголосувати онлайн. Однак, треба підкреслити, що перед 

запровадженням онлайн-голосування на виборах в Україні, треба 

побудувати надійну електрону ідентифікацію людини, створити систему 

голосування з повним захистом від злому, впровадити захисні механізми 

від можливості передати картку для забезпечення основних принципів 

проведення голосування в Україні. Однак, чомусь такі перспективні 

проекти не враховані при розробці законопроектів про місцеві 

референдуми. Хоча, саме голосування на місцевому референдумі могло б 

стати першим кроком для повсюдного запровадження електронного 

голосування. 

Таким чином, запровадження новітніх методів у проведенні 

місцевих референдумів, а саме електронного голосування, дозволить 

підвищити рівень активності громадян у вирішенні питань місцевого 

значення та вибудувати ефективний діалог між органами місцевого 

самоврядування та членами територіальної громади. Дані вимоги 

сучасності мають бути враховані при розробці законопроектів про місцеві 

референдуми. 
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