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Секція 3

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Булгакова Н.В.,
викладач кафедри міжнародного туризму,

Київський національний університет
культури і мистецтв

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Для багатьох країн туризм був і залишається домінуючою та розвиненою 
галуззю економіки. Що відбувається, незважаючи на політичну нестабільність 
і економічну кризу в світі. Статистичні дані переконливо свідчать, що сьогодні 
туризм у світі є однією з найбільш вигідних галузей економіки, яка постійно 
і динамічно розвивається в сучасних умовах, допомагаючи вирішувати цілий 
комплекс життєво важливих соціально-економічних проблем.

Сьогодні глобалізаційні процеси створили всі необхідні передумови для 
розвитку міжнародного туризму. Ринок туристичних послуг характеризується 
високими темпами зростання, розробляються нові туристичні маршрути, 
виникають нові види туризму, створюються нові робочі місця, розвиваються 
інфраструктурні ресурси, впроваджуються новітні технології у сфері туризму, 
зростає важливість створення позитивного іміджу, реклама в туризмі стає все 
більш пріоритетною та диференційованою, активізується діяльність музейних 
інституцій як один з інструментів збереження та популяризації культурної 
спадщини країни.

Навіть у минулому столітті відбулася справжня туристична революція, 
яка, на думку експертів, настільки ж творча та важлива, як промислова 
революція, що почалася два століття раніше. Реальний вибух туризму в світі 
спричинили три глобальні чинники: збільшення купівельної спроможності та, 
зокрема, дискреційні доходи у сім'ях великої кількості середнього класу; 
збільшення вільного часу внаслідок регулювання соціальним законодавством 
на користь працівників; поширення приватних автотранспортних засобів та 
поява дешевих авіаперевезень.

Сучасний туризм є однією з небагатьох сфер соціально-економічної 
діяльності, показники розвитку якої свідчать про безперервне зростання. 
Згідно з підходами, запропонованими Всесвітньою організацією туризму, 
традиційно існує п'ять туристичних регіонів, що вирізняють окремі субрегіони 
(райони): Американський у складі Північної, Центральної, Південної Америки 
та Карибського басейну, Європейський (Південна, Західна, Північна та Центральна
і Східна Європа), Африканський (Північна, Західна, Центральна, Східна та 
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Південна Африка), Азіатсько-Тихоокеанський регіон до якого входять 
Північно-Східна, Південна, Південно-Східна Азія та Океанія, що також 
включає Австралію та Нову Зеландію. Окремим регіоном світового туризму 
є Близькосхідний, який включає в себе країни арабського світу, компактно 
розташовані у Північній Африці та на Близькому Сході.

Слід розуміти, що згідно з цим регіональним поділом, Туреччина, Кіпр та 
Ізраїль входять до Південно-Європейського субрегіону, до Північної Європи –
Сполучене Королівство та Ірландії, а також до Центральної та Східної Європи 
також включають Росію, Казахстан, республіки Закавказзя та Центральної Азії.

За даними Всесвітньої туристської організації (ЮНВТО), незважаючи 
на труднощі в 2016 р., попит на міжнародний туризм залишився незмінним, 
число міжнародних туристичних переміщень збільшилося на 3,9% і склало 
в цілому 1 млрд 235 мільйонів. У минулому році кількість міжнародних 
туристів зросла приблизно на 46 мільйонів чоловік в порівнянні з 2015 р. Згідно 
з даними ЮНВТО 2016 р. став сьомим роком сталого зростання поспіль після 
глобальної фінансово-економічної кризи 2009 р. Безперервного, стабільного 
зростання 
не спостерігалося з 60-х років XX ст. У результаті в 2016 р. кількість 
міжнародних туристів, які подорожують по світу, збільшилася на 300 мільйонів 
у порівнянні з докризовими показниками 2008 р. Доходи від міжнародного 
туризму в цей період зростали у відповідності. «За останні роки туризм 
продемонстрував надзвичайну силу і життєздатність, незважаючи на труднощі, 
особливо ті, які пов'язані з питаннями безпеки. Міжнародний туризм 
продовжує неухильно зростати і робить відчутний внесок у створенні робочих 
місць і добробут спільнот по всьому світу», - зазначив Генеральний секретар 
ЮНВТО Талеб Ріфаї [4].

На результати розвитку туризму в Європі вплинули деякі тенденції 
по зміні туристичних напрямків, через неспроможність гарантування безпеки 
в сфері туризму. У 2016 році число міжнародних прибуттів досягло 620 мільйонів, 
що на 12 мільйонів (+ 2%) більше, ніж у 2015 році. Значні результати були 
зафіксовані як у Півночній (+ 6%), так і у Центральній Європі (+ 4%), тоді 
як в Південно-Середземноморській Європі число прибуттів зросло на 1%, тоді 
як в Західній Європі результати залишилися незмінними.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон (+ 8%) займає рекордне місце серед 
інших регіонів як у відносному, так і в абсолютному вираженні: 303 млн. 
іноземних туристів, що на 24 млн. більше, ніж в 2016 році. Зростання було 
значним у всіх чотирьох субрегіонах: в Океанії число прибуттів зросло на 10%, 
у Південній Азії - на 9%, а в Північно-Східній і Південно-Східній Азії – на 8%.

Кількість міжнародних туристів, що прибувають до Американського 
регіону (+ 4%) збільшилася на 8 мільйонів і досягло 201 мільйона, що 
підтверджує позитивні результати останніх двох років. Зростання було більш 
динамічним в Південній і Центральній Америці (+ 6%), а в Карибському 
басейні і Північній Америці – збільшилося на 4%.
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Останні дані щодо Африки в 2016 р. вказують на 8%-вий стрибок в числі 
міжнародних туристичних прибуттів після дворічного важкого періоду: число 
прибуттів збільшилася на 4 мільйони і досягло 58 мільйонів. Найбільше 
зростання спостерігається в країнах Африки на південь від Сахари (+ 11%), тоді 
як в Північній Африці спостерігається поступове відновлення (+ 3%).

У 2016 р. Близький Схід відвідало 54 мільйони іноземних туристів. 
Кількість прибуттів скоротилося приблизно на 4%, при цьому результати, для 
різних турнапрямків подорожей в регіоні, були розподілені нерівномірно..

Організація Об'єднаних Націй проголосила 2017 рік Міжнародним роком 
сталого розвитку туризму, нагадуючи про Програму глобального розвитку до 
2030 року та досягнення цілей сталого розвитку (ЦСР) [5].

Міжнародний рік був покликаний сприяти змінам в політиці, діловій
практиці та поведінці споживачів, що призводить до більшої стійкості сфери 
туризму, що буде більш ефективно сприяти досягненню цілей сталого розвитку 
туризму.

При належному управлінні сектором туризму, на який припадає 7% 
світового експорту, кожна одинадцяте робоче місце і 10% світового ВВП 
можуть сприяти економічному зростанню, соціальної інтеграції та зміцненню 
захисту культурної та природної спадщини в світі. [7]

Міжнародний рік сприяє зміцненню ролі туризму в наступних п'яти 
ключових областях:

1) всебічне і стійке економічне зростання;
2) соціальна інтеграція, зайнятість і скорочення безробіття;
3) ефективне використання ресурсів, охорона навколишнього середовища;
4) культурні цінності, різноманітність і спадщина;
5) взаєморозуміння, мир і безпека.

На міжнародному ринку туристичних послуг основними 
постачальниками туристів є високорозвинені країни: США, Німеччина, 
Великобританія, Японія, Канада. Всесвітня туристська організація в цю групу 
також включає Бельгію, Нідерланди, Нову Зеландію, Швецію. Отже, вони 
формують основні міжнародні туристичні потоки. Країни, які в основному 
приймають такі туристичні потоки, тобто мають позитивне сальдо, включають 
Австралію, Грецію, Кіпр, Італію, Іспанію, Мексику, Туреччину, Португалію, 
Францію, Австрію, Швейцарію. Доцільно також відмітити Єгипет, Польщу, 
Чехію, Болгарію та Угорщину. [6; 7]

У сучасній туристичній сфері існує явна тенденція використання 
іміджевих технологій для формування туристичних потоків в регіонах. Імідж 
є невід'ємною частиною успішного розвитку і функціонування сучасної 
промисловості країни в цілому і, зокрема, сфери послуг.

Для розвитку туризму не достатньо лише економічних підстав та наявності
туристичних і рекреаційних ресурсів в регіоні. Необхідним і важливим 
є наявність певного позитивного туристичного іміджу регіону.

Теоретичною основою для вивчення зазначеної дефініції є роботи 
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема, праці: А. Парфіненко «Туристичний 
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імідж регіону», Н. Чорненька «Репутація та імідж міст України в контексті 
подієвого туризму», С. Анхольт «Создание бренда страны» тощо.

Імідж країни вказує на рівень розвитку культури, економічних 
можливостей та, навіть, сфери послуг. Міжнародний імідж держави 
взаємопов'язаний з сукупністю характеристик державної системи, які 
визначають рівень розвитку цих процесів, які сформувалися в результаті 
розвитку державності, і визначили розвиток культурних, політичних, 
економічних, соціальних, громадських та інших процесів в країні. Це визначає 
репутацію, яку країна буде мати в свідомості світової спільноти.

Імідж (від англійського image) – образ, відображення. У соціологічному 
енциклопедичному словнику імідж інтерпретується як зовнішній образ, 
створений суб'єктом, щоб викликати певне враження, думку, ставлення до 
інших. Образ є дуже широкою категорію, в якій поряд із іміджем поєднуються 
поняття стереотип, міф, бренд та ін.[1; 2, с. 54; 3, с. 519–521]

Успіх у формуванні туристичного іміджу території залежить, перш за все, 
від того, наскільки вдало сформований суб’єктом імідж певної туристичної 
дестинації, буде відповідати, з одного боку, його об'єктивним якостям, 
а з іншого – очікуванням і запитам туристів або інвесторів.

Отже, в умовах глобалізації світової економіки сфера послуг набуває 
найдинамічнішого розвитку та стає одним із впливових чинників, від яких 
залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни 
на світових ринках, покращення добробуту населення.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУТІК-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ
Інноваційні процеси – невід’ємна риса сучасного бізнесу. Деякі нові ідеї 

готельєрів здатні з часом перетворитися в доволі розповсюджену сервісну 
послугу, покласти початок певному тренду в готельному бізнесі.

Популярність бутік-готелів заставила звернути на цей готельний формат 
погляди відомих готелєрів світу. З кожним роком такі готелі стають все 
популярніше серед туристів і бізнесменів. Переваг у них дійсно немало, 
у зв’язку з чим великі готельні оператори намагаються заповнити і цю нішу.

Сьогодні оцінка індивідуальності і комфортабельності готелю вже 
не обмежуються лаконічною характеристикою «п’ять зірок». Найдорожчі 
і найцікавіші готелі – це бутік-готелі (або дизайн-готелі), спроектовані кожний 
зі своєю унікальною особливістю.

Найкрупніші мегаполіси, невеликі міста, усамітнені долини – зустріти 
затишний готель можна тепер де завгодно, існують навіть спеціальні букінг-
сервіси, які направляють і допомагають знайти готель, «створений для вас».

Бутік-готель – це відносно нове поняття, що виникло 30 років тому, після 
тріумфального відкриття двох незвичайних міні-готелів: лондонського «The 
Blakes Hotel», створеного готельєром і дизайнером Аннушкою Хемпель 
(Anouska Hempel) та готелю «Bedford» в Сан-Франциско [4]. Широкого 
розвитку даний напрям в сфері гостинності набув у 1984 р., коли зробивши 
з старого маленького нью-йоркського готелю щось особливе, свій перший 
бутік-готель «Morgans» в Нью-Йорку відкрив знаменитий готельєр і сучасна 
ікона ринку бутік-готелів Ян Шрегер (Ian Schrager). Минуло більше двох 
десятиліть відтоді, як Ян Шрегер вперше сформулював концепцію 
дизайнерського готелю, і тепер вже готелі «boutique» є у всіх найбільших 
ділових центрах світу, таких як Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сідней, Лос-Анджелес.

Тенденцію до формування власного, неповторного стилю і образу, 
підхватили і «монстри» готельного бізнесу. Великі мережі розширюються,
включаючи до своєї структури бутік-готелі по всьому світу. Стратегія 
розширення мереж ґрунтується на виборі готелів, які є унікальними щодо 
розташування, дизайну або історії. І оскільки, альтернативний відпочинок 
набирає популярність, ці фактори відіграють все більш значну роль

Так, відома готельна група Marriott запустила мережу «бутіків» Autograph 
Collection Hotels, девізом яких став слоган «Безумовно не такій як усі» (анг. 
Exactly like nothing else). Інтер’єр і екстер’єр кожного об’єкта відрізняються 
якістю виконання, оригінальністю, багатим характером і незвичайними 
деталями. Autograph Collection Hotels створені для незалежного мандрівника, 
який надає перевагу не стандартизованості, а чомусь більш непередбачуваному. 
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Комбінація переваг нового формату стала ідеальним двигуном зростання. Зараз 
Autograph Collection – це бренд класу люкс серед дизайн-готелів. 

Ще одна відома колекція «бутіків» – M Gallery, належить великій
готельній групі Accor Hotels. Філософія готелів звучить: «Щастя створюється із 
невеликих моментів життя…Моментів рідкісного захоплення, які ви повинні 
відчути, щоб перетворити їх в незабутні спогади». Таке позиціонування, 
прийняте M Gallery, безумовно, виправдовує очікування гостей. Кожний готель 
є неповторним, поєднує різні культури и традиції, образи життя, за рахунок 
чого гість получить неперевершений ковток натхнення і насолоди. Коли Accor 
Hotels в 2008 году запускали проект, колекція складалась лише із 8 готелів 
у Європі і Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Сьогодні мережа нараховує 
82 готелі на п`яти континентах, а на поч. 2018 р. планується збільшити її 
до 100 об’єктів. 

До найбільш відомих київських бутік-готелів відносять: «Подол-Плаза», 
«Опера», Дизайн-отель «11 Mirrors», «Воздвиженський». Українська асоціація 
зіркових готелів визначає бутік-готелі, як особливі готелі зі ставкою на 
ексклюзивність, що мають безліч дивовижних особливостей – наприклад, 
кімнати мають не номери, а назви, меблі групуються за кольорами, а за кожним 
номером закріплюється індивідуальний обслуговуючий персонал, що працює 
тільки для конкретних гостей, адже основною метою бутік-готелю є надання 
персоніфікованого цілодобового сервісу для своїх клієнтів [5]. 

Бутік-готелі – це не просто готелі, це місце, яке створюють атмосферу 
домашнього затишку. Тут детально продумано як архітектурно-планувальне 
рішення будівлі, так і дизайн кожного холу, коридору і номеру. Все у цих 
готелях: колір, освітлення, фактура оздоблювальних матеріалів, предмети 
меблів і звукове оформлення, – направлені на задоволення побажань своїх 
гостей. Кожний номер в бутік-готелі – це не тільки досконалий витвір
дизайнера, але і своєрідна художня галерея, в якій представлені твори 
живопису, графіки, скульптури. У деяких готелях постояльці навіть можуть 
забрати вподобаний твір мистецтва з собою - його вартість просто включать 
в рахунок за послуги.

Бутік-готелі розраховані на вимогливу публіку, яка прагне до усамітнення, 
надвисокому рівню комфорту и особливій увазі до своєї персони. 
Індивідуальний підхід до кожного гостя – це ще одна особлива риса «бутіків». 
Малий формат, відсутність необхідності відповідати мережевим стандартам, 
бажання привабити споживачів – все це спонукає готельєрів на творчість 
і створення,дійсно, оригінальних проектів.

Послуги, які пропонуються в готелях даної категорії є ексклюзивними 
серед більшості існуючих на ринку готельного господарства України. 
Наприклад, вертоліт, в якості трансферу, або джакузі з шампанським – це ті 
послуги, які стали традиційними у світі VIP-туризму та бутік-готелей [4]. 
Послуги харчування споживачам надають елітні лаундж-бари та ресторани. 
Вартість проживання в одному з таких готелів, за рахунок його унікальності, 
часто виявляється достатньо високою. Кожен номер готелю, незалежно від 
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категорії, є унікальним та має свою ціну. Аудиторія, на яку розраховані дані 
заклади розміщення – це люди з високими статками, адже проживання в бутік-
готелях в середньому в 4…5 разів дорожче, ніж проживання в найвідоміших 
мережевих готелях категорії «п’ять зірок». Вартість одномісного номера може 
доходити до 2 тисяч євро за добу. Але навіть настільки неймовірні ціни 
забезпечують високу завантаженість даних готелів протягом всього року. 
Попит на сервіс такого класу на українському ринку вже сформований, але 
поки не повністю задоволений [4, 6]. Безумовно, немає необхідності в таких 
об'єктах в кожному місті, але в Києві, Львові, Одесі та курортних містах 
спостерігається явна нестача готелів бутік-формату. На думку експертів, 
в найближчі десять років число готелів «boutique» збільшиться втричі – прямо 
пропорційно їх популярності в світі. 

Бутік-готелі – це майбутнє, яке створюється сьогодні. Так, в них, 
як правило, не передбачений значний спектр додаткових послуг, але 
висококласний і якісний сервіс, домашній затишок і індивідуальний підхід до 
гостей формують атмосферу, яка заставить кожного відвідувача «відчути 
моменти надзвичайного захоплення , щоб перетворити їх у незабутні спогади».
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ТА РОЗВИТОК ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ
Сучасна екологічна криза так чи інакше пов’язана з глобалістикою 

як певним світоглядом, настроєм, тенденціями розвитку цивілізації на планеті 
Земля. Все це спонукає до осмислення проблем, парадигмальних рішень 
майбутнього або екомайбутнього, яке вважається пріоритетним як сучасна 
парадигма екокультури.

Екологія перейшла межі прикладної науки і стає достатньо розгорнутою, 
універсальною проблемною реальністю, яка несе в собі філософський, етичний, 
естетичний, людиновимірний, природовимірний аспекти. Важливо зазначити, 
що ця проблема недостатньо досліджена в контексті туристичної діяльності. 
Як би не виглядала мізерною доля туризму в цьому контексті вона достатньо 
вагома, тому що туризм стає одним з екологічних сховищ людини де людина 
перебуває у вільному часі і набуває іншого досвіду бачення світу, іншої 
людини, культури, природи тощо.

Екологія – сучасна дисципліна, яка вивчає різні контексти відношення 
людини і природи, формування природно-господарських комплексів та їх стадії 
деградації, занепаду, що пов’язані з виробництвом. Екологія має зв’язки 
з культурно-історичним потенціалом і піднімає питання перебування людини 
на планеті Земля.

Важливо що і туристична діяльність в контексті зазначених проблем має 
теж свої екологічні виміри. Тому, варто визначити наскільки турпродукт 
є еквівалентом, співмірним сучасним процесам глобалізації, інтеграції 
і урбанізації або дезурбанізації, наскільки він стає альтернативним засобом 
уніфікації і знищення історико-культурного потенціалу в контексті процесів 
тотальної уніфікації культури.

Яскравим представником екологічної теорії був Альберт Швейцер, його 
життя є вічне змагання зі злом. «Два переживання роблять моє життя досить 
похмурим. Перше складається з розуміння того, що світ сповненим таїною 
і стражданням; друге – в тому, що я народився в період духовного занепаду 
людства. З обома допомогла мені впоратися думка, що привела мене 
до етичного світо і життєствердження, до благоговіння перед життям. У них 
знайшло моє життя точку опори і орієнтири руху, на тому я і стою, і так я дію 
в світі, керуючись спонуками зробити людство засобами думки духовніше 
і краще», – пише філософ, лікар, етик і великий містагог нетрадиційної етики 
еко-майбутнього А.Швейцер. [8, с. 23].

Людина, а особливо молода людина, в непередбаченому, драматичному 
світі стає іншою, вона живе культурою споживання, культурою безкінечної 
мімікрії і адаптації. Тут екологічна катастрофа більш реальна, ніж в просторі 
природи, хоча в ній вона зазначена дуже і дуже актуально.
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А.Тоффлер у своїй роботі «Футуротошок» говорить, що виникає 
суспільство одноразових стаканів, а разом і одноразових емоцій, якщо не 
одноразової культури. Моцарт швидкоруч якого вже ніхто не слухає, Моцарт 
який звучить в метро, який звучить за кадром, кліпова свідомість – все це стає 
тим складним образом, який лякає вже 70-ті роки ХХ століття.

Надзвичайно прискорений протік змін реалій техногенної цивілізації 
ставить проблеми збереження людини як біосоціальної сутності, проблеми 
цілісності людини, а також культурної, цивілізаційної реальності буття. 
Важливо зазначити що весь комплекс проблем формується в декількох вимірах: 
глобально-економічна трансформація сучасної цивілізації та розподіл світу між 
мегаструктурами, трансконтинентальними угрупованнями, інформаційний 
глобалізм призводять до деформації культури, концентрації інформації. Рівень 
трансформації інформації ставить під загрозу існування соціуму як носія 
цивілізації і культури. Тобто, екологія залишаться сьогодні одною із інтегративних
парадигм, яка така чи інакше потребує свого всебічного огляду в контексті тої 
чи іншої культурної практики, зокрема туристичної діяльності. Нинішня 
екологічна криза, що спричинена деформацією як соціуму, так і культурних, 
цивілізаційних вимірів сучасності, пов’язана з техногенною реальністю, яка 
вже входить буквально у всі виміри людського буття, починаючи від машин-
автоматів в квартирі до величезних міст-агломерацій, які перетворюють місто 
на машину для житла, за Ле Корбьзьє.

У просторі філософської екологічної думки, а разом і в просторі більш 
специфікованих рефлексій проблема екології постає досить різнопланово –
після модерніських спокус переобладнати природу і перебудувати дім буття 
людини, після відомої фрази Ніцше – «Бог помер», коли замість нього прийшла 
людина-будівник, виникає інша ситуація – цивілізація переходить із рівня 
традиціоналіського космосу в рівень посттрадиційний або постмодерний, 
некласичний, постнекласичний [4]. Якщо некласичний період розвитку 
культури пов’язаний з запереченням класики і доби модерну в широкому 
розумінні, то постнекласичний пов’язаний з постіндустріальною цивілізацією, 
де екологія стає не просто виміром і проблемним вибухом для всього людства, 
а однією із парадигм техногенної цивілізації, яка ставить під сумнів існування 
людства на землі.

Якщо цивілізація буде існувати в такому режимі екстенсивного 
виснажування як природних, так і культурних надбань людства, то стає 
проблематичним її еко-майбутнє. А.Толстоухов, один із теоретиків сучасних 
екологічних проблем пише: «Ядерні, хімічні, генетичні екологічні мегаризики 
руйнують чотири основні стовпи, на яких спочиває система обчислювання 
ризиків. Це, по-перше, глобальні у більшій частині непоправні втрати. Тому 
концепція грошової компенсацій тут не працює. По-друге, для найбільш 
руйнівних, які тільки можна собі уявити, катастроф не може бути створено 
запасів ресурсів, необхідних для ліквідації цих наслідків. Тому концепція 
моніторингу катастроф і їхніх наслідків також не працює. По-третє, сучасні 
глобальні катастрофи не мають обмежень в часі і просторі. Вони стають 
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«подіями», які мають початок, але не мають кінця. По-четверте, існуюча 
система нормативів і вимірювальних процедур тут теж не працює» [5, с .23-24].

Ми бачимо, що барометр вимірювання можливих мегаризиків зашкалює 
і людина вже неспроможна спроектувати норму, в контекст, який зветься 
планетарним, глобальним. Багато стурбованості, багато подій, багато різних 
виходів, прогнозів цієї ситуації, але їх можна поділити на кілька стратегій.

Перша стратегія західного типу, коли вважається що західна цивілізація, 
за Бзежинським, дуже приваблива, особливо для молоді всіх країн, вона дає 
можливість прищепити всім іншим країнам свою впевненість у майбутньому. 
Тобто цей шлях в певній мірі є вже пройденим. Інший, більш розгорнутий 
і складний шлях пов’язаний з проблемою діалогу Сходу і Заходу, з проблемою 
поваги до власної ідентичності як певного виміру буття у реалій екосистем. Цей 
шлях поки що не здійснився, поки що залишається на рівні маніфестацій 
і сподівань.

Цікаво, що той же Анатолій Толстоухов, український дослідник 
глобальних екологічних проблем, досить критично ставиться до ідей ринкового 
лібералізму, які в певній мірі вважалися панацеєю від цих бід. Він пише: 
«Ми дотримуємось думки, що сучасний ринок – це взагалі ринок, що прагне 
уникнути конкуренції: замість того, щоб конкурувати між собою, сучасні 
економічні суб’єкти шукають власну нішу на ринку, в наслідок чого ринок 
увесь час як би розростається вшир. У результаті в економічній сфері діє 
принцип «розділяй і пануй», як при феодалізмі, і як при феодалізмі людям, що 
вступають у ринок потрібні нові простори щоб приватизувати собі свою 
частину і стати монополістом на конкретній ділянці. Ринкові простори, 
звичайно, можна створювати віртуально (створити нові потреби), але простіше 
– фізично. Тому ринок розширюється екстенсивно, зростають кількісні 
показники, а не якісні» [5, с.129].

Проблема пошуку екологічних парадигм не може бути визначена 
в рамках економічних, технологічних або суто цивілізаційних проблем. Так чи 
інакше, вона стосується етики і стосується соціуму як носія духовності. Тут 
виникає величезне поле спекуляції, де багато різних спокус заповнить цю 
екологічну нішу нестачі духовності в сучасному соціумі. Зростання різних 
неформальних субструктур спонукає до все більших і більших об’єднань різних 
цивілізаційних засобів, починаючи від інформацій технології до виробництва.
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НАЦІОНАЛЬНА ГАСТРОНОМІЧНА СПАДЩИНА ЯК МАРКЕР 
ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Україна намагається відкрити світу свою ідентичність та довести, 

що вона є окремою державою зі своїми особливими маркерами впівзнаваності 
та туристичної привабливості. Одним із найсильніших та виграшних моментів 
в очах туристів виступає національна гастрономічна культура, українська 
кухня, що поєднала у собі впливи Сходу, Заходу, Центру Європи. Раніше 
тематику цікавості національної гастрономічної традиції досліджували О. Франко, 
Л. Артюх, Г. Дубовіс, В.-Б. Чмир, О. Вербенець. В. Манько та ін. Своїм 
дослідженням ставимо собі за мету довести гастрономічно-туристичний 
потенціал України. Поки що цей привабливий аспект матеріальної культури 
українського народу не перетворився на факт індустрії, хоча перспективи 
розвитку громадського харчування із використанням національної складової 
є потужними й такими, які можуть і повинні збільшити туристичний потік 
іноземців до нашої країни. Свідченням потенціалу української кухні як маркера 
гостинності та туристичної привабливості регіонів нашої країни є той факт, що 
Україна увійшла в топ-20 країн із найсмачнішою в світі кухнею за версією 
Yonderbound, однієї з найбільших інтернет-спільнот про подорожі у світі [1].

Здійснивши опитування за допомогою анкетування 800 чоловік із чотирьох 
регіонів країни – півночі (Київ), півдня (Одеса), сходу (Полтава) та заходу 
(Чернівці); за допомогою аналізу й синтезу, що являють собою єдність 
протилежностей, ми вперше визначили, яка кухня – монокультурна чи 
мультикультурна – переважає у різних регіонах України. Для участі в анкетуванні
свідомо не обирались гастрономічні експерти або носії певних куховарських 
навичок і знань. З цього приводу у своїй фундаментальній для харчової галузі 
праці «Фізіологія смаку» француз Жан-АнтельмБрілья-Саварен ще 1825 року 
стверджував, що «насолоди столу існують для кожного, у кожній країні, 
і байдуже, яке їхнє місце в історії чи суспільстві; ці насолоди можуть бути 
частиною всіх інших насолод і тривають найдовше, даючи людині розраду, 
коли інші насолоди стануть уже недосяжні для неї» [2, с. 202]. Тож феномен їжі 
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полягає у тому, що її смак здатен відчувати практично відчуває кожен 
з індивідуумів, отже, і кожен має право висловити своє ставлення до 
проблематики презентації кухні у закладах громадського харчування, а також 
у медіа, зокрема із використанням соціально-комунікаційних телевізійних 
технологій.

Серед інших запитань, у респондентів ми поцікавилися, як вони 
сприймають сам факт харчування у життєвому циклі. Результати показали, що 
українцям притаманне майже полярне сприйняття щоденної їжі – близько 
половини респондентів сприймають процес харчування як вимушену життєву 
необхідність. На противагу такій частині населення інша вагома частина 
опитаних вбачає у «поїданні» естетично-духовне задоволення. Результати 
опитування ми оформили у табл. 1. 

Аналіз показників, поданих у табл. 1, дозволяє стверджувати, що третя за 
кількістю ствердних відповідей категорія респондентів вбачає процес 
харчування приводом для спілкування. Зовсім мало людей вважають, що на їжу 
шкода витрачати час, лише в Полтаві (13,07 %) й Одесі (9,5 %) аналізований 
фактор є суттєвим у середньому для кожного десятого мешканця. 

Таблиця 1 
Вплив процесу харчування на життя українців

Аналізовані показники свідчать про те, що кожен другий мешканець 
півночі, півдня та сходу України отримує задоволення від їжі та застільних 
розмов. Останнє робить таких людей потенційною лояльною аудиторією до 
популяризації української кухні як маркера гостинності та туристичної 
привабливості свого регіону. 

Прикметним є факт, що майже в усіх регіонах нашої держави важко 
відшукати райони панування у гастрономічній традиції населення 
монокультурної національної кухні. Тому репрезентативна громадська думка 
щодо ставлення до національної кухні сама по собі заздалегідь не може бути 
однозначною й одностайною. Власне, феномен української кухні є результатом 

Київ Одеса Полтава Чернівці

Чим є для Вас процес 
харчування?

% до
відповіді

% до 
відповіді

% до 
відповіді

% до
відповіді 

Вимушена життєва 
необхідність

45,83 36,50 33,17 58,00

Процедура, на яку шкода 
витрачати час 4,69 9,50 13,07 3,50

Естетично-духовне 
задоволення

31,25 42,00 34,17 25,50

Привід для спілкування 16,67 9,50 17,59 8,50

Інше 1,56 2,50 2,01 4,50
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суміші багатьох культурних впливів, наслідком відсутності протягом століть 
незалежної соборної держави.

Вітчизняна кухня, як і вся національна гуманітарна сфера, є мульти-
культурною. Із чотирьох обраних для опитування регіонів лише Полтавщина 
має відносне право позиціонуватися як район монокультурної української 
кухні, який став її уособленням в очах усього світу. Раніше, на сторінках книги 
«Смачна країна» (яка є результатом телевізійної праці автора над створенням 
однойменної кулінарної телепередачі на основі української народної кухні) 
висунуто твердження, що Полтавську область сміливо можна називати «пузом 
країни, бо саме тут протягом століть справедливо звучить приказка “наївся від 
пуза”»… [3, с. 199].

Автор дослідив кулінарні вподобання мешканців Полтавщини, «…говірка 
яких стала основою для сучасної української літературної мови». Саме 
у Полтавському краї про народну кухню «задовго до мене неперевершено 
розказали всьому світові два видатні українські оповідачі, котрі дружили 
з пером, – Іван Котляревський та Микола Гоголь». Слід згадати слова 
полтавського історика Петра Гавриша: «Ще зі шкільної лави кожний українець 
із сторінок “Енеїди” вдихає щемний дух старосвітської України, а від згаданих 
у ній страв і напоїв, які споживали наші пращури, паморочиться в голові 
й набігає слинка» [3, с. 199]. Не дарма для демонстрації українських 
гастрономічних традицій іноземцям показують області середньої 
Наддніпрянщини – Полтавщини, Черкащини, Дніпропетровщини, Південної 
та Східної Київщини.

У той же час сам Київ у кулінарному відношенні не назвеш регіоном, 
де панує монокультурна кухня. Багатонаціональність жителів столиці України, 
присутність у найбільшому місті держави закладів громадського харчування, 
що відображають харчові традиції різних народів і навіть континентів 
(італійська, французька, японська, китайська, тайська, мексиканська й інші 
кухні) дозволяють нам стверджувати, що у свідомості та щоденній практиці 
киян переважає мультикультурна за своїм колоритом кухня.

Серед об’єктивних чинників, що посприяли цьому, можемо назвати 
велику кількість іноземних представництв світових корпорацій, посольств, 
закордонних туристів, які вимагають задоволення звичних для себе смакових 
уподобань; потужний розвиток рітейлу, однією з ознак якого є рясно 
представлені в торгівлі екзотичні продукти, що не притаманні традиційній 
українській кухні.

Відповідно, тут треба враховувати фактор харчової моди серед населення 
мегаполісу, адже люди вимагають задоволення незвичних харчових забаганок, 
що змушує підприємців від громадського харчування шукати все нові й нові 
форми задоволення цих мультикультурних кулінарних запитів споживачів. 
Навіть перший фестиваль здорової їжі в Києві назвали не по-українськи − 
«BestFoodFest». Організатори, зокрема, пояснюють філософію свого проекту: 
«Фестиваль здорової їжі “BestFoodFest&Health” – це платформа, на якій 
відвідувачі знайомляться зі світовими тенденціями в здоровому харчуванні, 
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відвідують майстер-класи кращих українських та європейських шеф-кухарів, 
лекції провідних дієтологів, спортсменів та фахівців здорового способу 
життя» [4].

Схожі ситуації в Чернівцях та Одесі. Мультикультурність їхньої кухні
має дещо інше коріння, аніж у Києві. Перш за все цьому сприяло географічне 
розташування названих територій на межі різних країн, через що природно 
склалась багатонаціональність місцевого люду. Зокрема, разом із корінним 
населенням – українцями й румунами – на Буковині здавна проживають німці, 
євреї, поляки, вірмени, турки, болгари, чехи, словаки, угорці, росіяни, білоруси, 
представники інших національностей. Багатовікове сусідство й природне 
взаємопроникнення національних традицій і кулінарних прихильностей 
сформували тут особливу кухню, яка вирізняється поліваріантністю продуктів, 
смакових комбінацій і способів приготування страв.

Науковець і гастрономічна дослідниця з Чернівців М. Хазан так визначає 
характерну для цього краю особливість: «Буковинці зберігають кулінарні 
традиції предків: в українській хаті Вам подадуть горілку із салом; у польській –
торт із маковою начинкою; у білоруській – кнедлики з «душами»; 
у румунській – гогошари, токану або фриптуру; у єврейській – лекех або 
тейлех, чолет і кугл; у болгарській – гювеч…» [5, с. 5–6]. Авторка зауважує, 
що їх реальне життя стирає етнічні межі. Кращі національні страви, отримавши 
широке розповсюдження, стали тут регіональними – улюбленими й звичними 
у різноманітних за національним походженням сім’ях.

Немає сумнівів й у мультикультурності іншої регіональної кухні в Україні –
одеської. Географія, клімат, особливості сільськогосподарського виробництва, 
історія, нарешті, специфічний підприємницький і толерантний до інших 
уподобань менталітет одеситів, сприяли появі феномену знаменитої тамтешньої 
кухні. Телеведучий Б. Бурда з цього приводу стверджує, що страва етнічної 
групи – далеко не винятково рецепт, а ще й географія. Тобто, що у цих краях 
росте, бігає і плаває, і таким чином доступно місцевим кухарям. «І історія –
що можна купити у сусідів, які країни вони завоювали й відібрали кращі 
рецепти в переможених, якими були завойовані й отримали від завойовників 
несподівану данину у вигляді їх кулінарних досягнень», − додає телеведучий-
кулінар. До списку ознак етнічних страв Б. Бурда включив ще й літературу –
«що тут люблять, що цінують, чого терпіти не можуть, що шанують і над чим 
сміються», і релігію – «у кожної віри свій «комплект» харчових заборон 
та обмежень» [6]. 

Одещина в такому контексті, порівняно з рештою областей країни, регіон 
дуже багатий, а отже й мультикультурний. Відома одеська рестораторка 
М. Попова у своїй книзі «Секрети одеської кухні» не стримує емоцій, 
зазначаючи, що Одеса дала світові когорту по-справжньому великих людей,
«стількох багатьох виховала вона, перемежувавши за два з лишком століття 
свого існування звичаї, звички, смаки усіх народів, що її населяли, створивши 
при цьому те, що називається “одеська кухня”, – по-українськи ситну, по-єврейськи
рясну, як у турків і болгар гостру, вишукану й витончену як у французів» [7, с. 5]. 
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Підсумовуючи тезу про переважну мультикультурність української кухні, 
що, на наш погляд, безумовно вплине на ставлення до неї з боку реципієнтів, 
зазначимо, що навіть без впливу екзотичних кухонь, власне слов’янські 
кулінарні традиції є досить різними у кожного етнокультурного регіону 
всередині України, не кажучи вже про народів-сусідів. 

Таким чином, отримана інформація з чотирьох різних регіонів країни, 
у більшості з яких населення культивує традицію мультикультурної кухні, 
на наше переконання, може використовуватись як матеріал для подальшого 
критичного аналізу методики і теоретичних засад дослідження, дасть змогу 
встановити системний зворотний зв’язок із респондентами, виявити приховані 
резерви, розробити змістовні аргументовані соціологічні прогнози стосовно 
майбутнього перетворення об’єкта вивчення, тобто зміни меню закладів 
ресторанного бізнесу в Україні на основі національних харчових вподобань 
певного регіону, реклами українських страв у ЗМІ, книжках та туристичних 
буклетах. 
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Сьогодні туризм є однією з найбільш динамічних галузей світової 

економіки. Частка туризму у світовому ВВП складає близько 10%, а на долю 
міжнародного туризму припадає 6% загального обсягу світового експорту 
та близько 30% світового експорту послуг. Кожне 11 робоче місце у світі 
припадає на сферу туризму. За оцінкою ЮНВТО туризм займає перше місце 
серед галузей світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів 
і послуг [1].

Динаміка туристичних потоків за останнє десятиліття показує, що на 
українському ринку до 2008 р. переважав внутрішній туризм. Виїзний туризм 
набув значного розповсюдження лише з 2005 р., однак вже з 2011 р. 
спостерігаємо його значне переважання над всіма іншими видами туризму. 
Кількість виїзних туристів зменшувалась у 2014-2015 рр. через значне 
зниження доходів громадян, однак вже у 2016 р. спостерігаємо позитивну 
динаміку виїзного туризму. По іноземних туристах також протягом 2014-2015 рр. 
спостерігався значний спад, що пояснюється складним політичним та соціально-
економічним становищем в Україні, однак у 2016 р. бачимо зростання цього 
потоку на майже 20 тис. осіб [2].

Статистичні дані по Полтавській області також показують значну 
перевагу виїзного туризму, на другому місці знаходяться внутрішні туристи
та лише 1,4% іноземних туристів. Протягом періоду 2007–2017 рр. спостерігається
значне зниження внутрішніх туристичних потоків. Так, якщо у 2007 р. кількість 
внутрішніх туристів майже у 5 разів перевищувала кількість громадян України, 
що виїжджали за кордон, то у 2016 р. ситуація кардинально змінилася. 
Кількість виїзних туристів протягом цього періоду дещо збільшилась, але 
кількість внутрішніх туристів зменшилась у десятки разів. Кількість іноземних 
туристів, що відвідували Полтавську область, також є досить низькою, причому 
динаміка змін є негативною [3]. Серед основних причин такої ситуації слід 
назвати низький рівень доходів громадян України, що не дозволяє їм витрачати 
кошти на відпочинок не вдома, недостатньо розвинену інфраструктуру 
в області, недостатній рівень конкурентоспроможності туристичної галузі 
в регіоні, а також складне політичне та економічне становище у державі.

Якщо говорити про наявність туристичних ресурсів як одну з основних 
передумов для розвитку туризму, Полтавська область та місто Полтава має всі 
шанси для інтенсивного розвитку не лише внутрішнього, а й іноземного 
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туризму. Регіон володіє великим туристично-рекреаційним потенціалом, 
сприятливим кліматом, бгатою флорою і фауною, культурно-історичними 
пам'ятками світового рівня. Однак, слід зазначити, що значна частина 
туристичних об’єктів потребує впорядкування та відновлення, недостатня увага 
приділяється збереженню довкілля. Питання захисту довкілля є особливо 
актуальним в тому контексті, що Україна досі асоціюється з екологічною 
катастрофою в результаті аварії на ЧАЕС. Крім того, для залучення як 
іноземних, так і внутрішніх туристів необхідно забезпечити проведення 
рекламно-інформаційної кампанії з використанням засобів масової інформації 
в Україні та за кордоном, проведення презентацій, організації мережі 
інформаційних центрів для іноземних туристів.

Ще однією умовою розвитку туристичної галузі є економічна ситуація 
в державі, зокрема, рівень доходів населення. Аналіз статистичних даних 
дозволяє зробити невтішні висновки щодо економічної ситуації в країні. Так, 
значну частку в структурі витрат населення складають витрати на продукти 
харчування (53%), утримання житла (12%) [4]. Частка витрат на відпочинок 
і культуру складає в середньому лише 2% [4, 5].

Важливим фактором у розвитку туристичної галузі є стан транспортного 
сполучення та забезпечення необхідного рівня безпеки подорожей. Серед 
транспортних засобів найбільшою популярністю користується автомобільне 
сполучення [6]. Однак цей вид транспорту є найбільш небезпечним через вкрай 
низьку якість автомобільних доріг України і Полтавська область тут не є винятком. 
І хоча протягом останнього часу було проведено низку заходів з покращення 
транспортної інфраструктури, зокрема, збудовано та відремонтовано понад 
2000 км автодоріг, запроваджено на окремих напрямках швидкісний рух 
пасажирських поїздів до 200 км/год. [6], ситуація з транспортним забезпеченням
в регіоні залишається вкрай складною.

Ще однією складовою туристичної галузі є готельна інфраструктура. 
кількість засобів розміщування протягом останніх трьох років зменшилась 
на 30%, кількість місць зменшилась на 11%. При цьому кількість розміщених 
осіб, навпаки, зросла на 7%, що говорить про зростання кількості туристів, 
що відвідували регіон протягом року. Варто зазначити, що основною проблемою
для туристичної галузі Полтавщини є відсутність готелів, що відповідають 
міжнародним стандартам. 90 % готелів були побудовані більше 20 років тому 
і ніколи не піддавалися великій реконструкції. Рівень обслуговування також 
відстає від середньосвітових показників [7].

Таким чином, незважаючи на деякі позитивні тенденції, туристична 
галузь Полтавської області не набула достатнього рівня для реалізації 
туристичного потенціалу. Серед основних причин гальмування розвитку галузі 
та ринку туристичних послуг у регіоні слід відзначити: складне політичне та 
економічне становище в країні; низький рівень доходів громадян; 
недосконалість системи державного регулювання туристичної діяльності; 
високий рівень податків; низький рівень інвестицій у розвиток матеріальної 
бази туризму; невідповідність туристичних закладів міжнародним стандартам;
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недостатнє забезпечення туристичної галузі кваліфікованими спеціалістами; вкрай 
незадовільний стан транспортної інфраструктури; низька поінформованість
потенційних споживачів туристичного продукту. Для забезпечення 
ефективності функціонування туристичної галузі необхідно здійснити низку 
заходів: розвиток та впровадження фінансово-економічних механізмів для 
стимулювання туристичної діяльності та залучення інвестицій; підготовка 
кваліфікованих спеціалістів; розвиток інфраструктури, зокрема й транспортного
забезпечення; створення та реалізація програм із захисту довкілля та культурної 
спадщини; рекламно-інформаційна підтримка. 
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проблем як функціонування виробництва й споживання, комфортне існування 
людей у предметному світі, відображає матеріальну й духовну діяльність 
людини.

Екологічний дизайн є популярним сучасним напрямком. Більшість 
нових будівель завжди враховують екологічний дизайн. Сенс такого дизайну 
в максимальному наближенні середовища проживання до природних умов, 
це може по-різному виражатися і підходить не тільки для житлових будівель, 
а й для офісів[1].

Абсолютно новий напрямок у дизайні – екологічний дизайн з’явився 
в останньому десятилітті минулого століття, який став відображенням 
людських прагнень до гармонійної взаємодії суспільства і навколишнього 
середовища. У такому інтер’єрі вважається негуманним застосовувати ненатуральні 
матеріали. Основною ідеєю екологічного дизайну інтер’єру є підкреслити бажання 
господарів цінувати дари навколишнього світу, яке виражається в створенні 
натурального інтер’єру. У такому оточенні людина починає відчувати єднання 
з навколишнім світом, і відпочиває від повсякденної метушні.

Людина працюючи з рослинними об'єктами , вивчаючи їх властивості 
росту і розвитку часто звертала увагу на окремі зразки рослин, їх архітектоніку. 

Наскільки вона була виточена, виділялась красою, і надзвичайно стійкою 
проти природних катаклізмів (вітрів, сильних ливневих опадів, високих і низьких 
температур).

Так, мабуть, не всім відомо,що автор Кришталевого палацу Джозеф 
Пакстон, в молодості любитель-садівник, взяв участь в конкурсі на розробку 
проекту ярмаркового павільйону для Всесвітньої виставки в Лондоні в 1851 р. 
Властиве йому почуття новизни, гаряче бажання затьмарити конкурентів – все 
спонукало його шукати епохальні рішення. Йому бачилася споруда, яка, 
незважаючи на свої гігантські розміри, не сприймалася б як щось важке 
і незграбне, а навпаки, здавалася б майже порівняно тендітною. Це повинна 
була бути конструкція, яка дозволила б економно витрачати будівельні 
матеріали і широко застосовувати скло. У той же час вона повинна була бути 
досить міцною, з тим щоб повністю відповідати вимогам, що пред'являються 
до таких споруд.В архітектурі не було аналогів для подібного проекту, бо нове 
не має зразків для наслідування. Відомо, що інженери, будівельники мостів, 
вже протягом майже цілого століття на практиці демонстрували конструктивні 
переваги і високу несучу здатність сталевих конструкцій.

Сам Пакстон побудував в 1837 р. найбільшу для того часу оранжерею 
зі скла і сталі. Але подібні інженерні рішення не можна було беззастережно 
переносити в галузь створення великих споруд павільйонного типу. Якби при 
зведенні таких будівель стали використовувати лише важкі ферми, які 
застосовуються при будівництві мостів, то будівлі вийшли б надто масивними
і громіздкими. Творіння ж Пакстона належало бути витонченим і легким. 
І тут колишній садівник-любитель згадав про таку собі рослинну конструкцію, 
яка поєднувала в собі, з одного боку, малі витрати будівельних матеріалів, 
а з іншого – високу стійкість і настільки ж високу вантажопідйомність. 
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Округлі листя Вікторії регії досягають в діаметрі до 2 метрів. Незважаючи
на незначну товщину, вони досить міцні, щоб витримати вагу дорослої людини. 
Своєю високою міцністю листя зобов'язані тому, що їх нижня поверхня 
укріплена свого роду балками.Від центру аркуша променями, що нагадують 
спиці в колесах, розходяться в різні боки товсті, сильно виділені жилки, які 
в міру наближення до краю листа стають все більш плоскими.(2)

Природа споконвіку створює колони, які в принципі сконструйовані так 
само раціонально, як і ті армовані сталлю бетонні опори, з якими людина 
знайома протягом трохи більше 100 років. Бетон добре протистоїть стисканню, 
але погано переносить значні навантаження, по розтягуванні. Однак якщо бетон 
армувати сталлю, яка стійка до розтягуючих навантажень, то вся конструкція 
знайде ту високу міцність і довговічність, які притаманні, наприклад, 
великопролітні автодорожні мости. Зрозуміло, сталева арматура в залізобетонних 
конструкцій повинна розташовуватися там, де виникають найбільші
навантаження на розтягування. У тій бетонній плиті, про яку йшла мова вище, 
армувати слід її нижню частину. Навпаки, в разі вільнонесучого балкона 
арматура повинна бути поміщена в верхньому шарі бетонної плити[2].

Слід відмітити що винахідник залізобетону не був ні інженером, ні 
архітектором. Ним виявився французький садівник Ж. Моньє. У 1867 році, 
намагаючись виготовити для своїх квітів діжки з цементного розчину, він 
вперше застосував каркас з металевої сітки. Але і він не «винайшов», а скоріше 
«відкрив» залізобетон, бо, будучи садівником, Ж. Моньє не міг не бачити, яким 
чином рослини посилюють свої несучі конструкції[2].Саме такі рослинні 
рішення були покладені в основу будівництва Ейфелевої вежі у Франції, яка 
є культувою в цій країні.

Історія природознавства свідчить, що чим екстремальніші умови росту 
і розвитку рослин, тим геніальніша і різноманітнішапристосовність рослин 
до примх навколишнього середовища. Нерідко пристосування заходить 
настільки далеко, що зовнішнє середовище починає повністю визначати форму 
рослини. І тоді рослини, що відносяться до різних сімейств, але живуть в одних 
і тих же суворих умовах, часто стають фенотипово настільки схожими один 
на одного, що це може ввести в оману щодо істинності їх родинних зв'язків. 
Наприклад, в пустелях областях для кактусів, найбільш раціональною 
виявилася форма кулі. Однак не все те, що має кулясту форму і шипи-колючки –
кактуси. Настільки така така доцільна конструкція, що дозволяє вижити 
в найтяжчих умовах пустель і напівпустель, виникла і в інших систематичних 
групах рослин, які не належать до сімейства кактусових .І навпаки, кактуси не 
завжди мають форму кулі і густо розміщені колючки.Колючки на кактусах 
здатні притягувати вологу із повітря, шляхом електризації їх від сильного вітру.

Будівництво житлових будинків (юрт) в Монголії це також підтвердження
раціоналізму запозиченого людиною в природи, щодо протистояння низьким 
температурам і сильним вітрам.

Використання пшеничних стебел (соломи) успішно використовувалось, 
а в даний час удосконалюється, в Україні при будівництві дахів в основному 
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сільських житлових будинків, які надзвичайно ефективно захищають будівлю 
від перегріву влітку і зберігають тепло зимової пори. Головні убори і взуття 
із соломи це є культові елементи українського етносу, перелік таких прикладів 
можна продовжити, але очевидним є те, що жити в повній гармонії 
з навколишнім середовищем – значить вивчити і запрваджувати в повсякденне 
життя його закони.

Таким чином організм, який живе в повній гармонії з навколишнім 
середовищем, правильно реагує на ті зміни,які відбуваються в природі. Саме 
так поводяться рослини, пристосовуюячись до умов конкретної екологічної 
ніши.

Можливо, в майбутньому не так важливо людині бути залежною від 
техніки,а краще було бщоб машини допомагали людині адаптуватися до її 
природнього оточення,тобто пристосувати техніку до людини без будь-якої 
шкоди в цілому для природи і для її здоров'я зокрема.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОВИХ ФОРМАТІВ ЗАКЛАДІВ 
ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ 

Останні 15 р. в Україні в будівництві нових готелів переважали класичні 
готелі, категорії 4*-5*. Наступний етап – вихід на ринок нових форматів 
готельної пропозиції, які відповідають міжнародним стандартам (апарт-готелі, 
готелі у складі БФК, малі готелі, хостели та ін.)

Апарт-готель – засіб розміщення з більш тривалим терміном проживання, 
порівняно зі звичайним готелем. Основна особливість його номерного фонду –
номери квартирного типу, наявність кухонного блоку. На відміну від квартир, 
що здаються в оренду, в апарт–готелі надаються послуги готелю: прибирання 
номерів, харчування, room service та ін. 

Апарт-готель повинен відповідати вимогам міжнародних стандартів, 
його номерний фонд включає тільки номери «студіо» і «апартамент» (ISO), 
які повинні бути оснащені з урахуванням тривалого проживання (пральні 
і сушильні машини, посудомийні машини, НВЧ-печі, тостери, електричні 
чайники, великі холодильники тощо). Цільова аудиторія апарт-готелів –
це в основному трудові мігранти. Також послугами цього формату готелів 
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користуються відпочиваючі на курортах (тривалість перебування – місяць 
і більше)

Апартамент-готель – популярний в США формат готелів квартирного 
типу високого класу, який відносять до типу готель-люкс / All-suit hotel. Він 
має номери типу апартамент, президентський апартамент. В США –
мінімальний термін бронювання – 1 місяць, в Європі – 1 тиждень. 

У готелі-кондомінімумі апартаменти знаходяться у власності приватних
осіб, управляє номерним фондом – професійна управляюча компанія, тобто 
це спільна власність, володіння єдиним об’єктом, найчастіше будинком, 
нерухомим майном.

Останнім часом в Україні набуває популярності впровадження 
закордонного досвіду будівництва готелів у складі БФК (МФК). Особливості їх 
функціонування полягають в тому, що багатофункціональний, або мульти-
функціональний (mixed-use), комплекс – це об’єкт, який отримує доход від 
трьох і більше функціональних складових, що мають незалежний попит (згідно 
з класифікацією Urban Land Institute): офісна, торговельна, житлова і готельна 
складові. Найпоширенішими різновидами МФК є офісно-готельні центри. 

Наряду з великими готельними комплексами міжнародних мереж стрімко 
розвивається будівництво малих готелів і хостелів.

До основних відмінностей малих готелів можна віднести невеликий 
номерний фонд (за класифікацією ВТО – до 30), розташування в будівлі 
«точкової» забудови (ущільнювальної) або в будівлі з частковою 
реконструкцією, наявність ЗРГ малого типу та мінімальний набір сервісних 
послуг.

«Хостел» у перекладі з англійської – це гуртожиток. Це готель, у якому 
номери розташовані зазвичай за коридорною або блочною системою, є умови 
для самостійного готування їжі та санітарно-технічні зручності на поверсі 
або у блоці; може організовувати харчування у закладі ресторанного 
господарства. Як правило, економічні готелі мають номери з різною кількістю 
місць (від 2-х до 7-ми) зі зручностями в номері або в блоці на кілька кімнат, 
dormіtorіes – кімнати, розраховані на 10-20 чоловік (із загальними зручностями 
в коридорі). Але є і окремі вимоги до хостелів: в деяких хостелах молодих 
чоловіків не пустять на один поверх із дамами; в деяких не можна приходити 
після 12 ночі, а в деяких – залишатися після 11 ранку, тому що в цей час 
підлоги і туалети піддаються найжорстокішій санітарній обробці. Практично 
у всіх хостелах виділяються окремі номери для проживання чоловіків і жінок, 
хоча в деяких готелях може бути запропоноване і змішане розміщення «mіx»
при наявності в кімнаті роздягалень.

Хостельна база може розширюватися за рахунок використання для 
розміщення туристів студентських гуртожитків. Цільовою аудиторією є студенти
та прихильники подорожей, незалежно від їхнього віку, національності, 
кольору шкіри, релігії чи політичних переконань.

Останнім часом приділяється особлива увага вивченню філософії сервісу 
підприємств у сфері гостинності і факторам, що формують практичну 
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філософію сервісорієнтованих закладів. Створюються і впроваджуються 
концептуальні підходи до визначення місії підприємства, його загальної 
атмосферики, формування асортименту основних і додаткових послуг та 
організації їх надання відповідно до виявленої структури потреб цільової 
аудиторії споживачів та прогнозу їх споживчої поведінки.

У цьому контексті розвивається курортна рекреаційно-туристична сфера, 
а саме готелі для відпочинку, спа-готелі та санаторно-курортні комплекси. 

До готельних підприємств для відпочинку відносять курортні 
(бальнеологічні, кліматичні, грязелікувальні, лікувально-оздоровчі заклади), 
туристично-екскурсійні, туристично-спортивні, спеціалізовані туристичні
табори, кемпінги; засоби розміщення для масового туризму – пансіонати, 
будинки та бази відпочинку, сільські туристичні будинки, хостели, готелі для 
сімейного відпочинку.

Принципові особливості готелів для відпочинку – це розвинена 
оздоровча, розважальна, рекреаційна інфраструктура: ЗРГ з різними 
концепціями, оздоровче, вегетаріанське меню; спа-комплекс; wellness – центр; 
пункт прокату спортивного інвентарю та ін. 

Спа-готелі. СПА (італ. spa – “вода”), SPA- це комплекс методик, 
технологій і процедур по відновленню здоров'я, краси і енергетики людини 
шляхом впливу на всі органи чуття (зір, слух, нюх, дотик, смак, інтуїція або 
підсвідомість). Спочатку спа-готелі створювалися у відомих курортах, у місцях 
з термальними джерелами, грязями. Середній термін лікування – 1 міс. Сучасні 
спа-готелі не прив'язані до природних ресурсів і розраховані на загальнооздоровчі
процедури з використанням спеціальної спа-косметики на основі грязей 
і мінеральної води. 

Wellness hotel / велнес-готель – спеціалізований готель, який пропонує 
програми підвищення резервів здоров’я, в основі яких лежить принцип 
виявлення індивідуальних факторів ризику і їх корекція. Основна відмінність –
взаємозв'язок медичних, естетичних, фізичних і психологічних процедур 
(лікарський контроль і комплексна діагностика, активний відпочинок 
і індивідуальні програми фізичних тренувань, медичні програми тощо). 

Таким чином, як свідчать результати досліджень, вітчизняний ринок 
індустрії гостинності має значний потенціал і перебуває на стадії швидкого 
зростання. Стрімкий розвиток готельного бізнесу беззаперечно приваблює 
інвесторів. Поєднання сучасних стандартів гостинності та нових технологій 
надання послуг призвели до створення нових форматів закладів готельного 
бізнесу. Теми spa і wellness актуальні сьогодні не лише для фахівців, 
працюючих у сфері краси і здоров’я, але і для тих, хто займається інвестиціями, 
будівництвом, експлуатацією й управлінням готелями. Насамперед, готельні 
технології знаходять дедалі більше практичне застосування при будівництві 
й реконструкції санаторно-курортних і медичних закладів.

Державі та приватному сектору вітчизняної індустрії гостинності варто 
об'єднати свої зусилля і спільно діяти у вирішенні питань розробки правил гри 
на ринку, впровадження міжнародних стандартів, проведення маркетингових 
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досліджень, створення єдиної стратегії взаємодії та розвитку, популяризації 
національної культури в сфері гостинності, надання новітніх послуг, що завжди 
буде мати величезний попит і відповідні пропозиції на ринку.
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РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ
Гостинність є сферою готельного й ресторанного бізнесу, яка претворилась

на потужну індустрію.
Індустрія гостинності включає різні сфери та види діяльності людей, 

а саме: туризм, відпочинок, різноманітні розваги, готельний і ресторанний 
бізнес, громадське харчування, організацію виставок, проведення екскурсій 
та різних наукових семінарів і конференцій. Відповідно суб’єктами індустрії 
гостинності є: різноманітні готелі; екскурсійні бюро; підприємства, що надають 
транспортні послуги; підприємства, що виробляють сувенірну продукцію для 
туристів; навчальні заклади, що займаються підготовкою фахівців готельно-
господарського профілю; інформаційно-комунікаційні та маркетингові 
агентства; підприємства харчування, зокрема ресторанного господарства; 
підприємства, що виробляють готельно-господарські товари тощо.

Індустрія гостинності – складна, комплексна сфера професійної 
діяльності різних фахівців, зусилля яких спрямовані на задоволення 
різноманітних потреб клієнтів (гостей); забезпечення привітності в прийманні 
та пригощанні постояльців; здійснення відповідного прийому та пригощання 
мандрівників.

В країні створена Асоціація індустрії гостинності України [1], головною 
метою якої є підтримка розвитку цієї сфери та входження України до 2020 р.

http://tourlib.net/books_ukr/muzychenko11.htm
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в ТОП-10 країн Європи за кількістю туристичних транзакцій внутрішнього 
і в'їзного туризму. Серед останніх досягнень цієї Асоціації є:

- реалізація масштабного проекту для збільшення вдвічі канадських 
туристів до України, особливо туристів, які мають українське коріння;

- налагодження ділових контактів між українськими та американськими 
туроператорами;

- визначення туристичного потенціалу міст Києва та Львова, здійснення 
відповідної презентації;

- проведення форуму «Туризм – основа розвитку малих міст України», що 
став своєрідною платформою з напрацювання нових ідей та визначення засобів 
впровадження інновацій в індустрію гостинності, а також здійснення обміну 
досвідом у сфері розвитку міст. На форумі передбачені панельні дискусії 
з наступних питань: туристичної привабливості малих міст України, організації 
культурних кластерів, обмін грантовим досвідом тощо [1].

Індустрія гостинності має такі специфічні властивості:
- орієнтація на наявні ресурси при визначенні місця розміщення готелів;
- наявність циклічності та сезонності у готельному бізнесі;
- гнучкість щодо розширення переліку послуг відповідно сучасним 

потребам подорожуючих, як бізнес-сегменту так й розважально-пізнавального;
- високі вимоги до ступеня формування інфраструктури та інформаційних

мереж;
- відповідність міжнародних вимогам щодо якості обслуговування 

клієнтів.
Врахування зазначених властивостей дозволить здійснювати сталий 

розвиток індустрії гостинності, що сприятиме ефективності та розвитку 
національної економіки, оскільки внаслідок збільшення попиту та популярності 
цієї індустрії зростає державний бюджет, підвищується рівень зайнятості 
населення, здійснюється позитивний вплив на інші галузі, пов'язані 
з виробництвом готельно-господарських продуктів тощо.

Слід зазначити, що індустрія гостинності головним чином направлена на 
задоволення соціальних потреб споживачів і повинна розвиватися на основі 
державного управління економічно відособленими суб’єктами цієї сфери [2].

Відповідно до [3] індустрія гостинності має величезний вплив на індустрію 
туризму тому, що обидві індустрії розвивалися одночасно й гостинність 
є невід’ємною частиною подорожей та одним із вагових показників високого 
сервісу. 

Важливо відзначити, що гостинність характеризується суто людським 
фактором, у зв’язку з чим необхідно враховувати психологічні аспекти впливу
на формування гостинності, забезпечити мотивацію працівників цієї індустрії. 
Поряд з цим важливого значення для забезпечення розвитку індустрії 
гостинності є впровадження різноманітних інновацій та стимулювання 
розвитку інноваційної діяльності. Основними інноваційними напрямами 
розвитку індустрії гостинності в Україні є:



34

- побудова організаційно-управлінської системи, що повинна включати 
розробку стратегічних програм розвитку, проведення моніторингу тенденцій 
розвитку туристичного ринку, формування інноваційної стратегії та визначення 
засобів її виконання [4];

- оновлення матеріально-технічної бази через раціональне 
капіталовкладення в новітнє устаткування; будівництво та експлуатація нових 
об’єктів тощо;

- підвищення кваліфікації фахівців індустрії гостинності через 
проведення семінарів, круглих столів, різних конференцій; формування 
особливого підходу до спілкування та обслуговування споживачів з боку 
персоналу;

- впровадження нових технологій – використання систем: автоматизації 
праці працівників відділу продажів; роботи з клієнтами; управління програмами 
лояльності для клієнтів; управління заходами готелю тощо;

- об’єднання зусиль державного та приватного сектора в розбудові 
сучасної інфраструктури індустрії гостинності; забезпечення ефективної 
взаємодії науковців та менеджерів підприємств при вирішення певних завдань 
та розробки інноваційних програм розвитку інфраструктури;

- вивчення досвіду розвинутих країн та пошук шляхів його адаптації 
в Україні.
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НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ГОТЕЛІВ: ПРАКТИКА УКРАЇНИ 
ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Світові готельєри відзначають, що сучасний готельний ринок багатьох 
розвинених країн зазнає значних змін під впливом зміни смаків туристів. Багато 
туристів шукають нових вражень, їм вже не цікаві стандартні умови сучасного 
готелю. Однотипні послуги, які поширені у великих готельних мережах, 
починають набридати туристу.

Ділові люди багато часу проводять у таких готелях, а під час відпочинку 
вони хочуть отримувати нові враження не тільки від екскурсій, а й умов 
проживання. Як наслідок стали з'являтися нестандартні засоби розміщення, 
які дотримуються певної концепції, тому і називаються концептуальними 
або нестандартними.

В Україні для обслуговування туристів використовувалось близько 
3162 підприємств готельного господарства різних форм власності з загальною 
одноразовою місткістю 567,3 тис. місць. Спостерігається збільшення темпів 
росту підприємств готельного господарства в середньому на 44,5%, що свідчить 
про розвиток галузі .

Згідно з даними Colliers International (Україна), станом на кінець червня 
2017 р. в Києві працювало 28 готелів категорії 4-5 зірок, 51 готель – категорії 
2–3 зірки і близько 21 готелю – категорії 1 зірка.

Найбільш численною є категорія готелів 3 зірки – близько 42% всього 
номерного фонду. Однак варто звернути увагу, що близько 60 готелів 
середнього цінового сегмента менше половини є дійсно якісними готелями, що 
відповідають європейській класифікації готелів середнього цінового сегменту
[4].

Проте розвиток готельно-туристичного бізнесу в нашій країні дещо 
відстає від західних країн. На цьому ринку в нас ще немає такої потужної 
конкуренції за місце в бізнесі. Тому тенденції, які намітилися на заході, 
незабаром можна очікувати і в нас. Наприклад, в Європі спостерігається бум 
нестандартних готелів. Багато таких готелів реалізовані як невеликі готелі. Для 
нашої країни дуже корисна практика поширення європейського досвіду 
готельного бізнесу в середовищі малого підприємництва.

Серед нестандартних готелів існує безліч різновидів. В останні роки 
набули поширення готелі, які себе позиціонують, як бутік-готелі. Бутік готель, 
це термін, що позначає готель, над проектом якого попрацював креативний 
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дизайнер. Термін «бутік-готель» підкреслює унікальність і своєрідність 
внутрішнього оздоблення готелю. 

Близький до бутик-готелю термін «дизайн-готель». Але деякі автори 
знаходять відмінність в цих поняттях. Якщо в бутік-готелі на перше місце 
ставиться розкіш, то в дизайн-готелі головним є нововведення і оригінальність 
дизайну.

Своєрідний вигляд мають готелі, які відповідають поняттю «арт-готелю». 
Авторами цього концептуального напряму вважаються відомі дизайнери 
Урс Карлі і Дірк Гадек, які вперше в кінці 1980-х років відкрили в Берліні групу 
арт-готелів.

Арт-готель – це особливий тип готелю, в якому на перше місце виходить 
атмосфера музею. При відвідуванні такого готелю виникає відчуття 
присутності на виставці сучасного мистецтва. Такі готелі, як правило, 
створюються людьми мистецтва: дизайнерами, художниками, фотографами та 
іншими творчими особистостями. Арт-готелі залучають особливу клієнтуру: 
діячів культури, творчу інтелігенцію, колекціонерів та поціновувачів 
мистецтва.

В Європі нестандартні форми готелів представлені готелями на річках. 
До такого типу готелів відносяться ботелі і флотелі. На їх базі навіть 
утворюються готельні ланцюги.

ДСТУ 4527:2006 надає такі визначення засобам розміщення, що 
розташовуються на воді:

- акватель – готель, облаштований на кораблі, вилученому з експлуатації 
як транспортний засіб, і який перебуває на стаціонарній стоянці;

- ботель – готель цілорічного функціонування, розміщений на невеликому 
за розміром плавзасобі який має умови для швартування і технічного 
обслуговування засобів водного транспорту;

- флотель – спеціально обладнане комфортабельне судно, яке 
використовують як плавучий готель, в якому забезпечують надавання послуг 
активного відпочинку і розважання; може мати умови для проведення конгрес-
заходів [1].

Так, у Празі (Чехія) існує ботель «GollYacht». Це самий комфортабельний 
і найдорожчий ботель в Європі. Раніше це було звичайне судно, яке ходило 
по річках Європи аж до 1980 року.

Ботель «The LogInn Hotel» знаходиться у Стокгольмі (Швеція). Готель 
був створений у результаті реконструкції старого корабля. Номери у ньому 
були стилізовані під старовинну обстановку.

На розташованому в Будапешті (Угорщина) «Botel Fortuna» (теплохід 
1967 року побудови), раніше туристи подорожували Дунаєм.

В Україні засоби розміщення на воді представлені такими 
підприємствами: арт-готель «Баккара», ботель «Святий Андрій», теплохід-
готель «Богдан Хмельницький», плавучий готель «Фараон», готел на воді 
«Галеон».
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У Швеції у селі Юккас'ярві щорічно відкривається крижаний готель. Вже 
26 років поспіль команда професіоналів кожну зиму будує номери Ice Hotel [2].

Ice Hotel Bukovel – перший і поки що єдиний готель в Україні збудований 
з льоду. Знаходиться він на трасі 1С, тож лижники і сноубордисти можуть 
безперешкодно до нього дістатись і, навіть, просто пофотографуватись.

Послуги, якими можуть скористатися гості цього нестандартного готелю:
 екскурсія з оглядом фотозон Ice Restaurant та номерів Ice Hotel,
 Ice Bar з льодяним посудом і великою кількістю напоїв,
 Ice Hotel – готель де можна провести ніч в крижаному номері, але 

в теплому ліжку,
 бранч в Ice Restaurant з ексклюзивним меню,
 вечеря в Ice Restaurant з трансфером на багі та авторськими м'ясними 

стравами [3].
Для забезпечення розвитку готельно-туристичної сфери необхідна 

диверсифікація готельної пропозиції, корисна практика поширення 
європейського досвіду готельного бізнесу в середовищі малого підприємництва
і підготовка фахівців у відповідності вимог світових стандартів. 
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МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ РЕСТОРАНУ
Мотивувати персонал до продуктивної роботи в ресторанному бізнесі 

достатньо складно, оскільки тут в одному місці зосереджені люди різних верств 
населення з різними поглядами на життя і потребами. У співробітників 
ресторанної сфери мотивація до роботи може бути абсолютно різною.

Основна категорія працівників ресторанного господарства – кухарі, 
офіціанти, бармени. Вони, як правило, отримують стабільну заробітну плату 
незалежно від коливання товарообороту. Це пов’язано, насамперед, зі стабільною
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діяльністю підприємств ресторанного бізнесу, сталим асортиментом продукції 
власного виробництва і купованих товарів, контингентом пробивачів тощо. Там 
де товарооборот нестабільний, працівники можуть отримувати порівняно 
невеликий оклад та певний відсоток за результатами виконаної роботи. 

Практикуються також на підприємствах і різноманітні конкурси кухарів, 
офіціантів, барменів з врученням переможцю подарунків. Керівники 
підприємств різноманітними способами прагнуть створити серед працівників 
дух команди, щоб разом йти до загальної цілі. 

Вітчизняний ресторанний ринок живе в умовах жорстокої конкуренції, 
коли переманювання фахівців у конкурента є одним з головних інструментів 
боротьби з ним. Грамотна мотивація кожного співробітника – одна 
з найважливіших умов управління персоналом в ресторанному бізнесі, 
дозволяють зберегти кадри. Причому, керівництво закладу має використовувати
для кожного рівня співробітників характерні для нього інструменти мотивації.

Для підприємств ресторанного господарства доцільно використовувати 
різні методи стимулювання праці. Великого значення для стимулювання праці 
персоналу набуває його участь у прибутках, тобто розподіл певної частини 
прибутку підприємства між працівниками. Виплати можуть здійснюватися 
грошима або у формі розповсюдження між працівниками акцій підприємства. 
Зарубіжний досвід показує, що частку працівників у прибутках необхідно 
визначати за результатами загальної діяльності підприємства або на основі 
власності. В першому випадку стимулюються випуск продукції, виконання 
робіт, збільшення обсягів продажу тощо, при скороченні витрат на робочу силу. 
У другому випадку, зацікавленість працівників у підвищенні ефективності 
діяльності підприємства, зміцненні його фінансового стану, оновленні 
виробництва реалізується через надання працівникам акцій «свого» 
підприємства, що забезпечує одержання ними відповідних дивідендів і створює 
можливість інвестувати власні заощадження у розвиток виробництва.

Якщо говорити про вантажників, прибиральниць, мийників посуду 
і підсобних працівників на кухні, то можна сказати, що для них велике 
значення має стабільна заробітна плата, нехай і не особливо висока. 
Як додатковий бонус виступає безкоштовне харчування. Однак для запобігання 
плинності, і на нижньому рівні потрібна додаткова мотивація. Для таких 
співробітників важлива хороша організація праці та повага керуючих 
посадовців. Їх буде мотивувати почуття причетності до спільної справи 
і вдячність з боку колективу і керівництва. Саме ця частина співробітників 
особливо гостро відчуває ставлення до себе під час прийому на роботу. 
Завдання керівника зробити так, щоб люди відчували себе не елементом 
технологічного процесу, а частиною колективу.

Для лінійного персоналу ресторану рівень заробітної плати не настільки 
важливий, так як основний прибутком для них є наявність чайових. Мотивація 
офіціантів та барменів до продуктивної праці можлива за допомогою 
шанобливого ставлення до кожного співробітника. Тому, керівнику бажано 
знати працівників цієї ланки по іменах, вітатись з кожним. Дуже важливо, щоб 
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кожен офіціант усвідомлював свою значимість у досягненні загальних цілей 
компанії, то, як його професіоналізм впливає на загальну прибуток, 
конкурентоспроможність всієї установи в цілому. 

Також важливу роль у мотивації персоналу відіграє нематеріальне 
стимулювання у вигляді похвали за роботу, усну подяку за продуктивність 
праці і т.д. Щотижневі наради з співробітниками допоможуть встановити 
довірчі стосунки з колективом, показати, що керівнику не байдужа думка 
підлеглих щодо їх роботи. Можливість безпосередньо спілкуватися з керівництвом
також є одним з методів мотивації офіціантів. Найчастіше в ресторанному 
бізнесі офіціанти не мотивовані на те, щоб клієнти замовляли більшу кількість 
страв. Адже рівень залишених чайових, як правило, не залежить від суми чека. 
Тому багато директорів ресторанів віддають певний відсоток від суми чека 
офіціантам (від 2 до 5 %). Це мотивує співробітників пропонувати гостям 
ресторану нові страви, вартість яких істотно вище, ніж страви з основного 
меню. Спрямовувати роботу офіціантів в потрібне русло також можна. 
Наприклад, можна встановити більший відсоток надбавки до заробітної плати, 
в тому випадку, якщо офіціант «зробить план» по продажам фірмових страв або 
певного виду алкогольної продукції. Тоді співробітники установи будуть 
пропонувати певні позиції з меню більш активно, що призведе до збільшення
прибутку ресторану.

Метрдотелі, адміністратори та заступники директорів – представники 
середнього керівної ланки. Їх робота, як правило, добре оплачується 
і преміюється. А саме призначення є показником визнання професійних 
якостей. Для співробітників середнього керівного рівня хорошим мотивуючим 
фактором стануть додаткові вихідні, направлення на тренінги, семінари 
та майстер-класи, можливість передати частину своїх обов'язків іншим 
перспективним співробітникам в особливо завантажені дні. А надання 
професійної свободи мотивує їх до подальшого професійного зростання 
і самовдосконалення. Важливим компонентом мотивації цієї категорії 
персоналу може стати правильно спланована методика періодичної атестації 
за результатами роботи, навичок, знань і та ін.

Керівники вищої ланки. Безумовно, мотивований керівник безпосередньо 
зацікавлений в прибутку. У цьому випадку варто говорити про "мотивації 
утримання". Для керівника важливо проявити себе, стати "обличчям" 
ресторану, тому завдання роботодавця створити умови для самореалізації, дати 
можливість пишатися роботою саме в цій системі. 

Говорячи про персонал, що працює в ресторанній сфері, варто зазначити, 
що кожен з них займається важкою фізичною працею, щодня стикаючись 
і з серйозними моральними навантаженнями. Тому, в якості додаткової 
мотивації можна запропонувати роботу з психологом або облаштувати кімнати 
психологічного розвантаження. Відмінним мотиваційним моментом для всього 
персоналу буде можливість звертатися до керівника з своїми питаннями 
чи проблемами. Наприклад, можна організувати щомісячний день прийому 
з особистих і виробничих питань.
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Загалом, в мотивації співробітників ресторанного бізнесу важливу роль 
відіграють два аспекти, які за значимістю рівні між собою. Керівнику необхідно 
звернути увагу на визнання особистих заслуг кожного співробітника окремо 
і фінансову сторону їх роботи. До основної заробітної плати можна робити 
процентні надбавки за гарне обслуговування, за позитивні відгуки, за високий 
рівень продажів та ін.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 
В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

В умовах інтернетизації суспільства одним із напрямків оптимізації 
маркетингової діяльності підприємств готельного господарства є застосування 
інтернет-маркетингу, роль якого у готельному бізнесі стає все більш відчутною. 
Використання інтернет-маркетингу суттєво підвищує ефективність стратегії 
управління в цілому та підіймає готельний бізнес на новий, більш вищий рівень 
розвитку. Зважаючи на територіальну віддаленість споживачів готельних 
послуг від місця їх надання, підприємства готельної сфери, завдяки 
використанню інтернет-технологій та інтернет-середовища, мають змогу 
задовольнити потреби споживача в повній мірі. Інтернет-маркетинг передбачає 
використання всіх аспектів традиційного маркетингу в Інтернеті, який поєднує 
основні елементи маркетинг-міксу: ціну; продукт; місце продажу; просування. 

Інтернет маркетинг посилює взаємозв’язок виробника та споживача 
послуг готельної індустрії. Основною перевагою інтернет-маркетингу є 
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інтерактивність. Можливість максимально точного спрямування на ціль, 
можливість пост клік-аналізу, який веде до максимального підвищення таких 
показників як конверсія сайту і просування інтернет-реклами [2].

Основною метою інтернет-маркетингу є отримання максимального 
ефекту від потенційної аудиторії сайту. Впровадження інструментів інтернет-
маркетингу та їх адаптація до складових маркетингової політики дозволяє 
готельній індустрії з метою підвищення ефективності товарної, цінової, 
збутової, комунікативної політики збільшити кількість замовлень, підвищити 
продуктивність праці персоналу, покращити систему обслуговування, знизити 
окремі категорії витрат; підвищити конкурентоспроможність. 

До загальноприйнятих складових інтернет-маркетингу відносяться: 
веб-сайт, пошукова оптимізація, інтернет-реклама, маркетинг у соціальних 
медіа, мобільний маркетинг, email-маркетинг, які постійно розвиваються 
та доповнюються новими елементами.

Для успішного розвитку підприємств готельної індустрії розробка, 
функціонування і постійне оновлення інформації веб-сайту є необхідною 
умовою ефективної діяльності. Зазвичай, до того як придбати товар або 
послугу, споживач намагається дізнатися про них якомога більше, йому 
необхідно провести попередній аналіз інформації, яка надається на різних 
інтернет-сайтах. Тому сайт повинен бути не тільки логічно побудований, він
повинен бути цікавим по дизайну, інформаційно насиченим і головне 
зрозумілим тому, хто вперше відвідував його.

Саме з веб-сайту підприємства клієнт має змогу отримати інформацію, 
яка стосується основних і додаткових послуг та умов їх надання. Важливим при
цьому є постійне оновлення інформації, зокрема: зміна цін на послуги; 
програми лояльності; акційні пропозиції; організація та проведення 
благодійних, мистецьких заходів, виставок, фестивалів, ярмарок, дегустацій, 
презентацій продукції тощо.

Організація зазначених заходів сприяє залученню клієнтів до закладу 
і сприяє зростанню симпатій з боку споживачів послуг, які піддаються впливу 
емоційних чинників, але залежать від ступеня інформованості. Для 
удосконалення сервісу обслуговування та усунення можливих недоліків 
в роботі готелю доцільно розмістити на сайті блог «відгуків та пропозицій», 
що дозволятиме власнику отримувати об’єктивну оцінку відвідувачів щодо 
отриманих ними послуг. 

Впровадження системи інтернет-бронювання на власній веб-сторінці 
дозволить скоротити час та зусилля як споживача, так і власні ресурси готелю. 
Так як використання інтернет-бронювання набуває популярності серед 
споживачів готельних послуг вони, отримавши можливість скористатися 
інтернет-бронюванням, можуть самостійно в будь-який зручний для себе час 
зарезервувати номер в готелі. Готельне підприємство в такому разі матиме 
змогу збільшити кількість споживачів свої послуг, не витрачаючи додатковий 
час і ресурси на зв’язок із підприємствами-посередниками. 
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З метою кращого ознайомлення клієнта з переліком і якістю послуг 
суб’єкта господарювання доцільним є надання візуальної інформації за 
допомогою розміщення віртуального туру на веб-сайті підприємства. 
Віртуальний тур заснований на серії панорамних фотографій, пов’язаних між 
собою точками переходу. За допомогою кнопок управління, споживач може 
у відповідності зі своїми побажаннями подивитися навколо, вгору або вниз, 
наблизити або віддалити будь-яку ділянку навколишнього простору, а також 
перейти до іншої панорами через активні точки переходу. На відміну від 
звичайних фотографій або відео, віртуальний тур є інтерактивним, тобто 
дозволяє глядачеві самостійно керувати переглядом туру. Іншими словами 
віртуальний тур це, насамперед, віртуальна екскурсія по об’єкту в потрібному 
темпі і порядку, зручному конкретному глядачеві. Віртуальний тур може 
додатково включати відео, анімацію, звуковий супровід і інші мультимедійні 
елементи [2, с. 226].

Віртуальна екскурсія по об’єкту є досить переконливим і ефективним 
способом надання інформації клієнту, вона дозволяє йому «відчути» послуги. 
Віртуальні тури дозволяють сформувати позитивне перше враження, яке надає 
істотну підтримку в просуванні та продажу готельних продуктів та послуг.

Для успішного просування веб-сайту необхідна його пошукова 
оптимізація важливою умовою функціонування якої є розміщення зовнішніх 
посилань. Від якості пошукової оптимізації залежить пошукова видимість 
у інтернет-середовищі. 

Інтернет-реклама та посилання на ресурс у соціальних мережах 
у пошукових системах впливають на позиції сайту. Тому підприємству 
доцільно використовувати декілька її видів.

Контекстна реклама є одним з ефективних методів реклами в інтернеті. 
Вона вміщує коротке текстове оголошення, яке з’являється праворуч під 
пошуковим рядком у відповідь на певний запит користувача. Особливістю 
її є те, що контекстна реклама відображається не всім користувачам, а лише 
тим, які здійснили певний запит пошуковій системі. 

Банерна реклама є також потужним інструментом залучення 
клієнтів. Розповсюдження банерів здійснюється шляхом закупівлі їх показів 
у банерообмінних мережах та у спеціалізованих рекламних агентствах.

Реклама на форумах та спеціальних туристичних майданчиках також 
є популярною. Клієнт, який перебуває в процесі вибору, для того щоб прийняти 
рішення послугами якого готельно-ресторанного підприємства йому 
скористатися, вивчає різні спеціалізовані форуми, на яких знайомиться 
з відгуками і задає запитання тим хто відвідував даний об’єкт. Важливим є те 
щоб дана інформація була об’єктивною, так як клієнт може отримати 
недостовірну інформацію за рахунок розміщення конкурентними 
підприємствами негативних відгуків. Тому підприємство має слідкувати за тим 
щоб його реклама розміщувалась на найпопулярніших інформаційних 
і рекламних туристичних майданчиках, на яких розміщуються об’єктивні 
відгуки клієнтів про готель.
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Соціальні мережі, розроблені для спілкування та обміну інформацією, 
сьогодні активно використовуються для просування на ринок послуг 
готельного бізнесу. Ці масштабні інтернет-проекти є джерелами інформації, в 
яких склалася унікальна атмосфера довіри, яку можна вигідно використовувати 
для збільшення цільового трафіку. Поєднання інтернет-реклами та маркетингу 
у соціальних медіа, головною перевагою яких є охоплення широкої аудиторії, 
створюють можливості для використання соціальних медіа як рекламних 
площадок.

Формування оптимізації сайту у мобільному пошуку доповнюється 
за рахунок використання мобільної адаптації. Залучення мобільних інтернет-
сервісів Viber, WhatsApp, мобільної версії Skype дає змогу реалізувати 
комунікаційну політику підприємства, максимізувати функціональні 
можливості своєї поточної системи комунікацій та скоротити витрати 
на зв’язок.

Поширення листів з рекламною інформацією відбувається за допомогою 
email-маркетингу, який дозволяє збільшити цільову аудиторію підприємства. 
Інформаційні листи дають змогу клієнтові можливість отримати інформацію 
і зв’язатися з суб’єктом господарювання для уточнення питань щодо надання 
послуги. Для того щоб email-маркетинг сприяв збільшення цільової аудиторії 
сайту листи повинні бути короткими і максимально насиченими інформацією 
щоб стимулювати інтерес до об’єкту і спонукати зацікавлену особу перейти 
на сайт готелю на якому буде викладений детальний опис послуги, яка 
просувається.

Електронний маркетинг допомагає не просто задовольнити інтереси 
споживача, але і зробити це сучасними, більш ефективними способами. 
Матеріалізація послуг з допомогою електронного маркетингу привертає увагу 
аудиторії, робить клієнтів дійсно зацікавленими у придбанні послуги, сприяє 
підвищенню цінності послуг в очах споживачів, а також зменшує ступінь 
розриву між очікуванням клієнта та реальним уявленням про послуги. 
За рахунок впровадження інтернет-технологій та комунікацій, які є невід’ємним 
елементом сучасного маркетингу та джерелом його подальшого розвитку, 
здійснюється вплив на маркетинг готельної індустрії, що призводить 
до кардинальних змін у системі управління та сприяє ефективній діяльності 
готельної індустрії.
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ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ ФАКТОРІВ НА ЯКІСТЬ 
ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА
Послуги – дуже специфічний вид продуктів праці, що відрізняється 

великим різновидом і неоднорідністю. Це не дозволяє створити повну 
класифікацію показників якості готельно-ресторанних послуг так, щоб її можна 
було застосувати при оцінці якості готельно-ресторанних послуг.

До основних відмінностей показників, використовуваних при оцінці 
якості послуги, так і самого процесу такої оцінки, відносяться наступні:

 якість послуг важко оцінити чисельно;
 клієнт, споживач послуги, сам є учасником технології їх виконання;
 мала достовірність попередньої атестації якості послуги;
 послуги не складуються, оперативно реалізуються, відразу виходять 

клієнтом;
 послуги не можуть мати суто матеріальний вигляд;
 стосовно до конкретного клієнту, не можна спочатку спробувати якість 

послуги (випробувати), а потім знову її правильніше надати;
 якість послуги, як правило, комплексно, тобто важливо якість кожної 

підпослуги.
У зв'язку з цим для готельно-ресторанних послуг існує специфічний набір 

показників якості:
 Якість матеріальних елементів, використовуваних при наданні послуги.
 Надійність наданої послуги.
 Своєчасність – забезпечення надання послуги строго в потрібний

клієнтові час.
 Повнота – надання клієнту послуги в повному обсязі.
 Соціально-психологічний показник, визначальний ввічливість по 

відношенню до клієнта, його комфортність, тобто гнучкість і передбачливість 
співробітників, ступінь гармонійного зв’язку з оперативними запитами 
і побажаннями клієнтів.

 Доступність – можливість клієнтів без додаткових проблем 
скористатися пропонованою йому послуги.
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 Комунікабельність – забезпечувана готельно-ресторанним 
підприємством, що надає послугу, можливість простих і оперативних 
інформаційних і матеріальних обмінів.

 Безпека, тобто гарантування того, що пропонована послуга не заподіє 
шкоди життю і здоров’ю клієнта, буде нешкідлива для навколишнього 
середовища.

Особливості показників якості готельно-ресторанної послуги пов'язані 
зі специфічністю оцінки клієнтом якості послуги в процесі її отримання.

Клієнт, оцінюючи надану послугу, порівнює її фактичну якість з тим, яке 
їм очікувалося. Як правило, потенційний споживач послуги усвідомлено 
звертається саме до даного виробника послуг. У його свідомості під дією 
власного досвіду або досвіду інших осіб, реклами і оцінок в різних джерелах 
інформації створюється певний імідж очікуваної послуги .

Саме від того, якою мірою фактичну якість послуги відповідає даному 
іміджу, і буде залежати, як оцінить її якість клієнт, залишиться він постійним 
клієнтом готельно-ресторанного підприємства або звернеться до його
конкурентів. Все це необхідно враховувати, оцінюючи якість послуги при її 
розробці та вдосконаленні.

На якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як 
самостійно, так і у взаємозв’язку між собою, як на окремих етапах життєвого 
циклу продукції, так і на кількох.

Всі фактори можна об’єднати на 4 групи: технічні, організаційні, 
економічні і суб’єктивні.

До економічних факторів належать: ціна, собівартість, рівень затрат 
на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності 
суспільної праці та інше.

Наскільки важливі суб’єктивні фактори, свідчить поширена серед 
виробників думка про економічну вигідність підвищення якості. Якість 
розглядається при цьому як соціально бажана мета, але її вплив на підвищення 
рентабельності вважається мінімальним. Пояснюється це недостатньою 
обізнаністю виробників, які допускаються таких помилок.

Роль і значення якості продукції постійно зростає під впливом потреб 
споживачів та технології виробництва, які постійно змінюються. Еволюційний 
розвиток технології можна простежити за певними етапами істотного 
підвищення продуктивності праці за рахунок створення комплексу систем 
машин і механізмів.

На першому етапі технологічний комплекс нововведень забезпечив 
інтенсивну передачу функцій безпосередньо впливу на предмети праці від 
людини спеціалізованому технологічному обладнанню. Створювалися 
і впроваджувалися обробні та вимірювальні інструменти, пристрої, механізми, 
які, на відміну від раніше існуючих, могли використовуватися як складові 
машин (устаткування).

Результатом другого етапу є індустріальний розвиток, пов’язаний 
з розвитком енергетичного комплексу нововведень, що вможливило 
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використання автоматизованих машин і наданням їх функцій енергетичного 
забезпечення технологічних впливів.

Третій етап технологічного розвитку пов’язаний з виникненням та 
впровадженням управлінського комплексу нововведень, що створило умови для 
покладання на техніку функцій управління процесами, які виконувала раніше 
людина. Це спричинило радикальні зміни у виробничій системі, стало 
поштовхом до використання автоматичних машин, автоматизованих систем 
управління, інформаційних технологій, переходу до постіндустріального 
розвитку.
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО 
БИЗНЕСА

Одним из основных принципов маркетинга гостиничных предприятий 
является принцип комплексности, в соответствии с которым маркетинг 
рассматривается как системное единство действий, осуществляемых по следующим
направлениям:

- совершенствование гостиничной услуги и средств ее производства, 
обогащение ассортиментного ряда путем постоянной разработки и внедрения 
новых товаров и услуг;

- реализация ценовой политики с целью сбалансирования спроса 
и предложения;

- улучшение способов и методов сбыта товара и услуг;
- установление целесообразной пропорциональности в использовании 

различных каналов распределения;
- совершенствование коммуникативных связей с потребителем с целью 

стимулирования сбыта услуг и эффективное использование средств рекламного 
воздействия.
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В теории маркетинга система таких действий получила название 
«комплекса маркетинга» или «система маркетинг-микс».

Комплекс маркетинга включает набор переменных, поддающихся 
контролю со стороны предприятия. Они создают взаимосвязанную 
совокупность или систему, которая способна обеспечить желаемую ответную 
реакцию со стороны целевого рынка. Способность комплекса маркетинга 
вызывать адекватную реакцию потребителя обусловлена теми свойствами, 
которые присущи маркетингу как системному образованию. Основным таким 
свойством является способность системы (комплекса маркетинга) обеспечивать 
синергетический эффект [2, c. 80]. Синергетический эффект достигается 
совместным действием элементов системы. В количественном и качественном 
отношении он превышает простое сложение эффектов от разрешения действия 
отдельных элементов системы. Тот результат, к которому стремится система и 
который может быть достигнут ею, определяется не только свойствами 
отдельных элементов системы, но и единством их свойств и взаимосвязей.

В ходе эволюции маркетинга, когда на разных этапах своего развития он 
приобретал новые качества, сформировался особый тип деятельности, 
интегрирующий определенную совокупность действий в неразрывное 
(системное) единство. Именно системность со всей совокупностью присущих
ей свойств позволяет современному маркетингу эффективно решать сложные 
рыночные задачи. В комплекс маркетинга в сфере гостиничного бизнеса входят 
все действия и меры, которые могут быть приняты для оказания влияния на 
спрос потребителей. Многочисленные возможности в этом направлении можно 
объединить в четыре основные группы элементов комплекса маркетинга. К ним 
относятся:

- услуга;
- цена услуги;
- средства распределения услуги;
- средства стимулирования сбыта.
Агрегируя эти элементы, комплекс маркетинга оказывает влияние на 

целевой рынок гостиничных услуг. Тогда комплекс маркетинга услуг можно 
охарактеризовать как деятельность, целью которой является овладение 
целевым рынком с помощью действий, осуществляемых по четырем 
направлениям. 

Отдельно необходимо отметить важность коммуникативной политики 
в маркетинговой деятельности предприятий гостиничного типа. Важнейшими 
функциями политики продвижения гостиницы являются: создание образа 
престижности, инноваций; информация об услугах и их параметрах; 
сохранение популярности гостиничных услуг; изменение образа использования 
услуг; создание энтузиазма среди участников сбыта; убеждение покупателей 
переходить к более дорогим услугам (например, преимущества номеров 
категории люкс над категориями стандарт); ответы на вопросы потребителей; 
благоприятная информация об отеле и т.д. Схематически комплекс маркетинга 
гостиничных предприятий приведен ниже.
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Рис.1. Комплекс маркетинга гостиничного предприятия [1, c. 560]

Существует также концепция «4С», предложенная Бобом Лотеборном 
в 1990 году, которая активно используется для рынка гостиничных услуг в США.

Элементами модели являются:
1. Customer needs and wants - желания и потребности покупателя.
2. Cost to the customer - расходы покупателя.
3. Communication - информационный обмен.
4. Convenience – удобство [3, c.102].
Очевидно, что в данной концепции, в качестве приоритетных, 

выделяются предпочтения потребителей. Причем этот приоритет действует 
на всех без исключения этапах процесса производства и реализации 
гостиничных услуг. Однако традиционный комплекс маркетинга, состоящий из 
«4Р», также имеет в приоритете предпочтения потребителей.

При разработке «продукта», «цены», «продвижения» и «каналов 
распределения/сбыта» проводятся маркетинговые исследования, изучаются 
ожидания потребителей. И даже более того - при разработке комплекса 
маркетинга учитываются не только предпочтения потребителей, но и конкуренты, 
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поставщики, контактные аудитории. И, наконец, управление потребителем 
просто невозможно, так как этот элемент внешней среды не поддается прямому 
управлению.

Комплекс маркетинга не может быть эффективным, если он происходит 
хаотично, без плана, так как при этом возможности гостиничного предприятия 
используются не полностью. Поэтому планирование маркетинга является 
деятельностью высшего порядка, которая может улучшить показатели 
функционирования гостиницы.

Планирование начинается с разработки концепции маркетинга, которая 
раскрывает тенденции маркетинговой деятельности в ближайшей перспективе. 
Чтобы ее разработать, необходимо предусмотреть: 

а) развитие рыночных тенденций путем прогнозирования вероятных 
изменений в данной и связанной с ней областях; 

б) наиболее вероятны направления развития НТП как в области, 
к которой относится предприятие, так и в сфере потребительских товаров; 

в) динамику общеэкономических показателей предприятия (общей 
хозяйственной номенклатуры, потребительских расходов населения, налоговой 
политики и т.д.), а также конъюнктурных тенденций данного рынка.

Все эти прогнозы должны проявить как положительные, так и 
отрицательные тенденции. Фактически в концепции маркетинга фиксируется 
ситуация, сложившаяся на рынке, и определяются цели маркетинговой 
деятельности гостиничного предприятия в перспективе. 

Литература
1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. / Г. Ассэль – М.: ИНФРА–М., 

1999. – 804 с.
2. Barth K. Hotel-Marketing / K. Barth. – Wiesbaden, 1994. – 304 р.
3. Bowie D. Hospitality Marketing / D. Bowie, Buttle F., Brookes M., Mariussen A. –

Oxford, 2012. – 448 p.

Литвин О.В., 
викладач кафедри технологій та організації 

туризму і готельно-ресторанної справи,
Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЧЕРКАЩИНИ
Туризм є унікальним видом діяльності, який приносить не тільки 

прибутки, але й велике задоволення та розвиток. Черкащина приваблює 
туристів багатими природними ресурсами, розкриває історичні етапи розвитку 
історії та культури краю, життя і діяльності відомих людей, які мають 
мистецьку і наукову цінність та багатство архітектурних та археологічних 
пам’яток.
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За даними Департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА 
кількість туристів у Черкаській області зросла у 2017 р. до 1180 тис.чол., 
а в 2013 р. їх кількість становила 703тис. чол. Ці дані говорять про позитивні 
зміни та перспективи розвитку туристичної індустрії в регіоні.

Вперше у 2017 р. Департаментом регіонального розвитку Черкаської 
ОДА були внесені зміни до Програми розвитку туризму в Черкаській області 
на 2012–2020 рр., які будуть фінансуватися із державного бюджету. Велике 
значення має розробка спільно з Громадською спілкою «Асоціація гостинності 
Черкащини» 12 унікальних туристичних маршрутів: тур «А у нас гуляночка»,
тур «Гармонія природи», тур «Залиш маму вдома», тур «Місця сили», тур 
«Монастирі Черкащини», тур «Музика кохання», тур «У пошуках козацьких 
скарбів», тур «Черкаські смаколики», тур «Код нації», тур «Машина часу», тур 
«Таємні історії кохання», тур «Чигиринські розваги». Вони знайомлять 
та розкривають невідому Черкащину, увібравши в себе все найкраще та унікальне: 
найкомфортніші заклади розміщення, перевірені заклади харчування, 
найцікавіші туристичні об’єкти та оригінальні авторські екскурсії [1].

Відомим та популярним є туристичний маршрут «Золота підкова 
Черкащини»: Черкаси-Чигирин-Канів-Корсунь-Умань-Звенигородка-Кам’янка-
Тальне, який відкриває славне козаче минуле та діяльність відомих історичних 
діячів регіону.

Туристи з особливими бажаннями можуть відвідати маловідоме, цікаве та 
особливе місце. У межах Смілянського та Черкаського районів знаходиться 
Ірдинське болото, яке поєднує в собі просторий ліс і озера, і річки, і невеличкі 
гори, багату дику фауну та навіть, вузькоколійку, монастирські печери, 
торфорозробку, і, звичайно ж, болото.

Черкащина має надзвичайний потенціал та унікальні можливості для 
розвитку зеленого туризму, створення тематичних сіл та функціонування 
зелених агросадиб. Він відноситься до нетривалого відпочинку, надає 
можливість відчути себе якщо не автентичним селянином, то хоча б бажаним 
на селі гостем. До того ж зміна способу життя – один із найефективніших 
способів відволіктися від буденності. Особливо це актуально для понурених 
в урбанізований простір містян. 

Більше 800 населених пунктів Черкаської області – це села, які мають 
свою унікальну історію, чудовий природний ресурс та власну родзинку, якою 
при належному оформленні можна зацікавити туристів. Жителі Черкаського 
краю уже розпочали роботу в цьому напрямку. Перші зелені агросадиби 
та тематичні села уже є на території Придніпров’я у Чигиринському, 
Смілянському, Кам’янському та Черкаському районах.

Важливе значення для розвитку туризму має культурно-пізнавальний 
туризм, який може бути не тільки як вид туризму, що органічно поєднує в собі 
збереження, охорону та використання пам’яток у туристично-екскурсійній 
діяльності, а й як дієвий інструмент економічного зростання малих історичних 
міст Черкащини. Серед об’єктів культурної спадщини Черкащини, увагу 
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привертає заповідник «Трипільська культура» з адміністративним центром 
у селі Легедзине.

Туристично-краєзнавчий маршрут по державному історико-культурному 
заповіднику «Трипільська культура» включає в себе поселення-гіганти 
трипільської культури (площа яких складає від 100 до 400 га) в селах 
Чичеркозівка та Вільховець Звенигородського району; Веселий Кут, 
Майданецьке, Тальянки Тальнівського району; Доброводи Уманського району; 
а також музеї з експозиціями матеріальної культури трипілля: Черкаський 
обласний краєзнавчий музей, музей трипільської культури в м. Тальне, музей
поселень-гігантів в с. Легедзине, Уманський краєзнавчий музей [2, с. 170–171].

Але крім відомих та популярних маршрутів та визначних місць, 
Черкащина відома і унікальна місцями, на які мало звертають увагу ЗМІ та 
туристи. Зокрема, Мошнівські гори, що тягнуться від с. Будище до Городища. 
Їх висоти з одного боку обмежені надзвичайно мальовничими ірдинськими 
болотами, а з іншого – річкою Вільшанкою. Для вибагливого мандрівника тут 
є не тільки гірський ландшафт з перепадами висот, але й залишки руїн маєтку 
графа Воронцова, який був господарем на цих землях у XIX ст.

Поблизу Кам'янки знаходиться Тясминський каньйон, утворений понад 
два мільярди років тому. Тихий Тясмин розрізає своїми водами коріння 
колишніх складчастих гір, представляючи п’ятнадцятиметрові скелі, що густо 
заросли кленами, глодом та папоротями. Село Трахтемирів, яке відоме ще 
з XVI – XVII ст., коли там гуділа гетьманська столиця. с. Коржовий Кут 
Уманського району відоме ще засів, коли води Світового океану омивали 
містичну Атлантиду. У цьому селі в гранітній скелі віднайдено сліди відбитків 
ніг. Але ж перші люди тут з’явилися лише близько 40 тис. років тому, а граніт 
у цих місцях застигав більше 5 млн років тому. Чудова загадка для любителів 
всього незвичного та таємничого. 

Спіральна гора-фортеця, розташована біля с. Мале Смілянського району 
своєю архітектурою подібна до кельтських фортифікацій. Для особливих 
відвідувачів, стануть в нагоді печери Ірдинського Виноградського монастиря, 
в яких в 20-х роках ХХ ст. розміщувався лепрозорій.

У другій пол. XVIII ст., паралельно зі знаменитою уманською 
«Софіївкою» Потоцькими тут було закладено парк та будувався мисливський 
замок в м. Тальне. В цьому парку теж були і свій каскад ставків, і підземний 
хід, і своя «скеля кохання». Цікавим доповненням до подорожі Уманщиною 
стане відвідування 200-літнього водяного млина, який працює і до цього часу. 
Завдячує с. Коржова цим млином польським магнатам Рафаловичам, які 
розпочали тут в 1825 році будівництво свого палацу та млина. Для роботи 
споруди довелося навіть змінити русло річки Ятрань. Сьогодні Коржовський 
водяний млин – не тільки унікальна пам’ятка українського млинарства, 
а й цікавий об’єкт «зеленого туризму».

Для ознайомлення із туристичними об'єктами та пізнання туристичної 
Черкащини туристи та відвідувачі крім традиційних інформаційних джерел 
можуть використовувати, спеціально розроблений, буклет «Черкащина 
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туристична. 5 сезонів». Він містить інформацію про туристичні особливості 
регіону, що дає змогу краще орієнтуватися на місцевості, та відвідати більшу 
кількість туристичних об'єктів. 

Отже, враховуючи наявність потужного потенціалу, можна стверджувати, 
що Черкащина має усі можливості для розвитку туристичної галузі. 
Партнерство держави та бізнесу створить відповідні умови для відновлення 
та збереження туристичних ресурсів, призведе до збалансованого розвитку 
туристичного бізнесу.
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СУЧАСНІ РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Протягом 2010–2013 рр. готельний бізнес в Україні динамічно розвивався. 
Так, за даними Держстату України [1] кількість готелів і аналогічних місць 
розміщення у 2013 р. становила 3582, що на 13,9% більше ніж у 2012 р. 
У 2013 р. вітчизняними готелями було надано послуги 5467,8 тис. гостей, 
що перевищує показники 2012 та 2011 рр. відповідно на 9,7 та 17,4%. Розвитку 
готельного бізнесу сприяло помірне зростання національної економіки, 
туристичних потоків. Поштовхом для будівництва нових готелів, реконструкції 
та оновлення діючих стало проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 
у 2012 році.

Події Революції Гідності, подальшої анексії АРК Крим, неоголошеної 
війни на Донбасі спровокували глибоку соціально-економічну кризу, яка 
супроводжувалася значним скороченням ВВП, обсягів промислового 
виробництва, реальних доходів населення. Так, за даними Світового банку ВВП 
України зменшився із 183,3 млрд. у 2013 р. до 91,0 млрд. $ у 2015 р. [2]. 

Економічна криза негативно вплинула на готельний бізнес. Зменшення 
реальних доходів населення, скорочення обсягів в’їзного туризму призвело до 
скорочення попиту на готельні послуги. Так, якщо у 2013 році кількість 
іноземців, що користувалися послугами туристичних підприємств становила 

http://tourismincherkasyregion.
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232,3 тис. осіб, то у 2014 році. потік іноземних туристів скоротився до 17,1 тис. 
осіб [1].

На відміну від попереднього періоду протягом 2014-2016 рр. в Україні 
спостерігається зменшення кількості готелів. Так, за даними Держстату 
України [1] кількість готелів і аналогічних місць розміщення без врахування 
АРК Крим та окремих районів Донецької і Луганської областей становила 2644, 
а у 2015–2016 рр. число закладів галузі зменшилося відповідно до 2478 та 2354. 
Таким чином, загальна кількість готелів протягом 2014-2016 років зменшилася 
на 11,0%. 

Незважаючи на загальне зменшення кількості підприємств, протягом 
2014–2016 років спостерігається збільшення числа гостей готелів. Так, за даними
Держстату України [1] в 2016 р. готелі надали послуги 5037,1 тис. гостей, що 
на 17,2% більше ніж у 2015 р. і на 32,1% перевищує показник 2014 р.

Протилежна спрямованість динаміки кількості готелів та їхніх гостей 
обумовлена неоднаковою зміною попиту на готельні послуги в розрізі регіонів 
України. Так, підставі даних територіальних управлінь Держстату України [3] 
нами був зроблений порівняльний аналіз регіонів відповідно до темпів росту 
(скорочення) готельного бізнесу. 

За даними аналізу м. Київ та Київська область вирізняються найвищими 
темпами росту кількості готелів та їх гостей. У 2016 р. в Києві та області 
функціонувало 279 готелів та аналогічних місць розміщення, що на 13,4% 
більше ніж у 2014 р. При цьому частка регіону в загальній кількості готелів в 
Україні (без врахування АРК Крим та ОРДЛО) зросла з 9,30% у 2014 році до 
9,44% у 2015 р. та 11,85% у 2016 р. У 2016 р. готельні підприємства надали 
послуги майже 1,4 млн. гостей, що на 36,76% більше ніж у 2014 р. Частка 
столичного регіону в загальній кількості гостей готелів зросла з 26,83% 
у 2014 році до 27,22% в 2015 р. та 27,79% у 2016 р. 

Зростання попиту на готельні послуги в Києві та області, на нашу думку, 
є закономірним наслідком столичного статусу регіону, який є політичним, 
фінансово-економічним, культурним, спортивним центром держави. 

У Карпатському регіон (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська 
області) протягом 2014-2016 років спостерігається стабільна кількість готелів 
та помірне зростання кількості гостей. Так, у 2016 р. в Карпатському регіоні 
функціонувало 552 готелі, що лише на 2,47% менше ніж у 2014 р. Частка 
регіону в загальній кількості готелів зросла з 21,41% у 2014 р. до 23,45% 
у 2016 р. У 2016 році готелями регіону було надано послуги 611,3 тис. гостей, 
що на 28,32% більше ніж у 2014 р. Наведені дані вказують на відновлення 
попиту на готельні послуги в регіоні, особливо в зимовий період.

У південних областях України (Одеська, Миколаївська, Херсонська, 
Запорізька області) в 2016 р. порівняно з 2014 роком кількість готелів та 
аналогічних місць розміщення скоротилася на 9,31%. При цьому кількість 
гостей готелів зросла на 26,28%. В південному регіоні попит на готельні 
послуги традиційно зростає влітку.
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В інших регіонах відмічаємо зменшення кількості готелів та незначний 
ріст числа гостей. Так, число готелів в Дніпропетровській області за період 
2014–2016 років скоротилося з 146 до 138, але кількість гостей зросла 
на 16,23%.

Результати аналізу свідчать про поступове відновлення попиту на готельні 
послуги. Цьому сприяє припинення економічного спаду і перехід до зростання 
у 2017 році, збільшення реальних доходів населення, активізації в’їзного 
та внутрішнього туризму. Так, за даними Держстату України [1] у 2013 році 
обсяги внутрішнього туризму становили 702,6 тис. осіб. У 2014 р. відбулося 
скорочення до 322,7 тис. осіб (у 2,2 рази), але у 2016 р. обсяги внутрішнього 
туризму зросли до 453,6 тис. осіб.

Регіональні особливості розвитку готельного бізнесу необхідно 
враховувати власникам та керівникам готелів, а також потенційним інвесторам. 
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високу якість продукції та адекватну цінову політику, позитивність сприйняття 
споживачами бренду, високий рівень кваліфікації персоналу тощо.

Метою розробки і побудови моделі конкурентоспроможності готелю 
є правильне визначення конкурентної стратегії, узгодженої з умовами 
конкретної галузі, навичками і капіталом, якими володіє конкретний готель.

Швидкі зміни зовнішнього середовища українських готелів стимулюють
появу нових методів, систем і підходів до управління конкурентоспроможністю. 
Найбільш поширеними є методи оцінки можливостей конкурентів 
за допомогою спеціальних експертних досліджень і непрямих розрахунків 
на основі відомих даних. Широко використовується на практиці для аналізу 
конкурентів і «метод віддзеркалення», що полягає у виявленні інформації про 
готель, що цікавить, у клієнтів. 

Дослідження конкурентів повинне бути направлене на ті ж сфери, які 
були предметом аналізу потенціалу власного готелю. Це може забезпечити 
порівнянність результатів. Зручним інструментом порівняння можливостей 
готелю і основних конкурентів є побудова багатокутників конкурентоспроможності, 
що є графічним відображенням оцінок положення готелю і конкурентів по 
найбільш значущих напрямах діяльності, зображених у вигляді векторів-осей 
[1, с. 199].

На першому етапі побудови моделі, пропонується побудова багатокутника
конкурентоспроможності внутрішніх конкурентних переваг порівнюваних 
готелів. Як оцінювані напрями діяльності готелю і основних конкурентів може 
бути вибране визначене чітко обмежене число параметрів. Перелік 
використовуваних параметрів і ступінь їх конкретизації визначалися 
наступними методичними передумовами: кількість оцінюваних характеристик 
повинна бути достатня обмеженою з метою забезпечення оперативності 
управлінських рішень, які приймаються; через складність і багатогранність 
проблеми та відсутності загальновизнаних підходів до оцінки 
конкурентоспроможності, яка вимагає широких самостійних наукових 
досліджень, в пропонованій моделі використані результати, отримані раніше 
вітчизняними і зарубіжними авторами.

Групування параметрів спирається на аналіз широкого комплексу 
проблем технічного, економічного і соціального характеру, внаслідок чого 
виявляються перемінні, що забезпечують конкурентоспроможність. 
Початковою точкою такого аналізу є визначення переліку техніко-економічних 
чинників конкурентоспроможності, які трактуються як сукупність критеріїв 
кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності готелю.

Внутрішні конкурентні переваги, що визначають ринкові позиції 
господарюючого суб'єкта, пропонується згрупувати по шести найбільш 
значущих аспектах [2, с. 37]: конкурентоспроможність виробу, фінансовий стан 
готелю, ефективність маркетингової діяльності, рентабельність продажів, імідж 
(марочний капітал) готелю, ефективність менеджменту.

Наведений перелік показників конкурентоспроможності не є незмінним 
і вичерпним. Кількість складових конкурентоспроможності готелю залежить 
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від категорії, кількості додаткових послуг, складності процесу надання послуг 
у технічному й експлуатаційному відношенні, необхідної точності оцінки, мети 
дослідження і інших чинників. Так, сукупність параметрів може бути 
доповнена за рахунок деталізації вище перелічених компонентів або 
укрупнення у разі об'єднання окремих характеристик в агреговані показники. 

Багатокутник конкурентоспроможності може служити підставою для 
побудови імітаційної моделі ринкової рівноваги в умовах конкурентного 
суперництва готельєрів. Ця підстава, що складається з векторів-променів, 
і визначатиме ступінь потенційної конкурентоспроможності готелю. Кожен 
вектор в своєму граничному значенні є радіусом круга, відповідним 
максимальному потенціалу внутрішніх можливостей господарюючого суб'єкта 
(ідеальний варіант). Обчислення об'єму отримуваної піраміди визначатиме 
кінцеву оцінку реальної конкурентоспроможності готелю. При визначенні, що 
вважати за висоту піраміди, необхідно підійти зі всією ретельністю. 

Універсальний характер даної моделі дозволяє варіювати номенклатуру 
оцінюваних параметрів, виходячи з інформаційних можливостей, рівня 
кваліфікації експертів, ступеня спеціалізації виробництва. Такий методичний 
підхід дає можливість аналізувати вплив окремих чинників, що забезпечують 
конкурентне положення готелю на ринку, а також оцінювати можливі наслідки 
їх зміни в майбутньому.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 
В ШВЕЙЦАРІЇ

На сьогоднішній день індустрія готельного бізнесу розвивається 
стрімкими темпами. Фахівець, котрий володіє достатнім обсягом знань в даній 
галузі ніколи не залишиться безробітним, оскільки потреба в кваліфікованому 
персоналі постійно зростає. У процесі формування української системи 
професійної освіти в галузі готельного господарства особливого значення 
набуває вивчення теорії та практики підготовки фахівців сфери гостинності 
в провідних туристичних країнах світу, однією з яких є Швейцарія. Швейцарія –
провідна туристична країна світу, яка відома не лише природними ресурсами, 
високим рівнем обслуговування, але й моделлю підготовки фахівців у цій 
галузі, тому метою статті є з’ясування основних рис цієї моделі та можливості 
використання успішного досвіду в Україні.

Трійку найкращих у світі шкіл управління гостинністю, на думку 
власників міжнародних п’ятизіркових готелів, становлять навчальні заклади 
Швейцарії: Міжнародна школа готельного менеджменту Ле Рош (Les Roches 
International School of Hotel Management), Школа готельного бізнесу в Лозанні 
(Ecole Hoteliere de Lausanne) та Інститут вищої освіти Гліон (Glion Institute of 
Higher Education) [1, с. 154].

Школа готельного бізнесу в Лозанні (Ecole Hoteliere de Lausanne) 
була заснована в 1893 році. Її досвід достатньо висвітлений у вітчизняній 
та зарубіжній літературі. Як цілком справедливо відзначають науковці, підготовка
в цій школі має в основному багатопрофільний характер і орієнтована не лише 
на сучасні вимоги готельного бізнесу, але й на перспективи його розвитку 
[2, с. 54]. Це досягається за рахунок того, що існуюча освітня програма 
гарантує здобуття компетенцій за трьома напрямами: 1) гуманітарна школа: 
розвиває комунікативні здібності в рамках великих і малих груп, мотивацію 
та колективне мислення; навчає аналізу та запобіганню конфліктам, управління 
поведінкою мікрогруп, гостей і персоналу; 2) технічна школа: дає повні знання 
про технологію й організацію роботи ресторанів і готелів, диверсифікацію 
методів управління ними й поєднання цих методів з фундаментальними 
функціями бізнесу; 3) школа підвищення кваліфікації: навчання управління 
бізнесом, його адаптації до соціальних змін [2, с. 54].

Для вступу до школи необхідно як мінімум рік пропрацювати 
на підприємстві готельного або ресторанного господарства. Стати 
кваліфікованим фахівцем можна, тільки поєднуючи теорію з практикою, тому 
більшість зарубіжних шкіл приділяють практиці часу не менше ніж теорії. 
Відповідна програма знайомить майбутніх студентів з практичним боком 
галузі, орієнтує їх на досягнення високих професійних стандартів для 
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виконання основних технологічних операцій. Вона складається з двох блоків. 
Перший блок передбачає інтенсивне навчання на території школи й дозволяє 
засвоїти основні робочі операції (кухонні технології, навички обслуговування, 
функції служби покоївок, офіціантів). Другий – це практичне стажування 
на підприємствах індустрії (у готелі чи ресторані) в реальному часі та 
на реальному робочому місці [3, с. 38–39]. 

Тhe Іnternational Нospitality Мanagement Рrogramme є основною 
програмою школи, яка зосереджує увагу на головних аспектах та технологіях 
менеджменту, дає змогу отримати ступінь бакалавра наук. Ця програма 
охоплює 7 семестрів. Принциповою перевагою цієї програми є те, що вона 
поєднує вивчення функціональних аспектів роботи готелю з оволодінням 
комерційними основами справи. Практичний семестр дає можливість 
поглибити та закріпити набуті під час теоретичного навчання знання 
та навчитися застосовувати їх у практичній діяльності. Обов’язковою умовою 
цієї програми є рік практичної роботи в галузі [4, с. 59–60]. Ця програма 
об’єднує самостійні, але взаємодіючі та взаємопов’язані дисципліни. Цінність 
її зростає з огляду на той факт, що її розробка здійснювалася у співпраці 
з власниками готелів і професіоналами індустрії гостинності.

Другий академічний напрям – Management of Нotel Operations. Тривалість 
навчання становить три семестри (18 місяців), а по його завершенні 
присвоюється ступінь ад’юнкта наук. У цьому випадку акцент зроблено 
на вивчення інструментарію галузі з прикладного погляду. Програма дає 
широкий огляд різноманітних управлінських аспектів роботи готелю. Студенти 
на території школи два семестри інтенсивно вивчають програму, після чого 
цілий семестр працюють у якості стажерів на підприємствах готельного 
господарства [4, с. 60-61].

Інша швейцарська школа менеджменту гостинності – Les Roches 
International School of Hotel Management. Тут викладають досвідчені 
професіонали готельної індустрії з усього світу, які мають вищу педагогічну 
освіту. Навчальна програма Les Roches International School of Hotel Management 
дає змогу навчатися за спеціалізаціями «Готельний менеджмент», «Ресторанний 
менеджмент», «Готельний і туристичний менеджмент» та отримати диплом 
бакалавра у Сфері готельного менеджменту (4 роки), магістра бізнес-
адміністрування у Сфері готельного менеджменту (1 рік) та диплом 
післядипломної освіти (2 роки). Отже, тривалість навчання в цій школі, 
порівняно з попередньою, більша [5]:

Основний чинник, який визначає успішність та результативність навчання 
у сфері готельного бізнесу у Швейцарії, – поєднання теорії й практики. Більшість 
швейцарських шкіл готельного бізнесу розташовані на базі діючих готелів, що 
дозволяє всі теоретичні знання, отримані на заняттях, відразу (буквально 
протягом того ж дня) перевірити на практиці. Крім того, усі навчальні програми 
передбачають тривалі обов’язкові оплачувані стажування.

Отже, головна риса підготовки фахівців для готельної індустрії 
у Швейцарії (і в усіх інших школах, які взяли за основу швейцарську модель) 
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полягає в тому, що основою професійного навчання є цикл професійно 
зорієнтованих дисциплін, зміст яких охоплює всі аспекти організації 
й функціонування системи готельного та ресторанного господарства. Вивчення 
та впровадження швейцарського досвіду дає можливість підвищити рівень 
підготовки українських готельєрів та здійснити успішну інтеграцію 
національної професійної освіти у сфері готельного бізнесу до світового 
освітнього простору.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ ПРЕМІУМ-КЛАСУ 
«MIROTEL RESORT & SPA» 

Вітчизняна готельна галузь є не від’ємною складовою частиною світового 
готельного господарства. Великою популярністю у всіх готелях світу 
користується Spa-індустрія. І не зважаючи на те, що ця послуга відносно нова 

http://tourlib.net/books_tourism/sakun23.htm


60

в Україні, вона вже має схвальні відгуки професіоналів Spa-індустрії 
й завоювала популярність серед гостей готельно-ресторанних закладів 1, с. 607.

Ритм життя сучасної людини, збільшення з кожним днем обсягу роботи, 
значне зростання інформаційного навантаження та постійне психічне 
напруження і ряд інших факторів призвели до втомлюваності людей та 
зростання потреби оздоровлення під час відпочинку. Популярним стає 
здоровий спосіб життя, і в усьому світі зростає кількість людей, які хочуть 
підтримувати гарну фізичну форму та мають потребу у відновлюваних 
програмах. Здебільшого, це люди середнього віку, які надають перевагу 
активному відпочинку і часто обмежені в часі. Це спонукає до впровадження 
в готельному бізнесі Spa-центрів. За міжнародним визначенням Spa – це 
професійно організований простір для відбудови п’яти сфер життя людини: 
фізичного, емоційного та духовного здоров’я, творчого потенціалу та здорових 
відносин між людьми 2. Сьогодні «Spa» – це оздоровчий комплекс процедур з 
використанням води з лікувальними властивостями (мінеральної, морської, 
прісної), а також морських водоростей і солі, лікувальних грязей і цілющих 
рослин. Впливаючи через шкірний покрив, SPA-компоненти активізують 
процеси обміну речовин, покращують кровообіг, виводять токсини і шлаки 
з організму, поліпшують загальне самопочуття і насичують організм життєвою 
енергією [3].

Пропозиція готельних підприємств може бути представлена широкою 
номенклатурою Spa-послуг, які мають алгоритм виконання: відвідування 
термальної зони – процедури за наглядом обличчя та тіла, відпочинок 
та споживання продукції ресторанного господарства, яка виступає логічним 
завершенням Spa-послуг 4. Spa-процедура спрямована на оздоровлення 
та релаксацію всього організму в цілому. 

За останніх п’ятнадцять років у ЄС відбулася справжня «SPA-революція». 
Адже, якщо до 90-х років поняття «SPA» у свідомості пересічного європейця 
асоціювалося з групою фінансово недоступних елітних курортів в унікальних 
рекреаційних місцевостях світу, то нині охопила європейське суспільство мода 
на SPA-оздоровлення 5, с. 314. Складові Spa-індустрії: Spa-готелі, готелі 
зі Spa-комплексами, центрами чи фітнес-центрами; SPA-салони як самостійна 
одиниця бізнесу тощо.

У Європі до лідерів SPA-індустрії відноситься Великобританія, Франція, 
Німеччина, Фінляндія, Чехія, Угорщина тощо. Україна лише починає набирати 
оберти в даній справі.

SPA-центри при готелях – окремий великий сегмент ринку, який має 
тенденцію до стрімкого зростання. Наявність Spa в готелях рівня 4* – 5* 
є необхідною складовою інфраструктури, такою ж доцільною складовою, 
як ресторан або бар. В умовах сьогодення Spa в усьому світі виступає 
як індустрія, однак представляє самостійну складову в індустрії гостинності. 
Європа є найбільшим ринком Spa-послуг у світі по відношенню до доходів, 
кількості Spa-закладів та їх працівників. У 2016 р. тут налічувалося 22 607 
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Spa-закладів, які отримали доходи 18,4 млрд. дол. США та забезпечили працею 
441 727 осіб.

Існування стійкого попиту на Spa, що в сотні разів перевищував 
пропозицію, спонукав рекреаційний бізнес «прийти» в осередки найвищого 
попиту − столиці і найбільші міста континенту. Простіше виявилося 
транспортувати оздоровчі природні компоненти у центри потенційного попиту, 
аніж відправляти клієнтів в оздоровчі тури у віддалені курортні місцевості. 
Ефект очевидної економії часу і зусиль споживача обернувся колосальним 
успіхом Spa-центрів в усьому цивілізованому світі [6].

Принциповими особливостями формату СПА-готелів як об’єктів, що 
спеціалізуються на оздоровленні і відпочинку, є розвинена інфраструктура, 
простора площа номерів і їх облаштування предметами для релаксації 
і створення затишку.

Унікальним брендом, новим сучасним готелем в індустрії гостинності 
є 5* готель преміум-класу «Mirotel Resort & Spa» – Best Medical Hotel, 
що розташувався у самому центрі бальнеологічного курорту західної України, 
місті Трускавець в 100 метрах від джерел мінеральних вод. 

«Mirotel Resort & Spa» відкрив свої двері для відвідувачів у 2012 р., 
відразу ставши новим еталоном якості надання послуг серед готельних 
комплексів класу «Люкс» на курорті Трускавець. Доказом цього свідчить той 
факт, що готельний комплекс «Mirotel Resort & Spa» увійшов до списку 
ТОП 100 кращих готелів України і отримав премію «Відкриття року» від 
«StyleBoom AWARDS» за оригінальне архітектурне рішення.

Цей фешенебельний комплекс втілює в собі кращі традиції 
обслуговування клієнтів, пропонує відпочинок в розкішних 184 номерах 
європейського рівня з усіма зручностями для комфортного перебування. 
Обладнаний за останнім словом сучасної техніки − готель є ідеальним 
варіантом для проведення конференцій, семінарів та бізнес-зустрічей.

В готелі працює сучасний лікувально-реабілітаційний центр «Мед-Палас»,
в стінах якого зібрані кваліфіковані фахівці, завжди готові надати гостям якісні 
консультації і широкий спектр санаторно-курортних процедур.

Готель має прекрасну інфраструктуру для відпочинку і відновлення сил, 
в тому числі Spa-салон з саунами (парова з гідротерапією і аромотерапією, 
римська парна, російська лазня, інфрачервона та фінська) і солярієм, фітнес-
центр і плавальні басейни: спортивний − 25 м в довжину і глибиною від 160 
до 240 см з температурою води 25-27° С; 2 басейни довжиною 9 і 12 м 
з температурою води близько 27-29° С і 4 ванни джакузі з температурою води 
27° С і 34° С. Для найменших відвідувачів передбачений дитячий басейн 
з водоспадом, гіркою та аксесуарами для розваг. 

Також гостям пропонується відвідати сеанси масажу (інфрачервоний 
фотопневматичний + ультразвуковий термоліполіз, інфрачервоний фото-
пневматичний масаж + безін’єкційна мезотерапія, міостимулюючий масаж 
Botofill + вітамінна маска, міостимулюючий масаж Botofill + маска DNA VEIL, 
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традиційний та ароматичний тайський масаж тіла) і отримати консультації 
лікаря.

У курортному Spa-готелі Mirotel для послуг гостей три ресторани, де 
гостям пропонують страви української та середземноморської кухні, і лаундж-
бар, в якому можна замовити свіжовичавлені соки, в тому числі і купажні; 
кисневі коктейлі; трав’яні чаї з лікарських трав; напої з біологічно активними 
добавками тощо. У закладах ресторанного господарства використовують 
шведський стіл, циклічне меню (період дії – 14-21 день).

У головному ресторані «L’escale Restaurant & Bar», розрахованому 
на 200 персон особлива увага надається здоровій їжі, приготованій 
з високоякісних продуктів. У ресторані є можливість насолодитися 
авторськими стравами середземноморської кухні. 

«Beellini’s Piano Bar & Grill» – це ресторан високої кухні, названий 
на честь відомого коктейлю з перетертих персиків та ігристого вина, який, 
свого часу, став символом життя класу «люкс». В основі меню – стиль ф’южн, 
це гастрономічне поєднання кухонь світу (італійська, французька, українська, 
тайська), що створює абсолютно нові смакові враження від страв.

Одночасно в «Resort & Spa-готелі» використовують маркетинг-мікс 
інструменти для проведення конференцій, бізнес-нарад тощо.

На території готелю передбачена гральна зона, де можна пограти 
у настільні ігри (шахи, нарди, карти та пазли) та ігровий майданчик для дітей 
та ін. [7].

«Mirotel Resort & Spa» – це нове слово в індустрії гостинності України.
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 
З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Європейську кредитно-трансферну систему (ЄКТС) створено для 
забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру, порівняння і підтвердження
кваліфікацій і результатів навчання, сприяння мобільності студентів, 
спрощення розуміння і порівняння освітніх програм та досягнень як між 
вітчизняними, так і закордонними навчальними закладами.

У зв’язку з цим, актуальним стає розроблення сучасних освітніх програм 
з готельно-ресторанної справи. Узагальнюючи світовий досвід, розроблено 
освітню програму магістрів, що включає сучасні підходи впровадження 
підготовки фахівців зі сфери обслуговування.

Мета освітньої програми з готельно-ресторанної справи − підготовка
соціально мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців 
для організації сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів 
готельного та ресторанного бізнесу, які володіють загальними і спеціальними 
(фаховими) компетентностями.

Об’єктом вивчення є готельно-ресторанний бізнес: готельне обслуговування, 
ресторанне обслуговування (50:50).

Цілі навчання: підготовка соціально мобільних, конкурентоспроможних 
висококваліфікованих фахівців для організації сервісної та виробничо-
технологічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, які 
володіють загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями.

Структура освітньої програми з готельно-ресторанної справи передбачає 
оволодіння базовими знаннями щодо: управління проектами в готельно-
ресторанному бізнесі; конкурентоспроможності підприємств готельно-
ресторанного бізнесу; стратегічного маркетингу та менеджменту готельно-
ресторанного бізнесу; інноваційних готельних та ресторанних технологій; 
методології і організації наукових досліджень. Програма базується 
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на загальновідомих наукових результатах із урахуванням сучасного стану 
та перспектив розвитку готельного і ресторанного бізнесу, орієнтує студентів 
на можливість подальшого навчання за відповідними спеціальностями галузі 
знань «Сфера обслуговування».

Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з управління 
підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, сприяє збільшенню 
академічній мобільності студентів. Орієнтовна на глибоку спеціальну 
підготовку фахівців з готельної і ресторанної справи, ініціативних та спроможних
до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища, на необхідність 
стажування за кордоном. Формує фахівців з новим перспективним способом 
мислення, здатних вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної 
діяльності, застосовуючи не лише існуючі методи управління підприємствами 
готельно-ресторанного бізнесу, але й удосконалюючи їх на базі сучасних 
досягнень.

Програмні компетентності включають: інтегральну, загальну і професійні. 
Разом з тим проведено розроблення навчальних дисциплін 

у відповідності з програмними компетентностями та результатами 
навчання [1].

Таблиця
Перелік дисциплін освітньої програми магістр спеціальності

«Готельно-ресторанна справа»

№ з/п Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

ЄКТС

Кількість 
годин

I. Нормативні навчальні дисципліни
I.1. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 10 300
1. Методологія і організація наукових досліджень

(потокова)
3 90

2. Методика викладання у вищій школі (потокова) 4 120
3. Психологія управління та конфліктологія (потокова) 3 90
II.1. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 

ЗА ПЕРЕЛІКОМ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 25 750
1. Стратегічний менеджмент 3 90
2. Інноваційні ресторанні технології 4 120
3. Інноваційні готельні технології 4 120
4. Магістерська дипломна робота 14 420

II.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ 
ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 30 900

1. Практика:
Переддипломна 15 450
Науково-педагогічна (асистентська) 6 180

2. Економіка готелів 3 90
3. Договірне право 3 90
4. Інтелектуальна власність (потокова) 3 90
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II. Вибіркові навчальні дисципліни 
II.3. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ 25 750
1. Управління конкурентоспроможністю 3 90
2. Стратегічний маркетинг 3 90
3. Управління проектами 3 90
4. Проектування готелів 4 120
5. Охорона праці і цивільний захист (потокова) 3 90
6. Рекламний менеджмент 3 90
7. Ділова іноземна мова 3 90
8. Реінжиніринг бізнес-процесів 3 90

Всього навчальних годин 90 2700

Розроблена освітня програма дозволяє досягнути основні програмні 
результати навчання, а саме:

 Уміння встановлювати цілі, визначати їх пріоритетність, планувати 
кар’єру.

 Уміння на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних 
технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень.

 Уміння аналізувати фінансове, матеріально-ресурсне, кадрове 
забезпечення процесу (виробничого процесу та процесу наукових досліджень).

 Здатність формувати філософію, методологію, логіку, принципи 
об’єктивності наукового пошуку в готельній та ресторанній справі.

 Здатність здійснювати критичний аналіз теорій інноваційного розвитку 
в готельно-ресторанному господарстві.

 Здатність застосовувати сучасні методи оцінювання ефективності 
впровадження інновацій в готельно-ресторанному бізнесі.

 Вміння розробляти техніко-економічне обгрунтування проекту і завдання 
на розроблення закладів готельно-ресторанного господарства.

Резюмуючи вище викладене, можна зробити висновок, що 
впровадження розробленої освітньої програми забезпечить сучасний рівень 
підготовки викокваліфікованих магістрів з готельно-ресторанної справи.

Література
1. Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю «Готельно-

ресторанна справа» /уклад. М. І. Пересічний, С. М. Пересічна. − К.: КНУКіМ, 
2017. − 41 с.



66

Пилипів В.В.,
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старший викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Київський національний університет культури і мистецтв

ГОСТИННІ ПРАКТИКИ В ПАРАДИГМІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Однією з визначальних тенденцій останнього десятиліття стає розвиток 

цифрових технологій, які трансформують практично всі сфери суспільного 
життя, докорінно змінюють життєдіяльності людини й екзистенціали її буття. 
Нові технології, що причетні, насамперед, до сервісної індустрії, формують 
нове бізнес-середовище, відкривають величезні можливості, дозволяють на 
порядки збільшувати ефективність, підвищувати прозорість багатьох бізнес-
процесів. Однак в процесі ствердження парадигми цифрових технологій перед 
країнами, компаніями і окремою людиною постає безліч складних проблем. 

Так в новій, ювілейній доповіді Римського клубу «Come On! Капіталізм, 
короткозорість, населення і руйнування планети» (2017), йдеться і про темні 
сторони цифрових технологій з огляду на реальну небезпека неконтрольованого
їх розвитку і можливості неетичного використання. [4]. 

В сучасному суспільстві домінують мережеві структури, що зумовлено 
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. Ці структури 
поліцентричні, причому потенційно центром їх формування може стати кожен 
індивід, а їх цілісність забезпечується наявністю ефективних каналів 
комунікації. Поширення подібних структур, а відповідно й мережевої логіки 
дає підставу стверджувати про формування мережевої культури, якій 
притаманні темпоральна мінливість, асинхронність, нелінійність, семантичний 
і аксіологічний плюралізм, домінування публічності.

У результаті поширення нових мобільностей, як доводить Дж. Уррі, 
виникає нова форма капіталу, мережевий капітал, як продукт взаємодії між 
індивідами і можливостями «середовища». Всі разом вони утворюють «збірку» 
(assemblage) відносин, мережу, що рухається крізь простір-час і конкретизується
в моменти зустрічності, співприсутності в специфічних місцях і певний час 
[2, с. 363].

Варто зауважити, що у вищезгаданій говориться й про можливість 
мережевого капіталізму як більш справедливої з відомих на сьогодні форм 
капіталістичного суспільства [4]. 

Утворити збірку про яку пише Дж. Уррі дозволяють глобальні мережі 
гостинності (Couchsurfing, Hospitality club, Servas International та ін.), мережі 
з обміну гостинністю (hospitality exchange networks) – завдяки діяльності яких 
мандрівники знаходять тимчасовий нічліг в будинках місцевих жителів 
на безоплатній основі. практично в будь-якому місті світу.

Учасники цих мереж володіють мережевим капіталом, згідно з Дж.Уррі, 
як здатністю створювати, породжувати і підтримувати соціальні відносини 
з людьми, які не обов'язково знаходяться в одному географічному ареалі, 
отримуючи від цих відносин емоційні, фінансові або практичні вигоди, тобто 
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користуються значними перевагами в процесі встановлення соціальних зв'язків. 
[2, с. 367].

Поняття «мережевої гостинності» («network hospitality»), вводить 
J.G. Molz спираючись на концепцію Wittel (2001) «мережевої соціальності» 
(«network sociality»). Соціальні відносини, розосереджені по мережах 
обумовлені і пов’язані з технологіями і тому в сутності своїй мережеві 
спільноти не прагнуть до стабільності і узгодженості. Мережева соціальність –
це делокалізована соціальність в русі і на відстані. Як стверджує Дж. Г. Мольц, 
мережі гостинності як своєрідна «соціальність в русі», виникають в результаті 
складного взаємовпливу мобільності і стабільності, онлайн і оффлайн 
інтеракцій, коротких, але інтенсивних зустрічей і формують «близькість 
посеред мобільності» [3].

Вони мають певні форми стабільності, які включають зупинки «на дивані» 
і можливість приймати гостей, не подорожуючи при цьому, але саме в цьому 
виявляється найбільш повною мірою парадоксальність мобільності сучасного 
світу, яку вчені називають новою мобільністю. 

Couchsurfing «каучсерфінг» – рух щодо обміну гостинністю, заснований 
в 2003 р. як некомерційна організація в США перетворилася на найбільшу 
і популярну мережу гостинності, міжнародну спільноту, яка об’єднує 
подорожуючих (мобільних туристів) і тих хто їм співчуває. Це переважно 
молодь, метою якої є "обмін гостинністю" по всьому світу. [6].

Подібне співтовариство під назвою Seryas Open Doors з’явилося задовго 
до мережі Couchsurfing в 1949 р. в Данії з метою сприяння міжкультурному 
взаєморозумінню, толерантності та ствердженню миру через всесвітню мережу 
«відкритих дверей». З 1973 р. Servas визнаний неурядовою організацією, що діє 
під егідою ЮНЕСКО і продовжує існувати під назвою Servas International. [7].

Першопрохідцем у використанні інформаційних технологій вважається 
мережа Hospex (hospex.icm.edu.pl), яка була заснована в 1992 р. в Польщі, 
а її наступником став – Hospitalityclub. Цей сервіс є другою за популярністю 
після Couchsurfing гостинною мережею. Виникнувши в 2000 р. в Німеччині, 
Hospitalityclub тривалий час був лідером серед мереж гостинності, але після 
відкриття мережі Couchsurfing пальма першості перейшло до цієї мережі.

Мережу гостинності BeWelcome (bewelcome.org) у Франції (2007 р.) 
заснували екс-волонтери мереж Hospitality club і Couchsurfing. Причиною 
її відкриття стає бачення функціонування цієї мережі на принципах відкритості 
та демократії, чого, на думку фундаторів, бракувало попереднім.

Це далеко не повний перелік мереж гостинності. Також існують більш 
спеціалізовані мережі: для велосипедистів (warmshowers.org), прихильників 
гастрономічного туризму. Фудді мають можливість з допомогою додатків через 
смартфон отримати консультації і рекомендації від інших шанувальників цього 
виду туризму, або місцевих знавців стосовно місцевої кухні, кулінарних 
традицій, оригінальних страв, замовити продукти з місцевих магазинів (додатки 
у форматі чат-ботів).
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Зростає кількість веб-сайтів, на яких приватні особи пропонують в оренду 
свої мебльовані апартаменти на вихідні дні або цілий тиждень. Обмін 
квартирами на час відпусток та канікул набув великого розмаху завдяки 
Інтернету, де Європа та особливо Париж є найпривабливішими напрямами [5]. 
Сайт Airbnb – один із світовий лідерів цієї нової тенденції «соціальних 
подорожей». Інші організації, такі як Onefinestay, пропонують місця для 
проживання від приватних осіб. [5].

Функціонує і розвивається в багатьох європейських містах Міжнародна 
мережа молодіжних готелів (хостелів). Готелі перебувають в управлінні 
некомерційних асоціацій, і більшість з них належить мережі або групі, 
наприклад, Hip Hop Hostels, що гарантує доступні ціни і є економічною 
альтернативою іншим видам проживання з хорошими можливостями для 
спілкування і програмами культурних і спортивних розваг. [5].

В Україні з травня 2017 року почав працювати веб-портал Zruchno.Travel 
з найбільшою базою даних туристичних об'єктів країни (49 тисяч). Розробку 
і наповнення цього порталу з використанням технологій machine learning і big 
data здійснювали спільними зусиллями Асоціації індустрії гостинності України, 
Асоціація E-Ukraine, фахівці сфери туризму, програмісти, журналісти, блогери 
та соціологи. Серед сервісів, які надає портал – добір актуальних пропозицій 
з організації дозвілля на вихідні, інформація про заходи і події, що відбуваються
в кожному з регіонів України, пошук турів, пам'яток, закладів харчування 
та засобів тимчасового розміщення в різних областях України. Розробники 
вважають, що веб-портал допоможе централізувати галузь внутрішнього 
туризму, виявити основні тренди і турпотоки, виокремити найбільш цікаві 
туристичні напрямки, оцінити і прогнозувати попит і уподобання українських 
туристів. [8].

Інший тренд, який вже спостерігається в туристичній індустрії і готельному
бізнесі стосується такої мобільної технології, як Beacon, що дозволяє швидко 
відправити пропозицію від готелю потенційному гостю, допомогти йому 
з потрібною інформацією тощо.

Серед нових видів туризму, що інтенсивно розвивається – віртуальний 
туризм, під яким розуміють «переміщення» в будь-яке віддалене, але реально 
існуюче місце. При цьому інтеграція різних видів цифрових технологій 
дозволяє створити нове символічне середовище, де віртуальність стає 
реальністю, а реальність – віртуальністю. Так, вітчизняні науковці З. Кузик, 
С. Іващенко запропонували методику і технологію створення віртуальних турів 
у програмних продуктах Google Photo Sphere і Tourweaver й розробили 
технологічну схему, за якою створили віртуальний тур «Золота підкова 
Львівщини», до якого увійшли такі історико-культурні пам’ятки, як Золочівський, 
Підгорецький, Олеський замки, музеї та культові споруди. [1].

Крім того, для створення та обробки віртуальних турів використовуються 
такі інформаційні технології як Easypano, Pano Weaver Tourv, Google Photo 
Sphere, Quick Time VR (Virtual Reality), Panotour RTV (Fussion) та ін.
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Таким чином, цифрові технології надають можливість розробки 
і застосування нових принципів надання послуг споживачам різних гостинних 
практик, знаходити нові форми комунікації, впроваджувати нові управлінські 
й організаційні рішення, підтримувати взаємовигідні відносини з діловими 
партнерами, а також забезпечувати необхідний доступ до найрізноманітніших 
джерел інформації.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ГОТЕЛІВ
Готельне господарство як матеріально-технічна база туристичної галузі 

значною мірою впливає на рівень туристичного сервісу і формування 
туристичної інфраструктури, а також визначає вид, особливості та якість 
туристичного продукту. На ефективне функціонування готельного 
господарства впливають як позитивні, так і негативні зміни в економіці. 

https://press.parisinfo.com/
https://www.couchsurfing.com.
https://servas.org/.
https://zruchno.travel.


70

А воно, своєю чергою, суттєво впливає на розвиток сфер бізнесу, культури 
та відпочинку.

Практики зазначають, що на нинішньому етапі основними проблемами, 
які гальмують подальший розвиток туристичної сфери, є: відсутність належної 
нормативно-правової бази та легітимної стратегії розвитку галузі; економічна 
й політична нестабільність у країні; обмеженість інвестиційних ресурсів; 
непрозорість процедур відведення землі під будівництво об'єкта; ускладненість 
процесу узгодження проектів (у нашій країні ця процедура триває від півтора 
до двох років, тоді як у Європі - не більше двох місяців); недосконалість 
реклами українських туристичних центрів і відповідно готелів за кордоном та ін.

За даними Всесвітньої організації туризму, у світі зареєстровано більш 
як 308 тис. готельних підприємств. Основна їх кількість - 171 тис. готелів -
зосереджена в Європі (лідером є Італія), 88 тис. - у Сполучених Штатах 
Америки. Показником забезпеченості готелями визнано кількість готельних 
місць на одну тис. жителів країни. Наприклад, у Австрії цей показник дорівнює 
86, у Швейцарії - 42, в Україні - 2,3. Показником якості та рівня готелів країни 
є коефіцієнт завантаженості готелю. На сучасному етапі у країнах Європи 
в середньому він сягає 66-75%, в Україні - 32%. Оптимальний рівень дорівнює 
60-80%, що дає можливість забезпечити достатньо високу рентабельність 
готелів та цієї галузі туризму країни. Межею виживання готелю вважається 
40% його завантаженості.

Ефективність готельних мереж і наявність значної кількості готелів 
високого класу, обов'язковими атрибутами яких є високопрофесійний 
та гостинний персонал, сучасна інфраструктура, системи безпеки тощо, є одним 
із факторів, що значно впливає на розвиток туристичної індустрії. 

Швидкий розвиток технологій будівництва, поява нових будівельних 
та оздоблювальних матеріалів, запровадження електроніки і комп'ютерної 
техніки, інтерактивних технологій, з одного боку, та зростання всесвітніх 
подорожей та туризму різного рівня, урізноманітнення туристичного попиту, 
загострення конкуренції між готелями і пошук нових сегментів ринку, зміна 
самої філософії обслуговування — з другого, викликали до життя сучасні 
тенденції розвитку всесвітнього готельного господарства, серед яких:

- поширення інтересів готельного бізнесу на продукти і послуги, 
що раніше надавалися підприємствами інших галузей;

- екологізація готельних послуг;
- посилення спеціалізації готельного бізнесу, що дозволяє чіткіше 

орієнтуватися на певні сегменти споживачів з урахуванням різних 
ознак;

- глобалізація та концентрація готельного бізнесу;
- персоніфікація обслуговування й повна концентрація на запитах 

і потребах клієнтів;
- широке впровадження нових засобів комунікації та інформаційних 

технологій, що дозволяє проводити глибоку і системну економічну 
діагностику;
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- концептуалізація діяльності;
- упровадження нових технологій у ділову стратегію готельних 

підприємств, зокрема широке використання мережі Інтернет з метою 
просування готельних продуктів та послуг.

У світі постійно відбувається процес освоєння нових концепцій готельного 
бізнесу і модернізації старих.

Глобалізація та концентрація готельного бізнесу виявляються у створенні 
великих корпорацій і готельних мереж. Такий підхід дозволяє готельним 
підприємствам перегрупуватися й притягнути додаткові ресурси для розвитку 
свого бізнесу. Готельні підприємства концентруються шляхом створення 
союзів або асоціацій, що не порушують їх юридичну і господарську 
самостійність, але дозволяють проводити спільні маркетингові програми 
та дослідницьку діяльність, формувати єдину систему підготовки і перепідготовки
кадрів.

За допомогою внутрішніх готельних систем управління, до основних 
компонентів яких входять модулі бронювання, служба портьє, розрахунків 
з гостем, управління номерним фондом, безпекою клієнтів, система електронних
замків, та головне - інженерної служби, яка створюється на етапі проектування 
готелю, - автоматизація і диспетчеризація тепло- та енергозабезпечення, 
зберігання, водопостачання, інтерактивне телебачення. Особливе значення має 
застосування інтерактивних технологій у ході впровадження складних 
інженерних систем у найцінніших пам'ятниках архітектури, де важливим 
є збереження інтер'єру та архітектури споруди. Рівень інтерактивних систем 
у готелі - це показник його якості й рівня кваліфікації.

Нині в готелях пропонується велика кількість послуг, що надаються 
різноманітними закладами харчування і побуту, фітнес-, велнес - і спа- центрами, 
салонами краси. Зазвичай у готелях існують танцзали, музичні та тематичні 
салони, спортивні майданчики і корти, зали для конференцій, переговорів, 
бізнес-центри, приміщення для постійної індивідуальної роботи гостя, 
виставкові та універсальні зали, торговельні заклади різних напрямів.

Поширюється тенденція індивідуалізації обслуговування клієнта. 
Персонал запам'ятовує його ім'я, улюблені напої, намагається створити у нього 
враження, що він є бажаним гостем. На це спрямовані й так звані 
компліментарні послуги - привітальний коктейль (у Туреччині та Єгипті -
чашечка чаю із каркаде, на Балі - склянка жасминового чаю), цукерка або 
шоколадка на ніч на ліжку (в Австрії - альпійський кекс на столику біля ліжка), 
зустріч або проводи групи з оркестром, невеличкі сувеніри, фрукти і мінеральна
вода тощо. Усе це пов'язано із ще однією тенденцією - «гедонізацією» сервісу. 
Вона полягає в тому, що персонал намагається зробити перебування гостя 
в готелі максимально радісним не тільки завдяки люб'язному обслуговуванню, 
послужливості, «компліментарні» послуги, а й за допомогою організації низки 
приємних традицій, як наприклад, «щаслива година» (happy hour), коли гостей 
пригощають келихом шампанського у холі готелю або фірмовими стравами 
і напоями за зниженою наполовину ціною, тощо. У старій Європі існують 
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навіть асоціації тематичних та історичних люкс-готелів, які обмінюються 
інформацією про своїх клієнтів, створюють єдину систему сервісу і формують 
індивідуальні запрошення гостей (Швейцарська асоціація історичних готелів). 
Концепція стилю таких готелів просякнута духом історії, цінної архітектури, 
унікальністю побуту, сервісу і комфорту. Таким чином, готель стає не тільки 
місцем для тимчасового перебування, а клубом та сенсом подорожі.

Екологізація готельного продукту нині набуває великого значення у зв'язку
з необхідністю збереження довкілля, зростанням попиту туристів на екологічно 
безпечні послуги і товари. Готелі намагаються використовувати екологічно 
безпечні матеріали в інтер'єрі та обладнанні, практикувати «безвідходні» 
технології, пропонують гостям спеціальну білизну «для алергіків», екологічно 
чисті продукти і напої в ресторані. Для деяких готелів екологія перетворилася 
на концепцію їх діяльності. Наприклад, готельна група Inter Сontinental
анонсувала перший цілковито екологічний готель. Готелі бренду Innovation
Hotel використовують для своєї інфраструктури лише сонячну енергію, а також 
можуть використовувати постійний обсяг води, яка після вжитку очищається 
й знову потрапляє у водопровід. Вітряки забезпечують необхідну кількість 
електрики для задоволення потреб готелів. Невеликі парки, розміщені на даху, 
допомагають зберегти приміщення прохолодним у спекотні місяці та захистити 
від холоду взимку. Сьогодні у світі налічується близько 4 тис. готелів, які в той 
чи інший спосіб намагаються знизити рівень шкоди довкіллю. Серед них 
виділяється готель Inter Continental Thalasso Spa на Бора-Бора, який 
спеціальними водозабірними системами піднімає з глибин океану майже 
крижану воду і використовує її для охолодження приміщень, а також Inter
Continental Willard у Вашингтоні, який застосовує тільки електрику вітряних 
електростанцій.

Останнім часом, поряд із традиційними повносервісними готелями 
й ресторанами, усе більше стали з'являтися спеціалізовані підприємства 
зі скороченим набором пропонованих послуг.

Бізнес-готелі практикують швидкі процедури вселення-виселення, прокат 
автомобілів, послуги технічного персоналу. Готелі для ділових жінок 
пропонують підвищені заходи безпеки, спеціально обладнані ванні кімнати, 
послуги салонів краси. Багато готелів та інших місць розміщення 
спеціалізуються на різних видах спортивних занять. Відкриваються готелі для 
інвалідів, прикладом яких може бути готель для людей із розумовими 
і фізичними вадами «Лазарусхоф» («Будинок Лазаря») у Німеччині. У готелі 
є спеціально обладнані ліфти та туалети, широкі коридори і пандуси, гараж для 
інвалідних візків, персонал має спеціальну підготовку. Є готелі з унікальною 
спеціалізацією. Наприклад, готель для маленьких дітей («Гранд-готель» 
у мініатюрі) в Ліверпулі (Англія) приймає клієнтів від півтора до дев'яти років. 
У номерах готелю - маленькі іграшкові містечка, стеля, всипана зірками, 
на стінах - гірлянди квітів. Лондонський готель «Дорчестер» зберігає традиції 
й атмосферу старої доброї Англії. Серед унікальних - готелі-замки з привидами 
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у Франції та Англії, готель для любителів шнапсу поблизу курорту Віллах 
у Австрії.

Дедалі частіше спеціалізація готельного підприємства на певному 
сегменті ринку знаходить відображення у цілісній концепції - єдиному 
ідейному задумі, який пронизує всю діяльність готелю - від архітектурного 
вирішення, підбору персоналу, організації обслуговування до стилю 
спілкування з клієнтами і найменших деталей - меню страв у ресторані, 
кольорової гами приміщень, дрібного інвентарю тощо. Концепція готелю –
це синергія думок спеціалістів багатьох професій, архітектора, дизайнера, 
інженера, маркетолога, менеджерів готельної справи та ін. Готель «Міцпе 
Хайамим» («Вид на два моря») в Ізраїлі на озері Кінеред втілює концепцію 
найекологічнішого готелю світу, обрану його засновником, лікарем-гомеопатом 
Ериком Яросом. Тінисті алеї, струмочки та водоспади, безліч квітів, що 
використовуються в аромотерапії, мазях і ваннах... Фітнес-зали, басейни, 
солярії, водні споруди, оглядові майданчики з музичними концертами. Вода 
в готелі - із власних свердловин, мед та фрукти - теж власні, як і взагалі всі 
продукти в готелі, що постачаються із власних ферм. Особлива гордість –
фітобар із десятками трав'яних напоїв.

Становить інтерес зарубіжний досвід регулювання регіонального 
розвитку сфери гостинності, адже саме в регіонах розміщені туристичні 
та рекреаційні ресурси, виробляється і споживається туристичний продукт, 
створюється певний імідж не лише окремої місцевості, а й країни загалом. 
На регіональному (мезоекономічному) рівні розвитку туризму в багатьох 
країнах діють відповідні органи центральної виконавчої влади (наприклад, Ради 
з туризму в регіонах Італії та Австрії, регіональні управління з туризму 
Великобританії, регіональні туристичні асоціації в Німеччині тощо), які 
вирішують питання ліцензування і сертифікації послуг, координують місцеві 
та національні ініціативи, створюють привабливий туристичний імідж регіону.
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ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Інклюзивний туризм – туризм, доступний для всіх, туризм, який включає 
всіх. Іншими словами – включає в себе і людей нормальних фізичних 
можливостей, і людей з обмеженими фізичними можливостями. Основна мета 
такого туризму – забезпечити всім членам суспільства можливість рекреації. 

Для країн Західної Європи інклюзивний туризм сприймається не як 
благодійна допомога, а як реалізація права на подорож, яке мають всі, у тому 
числі і люди з обмеженими фізичними можливостями. Показово, що UNWTO 
протягом останніх років раз по раз акцентує саме “accessible tourism”, видаючи 
рекомендації [1] і пропонуючи свої рішення проблем адаптації міського 
середовища до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Тож 
варто зупинитись на істинному значенні терміну «інклюзивний туризм» -
«Туризм для всіх» (а не лише для інвалідів) [2].

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй оголосила минулий 
2017 р. – Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку, тим самим 
нагадавши про потенціал, яким володіє туризм. Міжнародний рік був націлений 
сприяти підвищенню ролі туризму в наступних п’яти ключових областях: 
інклюзивне і стійке економічне зростання; соціальна інклюзивність, 
працевлаштування і скорочення масштабів убогості; ефективне використання 
ресурсів, охорона навколишнього середовища та зміна клімату; культурні 
цінності, різноманітність і спадщина; взаєморозуміння, мир і безпеку [3].

В Україні лише починає розвиватися інклюзивний туризм, про що 
свідчать окремі об’єкти інфраструктури, але доки не відбудуться відповідні 
зміни у світогляді, йтиметься про окремі благодійні акції, а не про розвиток 
суспільства (і простору), комфортного для всіх. Тема розвитку інклюзивного 
туризму в Україні потребує ґрунтовного дослідження у напрямах аналізу 
діяльності наявних підприємств та організацій, трансформацій ментальності, 
основних напрямів міжнародного співробітництва [2].

Вiдповiдно до Конституції України [4] Людина, її життя і здоров'я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов'язком держави.

Законом України «Про туризм» [5] забезпечуються основні способи та 
цілі державного регулювання в галузі туризму. Держава проголошує туризм 
одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює 
умови для туристичної діяльності. Реалізація державної політики в галузі 
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туризму здійснюється шляхом виконання функцій в тому числі забезпечення 
доступності туризму та екскурсійних відвідувань для дітей, молоді, людей 
похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян шляхом запровадження 
пільг стосовно цих категорій осіб. 

На жаль, в Україні туристи з інвалідністю практично позбавлені таких 
послуг. Як повідомляють Комунальний заклад «Черкаський обласний центр 
медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» [6]. Сьогодні в державі
дуже часто говорять про доступність, маючі на увазі пандуси та транспорт для 
інвалідів, хоча в Європі вважають, що доступність, це не тільки можливість 
безперешкодного пересування, а, насамперед, − це створення середовища, 
в якому людина з інвалідністю комфортно б себе почувала, могла спілкуватись, 
навчатись та працювати. Європа та світова спільнота давно вже стали на шлях 
активного розвитку «інклюзивного туризму для інвалідів», бо розуміє його 
незрівнянний внесок у процеси соціальної адаптації та соціалізації осіб 
з особливими потребами у суспільство. Сьогодні перспективними напрямками 
розвитку інклюзивного туризму є: лікувально-оздоровчий, культурно-
пізнавальний, сімейно-молодіжний, професійно-трудовий та не олімпійського 
фізично-спортивного спрямування. Хоча держава піклується інвалідами 
(реабілітаційні центри, параолімпійський рух, санаторії, курорти, тощо), але 
значна частина категорії інвалідів все ж знаходиться вдома наодинці зі своїми 
проблемами. Та і фактично, інваліди в параолімпійському русі приймають 
участь тільки до 40 років, а далі людина з інвалідністю вимушений 
підтримувати своє здоров'я самостійно, без належного контролю спортивних 
тренерів і спеціалістів по проведенню тренувань, без спортивних тренажерів 
і знарядь.

Враховуючи те, що в Державі з’явилась нова категорія інвалідів –
учасники та постраждалі внаслідок АТО, інклюзивний туризм може стати для 
них потужним засобом реабілітації, можливістю оздоровлення, спілкування 
з людьми, ліквідації наявних психологічних бар’єрів, отримання 
психологічного задоволення від занять руховою активністю і праці та відчути 
себе активним, потрібним, відчути жагу до життя.

Комунальний заклад «Черкаський обласний центр медико-соціальної 
експертизи Черкаської обласної ради» спільно з обласними громадськими 
організаціями інвалідів провів анкетування [6] серед осіб з інвалідністю щодо 
розвитку інклюзивному туризму, як одного із видів реабілітації. 

Згідно анкетування встановлено, що особи з інвалідністю, в переважній 
більшості, бажають активно займатися даними видами туризму з урахуванням 
розвитку та впровадження − інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, 
як одного з активних видів реабілітації та бажають включення його 
до індивідуальної програми реабілітації (ІПР). 

При цьому в Україні гостро постає питання не лише транспортної 
доступності та адаптації туристичних маршрутів, а й відсутності нормативно-
правового забезпечення, системи методичного супроводу, системи підготовки 
фахівців, державного фінансування тощо. Закон України «Про реабілітацію 
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інвалідів в Україні», який діє з 2005 р., давно вимагає внесення сучасних змін 
та доповнень, адже в країні з’явилася нова категорія громадян – це учасники 
та постраждалі внаслідок АТО, зазвичай молоді, активні люди, які прагнуть 
до активного способу життя та спілкування, це і стало рушійною силою для 
розробки та впровадження нових видів реабілітації, а саме інклюзивного 
реабілітаційно-соціального туризму. 

За ініціативою [6] Черкаське представництво ВСГО «Конфедерація ГОІ 
України», ВСГ «ВНПО Інклюзивного туризму інвалідів і Чорнобильців 
України», Черкаські осередки ВГОІ «Чорнобиль-Єдність», Всеукраїнська 
чорнобильська спілка інвалідів МВС України звернулись до народних 
депутатів Томенко М. В., Артеменко А. В. та Романової А. А. щодо проекту 
Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо Інклюзивного 
реабілітаційно-соціального туризму, який був зареєстрований [7] 18.03.2016 р. 
за № 4271 та розглядається в Головному комітеті ВРУ у справах ветеранів, 
учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю та інших 
комітетах: комітет з питань охорони здоровя, комітет з питань Європейської 
інтеграції, комітет з питань науки та освіти, з питань сім’ї, молодіжної 
політики, спорту та туризму, комітет з питань соціальної політики, зайнятості 
та пенсійного забезпечення [6].

Впродовж 2015–2017 рр. фахівцями КЗ «Черкаський обласний центр 
медико-соціальної експертизи ЧОР» було зареєстровано 22 авторських права 
по впровадженню різних видів інклюзивного реабілітаційно-соціального 
туризму, який має декілька десятків різновидів. У травні 2016 р. була створена 
та зареєстрована Асоціація «Інклюзивного Реабілітаційно-Соціального Туризму», 
засновниками якої стали: КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної 
експертизи ЧОР», Національний історико-культурний заповідник «Чигирин», 
Шевченківський національний заповідник м. Канів, Національний 
дендрологічний парк «Софіївка» НАНУ, Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини, Громадська спілка «Всеукраїнське науково-
практичне об’єднання Інклюзивного туризму інвалідів і чорнобильців 
України», Благодійний фонд «Підтримки програм соціального захисту осіб 
постраждалих від аварії на ЧАЕС та інвалідів».

27–29 жовтня 2016 р. в м. Умань Черкаської області був проведений 
перший міжнародний науково-практичний симпозіум на тему «Актуальні 
проблеми впровадження Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму 
в Україні», в резолюцію якого було внесено створення науково-дослідного 
Інституту Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму та Національного 
комітету України з Інклюзивного туризму. У Черкаській області були проведені 
декілька Інклюзивних реабілітаційно-соціальних турів у м. Умань, м. Канів, які 
ще раз довели актуальність та зацікавленість людей із інвалідністю в розвитку 
нових видів реабілітації. Також були розроблені 20 різноманітних турів по 
історичним куточкам Черкащини , в тому числі і для інвалідів - візочників.

Враховуючи, що індустрія гостинності пов’язана з діяльністю більш
як 50 галузей, її розвиток сприяє підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації



77

національної економіки. В Україні потрібно чітко визначити напрями 
ефективної організації розвитку інклюзивного туризму, які є складовою 
системи управління в сфері гостинності на всіх ієрархічних рівнях та суттєвої 
активізації впровадження інноваційних стандартів інформаційного суспільства 
як мотиватора розвитку інклюзивного туризму.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Сучасна екологічна ситуація, яка склалась у світі, дала поштовх до 

створення екологічного туризму як одного з головних чинників розвитку 
сучасної культури. Усвідомлення екологічної проблематики, визначення 
пов’язаних із нею пріоритетних рішень потребує особливого 
диференційованого підходу до екології майбутнього [1]. Туризм як культурна 
практика має до цієї проблематики безпосереднє відношення. Україна загалом, 
як і окремі її регіони, сьогодні формує конкретні плани сталого розвитку [2]. 
Не другорядну роль в цих планах займає екологічний туризм. Наша держава 
володіє усіма необхідними умовами для інтенсивного розвитку екологічного 
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туризму. Тим не менш, на сьогоднішній час, екотуризм в Україні розвивається 
повільними темпами.

Розвиток екологічного туризму не тільки допомагає збереженню 
природних територій, забезпечує роботою місцеве населення, але й сприяє 
наповненню бюджетів країн і регіонів. У Франції дохід від нього до державного 
бюджету становить понад 1 млрд. євро, а до бюджетів регіонів – 2 млрд. 
євро[6]. У бюджеті Сербії він перевищує 100 млн. євро, або 15% надходжень 
від усіх видів туризму, що розвиваються в країні[7]. Ці дані свідчать про великі 
перспективи залучення досить значних цільових груп споживачів, що, у свою 
чергу, здатне створити передумови для сталого розвитку регіонів України.

Для покращення інвестиційної активності необхідні наступні заходи: 
удосконалення законодавства, стабілізація фінансової системи, стримування 
інфляції, поліпшення державного управління, мінімізація політичних ризиків, 
боротьба з корупцією та тіньовою економікою, надання податкових пільг 
іноземним інвесторам, які здійснюють довгострокові вкладення, проведення 
судової реформи, яка забезпечить незалежність судів, надання державних 
гарантій іноземним інвесторам, страхування іноземних інвестицій тощо.

Для реалізації зазначеного в Україні необхідно розробити стратегію 
залучення іноземного капіталу, яка повинна бути спрямована на структурну 
перебудову економіки, підвищення технічного рівня виробництва, зокрема 
впровадження ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій, нарощення 
експортного потенціалу держави, створення нових робочих місць тощо. 

Наступними кроками до розвитку екологічного туризму в Україні мають 
бути:

 збільшення кількості туроператорів, що мають право створювати 
туристичний продукт України, за рахунок зменшення вартості ліцензії 
оператора, шляхом виділення відповідних бюджетних дотацій, здійснюваного 
органами державної влади в області [4]; 

 створення й виконання державою програми пошуку, навчання і підготовки
необхідного персоналу для обслуговування туристів, а саме здійснення 
профорієнтаційних заходів для добору готельних службовців, туристичних 
агентів, екскурсоводів, водіїв та іншого обслуговуючого персоналу, що володів 
би іноземними мовами;

 розвиток інформаційно-технічної інфраструктури з метою забезпечення 
участі кожного туристичного закладу в електронній системі бронювання 
номерів, місць;

 потрібна розробка спеціалізованого Інтернет-порталу цих послуг;
 здійснення державою заходів щодо установлення корисних галузевих 

зв’язків навчальних закладів з бізнесом; 
 для подолання можливого культурного конфлікту між туристами та 

місцевим населенням доцільно пропагувати серед туристів і місцевого 
населення ідею рівності всіх культур та права на існування кожної з них; 
турфірмам пропонувати подорожуючим ознайомитись з інформацією про 
культуру, традиції, рекомендовані способи поведінки на місці відпочинку;
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 удосконаленн наявної нормативно-правової законодавчої бази у сфері 
туризму та її адаптація до міжнародних стандартів; створення безпечних умов 
для пересування туристів і подорожуючих;впровадження сучасних інформаційних
технологій та безпечних умов для подорожі по території України; 

 розробка електронної реклами та систематизація актуальних об’єктів 
природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, 
розташованих в Україні;

 розробка та облаштування туристичних маршрутів та екологічних 
екскурсійних стежок відповідно до потреб сучасних туристів [3];

 залучення до цієї сфери малого і середнього бізнесу, а також вітчизняних 
та зарубіжних інвесторів; введення ряду пільгових податків; зміна форм 
власності підприємств, задіяних в туристичному секторі; пільгове інформаційне 
забезпечення.

Отже, розвиток екологічного туризму та залучення іноземних інвестицій 
можна лише за розробки нових перспективних та в подальшому прибуткових 
проектів. Відповідно, потрібно поетапно: збільшувати кількість туроператорів, 
що мають право створювати туристичний продукт України, за рахунок 
зменшення вартості ліцензії туроператора, шляхом виділення відповідних 
бюджетних дотацій, здійснюваного органами державної влади; створювати 
і виконувати державою програми пошуку, навчання і підготовки необхідного 
персоналу для обслуговування туристів, а саме здійснення профорієнтаційних 
заходів для добору готельних службовців, туристичних агентів, екскурсоводів, 
водіїв та іншого обслуговуючого персоналу, що володів би іноземними мовами; 
розвивати інформаційно-технічну інфраструктуру з метою забезпечення участі 
кожного туристичного закладу в електронної системі бронювання номерів, 
місць. 

Література
1. Арсеньєва Е.И. Экотуристский потенциал особо охраняемых природных 

территорий и проблемы его использования / Е.И. Арсеньева, А.С. Кусков. // 
Туризм и культурное наследие: Сб. науч. ст. Вып. 3., СГУ. – 2005.

2. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: уч. пособие. -
М.: Академия, 2006.

1. Sharpley R. (2006). Ecotourism: a consumption perspective / R. Sharpley //Journal 
of Ecotourism. — 2006. — № 5. — P. 7–22.

2. Офіційний сайт Міністерства культури України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua

3. Статистична інформація / Державний комітет статистики України. – Режим 
доступу до сайту : http// www.ukrstat.gov.ua.

4. ITB World Travel Trends Report 2016/2017. From ITB Berlin. Retrieved from:
http://www.itbberlin.de/media/itb/itb_dl_all/itb_presse_all/World_Travel_Trends_
Report_2016_2017.pdf

5. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (UNWTO World Tourism 
Organization) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.world-
tourism.org.

http://mincult.kmu.gov.ua
www.ukrstat.gov.ua.
http://www.itbberlin.de/media/itb/itb_dl_all/itb_presse_all/World_Travel_Trends_
http://www.world-


80

Секція 4

ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ: ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бондаренко А.І.,
кандидат наук з державного управління,

докторант Навчально-науково-виробничого центру,
Національний університет цивільного захисту України

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНИМ ФІНАНСОВИМ КОНТРОЛЕМ

На сучасному етапі реформування економіки України та підходів до 
державного управління у різних сферах господарської діяльності уявляється 
доцільним розробити дієвий механізм управління державним фінансовим 
контролем (ДФК). Дана проблема є досить актуальною для сучасного 
українського державотворення, що зумовлено необхідністю підвищення ролі 
держави у відбудові національної економіки. У той же час вимагає вирішення 
питання покращення взаємодії всіх органів ДФК на основі посилення 
державного контролю з метою спрямування єдиної державної фінансової 
політики на інвестиційно-інноваціний розвиток господарства країни, зниження 
рівня безробіття, підвищення якості життя населення України. 

Будь-яка наука ґрунтується на тих або інших методах або методологічних 
принципах, які зв’язують воєдино всі її складові та представляють науку 
як єдине ціле. Роль методів у науковому пізнанні винятково велика. 
Насамперед це виражається в тому, що використовуючи наукові методи, 
вчений швидше, з мінімальною витратою сил і часу й з максимальною 
ймовірністю прийде до поставленої мети. Дане твердження є справедливим 
не тільки по відношенню до теоретичної діяльності, але й діяльності 
практичної. У нашому випадку воно поширюється на державне управління 
фінансовим контролем не лише з точки зору посилення змістовності таких 
освітніх дисциплін, як «Державний фінансовий контроль», «Державне 
регулювання економіки», «Державні фінанси та бюджетний процес» тощо, але 
й її скорішого практичного упровадження.

Під механізмом держави слід розуміти систему всіх державних органів, 
які здійснюють завдання держави та реалізують її функції у сферi управління 
суспільством. За характером i змістом дiяльностi цi органи поділяються на: 
органи законодавчої влади; органи виконавчої влади; органи судової влади 
та контрольно-наглядовi органи [1]. Ми виходимо з позиції, що на сьогодні для 
ДФК вкрай важливим стає утворення механізму його управління як цілісного 
процесу та чітко структурованої системи. Сам по собі «механізм державного 
управління» є способом розв’язання суперечностей явища чи процесу 
в державному управлінні, послідовну реалізацію дій, які базуються на 
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основоположних принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності 
з використанням відповідних їй форм і методів управління. За формою подання –
це схематичне зображення статично-динамічного (структурно-функціонального) 
змісту процесу управління як взаємодії суб’єкта і об’єкта, єдності діяльності 
й відносин, функціонування певної системи чи підсистеми [2].

Ослаблення системи державного регулювання і контролю у фінансово-
бюджетній сфері зумовило виникнення загроз економічній безпеці України, 
не визначених і не передбачених у діючому законодавстві. До них належать: 
істотне погіршення стану фінансово-бюджетної дисципліни; розширення сфери 
та обсягів фінансових порушень; недонадходження до бюджету значного 
обсягу податків, зборів та обов’язкових платежів; послаблення відповідальності 
у фінансово-економічній сфері; втрата державою координуючої функції 
в системі ДФК. Урахування цих проблем при розбудові національної системи 
державного регулювання і контролю надасть змогу створити механізм 
управління ДФК як комплексний засіб попередження і протидії реальним 
загрозам економічній безпеці держави у фінансово-бюджетній сфері.

Під механізмом управління ДФК варто розуміти спосіб державного 
конструювання фінансово-управлінських стосунків усіх господарюючих 
суб’єктів, який сприяє проведенню в державі цілісної фінансової політики, 
захисту фінансових інтересів держави, покликаний виявляти порушення 
встановлених принципів законності, забезпечувати цільове та ефективне 
витрачання фінансових ресурсів, використання майна, ґрунтується на визначеній
технології й технічних засобах.

Контроль є невід’ємним елементом управлінського процесу, фактором 
підвищення його ефективності і розвитку. Із визнанням України державою 
з ринковою економікою регулююча і каральна функції ДФК мають поступитися 
місцем контролю якості та ефективності. Сутність ДФК і сферу його 
застосування слід також розглядати в ракурсі стабілізуючої функції, а саме
забезпечення стабільного бюджетного процесу на всіх його стадіях та 
збалансованого розвитку бюджетної сфери [3]. 

Проведене дослідження наукових засад та сучасного стану ефективності 
ДФК дозволяє констатувати відсутність у державі чітко визначеного механізму 
управління ДФК. На сьогодні ще не створено в повному обсязі відповідну 
законодавчу базу, не визначено до кінця роль фінансового контролю 
в економічній системі, не врегульовано питання взаємодії контролюючих 
органів, не досить чітко визначено їх функції та повноваження. Водночас саме 
подібний розвиток ситуації призвів до усвідомлення необхідності створення 
надійної системи ДФК.

Крім того, потреба в ефективному контролі зумовлена й тією обставиною, 
що контроль забезпечує необхідний в економіці зворотний зв’язок, 
систематична перевірка планів і фактичних результатів є необхідною умовою 
прийняття вірних управлінських рішень. Використання державних фінансових 
ресурсів необхідно ретельно контролювати з метою найбільш раціонального їх 
використання, у зв’язку з чим виникає необхідність розвитку концепції 
фінансового контролю. 
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СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

Питання організації ефективної системи публічного управління завжди 
було ключовим і актуальним у процесах розвитку будь-якої країни, зокрема
й України, яка в період демократизації суспільних процесів перебуває на шляху 
розбудови державності, розвитку політичної системи, оновлення механізмів 
державного управління в усіх сферах суспільного життя. Потреба узгодження 
дій з метою одержання людиною бажаного результату діяльності зумовила 
появу управління. У цьому контексті управління – це цілеспрямований вплив, 
необхідний для узгодженої спільної діяльності людей. Управління є складним 
і універсальним суспільним феноменом. Розвиток суспільства, окремих його 
сфер не можливий без встановлення і реалізації певного набору законів, правил, 
норм, алгоритму його поведінки в цілому і його складових зокрема.

Глобальний розвиток технологічності суспільних відносин, висока «ціна» 
помилки при прийнятті державно-управлінських рішень, привертає посилену 
увагу науковців до проблемних питань підвищення ефективності публічного
управління, уточнення закономірностей розвитку суспільних процесів в умовах 
системної економіко-соціальної трансформації суспільства, а також розв’язання 
проблем реформування систем (інститутів), які забезпечують належний рівень 
його життєдіяльності.

Сучасний фінансовий механізм державного регулювання ринку 
житлової нерухомості в Україні сформувався в результаті ряду реформ, 
у першу чергу внаслідок набрання чинності Закону України від
19.06.1992 № 2482-XII «Про приватизацію державного житлового фонду», 
де закріплені основні принципи здійснення безоплатної приватизації державного
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й муніципального житлового фонду соціального використання на території 
України. Як показує зроблений аналіз, ринку житлової нерухомості в Україні 
не набагато більше 25 років, однак, за цей період уряд країни розробив основну 
правову базу. Був прийнятий пакет законів, спрямованих на формування ринку 
житла. Сформувалася нормативно-правова база житлового ринку. Вступ 
у права власності на житло надало населенню можливість вкладати свої кошти 
в нерухоме майно, виступати на ринку нерухомості, вільно нею володіти, 
користуватися й розпоряджатися. У даному аспекті мається на увазі можливість 
здобувати житло у власність із метою проживання, інвестування грошових 
коштів і з метою здачі житла в оренду для одержання стабільного доходу. У цей 
час частка житла, що перебуває в приватній власності, становить близько 86% 
усього житлового фонду [1].

З економічної точки зору об’єкт нерухомості це товар, що існує на ринку, 
а також об'єкт інвестування, що приносить дохід, основні властивості якого 
дефіцитність, залежність від місця розташування, низька ліквідність.

З юридичної сторони об’єктом нерухомості є права на володіння, які 
переходять разом з нерухомістю, що включають право на повне розпорядження 
об'єктом нерухомості за розсудом власника: продаж, здача в оренду, застава,
передача в дарунок, спадкування, перебудова та інше. Усі операції з нерухомістю
регламентуються законодавчими і нормативними актами [2].

У ролі об’єкта соціальних відносин нерухомість як місце проживання 
необхідна кожній людині. З погляду соціології й психології комфортне гідне 
житло забезпечує людині спокійне існування, підвищує його якість життя. 
У глобальному аспекті, забезпеченість житлом населення свідчить про достаток 
усього суспільства. Відсутність житлової проблеми робить країну більш 
стійкою. Нерухомість може мати властивість престижності. Громадяни 
з високим рівнем доходу можуть дозволити собі купити житло кращої якості, 
розташоване в більш зручному, обладнаному з погляду технічної оснащеності 
й гарному, екологічно чистому місці. У цьому випадку нерухомість свідчить 
про достаток власника.

Таким чином, житлову нерухомість слід розглядати і як споживче благо, 
і як фінансовий актив. Проживаючі в будинку/квартирі споживають житлові 
послуги. Нерухомість є одним із благ, споживання послуг якої збільшує 
корисність домогосподарства, причому корисність може істотно залежати й від 
кількості, і від якості цих послуг. Відносно квартир основними 
характеристиками нерухомості, що визначають послуги, а виходить, що й 
впливають на корисність домогосподарств, є площа, кількість кімнат, наявність 
поблизу необхідної інфраструктури, такі як парки, магазини, поліклініки, 
школи, дитячі садки та інше.

Відносини, що виникають у процесі угод з об'єктами житлової 
нерухомості, формують ринок житлової нерухомості. В умовах багатогранності 
функцій і особливостей об'єктів житлової нерухомості ринок житлової 
нерухомості має досить складне визначення. 
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Фінансовий механізм державного регулювання являє собою сукупність 
способів організації фінансових відносин, застосованих з метою забезпечення 
сприятливих умов для економічного й соціального розвитку. При укладанні 
угод з нерухомістю на ринку житла відбуваються взаємини між учасниками. 
Фінансові відносини, що виникають у результаті угод з нерухомим майном, 
формують фінансові потоки. Таким чином, фінансовий механізм державного 
регулювання ринку житлової нерухомості являє собою сукупність способів 
організації й управління фінансовими потоками, що формуються на ринку 
житлової нерухомості в ході здійснення угод з нерухомим житловим майном 
і застосованих з метою забезпечення сприятливих умов для економічного 
й соціального розвитку.

Під сприятливими умовами економічного розвитку в загальному значенні 
ми розуміємо такі умови функціонування фінансових потоків, при яких 
забезпечується їхня рівномірність, своєчасність, повнота й доступність[3]. Під 
сприятливими умовами соціального розвитку нами розуміється таке управління 
фінансовими потоками ринку житлової нерухомості, в умовах функціонування 
яких досягається максимально корисний результат для суспільства, у цьому 
випадку, підвищується доступність житла для населення, вирішуються питання 
розселення комуналок, черговиків, військових, і інших, активно реалізуються 
програми допомоги придбання житла молодими родинами й іншими 
пільговими категоріями громадян. У загальному значенні поліпшуються такі 
соціально значимі показники як рівень життя населення, підвищення 
народжуваності, зниження числа розлучень та інші.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ
ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У сучасних умовах головним пріоритетом України у сфері національної 
безпеки є мінімізація загроз державному суверенітету, створення умов для 
відновлення територіальної цілісності України, гарантування мирного 
майбутнього.

Держава докладатиме всіх зусиль для реінтеграції тимчасово 
неконтрольованих територій до України. Не можна забувати й про те, що 
величезні зусилля будуть потрібні для відновлення правопорядку, зруйнованої 
інфраструктури, підприємств, соціальної сфери на окупованих територіях 
Криму, в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Водночас досягнення нашою країною таких цілей, як утвердження прав 
і свобод людини та громадянина, забезпечення нової якості економічного, 
соціального та гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до 
Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО, вимагає 
надійного забезпечення національної безпеки. Це передбачає, передусім,
посилення спроможностей і розвиток сектору безпеки і оборони України 
та його складників.

Масштаби, динаміка та змінний характер методів і засобів, до яких під 
час гібридної війни вдається супротивник, вимагають від української влади 
продовження виконання надскладного завдання з формування нової якості 
сектору безпеки і оборони з використанням найкращих світових практик. 
Відповідні якісні зміни мають увійти у життя кожного українця, забезпечивши 
на практиці реалізацію європейських цінностей і стандартів безпеки.

Реформування системи національної безпеки України має здійснюватися 
на підставі пріоритетів, визначених Стратегією національної безпеки України, 
Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», Концепцією розвитку сектору 
безпеки і оборони України, Воєнною доктриною України, іншими 
стратегічними і концептуальними документами держави, а також ураховувати 
відповідні процеси, що відбуваються в країнах – членах НАТО.

Окремо слід зазначити, що активне співробітництво з НАТО є невід’ємною
складовою частиною євроінтеграційного курсу нашої держави, сприяє 
утвердженню в Україні демократичних цінностей, є важливим інструментом 
підтримки реформ, зокрема у секторі безпеки і оборони, а також забезпечує 
спільну протидію сучасним безпековим викликам і загрозам. На сьогоднішньому
етапі розвитку необхідно актуалізувати на порядку денному питання, які 
стосуються плану дій щодо членства в НАТО та наближення національного 
сектору безпеки і оборони до стандартів Альянсу.
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Уперше в історії незалежної України була затверджена Концепція 
розвитку сектору безпеки і оборони України, покликана забезпечити створення 
національної системи реагування на кризові ситуації, своєчасне виявлення, 
запобігання та нейтралізацію зовнішніх і внутрішніх загроз національній 
безпеці, гарантування особистої безпеки, конституційних прав і свобод людини 
та громадянина тощо.

Вирішення визначених державою завдань потребує чіткої послідовної 
та безперервної роботи із розбудови всіх складових частин системи 
національної безпеки. В основу її розвитку має бути закладено розуміння того, 
що забезпечити безпеку України в довгостроковому плані неможливо шляхом 
тактичного реагування на численні внутрішні та зовнішні загрози, ризики 
й виклики. Цей процес включає довгострокову стратегію формування 
взаємної відповідальності особи, суспільства та держави, а також сумісність 
із регіональними та міжнародними системами безпеки.

Одним з актуальних завдань у сфері національної безпеки провідні країни 
світу, зокрема й члени НАТО, визначають забезпечення стійкості держави 
і суспільства до загроз, у т. ч. гібридного типу. Основними критеріями при 
цьому є здатність ефективно реагувати на загрози, адаптуватися до умов, 
які швидко змінюються, протистояти неочікуваним ударам, відновлюватися 
після кризи до бажаного рівня.

Виклики, що постають перед Україною, вимагають організації процесу 
прийняття спільних узгоджених рішень у сфері національної безпеки на основі 
постійної оперативної взаємодії та чіткої координації зусиль, постійного 
пошуку й удосконалення шляхів її забезпечення. Нині Україна як ніколи раніше 
потребує формування нових сучасних механізмів зміцнення національної 
безпеки.

Це, насамперед, стосується механізмів керівництва в сфері національної 
безпеки та оборони, структури і складу сектору безпеки і оборони, системи 
управління, координації та взаємодії його органів, модернізації системи 
планування, посилення демократичного цивільного контролю над його органами. 
Відповідні положення вже враховані в законопроекті «Про національну безпеку 
України», який був розроблений у широкій співпраці з консультативною місією 
ЄС, офісом НАТО і має бути у найкоротші терміни переданий на розгляд до 
Верховної Ради України. В умовах змін зовнішньополітичної обстановки 
якнайшвидше прийняття цього закону набуває особливої актуальності.

Не менш важливими є завдання запровадження інтегрованої системи 
освіти, бойової і спеціальної підготовки персоналу у секторі безпеки та оборони 
із залученням викладачів, інструкторів із держав – членів НАТО і ЄС, 
формування нової культури безпеки зі збереженням за необхідності 
спеціалізації та індивідуалізації системи підготовки кадрів; підвищення 
фахового рівня персоналу сектору безпеки та оборони, забезпечення його 
високої мотивації до належного виконання завдань за призначенням.

Особливої уваги потребує вдосконалення матеріально-технічного 
забезпечення в секторі безпеки і оборони, викорінення корупції.
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Захист національної державності неможливий без ефективної діяльності 
розвідувальних, контррозвідувальних і правоохоронних органів. Їх реформування
й розвиток будуть продовжені на основі принципів верховенства права, 
патріотизму, компетентності, департизації, доцільної демілітаризації, 
координації та взаємодії, розподілу завдань і усунення дублювання функцій, 
демократичного цивільного контролю та прозорості.

Метою реформування Служби безпеки України є створення якісно нової 
спецслужби з урахуванням європейського досвіду забезпечення національної 
безпеки, міжнародного законодавства з прав людини, а також змін 
у внутрішньому та зовнішньому безпековому середовищах, які загрожують 
національним інтересам України. Актуальними завданнями у цій сфері 
визначено, зокрема, такі: уточнення та законодавче врегулювання функцій, 
повноважень, структури й організації діяльності СБУ, механізмів 
демократичного цивільного контролю. Більшість правоохоронних функцій 
(крім боротьби зі злочинами проти основ національної безпеки та тероризмом) 
має бути передана від СБУ до інших правоохоронних органів. Це дасть 
можливість СБ України сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні
ефективного контррозвідувального режиму, нейтралізації діяльності 
сепаратистських й екстремістських рухів та організацій, боротьбі з тероризмом.

Цілями реформи розвідувальних органів України у контексті реалізації 
прийнятої в 2016 р. Національної розвідувальної програми є посилення їх 
координації та взаємодії між собою для розвитку розвідувальних 
спроможностей України, зосередження зусиль цих органів на пріоритетних 
напрямах забезпечення національної безпеки. Заплановані зміни відображенні 
в законопроекті «Про розвідку», який найближчим часом має надійти на розгляд
до Верховної Ради України.

Основним пріоритетом реформи Міністерства внутрішніх справ України 
є завершення його трансформації в цивільний центральний орган виконавчої 
влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в сферах 
правоохоронної діяльності, захисту державного кордону, міграційної діяльності 
та цивільного захисту, а також виконання положень Стратегії реформування 
МВС України.

Безпека українських громадян – головне завдання нової української 
поліції. Для ефективного виконання Національною поліцією України своїх 
функцій у сферах протидії злочинності та забезпечення громадського порядку 
розпочато процес формування її структури та досягнення оптимальної 
чисельності працівників. Має бути забезпечено перехід від мілітаризованої 
до соціально-сервісної моделі поліції, реформовано систему відбору на службу 
та професійної підготовки співробітників.

Метою розвитку Національної гвардії України визначено її розбудову 
як мобільного боєздатного військового формування з правоохоронними 
функціями, здатного у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки 
і оборони виконувати визначені правоохоронні та оборонні завдання з протидії 
загрозам національній безпеці.
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Подальший розвиток Державної прикордонної служби України 
зорієнтований на забезпечення ефективної реалізації нею політики безпеки 
у сфері захисту й охорони державного кордону і потребує насамперед: 
удосконалення системи охорони та підвищення рівня захисту ділянки 
Державного кордону України з Російською Федерацією з урахуванням 
реальних і потенційних воєнних загроз; завершення делімітації і демаркації 
Державного кордону України; створення прикордонних підрозділів швидкого 
реагування; формування дієвого механізму оперативного співробітництва 
та обміну інформацією з іншими правоохоронними органами у сфері 
забезпечення безпеки державного кордону.

Розвиток Державної міграційної служби України спрямований на 
забезпечення прав і свобод громадян, надання якісних адміністративних послуг, 
ефективний контроль за міграційними процесами, боротьбу з нелегальною 
міграцією, захист національного ринку трудових ресурсів, сприяння реалізації 
безвізового режиму з Європейським Союзом.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ 
СТРАТЕГІЄЮ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Соціально-культурна сфера надає специфічні блага, які не забезпечуються

ринковим механізмом у повному обсязі, а тому потребують втручання держави. 
Виробництво суспільних благ, спрямоване на задоволення потреб населення, 
стає предметом управління державою, особливо в частині його фінансового 
забезпечення (формування бюджетної політики) [1]. 
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Правовою основою розроблення та реалізації стратегії кадрової політики 
у соціально-культурній сфері є Конституція та закони України, інші 
нормативно-правові акти, відповідно до яких держава створює умови для 
здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 
професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних
потреб у соціально-культурній сфері [2].

Сьогодні однією з ключових проблем Українського суспільства є загострення 
кризи державної служби, яка супроводжується невмотивованістю апарату 
до служіння народові, з одного боку, та критично низьким рівнем довіри 
суспільства до них як представників державної влади – з іншого [3]. Головними 
причинами, які зумовили необхідність розроблення такої кадрової стратегії 
у соціально-культурній сфері, є:

- стримування розвитку та функціонування системи кадрового забезпечення 
в державі;

- відсутність ефективної системи моніторингу потреб суспільства і держави
у фахівцях із відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки, 
недосконалість механізму формування державного замовлення на підготовку 
фахівців у соціально-культурній сфері;

- відсутність збалансованої системи управління професійною 
орієнтацією молоді, об'єктивних принципів її відбору і навчання, повільні 
темпи впровадження сучасних технологій розвитку соціально-культурної 
сфери;

- недостатнє застосування наукових підходів, результатів наукових 
досліджень при формуванні та реалізації державної кадрової політики 
у соціально-культурній сфері.

Реалізація державної кадрової політики у соціально-культурній сфері має 
бути спрямована на досягнення:

- в соціальному аспекті – високого рівня розвитку людського потенціалу 
держави, задоволення очікувань населення щодо професійної самореалізації, 
гідної оплати праці;

- в економічному аспекті – забезпечення всіх галузей у соціально-
культурній сфері кваліфікованими кадрами, зростання конкурентоспроможності
держави, підвищення рівня добробуту населення;

- в організаційному аспекті – розбудови системи управління трудовими 
ресурсами на засадах соціального діалогу та партнерства держави і суб'єктів 
підприємницької діяльності [4].

Таким чином, необхідно забезпечити умови для стабільної діяльності 
закладів, організацій та установ культури та мистецтва, соціального 
захисту працівників сфери, належного збереження і примноження унікальних 
пам’яток культури і мистецтва, всебічного сприяння розвитку національного 
мистецтва, підтримки талановитої молоді, вільного доступу населення 
до культурно-мистецьких надбань та задоволення мистецьких потреб громадян, 
піднесення міжнародного іміджу України [5].
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Динаміка прогнозних обсягів бюджетних надходжень видатків на розвиток
та управління соціально-культурною сферою залежить від багатьох чинників, 
що мають позитивний та негативний вплив на ефективність публічного 
управління вказаною сферою.

Головні чинники такого впливу з метою мінімізації їхньої негативної дії 
на організаційно-економічний механізм розвитку соціально-культурною 
сферою необхідно розглядати в розрізі таких груп: фінансово-економічної, 
організаційно-правової та демографічної [6]. Виділені групи чинників 
впливають на визначення основних напрямів бюджетної політики в соціально-
культурній сфері, на процес її формування та реалізації, мають об’єктивний 
та суб’єктивний характер та мають різний напрям впливу.

Збереження існуючих організаційно-економічних механізмів розвитку 
соціально-культурної сфери не призведе до задоволення у повному обсязі 
надання послуг соціального характеру, орієнтованих на реальні потреби молоді. 
Тому необхідно забезпечити підтримку розпочатих реформ у цій та інших 
ланках соціально-культурної сфери для підвищення якості послуг та наближення
їх до споживача. Реалізація запропонованих заходів дасть змогу створити 
сприятливе середовище для життєдіяльності людей, покращити якісні 
характеристики життя, забезпечити подолання соціальних проблем та 
ефективно використовувати ресурсний потенціал соціально-культурної сфери. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Цілком очевидним є те, що формування реального місцевого 
самоврядування в Україні неможливе без використання європейського досвіду 
загалом та дотримання стандартів Європейської хартії місцевого 
самоврядування насамперед. Без комплексного реформування місцевого 
самоврядування, якісного здійснення процесів децентралізації неможливо 
подолати негативні процеси в соціально-економічному та культурному 
розвитку територіальних громад та регіонів, забезпечити суттєве підвищення 
рівня та якості життя громадян України.

Місцева демократія як концептуальна основа функціонування інститутів 
представництва та місцевого самоврядування базується на концепції 
партисипативної демократії та тісно пов’язана із розвитком громадянського 
суспільства, які передбачають участь громадян у політичному житті та 
обумовлюються не тільки необхідністю захисту індивідуальних інтересів, але 
й розвитком загального усвідомлення громадянської єдності, що й розглядається
як передумова запровадження якісного політичного представництва на місцях [9].

Місцеве самоврядування зазвичай визначають як публічну владу, або її 
форму, управління на місцях, або форму державного управління, інститут 
громадянського суспільства, або політико-правовий інститут, форму 
самодіяльності населення, або вирішення питань місцевого значення, функцію 
територіальних громад тощо [5, с. 269].

Саме місцеве самоврядування є однією із базових засад сучасної 
демократичної системи управління, втіленням влади народу у специфічній 
формі і на відповідному рівні. Воно передбачає можливість самостійного 
вирішення питань місцевого значення в інтересах населення територіальної 
одиниці на підставі закону. Водночас, місцеве самоврядування – це форма 
публічної влади, що реалізується специфічними суб’єктами – територіальними 
громадами і сформованими ними органами, має особливий об’єкт – питання 
місцевого значення та здійснюється на основі окремого типу власності –
комунальної (муніципальної) власності. Ці сутнісні ознаки характеризують 
особливу природу місцевого самоврядування і зумовлюють його специфічне 
місце в системі публічної влади держави[2, с. 16].

Незважаючи на специфічну природу місцевого управління та місцевого 
самоврядування, за демократичного режиму їх не слід розривати і, тим більше, 
протиставляти. Місцеве управління та самоврядування – не антиподи, а якісно 
відмінні форми єдиної системи публічної адміністрації, що не виключають, 
а, навпаки, доповнюють одна одну. І самостійність місцевого самоврядування 
та його органів зовсім не передбачає його ізоляції від державного управління, 
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відмову від взаємодії з ним. Органи місцевого самоврядування та державного 
управління повинні скласти цілісну систему взаємопов’язаних органів 
публічної адміністрації, що мають подібні цілі, завдання, проте відмінні засоби, 
методи та форми їх досягнення. Тим чинником, що об’єднує ці елементи 
у єдину систему публічної адміністрації, є, передусім, надання населенню 
публічних послуг належної якості та на найближчому до них рівні, а також 
ефективне й оперативне управління місцевими справами[3, с. 34] .

На сьогоднішньому етапі державного будівництва перед Україною постає 
стратегічне завдання побудови місцевого самоврядування як фундаментального 
та реального інституту безпосередньої демократії, оскільки тільки ефективна 
участь громадян на місцях сприятиме розвитку і становленню сильної 
держави[1, с. 6] .

При цьому модель організації місцевого самоврядування в Україні 
формувалася на основі радянського адміністративно-територіальний устрою 
та наявної виконавчої вертикалі влади, при цьому, запозичуючи певні елементи 
та окремі положення самоврядних теорій, а також орієнтуючись на практику 
формування та функціонування органів місцевого самоврядування різних 
систем та моделей країн Європи, особливо членів Європейського Союзу
[8, с. 49].

Європейська перспектива України зумовлює необхідність подальшого 
детального дослідження європейських принципів та стандартів публічного 
управління, а розбудова ефективного регіонального управління в державі має 
розглядатися в контексті загальноєвропейських тенденцій децентралізації 
влади, спираючись на кращі європейські практики, з урахуванням вимог 
Європейської хартії місцевого самоврядування та інших нормативних 
документів ЄС [6, с. 1].

Так, Європейська Хартія місцевого самоврядування принцип 
субсидіарності визначає як такий, що визнає розподіл повноважень різних 
рівнів публічної влади в державі. Найбільш важливі повноваження слід 
передати на рівень громади. Це шкільна та дошкільна освіта, первинна медична 
та швидка допомога, комунальне господарство, охорона правопорядку, 
соціальний захист, пожежна охорона тощо[4, с. 52–53].

Підтримка євроінтеграційного курсу нашої держави наразі неможлива без 
проведення послідовної імплементації положень усіх 11 статей Європейської 
хартії місцевого самоврядування та сприяння їх реалізації з боку держави. 
Наразі ж статті хартії, які регулюють питання: 1) фінансових ресурсів; 
2) адміністративного нагляду; 3) компетенції органів місцевого самоврядування, 
частково або повністю суперечать деяким нормам законодавства України 
[8, с. 19].

Здійснюючи децентралізацію, європейські держави так чи інакше 
стикалися із проблемою вдосконалення свого адміністративно-територіального 
устрою, але по-різному підходили до її розв’язання. Так, деякі з них проводили 
відповідні реформи адміністративно-територіального устрою, інші лише 
частково змінювали певні його елементи або взагалі не проводили жодних змін. 
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Оскільки для багатьох європейських держав, які мали на меті децентралізацію 
чи автономізацію громад, характерною була відсутність у місцевих органів 
влади достатньої територіальної, демографічної і матеріальної бази для надання 
належного рівня публічних послуг і утримання сучасних громад – численні 
реформи публічної адміністрації в таких країнах розпочиналися з укрупнення 
адміністративно-територіальних одиниць, створення різноманітних 
регіональних форм управління [3, с. 35] 

Пріоритетом при проведенні адміністративно-територіальної реформи 
в України повинні стати реалізація інтереси місцевих громад, а не 
адміністративні, політичні та економічні пріоритети місцевих еліт. При цьому 
варто звернути увагу на публічно-політичні інструменти подолання рецидивів 
імітації реформ на рівні місцевого самоврядування через посилення 
громадського впливу для внесення відповідних змін в чинне законодавство 
України в контексті врахування кращих європейських практик реформування 
місцевого самоврядування.
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наукового відділу з проблем державної безпеки
навчально-науково-виробничого центру

Національного університету цивільного захисту України

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЯТНИКОВИХ 
МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

З того часу як Україна встала на шлях ринкових відносин, виникло стійке 
переконання, що в умовах недосконалої конкуренції без державного 
регулювання неможливо забезпечити соціально-економічний розвиток. 
Сьогодні кожен в Україні в змозі отримати освіту згідно зі своїми бажаннями. 
Велика кількість вищих навчальних закладів приймає на навчання студентів 
за різними напрямками, не беручи до уваги рівень затребуваності професії 
на ринку праці регіону, середній рівень заробітної платні в обраній галузі, 
а також готовність потенціального молодого спеціаліста до територіальної 
мобільності.

На території значної частини регіонів, а особливо це стосується сільських 
територій, динаміка створення робочих місць, що потребують фахівців з вищою 
освітою, істотно відстає від пропозицій на ринку праці, при цьому вже існуючі 
вакансії не достатньо привабливі для молодих економічно активних громадян 
з точки зору характеру роботи, а насамперед - низького рівня оплати праці. 
Незбалансованість регіональних ринків праці з точки зору професійно-
кваліфікаційної відповідності попиту і пропозиції є характерною рисою певних 
регіонів України. Все це призводить до виникнення маятникових міграційних 
процесів на території держави. 

У сучасній науці, під маятниковою міграцією розумують процес 
регулярного переміщення населення з постійних місць проживання до інших 
населених пунктів з метою роботи або навчання [3].

Необхідно зазначити додаткові фактори, що сприяють значному 
зростанню маятникової міграції. До них можна віднести наступні:

- високий рівень розвитку транспортної інфраструктури ;
- можливість розміщення резюме та пошуку працевлаштування 

за допомогою мережі Інтернет ;
- отримання великої кількості недостовірної інформації з неофіційних 

джерел відносно можливості працевлаштування в тих чи інших галузях.

http://www.pdpu.edu.ua/doc/vr/
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Основна проблема вивчення даного виду мобільності трудових ресурсів 
полягає в тому, що врахувати маятникових трудових мігрантів дуже складно.

У вітчизняній науковій літературі наводяться лише фрагментарні 
та застарілі оцінки чисельності внутрішньодержавних трудових мігрантів, які 
не дають повної картини про динаміку чисельності та склад осіб, які працюють 
поза межами свого населеного пункту. Так, за даними дослідження, 
проведеного у 2010 р., кількість маятникових трудових мігрантів у структурі 
зайнятих осіб складала близько 13.5% [2]. Враховуючи події, які в останні роки 
мають місце на території східних областей України, можна зробити висновок, 
що існує тенденція до збільшення кількості внутрішніх трудових мігрантів.

Очевидно, що міграційні наміри формуються під впливом цілого 
комплексу різноманітних чинників, одна група з яких є «виштовхуючими», 
інша – «притягуючими». І в кожному окремому випадку превалює та чи інша 
група причин, що залежить як від матеріального добробуту сім’ї, так і від рівня 
амбіціозності людини, її прагнення до професійного росту і самовдосконалення. 
Однак в сучасних умовах прийнято виділяти три основних фактори, що 
впливають на рішення людини щодо територіальної мобільності: безробіття, 
відсутність вакансій за спеціальністю і низький рівень заробітної плати.

Вибір найбільш пріоритетних методів регулювання маятникової міграції 
залежить з одного богу – виходячи з інтересів людини з точки зору дотримання 
її прав і свобод, з іншого – від пріоритетних завдань соціально-економічного 
розвитку регіону. Можна зробити висновок, що маятникові міграційні 
переміщення регулюється дією ринкових сил: взаємодією попиту і пропозиції. 
Відносно високий рівень оплати праці в одних регіонах і низький в інших 
(в сукупності з відсутністю попиту на працевлаштування за певними 
професіями) призводять до переміщення населення із сіл в міста області і за її 
межі. Виникаючі проблеми, пов’язані з цим процесом, вирішуються 
потенційними і реальними маятниковими трудовими мігрантами, як правило, 
самостійно. Стримуючі фактори практично відсутні або не є пріоритетними. 
Отже, державне регулювання варто починати з визначення заходів, спрямованих 
на ослаблення ступеня впливу «виштовхуючих» факторів і посилення
«притягуючих».

Регулювання маятникової трудової міграції має ґрунтуватися на 
наступних принципах:

- захист прав і свобод людини на основі неухильного дотримання норм 
конституційного права ;

- поєднання інтересів особистості, регіону і держави ;
- розвиток системи соціального партнерства на всіх її рівнях.
Ці принципи дозволять поєднувати інтереси економічно активних 

громадян з інтересами держави і завданнями соціально-економічного розвитку 
окремих регіонів і України в цілому.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

З переосмисленням природи ролі і місця різноманітних державних 
інституцій в постіндустріальних та інформаційних суспільствах, на перший 
план демократичного розвитку країни, виступає нова парадигма інноваційного 
механізму публічного управління.

Розуміння інноваційної суті роботи системи державного управління 
передусім визначається в поєднанні категоріального змісту основних понять, 
що характеризують дане явище, таких як «публічне управління» та «інновація».

У цілому, управлінський механізм держави можна розглядати як сукупність
різноманітних організаційних та економічних важелів і стимулів, що 
забезпечують узгоджену та взаємозалежну взаємодію функціонування всіх 
елементів системи для досягнення розроблених цілей. Безперечно, він включає 
в себе не тільки організаційно-економічні, а й соціально-правові методи 
управління, психологічні та етичні, які звернені насамперед до людини 
і впливають на її діяльність. Він є системою, до якої, окрім інструментів впливу 
на об'єкт управління, належать також методи, важелі, політика, відповідне 
правове, нормативне та інформаційне забезпечення тощо [1, с. 7].

Державне регулювання регіонального розвитку – головний інструмент 
реалізації регіональної політики. Держава в особі органів влади та її суб'єктів, 
використовуючи свої конституційні повноваження, діючи в межах 
законодавчих норм і приймаючи закони, зобов'язана визначати ступінь 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2012/01/16/
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територіальної децентралізації в усіх сферах життєдіяльності суспільства 
і вводити механізми її реалізації в інтересах цілісності держави і самостійного 
розвитку регіонів. У цьому відображений головний сенс державного 
регулювання регіонального розвитку. Держава покликана не управляти 
регіонами, а здійснювати регулюючий вплив, тобто визначати загальні умови їх 
самостійної діяльності, загальнонаціональні інтереси і пріоритети розвитку 
територій. Основний зміст такого регулювання спрямований на впорядкування 
територіальної організації відносин з приводу власності, природних ресурсів 
і фінансів, причому регулювання відносин щодо кожного з них відрізняється 
як процедурно, так і сутністю [2, с. 21].

Сучасні механізми управління регіональним розвитком можна об’єднати 
у дві групи: безпосередні або адміністративно-розпорядчі та опосередковані, 
до яких відносяться економічні, техніко-технологічні, соціальні тощо. 

До основних таких механізмів відносяться: загальні (законодавчо-
нормативний, бюджетного регулювання, організаційно-кадрового забезпечення,
прогнозування і програмування регіонального розвитку); спеціальні чи цільові
(стимулювання розвитку різних форм територіальної організації продуктивних
сил – створення спеціальних економічних зон, кластерів, технопарків тощо).
До механізмів управління регіональним розвитком як визначальних складових 
державної регіональної політики України, відносяться: механізм бюджетного 
регулювання; інвестиційне регулювання; програмне забезпечення 
регіонального розвитку; механізм реформування і регулювання відносин 
господарювання на регіональному рівні [3, с. 134].

Здійснення процесу регіонального управління спрямоване на забезпечення
регіонального розвитку – режим функціонування регіональної системи, який 
фокусується на позитивній динаміці параметрів рівня та якості життя 
населення, забезпеченні сталим, збалансованим і комплексним відтворенням 
соціального, господарського, ресурсного і екологічного потенціалів території.

При цьому, соціально-економічний розвиток регіону, на нашу думку, слід 
розуміти як процес об'єктивної кількісної або якісної зміни (трансформації) 
соціальної та/або економічної сфери регіону. Значний перелік сфер системи 
управління регіональним розвитком робить процес багатоцільовим і багато-
критеріальним. Цілями соціально-економічного розвитку регіону є зростання 
добробуту, ефективність системи якісних адміністративних послуг, поліпшення 
освіти і медицини, покращення навколишнього середовища, рівність можливостей, 
розширення особистої свободи, збагачення культурного життя тощо.

Державне управління регіональним розвитком передбачає використання 
форм і методів узгодження інтересів між центром і регіонами, посилення 
взаємозв'язку між використанням міжрегіональних та внутрішньо-регіональних 
матеріальних ресурсів і фінансових потоків, способів удосконалення механізму 
державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів, особливо 
депресивних. Відповідно, державні механізми управління регіональним 
розвитком – це правові, організаційні та економічні засоби, за допомогою яких
здійснюється державний вплив на соціально-економічний розвиток регіонів 
[4, с. 74].
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Стосовно до системи публічного управління процес інновації означає 
насамперед введення нового в зміст, методи та форми роботи насамперед всіх 
владних інституцій.

Інновації в системі публічного управління необхідно розглядати 
як самостійний клас інноваційних явищ та процесів з власною специфікою 
та сферою функціонування. Разом з тим для управлінських інновацій 
характерні і риси інновацій усіх інших типів (формування нових послуг, ринку 
управлінських послуг, впровадження нових управлінських технологій, 
реалізація нових маркетингових підходів у діяльності органів державного
управління тощо).

Використання інноваційних підходів в управлінні регіональним 
розвитком на основі застосування різних елементів і типів управління, 
поєднання традиційних та інноваційних підходів та методів управління, 
максимального врахування поточного стану, потенціалу та інтересів розвитку 
конкретних регіонів, може дозволити сформувати обґрунтовану та дієву 
систему державного регулювання регіональним розвитком, що здатна подолати 
існуючі проблеми та перешкоди в управлінні регіональним розвитком 
та вирішити наявні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів.
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СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Стрімкий розвиток освітніх послуг в Україні; реформування освіти 
в цілому на вищої освіти зокрема; велика кількість проблем, які сьогодні 
існують на ринку освітніх послуг та необхідність їх подолання призводить 
до необхідності дослідження державного регулювання послуг вищої освіти 
в Україні. Будь-яке поняття необхідно досліджувати через призму його 
системи, оскільки виключно аналіз структурних елементів дозволить в повній 
мірі проаналізувати та розкрити те чи інше явище. 

Система управління освітою в Україні має чітко визначену структуру, яка 
зумовлена адміністративно-територіальним устроєм, поділом влади між 
державою і місцевим самоврядуванням та специфікою функціонування освітніх 
закладів. Державне управління освітою являє собою систему органів державної 
влади, державних установ, організацій, посадових осіб, які взаємодіють між 
собою в процесі виконання покладених на них функцій з метою забезпечення 
діяльності та розвитку освітньої галузі [1, с. 13].

Управління в сфері вищої освіти, відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України 
«Про вищу освіту», у межах своїх повноважень здійснюється: Кабінетом 
Міністрів України; центральним органом виконавчої влади у сфері освіти 
і науки; галузевими державними органами, до сфери управління яких належать 
вищі навчальні заклади; органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать вищі 
навчальні заклади; Національною академією наук України та національними 
галузевими академіями наук; засновниками вищих навчальних закладів; 
органами громадського самоврядування у сфері вищої освіти і науки; 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади: 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері вищої освіти; організовує 
розроблення, затверджує та забезпечує виконання загальнодержавних програм 
розвитку сфери вищої освіти; забезпечує розроблення і здійснення заходів 
щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для 
розвитку вищої освіти; видає у межах своїх повноважень нормативно-правові 
акти з питань вищої освіти; встановлює особливі умови підготовки фахівців за 
пріоритетними високотехнологічними напрямами відповідно до державних 
цільових програм; забезпечує здійснення контролю за дотриманням 
законодавства про вищу освіту; тощо (ч. 2 ст. 12 Закону України «Про вищу 
освіту») [2].

Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти 
і науки закріплені в ч. 2 ст. 67 Закону України «Про вищу освіту». Водночас, 
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центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки утворює Науково-
методичну раду, яка за участю Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти розробляє методологію, методичні рекомендації щодо розроблення
стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти, а також науково-
методичні комісії, що розробляють стандарти освітньої діяльності та стандарти 
вищої освіти (ч. 6 ст. 13 Закону України «Про вищу освіту») [2].

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує 
формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного 
нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ 
та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, 
пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми 
власності (п. 1 Положення про Міністерство освіти і науки України). Основні 
завдання Міністерства освіти і науки України закріплені в п. 3 Положення про 
Міністерство освіти і науки України [3].

Структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України, який 
у межах своїх повноважень організовує виконання нормативно-правових актів, 
рішень колегії МОН, наказів і розпоряджень Міністра та його заступників, 
перспективних та робочих планів роботи і здійснює систематичний контроль 
за їх реалізацією є Департамент вищої освіти, основними завданнями якого є: 
аналіз стану вищої освіти, визначення перспективи і напрямків її розвитку, 
розробка організаційного і правового механізму її функціонування; розробка 
концепцій розвитку вищої освіти; розроблення проектів законодавчих актів 
і нормативних документів з питань вищої освіти; оптимізація мережі вищих 
навчальних закладів і закладів післядипломної освіти та їх структурних 
підрозділів; формування обсягів і структури підготовки фахівців з вищою 
освітою; формування завдань на проведення наукових досліджень з проблем 
вищої освіти тощо [4].

Національна академія наук України, відповідно до Статуту Національної 
академії наук України, є вищою науковою самоврядною організацією України, 
що заснована на державній власності (п. 1.1. Статуту). Національна академія 
наук України організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження 
з найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних 
наук (п. 1.5 Статуту). Національна академія наук України має у своєму віданні 
наукові установи, організації, підприємства, об’єкти соціальної сфери, що 
забезпечують її діяльність (п. 1.6 Статуту) [5]. Повноваження Національної 
академії наук України закріплені у Розділі 2 Статуту Національної академії 
наук України) [5].

Засновник (засновники) вищого навчального закладу або уповноважений 
ним (ними) орган щодо управління вищим навчальним закладом керуються 
Законом України «Про вищу освіту», іншими законами України, а також 
статутом вищого навчального закладу. Так, відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону 
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України «Про вищу освіту», засновник (засновники) вищого навчального 
закладу або уповноважений ним (ними) орган: затверджує статут вищого 
навчального закладу та за поданням вищого колегіального органу громадського 
самоврядування вищого навчального закладу вносить до нього зміни або 
затверджує нову редакцію; укладає в місячний строк контракт з керівником 
вищого навчального закладу, обраним за конкурсом у порядку, встановленому 
цим Законом; здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 
вищого навчального закладу; здійснює контроль за дотриманням статуту 
вищого навчального закладу; здійснює інші повноваження, передбачені 
законом і статутом вищого навчального закладу [2].

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, відповідно 
до п. 1 Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України
«Про вищу освіту» на реалізацію державної політики у сфері забезпечення 
якості вищої освіти [6]. 

До повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти належать: аналіз якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів; 
погодження розроблених МОН стандартів освітньої діяльності та стандартів 
вищої освіти за кожною спеціальністю; формування єдиної бази даних 
запроваджених ВНЗ спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти на кожному рівні вищої освіти; приймання рішення про 
акредитацію чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми; здійснює 
інші повноваження, передбачені законом (п. 9 Статуту) [6].

Аналізуючи систему державного регулювання ринку послуг вищої освіти, 
варто звернути увагу на те, що найбільш ефективного регулювання освіти 
державою можна досягти лише за умови належного функціонування кожного 
елемента вказаної системи. 

Так, можна стверджувати, що виключно при належному виконанні своїх 
обов’язків Кабінетом Міністрів України; центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки; галузевими державними органами, до сфери 
управління яких належать вищі навчальні заклади; органами влади Автономної 
Республіки Крим; органами місцевого самоврядування, до сфери управління 
яких належать вищі навчальні заклади; Національною академією наук України 
та національними галузевими академіями наук; засновниками вищих 
навчальних закладів, а також органами громадського самоврядування у сфері 
вищої освіти і науки можна досягти задоволення економічних, культурних 
та соціальних інтересів учасників навчального процесу, суспільства та держави.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

В УКРАЇНІ
Сучасний розвиток суспільного життя пов’язаний із зростанням кількості 

умов та обставин, що загрожують життю та здоров’ю людей, інтересам 
суспільства та держави. Життєдіяльність людського суспільства досягла такого 
рівня існування, за якого забезпечення безпеки, самозбереження, виживання 
як окремою людини, так і суспільства в цілому, перетоврюється в проблему, 
необхідність вирішення якої не залишає сумніву.

За класичною теорією походження держави головною метою її існування 
є забезпечення миру та безпеки життєдіяльності громадян [1]. З огляду на це, 
до основних цілей діяльності органів державного управління належить 
створення системи безпеки для кожного окремого громадянина, суспільства 
та держави в цілому.

Особливістю сучасного історичного моменту для нашої країни є різке 
загострення небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій (НС). У цьому 
зв'язку вдосконалювання економічного механізму державного управління
забезпечення попередження НС і подолання їх наслідків у найближчому 
майбутньому варто орієнтувати на розвиток в умовах, обумовлених 
наступними складнощами:

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/polozhenya/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/58/916/
http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-160414-2-1.pdf
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-незбалансований економічний розвиток;
-криза управлінських структур;
-загрозливе забруднення навколишнього середовища;
-загострення демографічних проблем;
-посилення міграційних процесів;
-зміна світової геополітичної ситуації 

Перехід до сталого розвитку стосовно до системи попередження НС 
і подолання їх наслідків припускає зміну цільових настанов здійснення всієї 
економічної діяльності держави. При цьому ставиться питання про відмову від 
цілей росту обсягів виробництва й споживання продукції на користь їх якісного 
зростання. Розвиток перестає асоціюватися з ростом. Причому досить 
важливою якісною характеристикою розвитку регіонів стає рівень зниження 
вразливості населення й соціально-економічних об'єктів.

Адже, державне управління в НС повинне носити системний характер . 
При цьому вся сукупність суб'єктів і об'єктів державного управління повинна 
представлятися у вигляді системи - безлічі взаємозалежних елементів, кожний 
з яких зв'язаний прямо або побічно, взаємодіє з кожним іншим елементом, а дві 
будь-які безлічі цієї безлічі не можуть бути незалежними.

З позицій державного управління будь-яку систему можна уявити як 
комплекс складових частин, кожна з яких виконує функції й вирішує відповідні 
завдання в інтересах усієї системи [4]. Причому кожна з таких частин являє 
собою систему, що є підсистемою стосовно основної системи. У цьому зв'язку 
стосовно до державного управління в НС можна виділити цілий комплекс 
підсистем, що вирішують свої специфічні завдання.

У цілому система економічного механізму забезпечення попередження 
НС і подолання їх наслідків може характеризуватися наступним комплексом 
ознак, що визначають її функціонування й особливості управління нею:

- вертикальна цілісність, що означає єдиний орган управління при 
наявності відповідного кількості рівнів ієрархії, зміни в яких впливають на всю 
систему;

- горизонтальна цілісність, що представляє собою безліч компонентів, 
інтегрованих в одну систему при високому взаємозв'язку й взаємозумовленості 
даних компонентів;

- неаддитивність, що визначає спільне функціонування різнорідних 
взаємодіючих елементів, що надає системі нові властивості і якості;

- емержентність незвідність, що характеризує, властивості окремих 
елементів до властивостей всієї системи в цілому, що обумовлює наявність 
нових агрегованих властивостей;

- твердість, що визначає регламентацію зміни параметрів за заданий 
проміжок часу, вплив на функціонування системи об'єктивних законів 
і суб'єктивних думок;
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- надійність, що характеризує забезпечення безвідмовності дії системи 
управління в НС і економічного механізму забезпечення попередження НС 
і подолання їх наслідків, довговічність;

- проектних значень параметрів у період запланованого часу, стійке 
фінансове й матеріально-технічне забезпечення;

- безпека, що означає можливість функціонування без нанесення шкоди 
населенню й персоналу що брати участь у локалізації й ліквідації НС;

- невизначеність інформаційного забезпечення – імовірнісний характер 
стратегічних, тактичних, оперативних і локальних процесів, параметри яких 
впливають на досягнення цілей системи [];

- взаємозв'язок із зовнішнім середовищем, що є відбиттям залежності 
від фінансування й матеріально-технічного забезпечення із зовнішніх джерел;

- відкритість, що визначає залежність системи функціонування в НС 
від інших систем.

В числі основних системотворчих факторів функціонування в умовах НС, 
які важливо враховувати при розробці методології формування й функціонування
економічного механізму державного управління забезпечення попередження 
НС і подолання їх наслідків в екстремальних умовах, виступають наступні:

- цільові – всі, що перебувають і залучаються для здійснення робіт 
з локалізації й ліквідації наслідків НС підприємства працюють для досягнення 
єдиної мети з урахуванням використання синергетичного ефекту[2];

- тимчасові – функціонування в період НС має поетапний характер, 
реалізовані заходи при цьому жорстко пов'язані за часом. Важливим завданням 
функціонування в НС є вихід з неї в гранично стислий термін;

- просторові, що означають територіальну приуроченість НС із 
врахуванням впливу вражаючих факторів на весь комплекс об'єктів 
розташованих на даній території. Це обумовлює необхідність проведення робіт 
на комплексній основі по відношенню до значної кількості різноманітних 
об'єктів;

- політичні – забезпечення всебічної підтримки з боку органів управління 
найвищого рівня й громадськості. Недопущення політичних спекуляцій 
на основі НС;

- фінансові - забезпечення централізованого контролю на формуванням 
і використанням фінансових ресурсів на реалізацію СНАВР і відбудовних робіт;

- правові – чітке розмежування повноважень між управлінськими 
органами й учасниками робіт з локалізації й ліквідації наслідків НС. Підтримка 
дисципліни й правопорядку в зоні НС;

- технічні, що означають централізоване управління технічними засобами 
з метою їх розподілу й зосередження для вирішення найбільш важливих 
завдань;

- ретроспективні – поширення й використання минулого досвіду й раніше 
придбаних навичок для вирішення виникаючих проблем;

- функціональні – чіткий розподіл функцій, обов’ язків і відповідальності 
між учасниками робіт з ліквідації наслідків НС;
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- організаційні - безперервне управління й координація робіт, здійснення 
систематичного контролю над їх строками виконання, якістю й обсягами;

- зв’язковообмінні - здійснення систематичного прямого і зворотнього 
зв'язку між органами управління й нижчестоящими структурами по всіх 
виникаючих питаннях [3].

Облік системотворчих факторів при організації функціонування в період 
НС важливий для виявлення основних аспектів і характеру управлінського 
впливу на об'єкти управління.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ 
НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИКОРИСТАННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЛЯ НАДАННЯ ЦИФРОВИХ 

ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
На нашу думку, специфіка формування та прояви політичної участі 

на рівні місцевого самоврядування зазнають докорінної правової, соціально-
економічної та суспільно-політичної трансформації. Зумовлено це, зокрема, 
тим, що необхідність успішної модернізації усіх сфер життя України потребує 
оновлення суспільно-політичної моделі розвитку, перетворення громадян 
на впливових суб’єктів трансформацій завдяки розширенню можливостей 
участі громадськості у формуванні державної політики та її реалізації через 
різноманітні форми публічної громадської активності та самоорганізації, 
забезпечення представництва інтересів громадян в органах державної влади 
та органах місцевого самоврядування[6, с. 167].
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Однією з головних умов формування і функціонування громадянського 
суспільства є специфічна якість особистості кожного громадянина – громадянська
активність, яка включає показники громадянськості, громадянської позиції 
та виступає головним стрижнем, який визначає цінність і цілісність особистості 
[3, с. 85].

Участь громадськості постає процесом, що відбувається в межах громади 
і полягає в організації громадян та їх цілей через діяльність недержавних 
організацій з метою здійснення впливу на процес прийняття рішень. У свою 
чергу, політична участь на локальному рівні розглядається як залучення членів 
певної соціально-політичної спільноти до процесу політико-владних відносин, 
вплив місцевої громади на перебіг соціально-політичних процесів на її 
території та на формування владних політичних структур місцевого 
самоврядування.

Одночасно варто вказати, що в Україні спостерігається досить низький 
рівень участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, що, серед 
іншого, зумовлено, як необізнаністю переважної більшості громадян зі своїми 
правами в цій сфері чи практичною відсутністю можливістю брати участь 
у вирішенні місцевих справ через недостатній рівень правовою забезпечення 
механізму реалізації права на місцеве самоврядування, але також недостатнім 
досвід муніципальної діяльності членів територіальної громади, виходячи 
з попереднього негативного досвіду радянського минулого.

Одним із головних завдань модернізації України є максимальне 
наближення державного управління до кожної людини, залучення до процесу 
ухвалення відповідних рішень якомога більшої кількості суспільно активних 
громадян, адже реальна демократія неможлива без вільного доступу населення 
до процесу формування та реалізації публічної політики, постійного й пильного 
громадського контролю за функціонуванням органів державної влади та місцевого
самоврядування[1, с. 75].

Окремо варто наголосити на ролі інститутів громадянського суспільства 
в процесі формування ефективної системи місцевого самоврядування та 
інструментів реального політичного впливу активних місцевих мешканців 
на формування об’єднаних територіальних громад.

Невід’ємним елементом української державності має стати розвинене та 
дієздатне місцеве самоврядування, яке спирається не тільки на організаційно-
правову, функціональну та фінансово-економічну самостійність, підтримку та 
гарантування з боку держави, але й на ініціативу населення. Покращання 
надання муніципальних адміністративних послуг є однією з центральних потреб
удосконалення управлінської діяльності органів місцевого самоврядування [5]. 
У процесі реформування місцевого самоврядування повинні, серед іншого, 
бути визначені конкретні напрями та механізми, які забезпечать ефективність 
політичної участі, зокрема через доступ до цифрових адміністративних послуг.

Аналізуючи досвід держав-членів ЄС у досліджуваній сфері, варто 
зазначити, що надання адміністративних послуг в електронній формі зазвичай 
відбувається через єдині он-лайн сервіси, на яких зібрана велика кількість 
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популярних електронних послуг як для громадян, такі для бізнесу. Надання 
електронних послуг на загальнодержавному рівні за допомогою єдиного 
веб-порталу сприяє підвищенню зручності пошуку необхідної послуги 
й уніфікації вимог для отримання подібних послуг, незалежно від органу 
державної влади, який надає ці послуги. Однак на локальному рівні органи 
місцевого самоврядування створюють можливості щодо надання додаткових 
адміністративних послуг, що належать до їхньої компетенції і здійснюється 
з урахуванням місцевих особливостей і потреб [8, с. 136].

Основним завданням проведення адміністративної реформи в Україні 
є створення ефективних, відповідальних, відкритих інститутів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, інституційно-правове функціонування яких має 
бути орієнтоване на «створення і підтримку повноцінного життєвого 
середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних 
послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів 
громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження 
інтересів держави та територіальних громад» [7].

Територіальні громади належать до недержавних самоврядних утворень, 
що є органами місцевого самоврядування. Вони, з одного боку, не є державними
органами, а з іншого-їх не можна повністю віднести і до недержавних органів 
та організацій, оскільки перші реалізують публічно-владні функції (як відомо, 
місцеве самоврядування розглядається, поряд з державною владою, однією 
з форм публічної влади) [4, с. 80].

Залучення до активного діалогу значної кількості членів громади 
незалежно від політичних уподобань може сприяти зростанню довіри до влади, 
встановленню партнерських взаємовідносин між суб’єктами громади (влада 
й бізнес, влада та громадські організації, влада та окремий громадянин), 
що сприятиме зростанню соціального капіталу, формуванню солідарної 
відповідальності за стан суспільного розвитку[6, с. 170] .

Досвід розвинутих європейських країн показує, що місцеві громади 
виступають основним чинником успішного соціально-економічного розвитку 
держави. Серед інших, самодостатність територіальних громад можна 
визначити за таким показником як забезпечення надання якісних 
адміністративних компетентнісних послуг [2, с. 17].

Таким чином, можна говорити про взаємозв’язок активізації політичної 
участі громадян в процесі формування об’єднаних територіальних громад із 
спектром, доступністю та якістю електронних публічних послуг, які вони 
можуть отримати на локальному рівні.
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ДЕРЖАВНА ДІАГНОСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗАГРОЗ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Зокрема, під загрозами соціально-економічній безпеці слід розуміти 
явища та процеси, що чинять негативний вплив на економіку країни, зачіпають 
інтереси особистості, суспільства і держави. У процесі аналізу реальних 
процесів соціально-економічного життя можна виділити наступні складові 
соціально-економічної безпеки: 

- економічну незалежність; 
- стійкість і стабільність національної економіки; 
- здатність до саморозвитку і прогресу [1; 5].

Зокрема, до загроз соціально-економічній безпеці України слід віднести 
такі: 

- деградація і виснаження природно-ресурсного потенціалу;
- руйнування виробничо-технічного потенціалу; 
- дестабілізація фінансової бази країни; 
- зниження трудового та інтелектуального потенціалу; 
- неадекватність нормативно-законодавчої бази; 
- зниження управлінської та виконавчої дисципліни; 
- порушення міжрегіональних фінансових потоків; 
- втрата збутових ринків внаслідок порушення в системі транспортно-

комунікативного та інфраструктурного забезпечення; 
- погіршення економічного стану навколишнього середовища;
- зниження рівня життя населення; 
- зростання безробіття й ослаблення трудової мотивації; 
- криміналізація суспільства та економічної діяльності; 
- загострення міжетнічних, міжконфесійних та інших подібних протиріч [2; 4].

При цьому доцільно розглянути найбільш небезпечні загрози економічній 
безпеці на сучасному етапі розвитку економіки України. Так, повна залежність 
від розвитку світового ринку і його динаміки значно знижує економічну 
безпеку України. Національна економіка обумовлюється станом міжнародних 
ринків металургійної продукції, енергоносіїв та хімічної промисловості. 

Таким чином, на даному етапі розвитку України економічна безпека 
забезпечується на недостатньому рівні і поліпшення поточного стану вимагає 
постійного контролю та активної політики держави щодо протидії як 
зовнішнім, так і внутрішнім загрозам. Забезпечення національних інтересів 
стосовно питання економічної безпеки є найважливішою функцією держави, 
реалізація якої неможлива без постійного моніторингу рівня економічної 
безпеки і системи механізмів саморегулювання і регулювання (державних 
органів та інститутів ринку) [3].
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При цьому необхідно враховувати, що рівень економічної безпеки в 
кожен конкретний момент часу залежить від стану зазначених складових 
економічної безпеки.

Література
1. Белоусова І. А. Управлінський облік – інформаційна складова системи 

економічної безпеки підприємства : монографія / І. А. Белоусова. – К. : 
Дорадо- Друк, 2010. – 432 с.

2. Живко З. Б. Соціально-економічна безпека: навч. посіб. для самост. вивч. 
дисц. / З. Б. Живко, М. Л. Керницька. – Львів : Ліга-Прес, 2008. – 345 с.

3. Ляшенко О. М. Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства 
як функція сучасного менеджменту / О. М. Ляшенко, В. Л. Безбожний // 
Наукові праці Донецького національного технічного університету : зб. наук. 
праць. – 2008. − Вип. 33-1 (128). – С. 66–72. – (Серія: економічна).

4. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. / І. П. Отенко, 
Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 256 с.

5. Соціально-економічна безпека : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, 
В. М. Кузьомко, Н. І. Норіцина та ін. ; за заг. та наук. ред. Г. О. ІІІвиданенко. −
К. : КНЕУ, 2011. – 511 с.

Карпенко О.В.,
доктор наук з державного управління,

завідувач кафедри інформаційної політики 
та цифрових технологій Національної академії 

державного управління при Президентові України
Савченко Н.В.,

кандидат наук з державного управління,
старший науковий співробітник,

докторант кафедри інформаційної політики 
та цифрових технологій Національної академії 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СВІТОВИХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Сучасне суспільство стає все більш залежним від цифрових технологій, 
відбувається «цифровий перехід» від систем і процесів індустріальної 
економіки і інформаційного суспільства до «цифрової» економіки та «цифрового»
суспільства. Така трансформація приводить до появи нових, унікальних систем 
і процесів, що становлять їх нову ціннісну сутність.

У вітчизняних наукових працях тема цифровізації діяльності органів 
публічної влади залишається не розкритою, на відміну від проблематики вже 
впровадженої в Україні концепції «електронного урядування» на базі 
технологій інформатизації державного управління, які й понині продовжують 
реалізовувати окремі науковці, намагаючись навіть реанімувати застарілі 
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нормативно-правові акти (як, наприклад, Національну програму інформатизації, 
ухвалену Верховною Радою України ще в 1998 р.), нехтуючи світовими 
тенденціями технологічного розвитку та актуальністю цифрових трансформацій
сучасних суспільних відносин. В Україні відбувається подальший розвиток 
концепту електронного урядування, однак він все більше набуває ознак 
проміжного етапу між інформатизацію державного управління та цифровізацією
публічного врядування.

Цифрове врядування стане наступним етапом еволюційного 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів 
публічної влади («інформатизація державного управління»  «електронне 
урядування»  «цифровізація публічного врядування» «цифрове врядування»).

Для формування понятійно-категоріального апарату сфери цифрового 
врядування в Україні, визначимо перелік базових термінів, якими на нашу 
думку є: «Біткойн», «Блокчейн», «Ера цифрових технологій», «Інтернет речей», 
«Корпоративна цифрова мережа», «Стартап», «Смарт технології публічного 
врядування», «Цифровізація», «Цифровізація публічного врядування», «Цифрові
технології», «Цифрові стратегії», «Цифрова економіка», «Цифрова демократія», 
«Цифрове (управління) врядування», «Цифрові ініціативи», «Цифрове 
(перетворення) трансофрмація», «Цифрова архітектура», «Цифрова диктатура», 
«Цифрова ідентифікація», «Цифрова інфраструктура», «Цифрові платформи», 
«Цифрові системи», «Цифрові технології надання послуг», «Цифровізація 
за замовченням», «Цифрова довіра», «Цифрова компетентність», «Цифрова 
культура», «Цифровий захист документів», «Цифровий ключ», «Цифровий 
офіс», «Цифрові зручності», «Цифрові компетенції», «Цифрові права», 
«Цифрове робоче місце».

З метою вироблення Національної стратегії цифрового врядування 
актуальним є вивчення досвіду країн ЄС та аналізу доцільності його 
застосування для побудови в Україні цифрової сервісної держави. Основним 
діючим документом з розвитку цифровізації Європейського Союзу є ініціатива 
Європейської Комісії "Цифровий порядок денний для Європи" (Digital agenda 
for Europe) [1] – один з семи базових напрямів ("флагманських ініціатив") 
реалізації Стратегії «Європа 2020», ухвалених Європейською Радою у березні 
2010 р.. Цифрова стратегія (ініціатива) спрямована забезпечити громадянам ЄС 
економічні та соціальні вигоди від єдиного цифрового ринку використання 
інтероперабельних комплексних інформаційних рішень на основі цифрових 
технологій (приладів, програмних продуктів, додатків тощо). Успішна 
реалізація Цифрового порядку денного стимулює інновації, економічне 
зростання та покращує рівень життя населення країн ЄС. Більшість країн 
європейської спільноти розглядають його як рамковий й приймають 
короткострокові і середньострокові Національні програми цифровізації, 
визначаючи стратегічні пріоритети та індикатори (індекси) досягнення 
поставлених цілей (Digital Economyand Society Index, Networked Readiness 
Index, Global Innovation Index тощо).
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Швейцарський економіст Клаус Шваб у своєму досліджені "The Fourth 
Industrial Revolution" (2016 р.) зазначає, що цифрові технології, які базуються 
на комп’ютерних системах, програмному забезпеченні та мережах, не є новими, 
але в порівнянні з третьою індустріальною революцією стають все більш 
досконалими та інтегрованими і, як наслідок, трансформують суспільство 
та світову економіку, створюючи світ «розумних речей» та штучний інтелект 
управління. Однак четверта індустріальна революція полягає не лише 
у використанні інтернету та smart-технологій чи систем, її масштаби значно 
ширші, починаючи від кодування генів до нанотехнологій, від відновлення 
джерел енергії до квантових обчислень [2, c. 12].

Вибір інструментарію реалізації сервісно-орієнтованої політики держав 
обумовлюється тенденціями розвитку цифрових технологій, роботизації, 
штучного інтелекту тощо. Сучасні цифрові сервіси, які можуть застосовуватись 
у наданні державних послуг, створюють можливості для ефективної 
комунікації надавачів та отримувачів послуг, підвищення якості та доступності 
послуг. 

Уряди розвинених країни все більше уваги приділяють цій проблемі. Так, 
у Великобританії урядова установа, що формує політику у сфері цифрового 
розвитку Government Digital Service (аналог Державного агентства з питань 
електронного урядування України) та розробляє єдину платформу з надання 
державних послуг громадянам країни [4] розробила стандарти цифровізації 
державних послуг у вигляді вимог до порядку створення електронних 
державних сервісів, включаючи оцінювання їх необхідності, супровід 
отримання різними категоріями населення тощо. Однією з ключових вимог до 
цифрових державних сервісів визначено розуміння потреб користувачів, 
постійне дослідження їх потреб, а також дотримання безпеки та приватності 
тощо.

Країни-лідери цифрового розвитку визначають серед завдань уряду 
особливе місце питанням захисту громадян, побудові національних систем 
перепідготовки, навчання протягом всієї кар’єри [3].

Отже, уряди європейських країн вдаються до реалізації на практиці 
різноманітних механізмів «цифрового розвитку». Інноваційний "прорив" 
в умовах розвитку глобалізованого цифрового суспільства можливий лише 
за умов вибору оптимального інструментарію реалізації сервісно-орієнтованої 
державної політики. 

Глобалізаційні та інтеграційні процеси, стрімка цифровізація різних сфер 
життєдіяльності суспільства ставлять на порядок денний ключовим питанням 
потребу напрацювання нових підходів до формування та реалізації державної 
політики, здатної забезпечувати розвиток країн у глобалізованому цифровому 
світі, гарантувати захист її громадян, їх безпечне майбутнє в умовах швидкого 
розвитку нових технологій.
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ЕТИКЕТНІ НОРМИ ЯК ЗАСОБИ ВИРАЗУ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ДІАЛОГУ

Ціннісна детермінація процесів управління потребує уточнення 
структурних компонентів управлінської культури, «оновлення» існуючих вже 
форм ділової комунікації та відповідних етикетних норм управлінського 
спілкування. 

Сьогодні пріоритетне місце у розумінні можливостей сучасного 
управлінця та його поведінки в межах професійної діяльності посідають 
людинознавчі знання. При формуванні нового сучасного статусу керівника 
виникає потреба «радикальної переорієнтації на гуманістичну домінанту, 
на пошук шляхів розширення об’єктивної суперечності між технократизмом 
і гуманізмом» [1, с. 12].

Так, етичні норми активно досліджуються в системі методів публічного 
управління та адміністрування як окремий вид морально-етичних, поруч 
з методами правового регулювання, організаційно-розпорядчими, економічно-
господарськими, соціально-політичними та соціально-психологічними. 
(М. А. Ажажа, Н. Г. Діденко).

Набуття системою управління публічного характеру, тобто трансформація
змін у бік публічного управління безперечно акцентує увагу науковців 
на посиленні ролі етикетних форм як регулюючого фактору (В. Колтун, 
М. Нинюк, С. Сєрьогіна).

http://eur-lex.europa.eu/legal
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/theresa-may-davos-
https://www.gov.uk
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Однак, варто зазначити, що практично поза колом наукового інтересу 
залишається питання впливу нових інформаційних технологій, зокрема 
глобальних інформаційних мереж, на виникнення нових етикетних форм 
в управлінському спілкуванні. Оскільки з’являються нові форми
комунікативної діяльності державного службовця, які сприяють оперативності 
у взаємодії, то цілком логічною є поява й нових етикетних форм. 

Загальновідомою є етимологія походження поняття етикет – від 
фр. Étiquette – що в перекладі означає етикетка, напис. Це система норм 
і правил, які відображають уявлення про гідну поведінку людей у суспільстві. 
Цілком логічною є зміна цієї системи прописних правил в історичному 
контексті, оскільки розуміння гідної поведінки у суспільстві, наприклад,
ХІХ–ХХ ст. різні, окрім того накладається і характер суспільно-політичної 
системи. 

Запропонуємо свій варіант визначення етикету управлінської діяльності –
це правила і норми, які відображають уявлення про гідну поведінку і ввічливість
державного службовця в процесі здійснення управлінської діяльності. Його 
основу складають моральні цінності державного службовця та розроблені 
суспільством правила співіснування людей, які забезпечують умови для 
ефективної управлінської діяльності.

Важливим питанням, на наш погляд, є критика в управлінській 
діяльності, оскільки при великих сподіваннях на зрушення в бік інноваційних 
змін, вона виступає активним знаряддям перетворень. Враховуючи попередні 
історичні традиції державного управління за радянських часів, коли критика 
застосовувалася вкрай рідко, то цілком пояснюється той факт, що потрібні 
відповідні знання і вміння ефективно застосовувати критику в управлінні. 

Сформулюємо етикетні принципи висловлення критики таким чином: 
своєчасно, конкретно, ввічливо. До етикетних принципів сприйняття критики 
віднесемо такі: ввічливо, адекватно, позитивно. Така послідовність 
представлена не випадково, адже ввічлива налаштованість на сприйняття 
дозволить адекватно сприйняти і винести позитивний зміст.

Вчені розглядають управлінський етикет не тільки як особливу форму 
управлінської поведінки, але й як специфічну комунікативну систему. З появою 
нових інформаційних технологій, глобальних інформаційних мереж 
з’являються нові етикетні норми управлінського спілкування. Однак, слід 
зазначити, що вони не стали поки що предметом широкого наукового дискурсу. 
Можливо, це пов’язано з тим, як зазначає тернопільській колега Роман 
Оксентюк, що дослідження «потреб розвитку засобів масової комунікації 
з використанням Інтернету поки що тільки формується в якості окремої галузі 
знання в рамках управлінської діяльності». [2].

Сучасне управлінське спілкування активно відбувається і з залученням 
Internet-технологій, зокрема активно впроваджуються в управлінську практику 
вебінари – це онлайн-зустріч, онлайн-семінар, веб-конференція, або онлайн-
презентація, учасники якої, користуючись Інтеренет-простором з власного 
робочого місця можуть встановити інтерактивний комунікаційний зв'язок 
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з іншими колегами. На які етикетні норми поведінки при таких формах 
управлінського спілкування доцільно орієнтуватися? 

В науковий обіг не так давно ввійшов новий термін-неологізм нетикет 
(або мережевий етикет). Семантика пояснює походження терміну від злиття 
похідних netiqutte – від англ. net – мережа та франц. etiqutte – етикет. Нетикет 
містить правила «поведінки» і спілкування у віртуальному просторі [3, с. 57]. 
Зазначимо, що мережевий етикет вже структурований. Зокрема, це:

- правила етикету для електронного листування;
- правила для інтернет-конференцій;
- правила для спілкування у чаті;
- правила для Web-сторінок.

Ділові люди вбачають в Інтернеті потужний засіб вирішення ділових 
проблем, ефективний інструмент ведення бізнесу. Так і державні службовці, 
управлінці мають орієнтуватися на Інтернет як на знаряддя ділової комунікації 
всередині організації, її розвитку, комунікації з клієнтами і партнерами, 
моніторингу інформації для вирішення поточних завдань, підвищення 
професійної компетентності. 

Таким чином, впровадження механізмів етикету в управлінську діяльність 
має бути на постійній основі, оскільки нинішній рівень управлінської культури 
має невисокий рівень, про що свідчать публічні виступи державних урядовців, 
депутатів, зафіксовані ЗМІ. Впровадження етикету в управлінську діяльність 
можна здійснювати через проведення відповідних навчальних тренінгів 
з наданням відповідного сертифікат; такий сертифікат може бути як вимога при 
влаштуванні на державну службу.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Децентралізація влади – передача політичних, адміністративних 

повноважень від державних органів влади органам місцевого самоврядування. 
Передача повноважень супроводжується передачею необхідних ресурсів для 
виконання цих повноважень та встановленням державного контролю 
за законністю актів місцевого самоврядування [1]. Важливим і відповідальним 
етапом при передачі низки повноважень від центрального до регіонального 
рівнів є потреба в інформаційному забезпеченні на засадах соціально 
відповідального, економічно доцільного та екологічного припустимого 
природокористування [2]. Однак поза увагою не можна залишити природні 
ресурси, які часто залишаються на території однієї територіальної одиниці 
й використовуються декількома суміжними. Такі питання потребують 
врегулювання та диференційованого підходу до розподілу повноважень між 
громадами.

Зміни до Конституції щодо утворення об’єднаних територіальних громад 
перш за все мали вирішити питання утворення виконавчих органів обласних 
та районних рад, реорганізації місцевих державних адміністрацій в органи 
контрольно-наглядового типу, дати чітке визначення адміністративно-
територіальної одиниці – громади.

Зусиллями вітчизняних фахівців, практиків, науковців, експертів проект 
змін до Конституції було розроблено та передано на широке публічне 
обговорення. Важливо, що запропоновані зміни були підтримані суспільством 
та отримали високу оцінку Венеційської Комісії [1].

Світові тенденції спрямовані на розвиток системи органічного 
землекористування та вирішення задачі Програми ООН з навколишнього 
середовища (ЮНЕП) щодо реалізації Глобального зеленого курсу в Україні, 
спрямованого на екологічно чистий та стабільний розвиток, створення 
відповідної інфраструктури в адміністративно-господарському секторі 
економіки. Такі підходи базуються на синергії і методологічних принципах: 
економіки природокористування, інформаційних технологій в житлово-
комунальному секторі, імплементації світового досвіду для України й сприяння 
конкурентноздатності національної економіки [2].

Для забезпечення об’єктивності економічної оцінки природно-ресурсного 
потенціалу регіону (громади) та якості земельних ресурсів для 
сільськогосподарського виробництва виникає потреба в інформатизації. 

Майже 700 ОТГ, більше 173 млрд грн власних доходів у місцевих 
бюджетах, секторальні зміни – оновлений моніторинг децентралізації 
Мінрегіону [1]. За даними моніторингу, в Україні створено 692 об’єднаних 
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територіальних громад, які об’єднали 3247 місцевих рад – майже третина 
від загальної кількості сільських, селищних міських рад, які функціонували 
до початку процесу об’єднання.

В об’єднаних громадах мешкає вже близько 6 млн жителів. Середня 
чисельність мешканців ОТГ – 8760 осіб [1].

В Україні 15 районів, повністю «накритих» об’єднаними громадами. 
У 111 районах до ОТГ входить більша частина територій. 199 районів, 
а це майже половина від загальної кількості, мають у своєму складі хоча б одну 
ОТГ [1].

Досить часто із питанням утворення нових територіальних об’єднань 
виникають непорозуміння щодо земельних угідь, природніх та штучних 
водойм, тощо, при визначенні адміністративних меж. Тому протягом останніх 
двох років проблеми, пов’язані з поширенням в Україні органічного 
землеробства набувають особливої актуальності. 

Останнім часом кількість питної води зменшується, а проблема з її очищення
та підготовки стає дедалі складнішою і болючішою. Якість природних вод 
в джерелах водопостачання не завжди відповідає нормативним вимогам. 
Залежно від типу джерела водопостачання та забруднень, що присутні 
у воді, підбираються технології, а відповідно методи та споруди для 
водопідготовки [3–4].

Населення України використовує воду з поверхневих та підземних 
джерел. Здебільшого пріоритет мають підземні джерела, оскільки вартість 
очистки природних підземних вод нижча ніж поверхневих. Разом з тим, 
підземна вода також містить ряд сполук, які потрібно вилучити перед тим, 
як подати її споживачеві. Мода може містить сірководень, вуглекислоту, 
марганець, сульфіти, залізо та інші речовини, які спричинюють її забруднення 
[3–6]. Розчинене залізо, концентрація якого перевищує 0,2 мг/дм3, спричинює 
захворювання крові, печінки, алергійні реакції, загальну слабкість організму. 
Крім того, надмірні концентрації заліза надають воді буруватого забарвлення, 
неприємного металічного присмаку, викликають заростання водопровідних 
труб та арматури.

На основі теоретичних вишукувань та експериментальних досліджень 
на водних об’єктах необхідно обгрунтувати комплекс технологічних та 
технічних рішень підготовки природніх вод для об’єднаних територіальних 
громад в умовах децентралізації з врахуванням європейського досвіду [7]. 

У рамках Програми «U-LEAD з Європою» розпочався перший раунд 
відбору учасників Фази Впровадження напряму з покращення якості надання 
послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою». Учасники Програми 
отримують допомогу на створення або модернізацію центрів надання послуг 
в громадах.

Пріоритетним завданням Програми залишається підтримка створення 
ЦНАП в ОТГ та в громадах, які перебувають у процесі об’єднання. Долучитися 
до участі можуть й територіальні громади сіл, селищ та міст з кількістю 
мешканців від 5 до 50 тисяч. Також є опція спільної заявки [1].
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Фаза Впровадження реалізовується протягом чотирьох раундів, в рамках 
кожного Програма співпрацюватиме приблизно з 150 громадами. У першому 
раунді можуть брати участь представники органів місцевого самоврядування 
з 22 областей України [1]. Усі раунди включають як інформаційну, так 
і матеріальну допомогу громадам, що утворюються.

Слід відмітити, що програмою «U-LEAD з Європою» крім адміністративних
питань піднімаються й житлово-комунальні, зокрема і питання якісного 
водопостачання та відведення стоків, попередження ризиків забруднення 
джерел водовостачання, покращення екологічної ситуації загалом.

Отже, досить важливою національною проблемою є забезпечення жителів 
об’єднаних територіальних громад якісною водою, шляхом розроблення 
і обґрунтування технічних та експлуатаційних заходів із зменшення 
собівартості її очищення, реконструкції старих водоочисних комплексів 
шляхом влаштування нового сучасного обладнання стає вкрай актуальним 
питанням сьогодення. 
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ МОЛОДІЖНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 
ЯК ОДНОГО З ВАЖЛИВИХ ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ

Державна політика кожної країни передбачає комплекс заходів 
спрямованих на досягнення певних завдань, що повинні забезпечити розвиток 
економіки, соціальний захист, гідну якість життя населення тощо. В цьому 
контексті, проблеми молодіжної зайнятості мають розглядатися як пріоритетні, 
тому що саме молодь є майбутнім країни, від якості стартових умов якої буде 
залежати подальший розвиток всього суспільства.

Молодь – це окрема соціально-демографічна група, яка відрізняється 
за сукупністю вікових характеристик, особливістю соціального становища 
та обумовлених тим чи іншим набором соціально-психологічних якостей, 
що визначаються суспільним ладом, культурою, закономірностями соціалізації, 
вихованням в умовах певного суспільства [1]. Молоддю в нашій державі 
вважаються особи віком від 15 до 34 років. Сьогодні в країні їх приблизно 
12 млн. осіб. Необхідно відзначити, що серед основних життєвих пріоритетів 
цієї значної категорії населення, це питання, пов’язані з роботою, її пошуком 
та досягненням кар’єрного росту [2]. 

Молодь, яка не може себе реалізувати на вітчизняному ринку праці, 
шукає таких можливостей в інших країнах. При цьому варте зазначити, 
що переважна кількість молодих «заробітчан» набагато швидше адаптується 
за кордоном і не має намірів повертатися на батьківщину на відміну від 
старших поколінь. Отже в подальшому діти української молоді будуть 
народжуватися не в Україні, а населення нашої країни буде невпинно 
скорочуватися. На жаль, державна статистична звітність відображає масштаби 
переміщень лише певної категорії мігрантів – тих, хто виїжджає на заробітки 
на офіційній основі, тому за різними даними кількість «заробітчан» коливається 
від 3 до 7 млн. осіб. 

Недостатній рівень державних гарантій щодо надання першого робочого 
місця, невідповідність рівня та якості отриманої освіти сучасним професійним 
вимогам, відсутність практичного досвіду роботи, необґрунтовано завищені 
запити молоді та їх невідповідність пропозиціям роботодавців посилюють 
напруження на ринку праці та призводить до безробіття серед молоді. 

З одного боку, молоді спеціалісти, як окрема соціальна група, мають 
певні соціальні переваги: вони, як правило, більш освічені, володіють новими 
професіями і технологіями, є носіями нового способу життя та мислення.
Молодий вік таких спеціалістів сприяє високій ініціативності, мобільності, 
відкритості, готовності до змін та пошуку роботи. Вони володіють навичками, 
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які можуть сприяти процвітанню громад та зміцненню держав, а також пошуку 
можливостей для самоврядування й активного громадянства. 

З іншого боку, молодь характеризуються наявністю у неї типових 
загальних соціальних проблем, які пов’язані з «життєвим стартом» -
отриманням освіти, початком трудової діяльності, проблемами професійного 
росту. Для молоді участь в економічній діяльності є значущим фактором 
соціокультурного та професійного становлення. Але молодим спеціалістам, 
як правило, не вистачає професійної підготовки та відповідного трудового 
досвіду, щоб бути конкурентоспроможними на ринку праці. Саме ця
особливість молодих спеціалістів як соціальної групи спричинює їх соціальну 
вразливість.

Взагалі ж молоді люди, які наразі здобувають професійну освіту, 
по-різному оцінюють свої можливості щодо отримання підходящої роботи 
після закінчення навчання: кожен дев’ятий з опитаних вважає, що зможе доволі 
легко знайти роботу, 36 % усвідомлюють, що у пошуку роботи на них чекають 
певні труднощі, однак все ж оптимістично оцінюють свої можливості її знайти, 
а от 37 % опитаних вважають, що знайти підходящу роботу після закінчення 
навчання їм буде вельми складно або й практично неможливо. А от у чому 
молоді люди доволі одностайні, так це у стратегіях працевлаштування після 
здобуття професійної освіти. Майже половина (48 %) опитаної студентської 
молоді визнала, що у вирішенні питань свого працевлаштування насамперед 
розраховує на допомогу своїх батьків або інших родичів. Водночас третина 
опитаних заявила, що у вирішенні цього питання розраховує лише на себе.
Кожен десятий покладається на допомогу друзів або знайомих. Показово, що 
на сприяння навчального закладу у працевлаштуванні розраховують лише 5 %, 
а на служби зайнятості - ще менше (лише 2 %) [3].

Основним показником, що характеризує зайнятість на ринку праці, 
є рівень безробіття, який серед молоді віком 15–29 років в Україні у 2017 р.
складав біля 30 % порівняно з 10 % серед усього населення [4].

Недостатня зайнятість молоді обумовлена низкою причин: 
невідповідністю між попитом і пропозицією праці, низькою адаптованістю
молоді на ринку праці, відсутністю досвіду роботи, підвищеними вимогами 
щодо працевлаштування (престижу, заробітку), до змісту, характеру та умов 
праці.

На сьогоднішній момент проблема працевлаштування молоді полягає 
не тільки у відсутності робочих місць, нездатності держави, роботодавців 
і самих молодих спеціалістів знайти спільну мову.

Динаміка рівня та масштабів молодіжної зайнятості також пов’язана 
з особливостями демографічної ситуації. Так, вже наразі та принаймні протягом 
найближчого десятиліття в Україні чисельність тих, хто вступає до працездатного
віку, буде меншою за чисельність осіб, які виходять із нього, але не дивлячись 
на це, молодь залишається однією з найбільш уразливих верст населення 
на ринку зайнятості. Їй завжди важче ніж представникам дорослої робочої сили 
влаштуватися на роботу, а у випадках реорганізації та економічних складнощів 
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на виробництві вона першою потрапляє під скорочення. Таким чином, вже 
сьогодні необхідно зробити все можливе для збереження соціального балансу 
та не допустити масового відтоку молоді за межі країни. Бажано щоб молодь 
працювала на економіку власної країни, а не ставала рушійною силою, 
наприклад, Польщі, як це відбувається сьогодні.

Але до цього часу ці процеси лише поглиблюються. За даними Державної 
служби статистики України, кількість економічно активного населення віком 
від 15 до 34 років протягом 2006–2015 рр. зменшилася на 21,6 %. При цьому 
саме молодь складає значну частку усього економічно активного населення 
(38-39 %). Кількість економічно активного населення молодого віку також 
зменшується на тлі загальної тенденції скорочення кількості економічно 
активного населення. Все це вимагає термінових дій на рівні держави, регіонів, 
громад.

У сучасних умовах необхідно активізувати процеси підтримки ініціатив 
молоді щодо професійної підготовки та працевлаштування, заохочення її до 
активного пошуку роботи й отримання спеціальності або професій, які 
користується попитом на ринку праці. Тому основними напрямами державної 
політики боротьби з безробіттям серед молоді повинні стати наступні заходи: 
оптимізація зайнятості, сприяння залученню інвестицій для відродження 
та підтримки промисловості країни і створення нових високооплачуваних 
робочих місць, розвиток молодіжного підприємництва, сприяння посиленню 
здатності молодих працівників до адаптації, збільшення можливостей для 
стажування та поєднання навчання і роботи, забезпечення рівних можливостей 
на ринку праці, підвищення фінансової та правової грамотності, модернізації 
державних центрів зайнятості, дотації підприємцям, що зобов’язуються 
підтримувати певний рівень зайнятості серед молодих спеціалістів.

Необхідно розуміти, що соціально-економічні наслідки молодіжного 
безробіття є більш складними та глибокими, ніж у безробіття дорослого 
населення. Зазвичай, розглядаючи наслідки безробіття у першу чергу 
дослідники акцентують увагу на економічний бік цієї проблеми. Дійсно, 
наслідком безробіття є скорочення обсягів виробництва, а, відповідно, 
зменшення реального ВВП та зниження рівня життя населення. Але, крім 
економічних, безробіття має дуже суттєві негативні соціальні наслідки. 
Безробіття серед молодого населення призводить до: поглиблення бідності 
та зубожіння бюджетів молодих сімей (як наслідок – збільшення розлучень, 
абортів, зниження народжуваності, збільшення кількості безпритульних 
і покинутих дітей, дітей); відтоку молодих фахівців до розвинутих країн; 
пошуку альтернативних форм заробітку у сфері тіньової економіки та підриву 
інтересу до освіти; посилення криміногенної ситуації в країні, втрати 
економічно активного населення та відсутності перспективи розвитку країни.
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ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
В УКРАЇНІ

Проблема публічного адміністрування надання соціальної підтримки 
різним категоріям населення, обумовлена реаліям сьогодення, а саме: 
глобальними світовими та регіональними тенденціями розвитку, державною 
соціальною стратегією українського суспільства, запитами споживачів послуг 
та ринком соціальних послуг.

Модернізація й вдосконалення системи державного і муніципального 
управління корелює з необхідністю підвищення доступності та якості послуг 
у різних сферах життєдіяльності. Насамперед, головні зусилля слід зосередити 
на сам процес надання послуг населенню, який є вагомим змістовим 
компонентом перебудови усієї системи соціальної роботи в Україні.

У той же час, зауважмо на тому, що вищевикладене ускладняється 
факторами соціально-економічними змін та тривалим воєнним конфліктом 
на сході України. Цілком закономірно виникає необхідність вивчення 
адміністрування, стандартизації та контроллінгу надання державних послуг 
у соціальній сфері як проблеми управління соціально-інноваційними змінами. 

Теорією і практикою публічного адміністрування в Україні займаються 
О. Амосов, А. Андрійко, М. Білинська, Н. Гавкалова, Т. Желюк, В. Мартиненко, 
А. Радченко, В. Толкованов, А. Колодій, Ю. Сурмін, В. Хміль та ін. 
Незважаючи на досить значний інтерес до цієї теми з боку вітчизняної наукової 
спільноти, до теперішнього часу немає єдиної думки щодо сформованої моделі 
публічного адміністрування та існують суперечності в визначеннях публічного 
врядування й публічного адміністрування. 

https://www.gfk.com/fileadmin/
www.ukrstat.gov.ua.
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Публічне адміністрування надання соціальних послуг є новим 
механізмом державного управління, який спрямований на задоволення запитів 
та очікувань громадян у сфері соціальних послуг.

Т. Желюк справедливо зазначає [1], що чіткого розмежування між 
публічним адмініструванням, службою, управлінням та державним управлінням
немає. Тому доречним у цьому контексті, заслуговують на увагу підходи 
до регламентації публічного адміністрування, викладені в Білій книзі 
європейського управління. Відповідно, публічне адміністрування забезпечує 
реалізацію публічної політики, яка є результатом переходу від політики 
відповідальності лідерів до особистої участі самих громадян і структур 
громадянського суспільства, де відповідальність бере на себе політично 
активна частина суспільства, і в силу цього відбувається виділення публічної 
політики в окрему сферу. На відміну від державної (урядової) політики, 
яка виражає спрямованість політичного керівництва всією громадою, вона 
висловлює інтереси нації, окремих секторів і регіонів, громади, груп населення, 
а отже, для її успіху особливо необхідна добровільна широка підтримка всіх 
дійових осіб, пов’язаних з цією політикою.

Отже, публічне адміністрування в нашому розумінні не тотожна 
державному управлінні., воно має більш широкий спектр дій, зокрема, подання 
в вигляді бізнес-процесу. За аналогією з підприємством державна влада на всіх 
рівнях управління повинна бути сформована таким чином, щоб забезпечити 
ефективність її здійснення, а також результативність і продуктивність. З цього 
слідує, що представники державної влади на місцях і територіальні громади 
повинні діяти так, щоб властиві їм матеріальні, фінансові та інформаційні 
ресурси, людський, інтелектуальний і соціальний капітал формувалися 
і використовувалися найбільш ефективно [1].

Публічне адміністрування (англ, «public management») – це регламентована
законами та іншими правовими актами, діяльність суб’єктів публічного 
адміністрування, що спрямована на: прийняття адміністративних рішень, 
надання адміністративних послуг та здійснення внутрішнього адміністрування 
суб'єкта публічного адміністрування.

Попередні структури публічного адміністрування зазнали значних змін 
під впливом, передусім, технологічної компоненти та втрати свого значення 
ієрархічного принципу, пов’язаного з концентрацією влади на верхівці 
бюрократичної піраміди. Зокрема, кардинальна трансформація системи 
державного управління, що відбувалася в багатьох зарубіжних країнах 
наприкінці ХІХ ст. викликала зміни в діяльності органів публічної влади: 
до виконання низки функцій, що раніше здійснювалися державою, стали 
залучатися громадські організації. Запроваджена концепція отримала назву 
нового публічного правління – державного менеджменту, де в якості головних, 
базових принципів визнаються:

- децентралізація – організація діяльності (керівництво) відбувається шляхом 
постановки завдань, а не виконанням функцій і встановлених правил;
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- результативність – акцент швидше на наслідках діяльності, ніж на процесах, 
а відтак, капітал вкладається в результати, а не в наміри;

- інтенсивна орієнтація на споживача – підвищення якості надання послуг, 
можливості вибору на конкурентній основі та посилення довіри до влади з боку 
приватного сектора і суспільства;

- досягнення змін шляхом пошуку інновацій та запровадження принципів 
бізнесу в управлінні державними справами, включаючи аутсорсинг та зовнішні 
контракти;

- зниження державних видатків, підвищення спроможності держави до розвитку
та реалізації політики, поліпшення виконання державою функцій роботодавця 
та заохочення підприємницького заробітку;

- розвиток професійної етики на державній службі [2].
На нашу думку, публічне управління – є суспільним управлінням, 

яке здійснюється через надання влади суспільству – через децентралізацію, 
і чим більше управління стає децентралізованим – тим більше воно є публічним. 
При наявності рис публічності державне управління через впровадження 
публічного адміністрування перетворюється на публічне управління.

Передусім, діяльність публічної адміністрації реалізується на практиці 
в конкретних формах і методах. Саме за допомогою форм публічного 
адміністрування практично втілюються завдання та функції публічної 
адміністрації, від їх застосовування важливою мірою залежить ефективність 
владної діяльності. 

Різноманіття завдань і функцій публічної адміністрації обумовлює 
використання різних форм її діяльності, що зазначені в законах, положеннях, 
статутах та інших актах, що регламентують діяльність владних суб’єктів. При 
цьому для виконання своїх зобов’язань органи та посадові особи повинні 
використовувати лише ті форми, які встановлені нормами права. 

Підсумовуючи вищевикладене, хочемо зазначити, що публічне 
адміністрування на місцях може забезпечуватися за допомогою 
результативного формування, розподілу і перерозподілу дохідної частини 
місцевих бюджетів, збільшення самостійності регіонів відповідно до 
компетенції органів регіонального управління, участі територіальних громад 
в управлінні регіональним розвитком; активного залучення органів місцевого 
самоврядування та населення в процеси управління і вирішення соціально-
економічних проблем розвитку територій, поступової адаптації державної 
служби до міжнародних стандартів з урахуванням національних неформальних 
інститутів.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАМОТНОЙ ЛИЧНОСТИ
«Настоящий учитель не тот, кто тебя постоянно воспитывает,

а тот, кто помогает тебе стать самим собой».
Михаил Светлов

В Плане нации «100 конкретных шагов» Глава государства указал 
в качестве фундаментальной основы экономического роста повышение 
качества человеческого капитала на основе стандартов стран ОЭСР. Реализация 
данного направления предусматривает обновление стандартов и системы 
оценивания для развития функциональной грамотности обучающихся.

Одной из актуальных проблем нашего общества является формирование 
конкурентоспособной личности, готовой не только жить в меняющихся 
социальных и экономических условиях, но и активно влиять на существующую 
действительность, изменяя ее к лучшему.

ХХІ век – век инновационных технологий, передовых направлений 
в сфере экономики, образования, медицины, науки и промышленности. Этот 
век оснащен различными технологиями. Новшества, которые происходят 
в современном мире, так или иначе затрагивают все сферы.

Качество образования определяется уровнем подготовки кадров.
Внедрение инновационных форм и методов обучения в современную систему
образования ставит учителя перед необходимостью повышать личностную
и профессиональную компетентность.

Хорошо продуманная программа курсов и возможность постоянного
сотрудничества преподавателей помогли участникам курсов быстро перейти
от теории к практике, благодаря чему довольно легко усвоить новую модель
обучения и наглядно увидеть результаты своей работы. Это очень мотивирует
и в дальнейшем позволит быстро адаптироваться к работе в новых условиях.

Целью учебной программы является формирование функционально
грамотной личности через развитие практических навыков применения
языковых единиц в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании,
чтении, письме.

Для достижения поставленной цели на уроках необходимо решать
следующие задачи: учить слушать с пониманием, говорить, читать и писать;
формировать лингвистическое отношение к единицам языка.

Коммуникативная компетенция – одна из важнейших характеристик
языковой личности. На практике, учащиеся, оканчивающие школу, не всегда
в должной мере владеют навыками коммуникации. Основные причины:
недостаточное привлечение возможностей различных средств обучения
в работу по формированию коммуникативных умений; отсутствие в обучении
ситуаций, стимулирующих речевую активность школьников, позволяющих
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детям более осознанно и свободно пользоваться русским языком в учебных
и других целях.

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит 
перед собой главную цель: совершенствование педагогического мастерства 
учителей в контексте обновления образовательной программы и внедрение 
системы критериального оценивая. Данная программа основана на развитие 
спиральной формы образования, основанной на когнитивной теории Брунера. 
Спиральная форма обучения предполагает, что повторное рассмотрение 
материала, который будет усложняться на протяжении всего школьного 
обучения, дает большее преимущество в развитии современного учащегося, 
нежели традиционные формы обучения. Такую задачу легко решить, путем 
применения эффективных подходов обучения обновленной программы, 
которые предусматривают всестороннее развитие учащихся, развивая 
критическое и творческое мышление, навыки в области информационно-
коммуникационных технологий, научно – исследовательских навыков, а так же
готовность учиться на протяжении всей жизни. Одна из важных задач 
обновленной программы – «Научить - учиться», учиться на протяжении всей 
жизни, что будет способствовать развитию новой конкурентоспособной, 
всестороннее гармонично развитой, функционально грамотной личности.

Психологии утверждают, что успехи человека зависят, по меньшей мере, 
от 12 различных типов интеллекта: сенсорного (развитие ощущений, 
представлений, воспоминаний), интуитивного (умение составлять план 
действий, глубоко исследовать проблемы), логического, вербального (умение 
общаться устно и письменно), пространственного (координация движений, 
глазомер, чувство времени), личностного (умение управлять собой, 
способность к реализации успеха), музыкального (ритмичность, гармония), 
психофизического (связь разума и тела), социального (способность 
устанавливать контакты с людьми), технического (компьютерная грамотность), 
визуального (быстрое восприятие идей и текстов), творческого (генерация 
свежих идей, отсутствие инерции).

Программа преподавания по семи модулям основана на принципе 
гуманизации образовательного процесса, содержит творческую направленность. 
Основой обучения является когнитивное развитие (англ.) всех видов 
мыслительных процессов, таких как восприятие, память, формирование 
понятий, решение задач, воображение и логика.

Образовательные стратегии 7 модулей уровневой программы 
взаимосвязаны друг с другом. На уровневых курсах «Эффективное обучение» 
мы освоили программу «Новые подходы в преподавании и обучении». Модуль 
«Новые подходы в преподавании и обучении» содержит конструктивистские 
подходы, основанные на идеях когнитивной психологии. В рамках этого 
модуля знания для себя ученик добывает и конструирует сам. Это возможно 
при создании демократической атмосферы в классе, когда ученики проявляют 
инициативу в обучении, когда у них есть возможность в учебной деятельности 
общаться друг с другом, принимать решения, смело высказывать их.
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Модуль «Новые подходы в преподавании и обучении» тесно связан 
с модулем «Обучение критическому мышлению». В рамках обучения 
критическое мышление включает сбор информации, систему доказательств, 
выводы, применение идей на практике. Основой данного метода является 
креативность. Креативность (созидательный, творческий) - творческая способность
индивида, характеризующаяся готовностью к принятию и созданию 
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 
схем мышления и входящих в структуру одарённости в качестве независимого 
фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри 
статичных систем.

Обновленная Учебная программа по предмету поможет учащимся 
совершенствовать навыки слушания, говорения, чтения и письма. По мере 
улучшения данных навыков в ходе обучения, учащиеся смогут использовать, 
аргументировать и расширять, полученные знания для отбора информации, 
давать развернутые комментарии относительно определенной задачи, 
аудитории и конкретной цели.

На сегодняшний день образование Республики перестраивается 
кардинально, внедряются активные методы обучения, они будут 
способствовать тому, чтобы дети могли самостоятельно исследовать, познавать 
и добывать информацию, это делается для того, чтобы школьники Казахстана 
отвечали новому велению времени.

Благодаря проведенным тренингам и практическим занятиям учителям-
слушателям курса удалось в полной мере изменить свой взгляд о новых 
технологиях, методах проведения уроков, подходах к оцениванию учащихся 
и в целом поменять мышление и взгляд на преподавание и обучение.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Однією з відмінних особливостей ХХІ ст. є посилення та 
взаємопов’язаність (узаємоспричинюваність) економічних, суспільно-політичних, 
природних, техногенних та кризових явищ і процесів, що становлять загрози 
для безпечного соціального розвитку на всіх рівнях адміністрування. 
Справедливо, що за цих умов, і враховуючи призначення держави, підвищена 
відповідальність за вектор і темп такого розвитку покладається, насамперед, 
на державні органи, які утворюють цілі ієрархічні структури із допоміжними 
їм інституціями [2]. 

В Україні інституційні, структурно-організаційні та правові зміни 
в зазначених державних органах і системах відбуваються як реакція 
на збільшення виявів відповідних ризиків, загроз і небезпек у соціальній сфері, 
які відзначаються взаємозумовленістю. Проте цю реакцію, на жаль, можемо 
охарактеризувати як «із запізненням» або «не інтенсивно протікаючу». 

Попри численні реформи, спрямовані на структурно-функціональне 
вдосконалення системи державного управління соціальним розвитком, його 
поступальність не забезпечено. До основних причин такого ситуації варто 
віднести недосконалість, зокрема несистемність, чинного законодавства 
в означеній сфері, а також формування організаційно-інституційного механізму 
державного управління, представленого державними та іншими інституціями, 
які залучаються до реалізації державної політики соціального розвитку 
в регіонах. Усе це вказує на необхідність здійснення виваженої модернізації 
системи державного управління в соціальній сфері та визначення науково 
обґрунтованих підходів і механізмів щодо забезпечення безпечного й ефективного
функціонування цієї системи, розкриття та повноцінного використання 
соціального потенціалу.

Організаційно-інституційний механізм державного управління соціальним 
розвитком варто розглядати з позиції його структури та функціональності. 
Це дозволяє представити вказаний механізм як сукупність інституцій різних 
рівнів публічного управління, послідовність етапів проектування структур, 
детального аналізу й визначення системи цілей, продуманого виділення 
організаційних одиниць (відділів). 

Засобами організаційного механізму управління державою соціальним 
розвитком в умовах ризиків є такі: 

1) узгодження державних і регіональних інтересів; 
2) сприяння укладенню договорів транскордонного співробітництва 

та розвитку окремих регіонів, а, відтак, застосування гібридних засобів; 
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3) надання необхідних консультацій та інформації; 
4) моніторинг ризик-середовища; 
5) прогнозування регіонального розвитку з урахуванням ризиків; 
6) розроблення концепцій, стратегій, програм, прогнозів і планів розвитку 

регіонів (проблемних, перспективних тощо) та інших нормативно-правових 
документів [2]. 

Крім того, організаційно-інституційний механізм державної регіональної 
політики потрібно визначати, насамперед, у контексті соціального управління. 
Це зумовлено тим, що соціальний механізм державної політики розвитку 
регіонів покликаний забезпечувати підтримку зразків моралі в суспільстві, 
взаємозв’язок між різними верствами населення, соціальними групами, 
відтворювати моделі поведінки. Одним з найсучасніших форм прояву 
організаційного та соціального механізмів державної регіональної політики 
є залучення громадськості, які дозволяють, як справедливо свідчить В. Бульба, 
змінювати пріоритети державноуправлінських функцій, зокрема з контрольно-
регулятивної на користь стабілізаційно-адаптивної [1, с. 227]. Останній 
в поєднанні з організаційно-інституційною й інформаційною складовою сприяє 
досягненню дієвого, а головне безпечного функціонування держави та розвитку 
регіонів через постійне оновлення й урахування внутрішніх і зовнішніх ризиків. 
Слід пам’ятати, що реалізація такої взаємодії безпосередньо та повністю
залежить від волі й участі держави.

Отже, інституціональні засади державного управління соціальним 
розвитком регіонів може бути розглянуто як основні системо утворювальні 
елементи державних систем (підсистеми, ланки, органи державної влади 
центрального та регіонального рівня, громадські ради тощо), а також базові 
нормативно-правові документи, що визначають правовий режим діяльності 
цих державних систем, межі та засоби забезпечення соціального розвитку 
регіонів, а також детермінують його кількісно-якісні показники та сутнісні 
зміни в даних системах, які інституціоналізуються під впливом дії зовнішніх 
і внутрішніх факторів. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ДЕОКУПОВАНИХ 
ТА ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ ТЕРИТОРІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 
РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Екологічні проблеми Донбасу, посилені кризою, негативно впливають 
на всі сфери суспільного життя країни. Питання екологічної безпеки регіону 
є критичним та потребує негайного реагування з боку усіх зацікавлених сторін 
та громадськості.

Стан довкілля Донбасу ще до початку військового конфлікту викликав 
серйозне занепокоєння, а в умовах військових дій екологічна ситуація, 
що склалася на сході, може стати катастрофічною [1].

Крім безпосереднього впливу бойових дій на всі складові довкілля, 
занепокоєння викликають труднощі роботи природоохоронної системи. Брак 
інформації, обмеженість достовірних даних, несистематичні спостереження 
та відсутність доступу до екологічної інформації на непідконтрольних 
територіях перешкоджають прийняттю оперативних та розважливих 
управлінських рішень, що у кризових умовах є визначальним.

Саме тому врахування аспекту еколого-економічної збалансованості 
в процесі відновлення деокупованих та постраждалих від конфлікту територій 
сприятиме не тільки відбудові даних територій та допоможе знівелювати 
екологічні наслідки до мінімуму, а й позитивно вплине на розвиток 
та створення на даних територіях спроможних територіальних громад.

Військовий конфлікт на сході України призвів до цілого ряду 
небезпечних впливів на ґрунти та ландшафти, поверхневі й підземні води, 
рослинність і тваринний світ, бойові дії значно збільшили ризики виникнення 
аварійних ситуацій на промислових підприємствах та інфраструктурних 
об’єктах.

У результаті конфлікту неодноразово були зафіксовані випадки 
пошкодження інфраструктури та відключення від електропостачання 
вугледобувних підприємств, що призводило до зупинок систем водовідведення 
шахтних вод та в ряді випадків призвело до повного затоплення шахт. 
На сьогодні водовідлив не працює практично на всій території від м. Горлівка 
до м. Єнакієве, в районі Первомайська, частково – в містах Донецьк, Макіївка, 
Шахтарськ, Торецьк. 36 шахт регіону підтоплюються або вже повністю 
затоплені і не підлягають подальшій експлуатації. Частина пошкоджених 
та зупинених шахт на Донбасі було незаконно демонтовано [2]. 
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Під час конфлікту зафіксовані неодноразові порушення роботи систем 
і об’єктів водопостачання та водовідведення, в тому числі такі, що 
супроводжувалися аварійними скидами забруднюючих речовин у водні 
об’єкти. Результати проведених досліджень показали підвищені концентрації 
азоту і фосфору в воді річок Сіверський Донець, Клебан-Бик, Кальміус 
і Кальчик, що може інтерпретуватися як наслідок порушення роботи 
комунальних очисних споруд.

Конфлікт ускладнив поводження з твердими побутовими відходами, 
особливо в населених пунктах уздовж лінії зіткнення. До традиційного 
побутового сміття додаються залишки військової техніки, будівель, споруд 
та елементів інфраструктури, утилізація яких вимагає додаткових потужностей 
і неможлива без попереднього розмінування території і очищення її від 
боєприпасів.

Початок збройного конфлікту практично паралізував багато аспектів 
природоохоронної діяльності на сході України. Наслідки початкового 
руйнування системи охорони навколишнього середовища в зоні конфлікту 
відчуваються донині: частина втраченої архівної інформації не відновлена, 
на частині територій не проводиться екологічний моніторинг, є проблеми 
з матеріально-технічним забезпеченням і браком фахівців. Відзначається 
відсутність повноцінної взаємодії між природоохоронними і військовими 
органами[3].

Для забезпечення переходу на шлях сталого еколого-орієнтованого 
розвитку особливу увагу необхідно звернуту на формування головних 
принципових схем і механізмів еколого-економічної системи (далі ЕЕС), 
оскільки саме у даній системі визначаються особливості природних, соціальних 
і господарських умов функціонування регіону.

Саме системний підхід дозволить розв'язати низку завдань, які постають 
на шляху гармонійного стійкого розвитку ЕЕС, зокрема прослідкувати 
і передбачити зміни у властивостях їхніх основних компонентів під впливом 
антропогенної діяльності суспільства, подолати фрагментарність бачення, 
впровадження та застосування головних екологічних важелів для ефективного 
відновлення та реінтеграції деокупованих та постраждалих від конфлікту 
регіонів [4].

Метою даного підходу повинно бути забезпечення задоволення потреб 
збалансованого економічного розвитку території в природних ресурсах 
на основі екологічно орієнтованих структурної перебудови економіки 
і розміщення продуктивних сил, а також раціонального використання 
природних ресурсів при збереженні унікальної екосистеми відповідно 
до принципів сталого розвитку.

За основу розвитку еколого-економічної системи даних територій має 
бути поставлена ідея комплексності, гармонійності - правильного 
територіального поєднання екологічних, економічних, соціальних параметрів. 
Індикативна централізована політика при цьому повинна концентруватися 
головним чином на завданнях:
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- підтримка ресурсної і екологічної рівноваги;
- фінансування соціальної інфраструктури до рівня гарантованого мінімуму;
- здійснення інвестицій в галузі технологічного зростання.

Критерії і параметри оцінки розвитку еколого-економічної системи 
повинні базуватися на використанні загально методичних ознак:
- комплексності - врахування всіх сторін об'єкту вивчення;
- системності - врахування взаємозв'язків і взаємозалежності чинників 

розвитку[4].
Переосмислення ресурсного потенціалу дасть змогу оновити 

функціональне навантаження деокупованих та постраждалих від конфлікту 
територій в масштабах національної економіки, що поліпшить їхню залученість 
у вирішення завдань загальнодержавного значення, таких як реінтеграція 
територій зони конфлікту та структурна перебудова економіки Донбасу. Адже 
масштабів регіональної економіки, особливо в її нинішньому напівзруйнованому
стані, очевидно недостатньо, щоб створити імпульс для економічного 
відновлення регіону.

Врахування екологічного аспекту відновлення в комплексній 
стратегії відновлення та реінтеграції територій Донецької та Луганської 
областей має забезпечити міжсекторальну та міжрегіональну взаємодію для 
відновлення стійкої стабільності економік цих областей на засадах структурної 
модернізації та подолання кризи, яка викликана руйнуванням інфраструктури 
та занепадом економіки.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО 
КОМПЛЕКСУ ЗАКАРПАТТЯ УКРАЇНИ

Розвиток туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття доцільно 
здійснювати за рахунок таких державних заходів:

- наявність підтримки туристичної галузі з боку держави та активне 
сприяння залученню до цього процесу підприємств та організацій інших сфер 
діяльності та різних форм власності; 

- побудова нового необхідного матеріально-технічного базису і належної 
інфраструктури; 

- надання можливості управління регулювання туристичної діяльності не 
тільки на вищому державному рівні, а й на рівні місцевого самоврядування, 
підключення до цього процесу приватних структур;

- раціональне використання елементів національної історії та культури 
українського народу для приваблення туристів та збільшення обсягів 
внутрішнього та в’їзного туризму; 

- створення державних стандартів для регулювання процесів 
обслуговування туристів; 

- зміцнення здоров’я населення України, підвищення рівня його екологічної
культури, формування нових духовних та соціальних цінностей [1; 2]. 

Достатньо потужною у розвитку рекреаційних послуг України можна 
вважати Львівську область. У місті ефективно функціонує 256 організацій, які 
надають туристичні та рекреаційні послуги. В цілому в цих підприємствах 
працює близько 2000 осіб. Протягом минулого року до Львівської області 
завітало 120000 осіб, з яких іноземні громадяни складають 30000 осіб. Така 
кількість туристів є більшою в 1,3 рази, ніж у попередньому періоді. 

Львівська область представлена шістьма курортами переважно 
бальнеологічної специфіки. Діє 127 санаторіїв, які протягом минулого року 
обслужили 240000 осіб. Це надало можливість не тільки здійснювати лікування 
й оздоровлення людей, а й дозволило створити нові робочі місця, завдяки чому 
вирішило частково соціальні проблеми та дещо поповнило бюджети 
на місцевому та державному рівнях [3; 5].

Також постають актуальні завдання віднесення територій до курортних 
і відповідної розробки місцевими управліннями техніко-екологічних 
обґрунтувань для затвердження Верховною Радою України. 

Місцеве самоврядування також повинне розробляти програми з підтримки 
розвитку туристичних та рекреаційних зон і частково виділяти гроші на їх 
покращення [4]. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ
Значення фізичної культури й спорту в сучасному світі засноване 

на визнанні безумовної важливості фізкультурно-спортивної діяльності для 
людини, держави й суспільства в цілому. З позицій гуманізму найвищою 
цінністю при цьому визнається сама людина, її щастя, здоров’я, воля, честь 
і гідність, гармонійний розвиток, прояв усіх її здатностей.

Важливою причиною, що обумовлює також необхідність прояву всього 
арсеналу засобів і методів системи фізичної культури й спорту для 
повноцінного розвитку сучасного суспільства, є насущна потреба зміцнення 
здоров’я, поліпшення фізичної підготовленості й формування здорового стилю 
життя у підростаючого покоління.

Вимоги сучасного життя диктують необхідність досягнення кожним 
певного рівня розвитку фізичних якостей, формування звичок до постійного 
фізичного вдосконалення з метою підтримки високої фізичної форми протягом 
усього життя.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_3_13
http://nbuv.gov.ua/
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Комплексність, системність, цілісність управління фізичною культурою 
й спортом в Україні багато в чому забезпечується розвитком його теоретичних 
і методологічних обґрунтувань у сучасному суспільстві[1].Глибокі соціально-
економічні й політичні перетворення в нашій країні вимагають вироблення 
нових підходів до вирішення проблем оптимізації функціонування системи 
фізичної культури й спорту. При цьому немаловажне значення має 
переосмислення ролі й місця держави, а також місцевого самоврядування в цій 
сфері людської діяльності.

Орієнтація на ефективність держави при відпрацьовуванні механізму 
правового регулювання фізичної культури й спорту припускає переміщення 
акценту з кількісного аспекту державного впливу на якісний: необхідна відмова 
держави від ролі мецената та перехід до ролі соціального менеджера, 
оптимізуючого міжособисті й міжгрупові відносини в суспільстві. Основою
таких якісних змін системи фізичної культури й спорту повинна стати, у першу 
чергу, зміну ролі сучасної держави в економіці, а аж ніяк не вживання 
соціально-економічних заходів, як нерідко передбачається в спеціальних 
дослідженнях: спрямованість перетворень повинна стосуватися, насамперед, 
зміни соціальної ідеології держави на адекватній правовій основі.

Удосконалювання правової організації фізичної культури й спорту 
повинне стати головною цільовою настановою в діяльності органів державної 
влади, усіх фізкультурно-спортивних установ і організацій в України [2].

Поряд з необхідністю зростання ролі держави, здійснення нею науково 
обґрунтованої політики в сфері фізичної культури й спорту традиційно високої 
залишається й роль права в регулюванні спортивних відносин. Визначення 
параметрів, специфічної наповненості змісту, що формує правовий механізм 
державного регулювання спорту в Україні є першорядною проблемою сучасної
науки публічного управління.

Для розуміння сутності правового державного регулювання фізичної 
культури й спорту велике значення має правильне розуміння основних 
вихідних категорій і понять, застосовуваних у даній сфері. Їх по можливості 
більш чітке й строге визначення є однією з найважливіших проблем 
державного регулювання.

Культура представлена в результатах матеріальної й духовної діяльності 
людину. Пізнання культури, зафіксоване в духовних і матеріальних цінностях, 
діє в соціальному середовищі як носій культурних цінностей, створює нові 
цінності, необхідні для розвитку культури наступних поколінь.

До явищ фізичної культури (як елемента загальної культури) ставляться 
ті способи, види й результати людської діяльності, які спрямовані на 
перетворення людиною своєї власної природи. Ця частина загальної культури, 
яка впливає безпосередньо не на предмети зовнішнього середовища, а на саму 
людину, що є частиною цієї природи, на її якості, можливості, здатності.

Фізична культура впливає на життєво важливі сторони індивіда, отримані 
у вигляді задатків, які передаються генетично й розбудовуються в процесі 
життя під впливом виховання, діяльності й навколишнього середовища. Вона 
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задовольняє спеціальні потреби в спілкуванні, грі, розвазі, у деяких формах 
самовираження особистості через соціально активну корисну діяльність.

Фізична культура являє собою сукупність матеріальних і духовних 
цінностей.До перших ставляться спортивні спорудження, реманент, спеціальне 
устаткування, спортивне екіпірування, медичне забезпечення. До других можна 
віднести інформацію, твори мистецтва, різноманітні види спорту, комплекси 
фізичних вправ, етичні й правові норми, що регулюють поведінку людини 
в процесі фізкультурно-спортивної діяльності й ін.

Результатом діяльності у фізичній культурі є фізична підготовленість 
і ступінь досконалості рухових умінь, навичок, високий рівень розвитку 
життєвих сил, спортивні досягнення, моральний, етичний, інтелектуальний 
розвиток [3].

Таким чином, державне регулювання розвитку фізичної культури можна 
розглядати як особливий рід культурної діяльності, результати якої необхідні 
для суспільства й особистості в соціальному житті, у системі освіти 
й виховання, у сфері організації праці, повсякденного побуту, здоровішого 
відпочинку.Фізична культура проявляє своє виховне, освітнє, оздоровче, 
економічне й загальнокультурне значення, сприяє виникненню такого 
соціального плину, як фізкультурний рух, тобто спільна діяльність людей по 
використанню, поширенні й збільшенню цінностей фізичної культури.
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Секція 5

ПРАВО ТА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ ТА 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андрусів В.Г.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри правознавства,
Київський національний університет культури і мистецтв

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ РОБІТ НА ОБ’ЄКТІ 

АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ, ЗНИЩЕННЯ, РУЙНУВАННЯ 
АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

(ст. 298 КК УКРАЇНИ)
Збереження об’єктів культурної спадщини є важливим процесом для 

становлення української держави на сучасному історичному етапі, особливо 
в умовах гібридної війни та військової агресії з боку іноземної держави, 
оскільки цей процес сприяє підняттю духу національної самосвідомості 
та самоідентифікації української нації, відновленню історичної справедливості.

Культурна спадщина є важливим надбанням українського народу а тому, 
потребує всебічної охорони, в тому числі за допомогою кримінально-правових 
методів. У чинному Кримінальному кодексі України [1] кримінальній 
відповідальності за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті 
археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 
культурної спадщини присвячена ст. 298 КК.

Родовим об’єктом цього злочину є такі соціальні цінності як громадський 
порядок та моральність, безпосереднім об’єктом розглядуваного злочину 
виступають встановлений законом порядок проведення пошукових робіт 
на об’єкті археологічної спадщини та правовідносини в сфері охорони об’єктів 
культурної спадщини. Важливість зазначеного об’єкту кримінально-правової 
охорони підкреслюється тим, що Конституція України [2] проголошує: 
«Культурна спадщина охороняється законом» (ч. 4 ст. 54); «Держава забезпечує 
збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну 
цінність…» (ч. 5 ст. 54); «Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду … 
культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки» (ст. 66).

Особливістю диспозиції ст. 298 КК України є те, що вона є бланкетною, 
тобто для з’ясування її змісту слід звертатися до інших нормативно-правових 
актів. Такими нормативно-правовими актами є, зокрема, Закон України 
«Про охорону культурної спадщини» № 1805-III від 8 червня 2000 року 
(із змінами та доповненнями) [3] та низка підзаконних нормативно-правових 
актів, наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. 
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№ 466 «Про затвердження Положення про Державний реєстр національного 
культурного надбання» [4] та інші.

Предметом злочину, передбаченого ст. 298 КК України, є об’єкти 
археологічної спадщини та інші об’єкти культурної спадщини.

Під археологічними об’єктами культурної спадщини розуміють рештки 
життєдіяльності людини (нерухомі об’єкти культурної спадщини: городища, 
кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, 
виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, 
їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні зображення, ділянки 
історичного культурного шару, поля давніх битв, а також пов’язані з ними 
рухомі предмети), що містяться під земною поверхнею та під водою і є 
невідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток цивілізації 
(п. 1 ч.2 ст. 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини» № 1805-III
від 8 червня 2000 року (із змінами та доповненнями).

Поняття об’єкту культурної спадщини визначається законодавцем 
як «визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, 
пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти (об’єкти 
підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-
антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, 
що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, 
історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду 
і зберегли свою автентичність» (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» № 1805-III від 8 червня 2000 року (із змінами 
та доповненнями).

З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст. 298 КК України, 
характеризується низкою дій: незаконним проведенням археологічних розвідок, 
розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об’єкті археологічної 
спадщини (ч. 1 ст. 298 КК України); умисним незаконним знищенням, 
руйнуванням або пошкодженням об’єктів культурної спадщини чи їх частин 
(ч. 2 ст. 298 КК України).

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, передбачених ч. 1 
ст. 298 КК України або настання шкідливих наслідків, передбачених ч. 2 ст. 298 
КК України.

З суб’єктивної сторони розглядуваний злочин характеризується умисною 
формою вини. Вид умислу може бути як прямим, так і непрямим. Мотиви 
вчинення даного злочину можуть бути різноманітні: корисливість, інша 
особиста зацікавленість, помста, ненависть, мотиви явної неповаги до суспільства
тощо.

Суб’єкт злочину – загальний (фізична осудна особа, що досягла 16-річного
віку) – для ч. 1-4 ст. 298 КК України або ж спеціальний – для ч. 5 ст. 298 
КК України.

Структурно ст. 298 КК України охоплює основний (ч. 1); три кваліфіковані
склади злочину (ч. 2-4) та особливо кваліфікований склад злочину (ч. 5).
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Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 298 КК України, 
є характер дій (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження),
а також предмет злочину – будь-який об’єкт культурної спадщини чи його 
частина.

Для ч. 3 ст. 298 КК України кваліфікуючою ознакою виступає предмет 
злочину – пам’ятки національного значення, тобто пам’ятки, внесені постановою
Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
культурної спадщини, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 
за категорією національного значення пам’ятки.

Для ч. 4 ст. 298 КК України кваліфікуючою ознакою виступає спеціальна 
мета – пошук рухомих предметів, що походять із об’єктів археологічної 
спадщини.

Кваліфікуючою ознакою злочину, передбаченого ч. 5 ст. 298 КК України 
є спеціальний суб’єкт – службова особа, що вчинила дії, передбачені частинами 
другою або третьою цієї статті, з використанням службового становища.

За класифікацією злочин, передбачений ч. 1 ст. 298 КК України, належить 
до злочинів невеликої тяжкості; злочини, передбачені ч. 2-4 – до злочинів 
середньої тяжкості; злочин, передбачений ч. 5 – до тяжких злочинів.

Залежно від фактичних обставин вчиненого, можлива кваліфікація 
злочину, передбаченого ст. 298 КК України, за сукупністю з іншими 
злочинами, наприклад, відповідними злочинами проти власності або злочинами 
проти громадського порядку та моральності.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що встановлення 
кримінальної відповідальності за незаконне проведення пошукових робіт 
на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження 
об’єктів культурної спадщини, сприяє правовій охороні зазначених об’єктів 
а також вихованню почуття поваги до них у населення.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Для забезпечення охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки важливе місце в системі державного управління належить екологічній 
освіті. Програма навчання та виховання екологічної освіти молоді повинна бути 
безперервною. Для кожного віку необхідно розробити свої плани занять, схеми 
навчання, свої завдання й досвіди. Тобто, людині потрібні нові знання, 
нова система цінностей, які, безумовно, потрібно створювати і виховувати 
з дитинства. З дитинства треба вчитися жити в злагоді з природою, її законами 
і принципами. Екологічна освіта та виховання в сучасній системі освіти 
України повинна охоплювати всі етапи розвитку людини, вона повинна стати 
пріоритетною. Зокрема, екологічна освіта та виховання дорослого покоління 
(пострадянського) також потребує уваги з боку держави.

Завданням екологічної освіти повинна стати організація взаємозалежної 
наукової, моральної, правової, естетичної та практичної діяльності молоді 
(населення), спрямованої на вивчення і поліпшення відносин між природою 
і людиною.

Екологічне виховання є систематичним процесом педагогічної діяльності, 
складовою частиною морального виховання, спрямованого на розвиток 
екологічної культури особистості. Тому під екологічним вихованням і освітою 
мається на увазі єдність екологічної свідомості і поведінки, гармонійного 
з природою.

Щодо законодавчого закріплення державного регулювання екологічної 
освіти, то, зокрема, в ст. 13 Конституції України зазначено, що: «земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. 
Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією 
України». Відповідно до ст. 50 Конституції «кожен має право на безпечне для 
життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього 
права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації 
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також 
право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. 
У ст. 16 зазначено, що обов’язком держави є забезпечення екологічної безпеки 
і підтримання екологічної рівноваги на території України. Відповідно до ст. 21, 
екологічні права належать до невідчужуваних, непорушних прав людини, 
як такі, що у теорії права належать до її природних прав [1].
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З прийняттям Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25 червня 1991 року [2], як фундаментального закону 
в екологічній сфері, почався новий етап у формуванні та розвитку екологічної 
освіти. Зокрема, у п. "ж" ст. 9 закріплено низку екологічних прав громадян 
право на одержання екологічної освіти. Важливою гарантією реалізації 
останнього повинна стати відповідна система законодавчого забезпечення, 
правова основа, яка б повно та досконало врегулювала суспільні відносини 
в галузі екологічної освіти.

Отже, відповідальне ставлення до навколишнього природного середовища –
складна характеристика особистості. Вона означає розуміння законів природи, 
що визначають життя людини, виявляється в дотриманні моральних і правових 
принципів природокористування, в активній творчій діяльності з вивчення 
й охорони середовища, пропаганді ідей правильного природокористування, 
у боротьбі з усім, що згубно відбивається на навколишній природі. Зокрема, 
за кордоном цей процес почався значно раніше, ніж в нашій країні. Значення 
цієї проблеми для суспільства, для його економічного розвитку очевидно 
і вкрай важливо. Тому в процесі навчання на будь-якому етапі велика увага 
приділяється викладанню наук про Землю, про життя. В Західній Європі 
екологічне виховання починається з трьох років. Важливе значення в цьому 
процесі мають спеціальні господарства, в яких діти можуть спілкуватися 
з тваринами, доглядати за ними [3]. Також важливе значення в становленні 
та формуванні екологічної культури населення країни мають природні 
парки, дендропарки, зоопарки тощо державного та регіонального значення. 
Це, на нашу думку, дозволить покращити умови для вирішення завдань 
всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі взаємодії з природним 
середовищем.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

За період гетьманування Богдана Хмельницького на політичній карті 
Європи з’явилася українська козацька республіка з яскраво вираженими 
демократичними рисами характерними для будь-якої держави, а саме: 
політична влада, територія, політико-адміністративний устрій, право, суд 
та судочинство, фінансова система та податки, соціальна структура населення, 
власне військо та активна зовнішня політика.

Політико-правова організація української держави складалася з кількох 
ланок: Військова Рада, Рада Генеральної старшини, Генеральний уряд на чолі 
з гетьманом, полкові і сотенні уряди, куренні та міські отамани, магістратура 
та ратуші міста.

У цей час найважливішим органом влади визнавалася Військова Рада, 
яка виникла на основі козацької ради Запорозької Січі. У радах брали участь всі 
козаки, що перебували поблизу місця її проведення, а інші полки направляли 
своїх представників, яким делегували право брати участь у роботі ради 
і приймати рішення. Другим за значенням органом влади під час визвольної 
війни стала Рада Генеральної старшини. До її складу, крім гетьмана, входили 
генеральний обозний, суддя, писар, осавул, бунчужний, підскарбій, тобто члени 
Генерального уряду, а також полковники та інші особи за вибором гетьмана. 
Рада Генеральної старшини скликалася гетьманом перед кожною Військовою 
Радою, готувала її роботу, а також у тих випадках, коли гетьману була потрібна 
підтримка з важливих питань.

Центральне місце в системі органів нової влади Української козацької 
держави посідав гетьман. В його руках під час національно-визвольної війни 
і надалі зосереджувалася військова, законодавча, адміністративна і судова 
влада. Він керував роботою Військової Ради, Ради Генеральної старшини, 
очолював збройні сили, усю старшинську адміністрацію і судочинство, був 
головою Генерального уряду. Гетьман мав вагомі функціональні повноваження: 
призначав старшинську адміністрацію тощо. Від імені Війська Запорозького, 
а з 1652 р. і всієї Української держави він укладав угоди з іноземними 
державами, керував дипломатичною діяльністю своїх послів. Резиденцією 
гетьмана і адміністрації став Чигирин [1].

Видатний дослідник історії Української держави О. Оглоблін підкреслював, 
що в організації верховної влади виявився державний геній Б. Хмельницького. 
Традиція староруської княжої державності, ідея Великого Князівства Руського 
і революційне походження нової Української козацької держави, військовий 
характер її устрою та адміністрації, реальна влада гетьмана і персональний 
авторитет Богдана Хмельницького – все це відбилося на формуванні державної 
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влади. Гетьман Б. Хмельницький зумів знайти геніальний синтез всього цього 
[3, с. 60–61]. Персональний авторитет Б. Хмельницького був величезний: 
„…володів усім один, що розкаже, то всім військом роблять”, казав полковник 
Тетеря, а полковник Савич оповідав: «Радить їм гетьман, що їм гетьман велить 
робити, то вони й роблять» [3, с. 69].

Держава Богдана Хмельницького постала як козацька республіка, 
організована спершу за прикладом Запорозької Січі. Ключове місце в системі 
організації влади належало козацьким радам різного рівня – від сотенної 
до загальної. У перервах між радами вся повнота влади належала виборній 
козацькій старшині. Найвищою посадовою особою став гетьман Війська 
Запорозького. Усю територію було поділено на полки, полки – на сотні. Сотні 
і полки стали не лише територіальними, а й військовими одиницями, та й 
державу вимушено було скроєно на військовий лад. Основні напрями 
внутрішньої та зовнішньої політики вироблялися генеральною старшиною, 
Гетьманська резиденція – Чигирин – виконувала роль столиці.

Політичну, військову, дипломатичну логіку дій великого гетьмана 
Богдана Хмельницького визначала лише єдина філософія – любов до Батьківщини, 
щире бажання зберегти Україну, її народ, державу, землю і святині.

Особлива сторінка діяльності Богдана Хмельницького – зовнішньополітичне
забезпечення існування Української козацької держави. Його мудрість, 
терпіння, гнучкість і послідовність у політиці, дипломатичний хист у поєднанні 
зі сміливістю і готовністю йти на зважений ризик та компроміси – не раз 
ставали порятунком для українського народу.

У період державотворення Б. Хмельницького у державі існували 
елементи республіканської форми правління. Гетьман обирався безпосередньо 
народом. Свої дії він мав погоджувати з генеральною старшиною. Найвища 
влада в державі поєднувала риси монархії (гетьман), аристократії (рада 
старшин) і демократії (генеральна рада). Найяскравішим виявом демократичних 
традицій залишалася виборність посадових осіб.

Отже, Богдан Хмельницький став справді титанічною постаттю у сузір’ї 
визначних синів і дочок України, з іменем якого пов’язують саме буття 
України, її вихід на арену світової історії, першопочатки становлення сучасної 
політичної української нації. Він для українського народу є справді Батьком 
Вітчизни, уособленням єдності і наступності її історії – від Київських часів 
до героїчної Козацької доби, національного відродження і визвольних змагань 
ХХ та XXI ст.
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА
Будь-яка професія базується на стереотипних діях, певних технологіях, 

наповнена типовим змістом, що й відрізняє її від інших. Саме тому належне 
виконання професійних обов’язків вимагає від її носія цілком певних 
здібностей, навичок та вмінь, завжди залишає відбиток на особистих рисах, 
моральних якостях та світогляді людини.

Моральна значущість різних професій не може бути однаковою. 
Суспільна оцінка тієї чи іншої професії зумовлюється її значенням для 
належного функціонування суспільства, тим, наскільки вона задовольняє його 
життєві інтереси, особистісні потреби людини, яка виконує професійні функції. 
Чим вищим є соціальний статус професійної групи, тим більше вимог, особливо 
морального характер, ставить суспільство до представників цієї професії і тим 
складнішим буде процес входження молодих фахівців у професійну сферу 
діяльності.

В умовах коли людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека проголошені Конституцією України найвищою 
соціальною цінністю, на перший план висуваються проблеми забезпечення та 
захисту її прав і свобод. Тому вивчення моральних аспектів і проблем 
юридичної професії сьогодні стаєне менш значущим, ніж знання конкретних 
законів і механізмів їх застосування, необхідних кожному працівнику, який 
прагне до глибокого опанування професійними навичками, усвідомлення 
гуманістичного сенсу та покликання юридичної професії. «Адекватне 
сприйняття етичних особливостей юридичної діяльності, засвоєння етичних 
знань юристами допоможе у вирішенні завдань по забезпеченню суворого 
дотримання законності у правопорядку, розбудови основ правової, 
демократичної держави, і зрештою – у розумінні меж бажаного, припустимого 
і неприпустимого у складній сфері життєдіяльності суспільства та людини» 
1, с. 249.

Різниця між поняттями «мораль» і «моральність» полягає у тому, що перше
носить особистісний характер, а друга характеризує мораль визначеного 
соціуму. Автор сучасного підручника «Юридична етика» А.С. Кобликов пише: 
«Мораль розглядають і як особливу форму суспільної свідомості, і як вид 
суспільних відносин, і як діючі в суспільстві норми поведінки, що регулюють 
діяльність людини – моральну діяльність» і де-факто визнає, таким чином, 
спорідненість цих двох понять. 2, с. 10.

Моральне правило, норма – це один зі способів регулювання поведінки 
особи. Моральним прийнято вважати те, що суспільство в конкретних 
історичних умовах сприймає як благо. Відповідно, аморальним визнається усе, 
що відкидається чи засуджується суспільством в цілому. Отже, мораль 
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моральність – поняття відносні. Те, що в одному співтоваристві вітається 
і заохочується, в іншому визнається невартим і засуджується. Римська 
громадськість вважала, що гладіаторські бої цілком реальне видовище. 
Довоєнна громадськість Німеччини терпимо приймала єврейські погроми 
та ідею щодо розширення життєвого простору за рахунок завойовницьких воєн. 
Однак існують вчення і реалії, що піднімаються над вузьким трактуванням 
феномена моралі, їїкоренів і суті. Саме вони дозволяють об’єктивнооцінювати 
вади й омани цілих народів у трактуванні моральності, як фактора існування 
людства.

Мораль, моральність – це реалії повсякденного життя і вони є первинними
стосовно етики, котра пояснює і досліджує ці соціально-філософські явища, 
що розвиває і удосконалює їх.

Етика – це не вчення про мораль, що досліджує закономірності та принципи 
ії розвитку, роль і призначення моралі у житті окремої особи і суспільства. 
До визначення рівня моральності того чи іншого суспільства етики підходить 
з позиції досліджуваних нею категорій – добра і зла, обов'язку і совісті, 
достоїнства і честі, як вона їх розуміє та визнає. 

Ранні спроби пов'язати правову діяльність з такими етичними категоріями 
як добро і справедливість, іншими словами, до зародження юридичної 
професійної етики, слід звернутися до римських юристів Цельса й Ульпіана. 
«Право одержало свою назву від правосуддя писав видатний римський юрист 
Ульпіан - тому що завдяки чудовому визначенню Цельса право є наука про 
добре і справедливе». Професійна етика є збірним поняттям, що охоплює весь 
спектр професійних відгалужень етики: медичної, юридичної, педагогічної 
тощо. Визначення професійної етики А.С.Кобликова зводить це поняття 
до "специфічного морального кодексу людей визначеної професії. (2, с.41) 
що значно звужує коло інтересів цієї галузі знань. Автору ближче визначення 
Д.П. Котова, який вважає, що «професійна етика розділ етичної науки" 
з поправкою на те, що етика, все-таки швидше вчення ніж наука. 

Професійна етика, досліджуючи специфіку конкретної професії крізь 
призму моральних принципів суспільства, практику відхилення від норм моралі 
у визначених сферах суспільних відносин, закономірності і наслідки, що 
виникають при цьому, дозволяє виробити деонтологічні правила поведінки 
членів того чи іншого професійного співтовариства, що відповідають етичним 
вимогам суспільства і держави. 

Існує безліч професій, де такі поняття, як обов'язок, совість, 
справедливість не є головними в професійній діяльності людини. Можна бути 
блискучим музикантом чи фізиком, неабияким інженером чи висококласним 
токарем і, незважаючи на нестерпний і корисливий характер, користуватися 
репутацією відмінною фахівця. Приходячи в ці професії, люди не приносять 
ніяких присяг, не створюють кодексів честі тощо. Тут головна роль належить 
таланту. вмінню, майстерності і працьовитості. 

Однак (сфери громадською життя, до однієї майстерності та навіть 
таланту недостатньо. Більше того, для професіоналів, що обрали діяльність. 
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основною ознакою якої є постійне спілкування з людьми й особиста участь 
у їхніх долях, «головним критерієм є ступінь збагнення ними таких етичних 
категорій, совість, почуття обов’язку, справедливості, чесності та інші» 3, ст. 77.

Етичні принципи діяльності суддів, слідчих і адвокатів мають істотні 
особливості, які необхідно враховувати при побутові навчальної дисципліни.

Крім офіційної та корпоративної етики існують взаємини, не врегульовані 
будь-якими правилами, крім вимог загальної вихованості і внутрішньої 
інтелігентності юристів однієї чи різних спеціалізацій, що спілкуються 
в процесі своєї діяльності. Так, не повинен адвокат, суддя, слідчий у 
присутності клієнта образливе відгукуватися про роботу колеги, навіть якщо 
він з ним не знайомий. Це вимоги традиційної етики.
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК КУЛЬТУРНА ТА ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ
«Складно, а тому особливо цінно –
прожити все життя справедливо, 

володіючи повною свободою чинити несправедливість»
Платон

Справедливість – одна з найважливіших моральних, соціальних та правових 
категорій, що відіграє особливу роль у формуванні права. ЇЇ значення особливо 
зростає в кризові періоди розвитку суспільства, коли відбувається злам старих 
устоїв та постає необхідність розбудови нового справедливого світу.

Категорія справедливості являє собою моральне усвідомлення 
рівноцінності, правильної відповідності між діями та їх наслідками, правами та 
обов’язками, проступком та покаранням за нього, роботою та винагородою, 
тощо.

Право та моральні настанови протягом століть були взаємозалежні 
та взаємопов’язані. Перші уявлення про справедливість сформувалися ще 
в первісному суспільстві, однак ця справедливість стосувалася лише членів 
роду (племені, селища) і на інші племена не поширювалась. Основою тогочасних
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уявлень про справедливе покарання був принцип таліону (від лат. talis – такий 
самий; рівним за рівне: «око за око, зуб за зуб»), що передбачав рівноцінну 
відплату, заподіяння порушнику того самого, що він спричинив потерпілому. 
З розвитком цивілізації, на заміну принципу таліону прийшов принцип 
еквівалентності покарання (штраф, конфіскація майна, обмеження в правах і т.д) 
[1, с. 7, 24].

Перша згадка про справедливість у праві, що дійшла до наших часів –
відноситься до XVIII ст. до н.е. і міститься в тексті стародавнього джерела 
права Законах Хаммурапі, в якості одного з мотивів їх прийняття: «…щоб 
засяяла справедливість в країні, щоб знищити злочинців, щоб сильніший 
не пригнічував слабшого…» [2].

Подальше формування ідей про справедливість відбувалося в Античну 
добу в Стародавній Греції. Вже в епосах Гомера і Гесіода, хоча і на 
міфологічній основі, розвинулися певні правові та політичні ідеї стосовно 
справедливості. Так, в поемах Гомера «Іліаді» та «Одісеї», життя і творчість 
якого відносяться до VIII ст. до н.е., а описані події – до XIII ст. до н.е., Зевс 
у морально-правовій площині виступає, як верховний заступник загальної 
справедливості, який суворо карає тих, хто творить насильство і неправий суд.

Божественна по своїй природі справедливість у Гомера виступає в якості 
об’єктивної основи і критерію правового. І лише те, що відповідало тогочасним
уявленням про справедливість, сприймалось як право. У гомерівських поемах 
порушення справедливості – не просто антигромадський, але, перш за все, 
антибожественний акт, за який неминуче наступає божа кара.

Таким чином, ще в час панування міфологічної свідомості в уявленні 
давніх греків право і справедливість, хоча і тісно були пов’язані між собою, але 
розрізнялися навіть термінологічно: справедливість (діке) – безумовна основа 
і принцип права, як сформованого звичаю, звичаєвого права (теміс); звичаєве ж 
право (теміс) є певною конкретизацією вічної справедливості (діке), її присутності, 
прояву і дотримання між людьми.

Подальшого розвитку ідея права і справедливого суспільно-політичного 
устрою набула в поемах Гесіода (VII ст. до н.е.) «Теогонія» («Походження 
богів») і «Роботи і дні». У гесіодівській інтерпретації, боги виступали носіями 
морально-правових принципів і сил. Так, правління Зевса знаменувалося 
встановленням основ справедливості, законності і суспільного добробуту,
а справедливість (діке), в свою чергу, протиставлялася силі і насильству.

Гесіод в своїх поемах висунув положення про єдине коріння та основи 
справедливості й закону. Він першим вжив поняття «право по природі», або 
природне право (фєсеї) і поняття «право, встановлене людьми» (номо), іншими 
словами позитивне право [3].

Новий поштовх для розвитку поняття «справедливість» отримало 
в Стародавньому Римі. Це було пов’язано з діяльністю преторів, коли з’явилась 
модель експертизи законодавства з приводу його справедливості з урахуванням 
відповідності інтересів громадян Риму (квіритів) та представників інших 
народів, іноземців (перегринів). Через декілька століть подібна експертиза 
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на відповідність законів вимогам релігії, моралі та справедливості проводилась 
і в Османській Імперії [4, c. 17].

Глибока філософська розробка проблем справедливості, права, держави 
та закону пов’язана з творчістю представника німецької класичної філософії 
Іммануїла Канта, який використав діалектичний підхід до їх розв’язання.

На думку І. Канта, «Людина дуже рано набуває почуття справедливості, 
однак, дуже пізно, або взагалі не набуває поняття справедливості». 
На противагу почуттю, поняття справедливості не може бути набуте людиною 
на основі лише індивідуального досвіду.

Філософ розглядав відсутність почуття справедливості як стан 
неповноліття. Як стверджував І. Кант: «Неповноліття означає неспроможність 
користування власним розумом без керівництва когось іншого». Тому подолати 
стан неповноліття здатен лише розум. На думку мислителя, «вік просвітництва» –
здатен вивести людину зі стану неповноліття [5, c. 256].

На основі різноманітних підходів до співвідношення категорій 
справедливості та права, сутності справедливості як культурної та правової 
категорії, можна стверджувати, що юридична справедливість виявляється 
у відповідності між законодавчо закріпленими взаємозалежними правами, 
свободами, обов’язками, відповідальністю за вчинені правопорушення. Вона 
має особливе значення для регулювання суспільних відносин, оскільки 
найбільш суттєві соціальні наслідки викликає саме несправедливість, 
закріплена в законодавстві.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕКЛАМУ
Сьогодні існує занадто недосконалий механізм виконання законодавства 

про рекламу. Так, немає чітко окреслених функції держави у відносинах 
з рекламодавцями, а також прав рекламодавців у відносинах з державою. 
Відсутні стандарти реклами та відповідного органу виконавчої влади, який би 
регулював відповідність реклами цим стандартам. Дуже важливою є послідовність 
у врегулюванні рекламного ринку. Так, при встановленні будь-якої практики 
у сфері рекламної діяльності необхідним аспектом є її дотримання. Тобто має 
бути вироблений механізм однакового застосування чинного законодавства 
з чітко регламентованими функціями та повноваженнями контролюючих органів.

Державне регулювання рекламної діяльності здійснюється з метою 
захисту інтересів споживачів і створення умов для чесної конкуренції
на рекламному ринку [1, с. 99].

Україна, яка обрала для себе шлях європейського розвитку, при 
підписанні Угоди про Асоціацію між Укрїною та ЄС взяла на себе також 
і економічні аспекти асоційованого членства. Так, сторони забезпечують 
належну правову охорону проти виготовлення, ввезення, розповсюдження, 
продажу, оренди, рекламування з метою продажу чи оренди, володіння 
з комерційною метою пристроїв, продуктів або складових частин та надання 
послуг із метою обходу будь яких ефективних технічних засобів захисту 
авторського права [2, с. 67]. 

Важливим та відкритим питання залишається суб’єкт владних 
повноважень у сфері рекламної діяльності. Серед 7 державних органів, які 
в зазначеній статті ЗУ «Про рекламу», законодавець жодного з них не наділяє 
комплексним обсягом функцій та повноважень для системного здійснення 
функції регулювання та контролю за учасниками у сфері рекламної діяльності.

Серед багатьох науковців, які пропонували своє бачення регулюванню 
ринку реклами, ми виділили думку Р. Ваксман, яка у своїй монографії виділяє 
три основні моделі регулювання ринку реклами: 

– перша модель – регулювання може проводитися лише державними 
органами; 

– друга модель – рекламні відносини регулюються виключно самими 
учасниками ринку (Нова Зеландія, Канада); 

– третя модель (змішана) – поєднання ознак першої та другої моделей, 
де водночас поєднується державне регулювання й саморегулювання рекламної
галузі (Франція, Велика Британія, Фінляндія) [3, с. 62]. 

Також варто погодитися, що необхідною також є і періодизація. 
Українським ученим А. О. Вітренко запропонована така періодизація 
історичного розвитку рекламного ринку України. На першому етапі, на думку 
автора, реклама виникає як самостійний вид економічної діяльності. На другому 
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етапі відбувається становлення ринку реклами, розширення номенклатури 
рекламних послуг, активне залучення до рекламної сфери національних засобів 
масової інформації, проведення загальнонаціональних рекламних кампаній. 
Третій етап – це період подальшого розвитку ринку, еволюція технологічних 
засобів виготовлення рекламного продукту, початок виробництва специфічних 
рекламних засобів, виникнення спеціалізованих каналів розповсюдження 
рекламного звернення, а також агентств повного циклу обслуговування. 
На четвертому етапі ринок рекламних послуг глобалізується, рекламні компанії
об’єднуються та поглинаються, у рекламній сфері використовуються останні 
досягнення науково-технічного прогресу, реклама проникає в усі сфери 
економічного життя суспільства, зростає соціальна роль реклами [4, с.46–49].

Вітчизняне законодавство стосовно реклами в аспекті авторських прав 
має бути приведене у відповідності до міжнародних стандартів. Так, реклама 
може цілком або частково бути об'єктом авторського права й суміжних прав.
У цьому випадку авторські й суміжні права підлягають захисту відповідно 
до національних законодавств Сторін й Угоди про співробітництво у сфері 
охорони авторського права і суміжних прав.

Варто також наголосити, що в абз. 2 п. 18Постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про 
захист авторського права і суміжних прав» зазначено, що правова охорона 
поширюється як на оприлюднені, так і на не завершені твори, незалежно від їх 
призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, 
розваги тощо).

Із наведеної нами класифікації сучасного законодавства про рекламу 
видно, що це питання на законодавчому та практичному рівні достатньо 
врегульоване: існує достатня кількість як законів, постанов, розпоряджень, так 
і судової практики. Однак важливим є імплементація норм міжнародного 
законодавства у вітчизняне з метою приведення національного законодавства 
до стандартів міжнародного, а також для використання позитивного досвіду 
регулювання та контролю у сфері рекламної діяльності.

Варто зауважити, що багато з перерахованих нормативно-правових актів 
мають декларативний характер, або ж закріплюють тільки загальні принципи 
певних правовідносин у у сфері рекламної діяльності. Така ситуація склалася 
тому, що міжнародні законодавчі органи поступово та послідовно і обережно 
вдосконалюють названі норми. Важливим аспектом є розгляг уніфікації норм 
міжнародного права, що регулюють сферу рекламної діяльності у рамках права 
ЄС. Значущість такого розгляду пов’язана з тим, що український законодавець 
багато в яких питаннях спирається саме на європейський досвід при розробці 
національного права. 

На нашу думку, важливим є питання вироблення стратегічної політики 
у сфері реклами, шляхом прийняття програм розвитку та діяльності, стратегій 
у сфері регулювання ринку реклами тощо. Це сприятиме ефективному 
розвитку, регулюванню, а також забезпеченню законних прав та інтересів всіх 
суб’єктів рекламної діяльності.
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На жаль, сучасна сфера рекламної діяльністі в Україні не відповідає 
положенням класичної теорії реклами через відсутність потужної рекламної
інфраструктури, яка зараз знаходиться лише у стані формування.

Однак наявними є всі об’єктивні умови та суб’єктивні чинники 
для досягення світового рівня у сфері рекламної діяльності: високий 
рівень інтелекту нації, сучасна освіта, потужна науково-дослідна база, 
національна культура та сильний державний апарат. Органи державної влади 
повинні здійснювати ефективний контроль і нести відповідальність за 
виробництво якісної рекламної продукції, а також створювати сприятливі 
умови для виробництва на міжнародному ринку вітчизняними виробниками 
конкурентоспроможної рекламної продукції. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Першочергову роль у будь-якому суспільстві, у розвитку соціальної 
і духовної сфер, матеріального виробництва і самореалізації особистості завжди 
відігравали освіта і наука. Освіта є основою інтелектуального, духовного, 
фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 
економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного 
спільними цінностями і культурою, та держави. Наукові та науково-педагогічні 
працівники повинні стати основною рушійною силою відродження та створення
якісно нової національної системи освіти. У зв’язку з цим головну увагу 
необхідно зосередити на підвищенні загальної культури науково-педагогічних 

http://www.dkrp.gov.ua/files/
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працівників, рівня кваліфікаційних вимог, що висуваються до цієї категорії 
працівників відповідно до їх ролі у суспільстві.

У багатьох нормативних правових актах міститься вказівка на оцінку 
ділових якостей працівника. Цю оціночну категорію в науці трудового права 
розуміють по-різному. Так, наприклад, С. С. Худякова і О. В. Турчина 
відзначають, що зміст категорії «ділові якості працівника» має дві складові: 
професійно-кваліфікаційні і особистісні якості; при цьому останні, на думку 
авторів, повинні враховуватись лише в тій мірі, в якій вони можуть істотно 
вплинути на здатність якісно виконувати визначену трудову функцію, а тому 
вони також опосередковані специфікою роботи за певною посадою, професією, 
спеціальністю (наприклад, комунікабельність – необхідна особиста якість для 
належного виконання трудової функції за посадою «менеджер по рекламі») 
[1, с. 71].

Деякі автори (Л. В. Азямова, В. В. Жернаков, В. І. Курилов, Л. І. Лазор, 
А. В. Хижнякова) слушно, на нашу думку, вважають, що перевірці підлягають 
і моральні якості працівника [2, с. 21]. Адже їх оцінка дозволяє вивчити 
специфіку міжособистісних відносин і психологічний клімат у колективі. Тому 
стосовно науково-педагогічних працівників оцінка їх ділових якостей 
безумовно повинна охоплювати й оцінку їх особистісних якостей, результати 
якої можуть мати правові наслідки. Так, відповідно до частини 1 статті 6 
Закону України «Про освіту» однією із засад державної політики у сфері освіти 
та принципом освітньої діяльності має стати «академічна доброчесність» [3].

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених 
законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 
наукових (творчих) досягнень» (частина 1 статті 42 Закону України «Про 
освіту»; пункт 1-1 частини 1 статті 1 Закону України «Про вищу освіту» [4]).

Згідно з пунктом 3-1 частини 1 статті 58 Закону України «Про вищу 
освіту» науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники закладу вищої 
освіти зобов’язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) 
діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 
здобувачами вищої освіти. Схожий обов’язок міститься і в частині 2 статті 54 
Закону України «Про освіту».

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-
педагогічними та науковими працівниками передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, 
творчу) діяльність;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
- об’єктивне оцінювання результатів навчання (частина 2 статті 42 Закону 

України «Про освіту»).
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Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 5 Закону України «Про наукову 
і науково-технічну діяльність» вчений під час провадження наукової, науково-
технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної діяльності зобов’язаний
додержуватися етичних норм наукового співтовариства, неухильно дотримуватися
норм права інтелектуальної власності [5].

Відповідно до частини 5 статті 42 Закону України «Про освіту» 
за порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні 
та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої 
академічної відповідальності:

- відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
- позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня 

чи присвоєного вченого звання;
- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного 

звання, кваліфікаційної категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів 

чи займати визначені законом посади.
Окрім цього, вважаємо, що кваліфікаційні вимоги до науково-

педагогічних працівників обов’язково повинні включати психологічну 
компоненту, необхідну для врахування індивідуальних і групових особливостей 
здобувачів вищої освіти, з якими співпрацює викладач; налагодження 
оптимального психологічного клімату, використання засад психології 
спілкування, вибору найбільш прийнятних засобів впливу на тих, хто 
навчається. Відповідно науково-педагогічні працівники повинні володіти 
необхідними моральними якостями, які обов’язково повинні оцінюватись під 
час оцінки ділових якостей, оскільки ця категорія працівників здійснює виховні 
функції. І це повинно бути закріплено в кваліфікаційних характеристиках посад 
науково-педагогічних працівників. Кваліфікаційні вимоги цієї категорії 
працівників не повинні обмежуватись визначенням необхідного для виконання 
посадових обов’язків рівня професійної підготовки працівника.
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ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР У РЕГУЛЬОВАНИХ АГРОЕКОСИСТЕМАХ 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тепличне овочівництво відноситься до порівняно науковоємкого, 

складного і високоінтенсивного індустріального сектору агропромислового 
комплексу України, основне завдання якого забезпечувати виробництво ранніх 
овочевих та салатних культур у осінньо-зимово-весняні періоди.

Ця галузь об’єднує знання щодо рослини та створення їй належних 
штучних умов, які б задовольняли її оптимальний ріст та розвиток.

Враховуючи кліматичні умови України, вирощування та якісне зберігання 
свіжих овочів мають сезонний характер. Як свідчить історія, розвиток 
кімнатного квітникарства почалась іще в Стародавньому Єгипті, адже на 
єгипетських спорудах (а їм більше 3000 років) залишили рисунки ваз із 
рослинами. Стародавні римляни навіть прикрашали свої будинки не тільки 
такими квітками, вирощуваними в підвісних корзинах, а створювали для них 
спеціальні теплиці накриті слюдою.

Пакстон в 1837 р. побудував найбільшу для того часу оранжерею із скла 
і сталі [3], яка стала прообразом сучасних теплиць і оранжерей.

Наприкінці ХVII ст. заможні люди почали цікавитись такими теплицями, 
адже для окремих дерев будували навколо них спеціальні конструкції, де за 
допомогою пічного опалення підтримували необхідну температуру в період 
сильних морозів. Так як такими деревами були в основному цитрусові, в зв’язку 
із цим їх називали оранжереями.

Таким чином, історія створення закритого ґрунту сягає в сиву давнину, 
але в Україні прискореними темпами почали будувати його в основному 
в 70-тих роках ХХ ст. До цього часу будували примітивні теплиці, 
і в основному з пічним опаленням.

В основному конструктивними елементами теплиць були легкий 
металевий каркас і скло, в той же час такі елементи мають дуже високий 
ступінь тепловитрат. У зв’язку із цим, такі й нині діючі теплиці споживають 
енергоресурсів в 1,5-2,5 раза більше ніж кращі закордонні аналоги.

На тому рівні в основному залишились і технологічні елементи 
вирощування рослин, що негативно впливає на урожайність вирощуваних 
культур і порівняно високе використання тепла, енергоносіїв та води.



155

Варто відмітити, що при активному розвитку тепличних комбінатів 
не завжди враховувалися природно-кліматичні умови та наявність місцевих 
енергоносіїв[2].

Беручи до уваги той факт, що в Російській Федерації на той час також 
інтенсивно розвивалось теплице будування, і що в них були свої конструктивні 
особливості, враховуючи природно-кліматичні умови. Більш суворий клімат 
і наявність порівняно дешевих енергоносіїв спонукали до будівництва теплиць 
обмеженої висоти. Такі конструктивні особливості теплиць здатні акумулювати 
сонячну енергію і зв’язку із цим є більш ефективними для таких регіонів 
із холодною і тривалою зимою. Менші за об’ємом теплиці потребують 
незначних енергоносіїв для підтримання необхідних параметрів для росту 
та розвитку рослин.

В умовах України, особливо із середини квітня по вересень, у таких 
теплицях є тривалим та домінуючим, особливо в денну сонячну частину доби, 
сонячні перегріви, боротьба із якими спонукає до прийняття відповідних 
інженерних рішень, це дощування зовні теплиць, примусова вентиляція, 
системи дощувального охолодження повітря тощо[2].

Слід відмітити, що використані нами системи дощування зовні теплиць 
(полив скатов) не давали бажаних результатів, температура повітря не знижувалась. 
Окрім того, що воду для поливу використовували артезіанську, у зв’язку із чим 
протягом 2-3 неділь з`являлись на склі даху темно-бурі плями, які важко 
піддавались видаленню.

Другим негативним фактором була ненадійна герметизація даху, і вода 
в окремих місцях оренжераї і теплиць пошкоджувала рослини, перезволоджуючи
грунт.

Створення сучасного тепличного комплексу в інженерно-біологічному 
відношенні досить складне завдання, адже на рослину діє цілий комплекс 
параметрів зовнішнього середовища, які потрібно враховувати. Саме контроль 
і керування за такими параметрами можливо лише завдяки комп’ютерним 
система[3].

Опираючись на досвід світової практики вирощування овочевих культур 
в закритому грунті, що поряд із контролюючими комп’ютерними сучасними 
системами, інтенсивний розвиток забезпечується за рахунок і оптимізації 
параметрів огороджувальних конструкцій, інженерних систем, забезпечення 
технологічних процесів сприяння росту та розвитку рослин.

Зважаючи на конструктивні особливості теплиць і кліматичних умов зони 
їх розміщення, в літню пору року не завжди можливим є вирощувати овочеві 
культури через надмірне надходження тепла завдяки тепличному ефекту. 
У зв’язку із цим нами було поставлено за мету вивчити особливості росту 
та розвитку овочевих культур умовах, які б суттєво обмежили б проникнення 
сонячного освітлення втеплиці та оранжереї,що стримувало б підвищення 
температури повітря і ґрунту в зоні вирощуваних рослин особливо в сонячні дні 
доби [1].
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Було прийнято рішення створити такі спеціальні споруди на базі 
не використовуваних тваринницьких ферм в колишньому ТОВ «Україна» 
с. Козин і Маслівському державному аграрному технікумі Миронівського 
району (2000–2003 рр.),які практично були аварійними, залишивши тільки 
стіни і побудувавши дах із плівки. Плівкою замінили віконне скло. 
За допомогою дверей і вікон підтримували температуру повітря. На даху 
фрамуги були відсутні. Після завершення вирощування рослин плівку 
поліетиленову знімали, попередньо провівши рихлення ґрунту. У такому стані 
ця споруда знаходиться до весни.

Годівниці демонтували і завезли в такі приміщення відповідні матеріали 
для створення оптимальних умов для росту і розвитку рослин. У ролі дренажу 
завезено було річковий крупнозернистий пісок, шаром 10-15 см, поверх якого 
розмістили чорноземний грунт шаром 35-40 см, представлений верхнім орним 
шаром і був внесений свіжий гній великої рогатої худоби. Внесення свіжого 
гною викликане вперш за все тим, що його активна мінералізація в цих умовах 
подовжується до двох років і виключаємо можливість заселення тепличного 
ґрунту таким шкідником, як медведка, який інтенсивно розмножується в місцях 
зберігання перегною.

Сумніви відносно того, що в цілому буде менше проникати світло 
завдяки непрозорим стінами (цегляним) – даремні, адже сонячне сяйво літньої 
пори активізує тепличний ефект, а тому загальна кількість, яка проникала 
в теплиці буде зниженою. Цегляні стіни обмежують проникання світла в зону 
рослин, це одна позитивна сторона цієї споруди, а інша – вони акумулюють 
тепло денної пори і випромінюють його в нічні години. Внутрішньої сторони 
стін білили вапном або крейдою з метою кращого відбивання сонячного світла. 
Завдяки цьому, як ми вважаємо, рослини, які ростуть біля стін мають більшу, 
порівняно, висоту і мають добре сформовані суцвіття плодів на рослині. 
З успіхом пройшли випробування траншейні теплиці глибиною 4 м побудовані 
на базі жомової ями с. Мечиславка Благовіщенського(Улянівського) району 
Кіровоградської області та на базі промислового котловану будівельного 
підприємства «Дорожник» м.Миронівка, побудовані за нашим методичним 
сприянням в 2010–2013 рр, загальною площею відповідно 350 м² і 200м². Варто
відмітити, що інтенсивність освітлення денної сонячної літньої пори складає 
до 50 Клк, тоді як в такі споруди в цей же час проникає до 20 Клк, 
що оптимальною для овочевих культур.

Незважаючи на значний досвід вирощування рослин при штучному 
освітлення в даний час немає єдиної точки зору на оптимальні рівні освітлення 
рослин, спектрального складу світла в зоні вирощування рослин стосовно 
конкретного виду рослин.

Таким чином з метою економічно ефективного вирощування овочевих 
культур в умовах закритого ґрунту, нами розроблено і впроваджено 
принципіально нові енерго- і ресурсозберігаючі системи вирощування рослин,
які включають в себетехнічні рішення і технологічні прийоми щодо одержання 
екологічно безпечної продукції овочівництва, так як не використовується
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мінеральні добрива і хімічні засоби захисту. Такі об’єкти сприятимуть 
оптимізації світлового режиму вирощування росли шляхом максимально 
можливого використання природних світло-температурних умов.
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старший викладач відділу підготовки та підвищення кваліфікації
військових прокурорів Національної академії прокуратури України

ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ: 
НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Забезпечення прав і свобод людини є однією з найбільш актуальних 
проблем для сучасної юридичної науки, оскільки саме це визначає розвиток 
більшості країн за напрямом досягнення політичної демократії, економічного 
прогресу та співробітництва, виступає одним із основних завдань процесу 
реформування українського суспільства, що набуває особливого значення 
в контексті європейської інтеграції України. Важливе та особливе місце у сфері 
забезпечення прав і свобод людини посідає безпосередньо правове 
забезпечення прав дітей. Розв’язання проблеми дітей у збройних конфліктах 
є одним із основних пріоритетів правозахисної стратегії Європейського Союзу. 
Україна, ратифікувавши Факультативний протокол до Конвенції щодо участі 
дітей в збройних конфліктах, підтвердила готовність протистояти їх згубному 
і масштабному впливу на дітей, засудила протиправні зазіхання на них в умовах 
воєнних дій та напади на об’єкти, де зазвичай перебувають діти, і які 
охороняються міжнародним правом. Україна визнала необхідність посилення 
захисту дітей від участі у збройних конфліктах.

В умовах сучасних збройних конфліктів у світі щодня гинуть і отримують 
каліцтва тисячі цивільних осіб, і зокрема діти, тобто, особи, які не досягли 
18-річного віку. Через особливості ведення нинішніх воєн кількість смертей 
некомбатантів перевищує кількість смертей комбатантів [1]. Відповідно 
до даних Дитячого фонду ООН, за останні десять років через збройні конфлікти 
(як через бойові дії, так і з-за голоду і хвороб, спровокованих останніми) 
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близько 2 мільйонів дітей загинули, 6 мільйонів були покалічені, близько 
20 мільйонів стали переселенцями та біженцями, не менше 1 мільйона дітей 
осиротіли. Невідомими залишаються дані щодо кількості дітей, які утримуються в 
якості заручників, і тих, які були викрадені або продані в економічне або 
сексуальне рабство. Окрім того, на даний момент близько 300 тисяч дітей 
беруть участь у збройних конфліктах в якості солдатів [2]. Негативними 
наслідками збройного конфлікту тривалого характеру, як правило, є: фізична 
і психологічна травматизація значної частини населення, у тому числі дітей; 
знищення сімейних і соціальних зв'язків; падіння рівня життя; зниження якості 
освіти і охорони здоров'я; розвиток культу зброї, що в подальшому може 
спричинити виникнення нових конфліктів.

Через військові дії діти страждають непропорційно – у воєнних 
конфліктах їх часто гине більше, ніж комбатантів [3]. Військові дії останнього 
десятиліття забрали життя близько двох мільйонів дітей (вони гинуть не лише 
внаслідок боїв, а й через недоїдання та хвороби, спричинені або загострені 
конфліктом); близько 20 мільйонів дітей стали переселенцями чи біженцями, 
близько мільйона осиротіли. Невідомо, скільки дітей утримуються як заручники, 
були викрадені або продані, піддані сексуальній експлуатації; особливо 
вразливим є дівчата та діти обох статей, розлучені з сім’ями. Крім того, 
за приблизними оцінками не менше ніж 300 000 дітей обох статей беруть участь 
у конфліктах в якості солдатів [4].

Важливим за значимістю є комплекс проблем, пов'язаних з реалізацією 
культурних прав дитини, перш за все, права на освіту, а також-права на ігри, 
відпочинок і дозвілля. Не останню роль мають згубні наслідки щодо зниження 
відвідування шкіл у період збройного конфлікту – як безпосередньо для 
розвитку дітей, так і для відновлення країни після припинення військових дій, 
адже освіта розглядається світовою спільнотою як сфера, що має ключове 
значення для стабільного миру, є способом вивчення і поширення цінностей 
милосердя та протидії нетерпимості, а також сприяє поступовому зменшенню 
гостроти конфлікту. Тим не менш, школи, всупереч міжнародним нормам, 
піддаються нападам та використовуються військовими як казарми, склади 
тощо.

Від насильства страждають вчителі, що призводить до припинення 
навчального процесу. На жаль, у надзвичайних ситуаціях освіта часто 
вважається другорядною потребою: проте, вона є пріоритетом, зважаючи 
на її рятівну та захисну функції, коли школа стає нейтральною територією, 
безпечною для перебування [5].

У 2010 р. з’явився проект Люценських керівних принципів [6] щодо 
захисту шкіл від використання збройними силами та озброєними групами, 
які мають застосовуватися як під час збройного, так і в ситуаціях пост-конфлікту
з ризиком відновлення військових дій. Люценські принципи не перекладені 
українською мовою залишаються поза увагою фахівців освітньої та військової 
сфер, що може погіршити гуманітарну ситуацію як у коротко- так і довгостроковій
перспективі.
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Об’єктами нападів стають також заклади охорони здоров’я, лікарі, 
автомобілі швидкої допомоги, що є прямим порушенням норм та звичаїв війни, 
закріплених міжнародним гуманітарним правом. Лікарні під час конфлікту 
піддаються пограбуванням або закриваються з різних причин; існує гостра 
нестача медичного обладнання та ліків; фіксуються випадки нападів на медичних
працівників і пацієнтів, жорстоке поводження з ними, особливо з пораненими. 
Неможливість отримати медичну допомогу впливає на найуразливіші групи, 
перш за все, на дітей, матерів-годувальниць та інвалідів [7]. До 2014 р.
зазначені проблеми не стосувалися України. Міжнародно-правові норми 
гуманітарного права працювали в правовому полі України виключно в контексті
виконання нею зобов'язань щодо захисту прав дітей-біженців та дітей, 
що шукають притулку, які не є громадянами України. Однак, наслідки 
політичного і фінансово-економічної кризи, обумовленого проведенням 
антитерористичної операції (АТО) на території Донецької та Луганської 
областей (по суті збройного конфлікту) нині значно впливають на політику, що 
проводиться в сфері охорони дитинства, обумовлюючи пріоритетність питань 
збереження життя та здоров'я дітей .

У 2011 р. Комітет ООН у справах дітей схвально оцінив зусилля держави 
у сфері забезпечення найкращих інтересів дитини (28 січня 2011 р. Україна 
надала Комітету ООН з прав людини періодичний звіт щодо виконання 
Конвенції із прав дитини і 4 лютого 2011 р. Комітет видав заключні 
спостереження щодо реалізації Урядом України Конвенції). Україна досягла 
стабільного прогресу щодо захисту прав дітей, зокрема щодо зниження дитячої 
смертності; збільшення кількості дітей у прийомних сім’ях (а не в інтернатах); 
зниження чисельності відмов від новонароджених тощо. На цьому тлі Комітет 
чітко закликає уряд України реформувати соціальну сферу задля захисту прав 
дітей та протидії насильству і жорсткому поводженню ( у тому числі 
сексуальної експлуатації) щодо них.

Збройний конфлікт на Сході України різко погіршив стан у сферах, 
де Україна досягла значних успіхів (фактичне подолання безпритульності, 
розвиток усиновлення та прийомних сімей, підтримка матерів і дітей 
у складних життєвих обставинах тощо) та загострив ті проблеми, які ще не 
були вирішені (поширення соціально небезпечних та інфекційних хвороб, 
скорочення програм імунізації, загострення жорстокості та насильства щодо 
дітей та у дитячому середовищі, погіршення доступу до послуг освіти, охорони 
здоров’я та соціальної сфери). Підвищився ризик зростання соціального 
сирітства. Управління Верховного комісара ООН з прав людини серед інших 
виокремлює наступну проблему: чоловіки, які підтримують «ДНР» та «ЛНР», 
перешкоджають дружинам, зокрема, й з малими дітьми, покидати зону 
конфлікту [8]. Додатково бойовики забороняють переміщати дітей за межі 
контрольованих ними територій Луганської та Донецької областей, крім 
Російської Федерації [9].

Зважаючи на вищенаведене виникає питання про впровадження 
в Україні відповідного механізму, який дозволив би спростити процедуру 
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усиновлення або влаштування в сім'ї дітей, які осиротіли або залишилися 
без батьківського піклування в результаті бойових дій.

Виникла і проблема з умовно засудженими дітьми (їх понад 500 
в Луганській та Донецькій областях), які мусять регулярно відмічатися 
у виконавчій службі аби не були ув’язненими через порушення режиму 
умовного засудження [10]. Гостро постає питання здійснення відповідних 
контролюючих функцій, адже виконавчі служби в зоні АТО не працюють.

Отже, захист прав дітей-громадян України, які безпосередньо знаходяться 
у ситуації збройного конфлікту – це нова проблема, якою має опікуватися 
держава.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІБЕРАЛЬНОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Соціально-економічними і ідейно-політичними передумовами виникнення
ліберальної демократії були розвиток ринкових відносин, ідеологічна та 
політична секуляризація, становлення національних держав. Р. Даль, 
аналізуючи у цьому контексті загальносвітовий демократичний процес, 
виокремлює дві демократичні трансформації: перша пов’язана з становленням 
демократичних міст держав, друга – з становленням націй-держав. Саме 
формування національних держав стало основною відмінністю буржуазної 
ліберальної демократії від демократії міст-держав Античності та середньовічних
міських комун [8, p. 213–215].

Ліберальна теорія демократії ґрунтується на англосаксонській традиції, 
яка розглядає демократію як відповідальне і компетентне правління. Сутністю 
ліберальної демократії є пріоритет інтересів особистості і відділення їх від 
державних інтересів. Зокрема, А. Ковлер пише, що виникаючи в надрах 
середньовічних комун і родових (станових) парламентів, пройшовши через 
масові релігійні та селянські рухи, буржуазні революції, класові битви епохи 
підйому робочого руху, через випробовування бонапартизмом, фашизмом, 
«реальним соціалізмом», соціал-демократією, ліберальна демократія ствердила 
себе як достатньо стійка форма держави, політичного режиму, ідейної цінності, 
«демократичного методу» в десятках країн і залишається оптимальною формою 
політичної організації для інших країн [1, с. 81].

Основоположниками ліберальної демократії є Дж. Локк та Ш.-Л. Монтеск’є, 
діяльність яких припадає на епоху Просвітництва. Вони сформулювали такі 
основоположні принципи політичного лібералізму, як пріоритет індивідуальної 
свободи, що базується на принципах природного права, відокремлення держави 
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від громадянського суспільства, поділ влади. Стрижневими ідеями в теоріях 
лібералізму є політична рівність і представницьке правління. Джерелом влади 
визнається народ, що виражає свою волю не прямо, а за допомогою своїх 
представників, яким він делегує повноваження на певний строк [4, с. 100].

Якщо Дж. Локк установив межі людської свободи (природні права), в які 
не може втручатися держава, то Ж.-Ж. Руссо цих кордонів не визнавав. 
Водночас по-різному розуміючи свободу людини, обидва мислителі 
були одностайними у захисті свободи народу [6, с. 109]. Саме з огляду на це 
Ж.-Ж. Руссо вважається основоположником моделі розвиваючої ліберальної 
демократії. Він розглядав її передусім як засіб досягнення особистої автономії 
громадянина. Прихильники цієї моделі вбачають її основним призначенням 
надання можливостей для саморозвитку вільних інформованих громадян. Проте 
вільний громадянин, який є прихильником ідеалів демократії, усвідомлював 
свою свободу як прояв всенародної загальної волі [2, с. 45–48].

Зокрема, слід згадати Велику французьку революцію (1789–1794 рр.), яка 
розпочала новий етап у розвитку ідей демократії та головною причиною якої 
стало широке невдоволення існуючим станом речей у країні. У боротьбі проти 
феодально-абсолютистського ладу об’єдналися, незважаючи на відмінності 
у класових інтересах, буржуазія, селяни та міське плебейство, що відобразилося 
у результаті у прийнятій 26 серпня 1789 р. Установчими зборами Декларації 
прав людини і громадянина. Декларація проголошувала невід’ємні права 
людини, свободу особистості, слова, совісті, рівність громадян перед законом, 
право чинити опір гнобленню, приватна власність оголошувалася 
недоторканною [5, с. 203, 369].

Зокрема, ця Декларація починається так: «Представники французького 
народу, утворивши Національні збори і вважаючи, що неосвіченість, забуття 
прав людини або нехтування ними є єдиною причиною суспільних лих 
і зіпсованості урядів, прийняли рішення викласти в урочистій Декларації 
природні, невідчужувані і священні права людини, щоб ця Декларація, 
незмінно перебуваючи перед поглядом усіх членів суспільного союзу, постійно 
нагадувала їм їх права й обов’язки, щоб дії законодавчої і виконавчої влади, які 
в будь-який час можна було б порівняти з метою кожного політичного 
інституту, зустрічали більшу повагу; щоб вимоги громадян, засновані відтепер 
на простих і незаперечних принципах, спрямовувалися до дотримання 
Конституції і загального блага» [7, с. 26–29].

Отже, демократія стала розглядатися як напрям суспільної думки, 
що формує цілі соціально-політичного руху, заперечує монархію та елітарність. 
Таке переосмислення демократичних ідей пов’язане з потребою в обґрунтуванні 
нового характеру відносин між правителями і підлеглими, які виникли після 
революційних подій, появою інститутів громадянського суспільства, а також 
вимог автономії та соціальної рівності індивідів. 

Зокрема, сучасні демократичні системи беруть свій початок від форм 
правління, які виникли наприкінці XVIII – на поч. XIX ст. у Західній Європі 
та США під впливом лібералізму. Лібералізм вперше в історії суспільної думки: 
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а) відокремив індивіда від суспільства і держави (автономна особистість); 
б) розмежував державу і громадянське суспільство; в) конституційно 
та інституціонально обмежив дії та повноваження держави у відносинах 
з особою та суспільством; г) проголосив політичну рівність усіх громадян; 
ґ) зробив особистість головним чинником політичної системи [3, с. 56].

Згадані теорії справили суттєвий вплив на розвиток сучасної демократії 
в Україні. Ідеї народного суверенітету, верховенства права, розподілу влади, 
природних прав людини, свободи, рівності тощо знайшли своє відображення 
на конституційному рівні і є засадничими у побудові правової держави 
та громадянського суспільства. Зокрема, жодне сучасне обґрунтування і розуміння
демократії не може минути цих дієвих донині класичних учень [3, с. 56].

У науці характерними ознаками сучасної ліберальної демократії 
називають такі: ототожнення народу як суб’єкта влади з власниками-
чоловіками, виключення нижчих верств населення, жінок із числа тих, хто має 
виборче право; визнання особистості первинним і головним джерелом влади; 
формальний характер демократії, основою якої є негативне розуміння свободи; 
парламентаризм, представницька форма влади; обмеження компетенції і сфери 
діяльності держави сферою охорони суспільного порядку, забезпечення 
безпеки громадян тощо; держава виступає у ролі «нічного вартового»; розподіл 
влади, створення системи противаг і стримувань для попередження 
зловживання владою; обмеженість влади більшості над меншістю. Меншість 
зобов’язана підпорядковуватися більшості у межах чітко встановлених правил 
(гарантія прав опозиції) [3, с. 56].

Водночас у політологічній літературі наводяться недоліки ліберальної 
демократії, серед яких такі: соціально-класова обмеженість; формальність; 
приниження ролі держави в управлінні суспільством; надмірний ціннісний 
індивідуалізм, ігнорування колективної природи людини; не враховується те, 
що громадяни досить легко піддаються маніпуляціям з боку професійних 
політиків; ігнорування того факту, що громадяни не вбачають у політиці свою 
другу професію, а декого взагалі не цікавить політика [3, с. 56].

Отже, в ліберальній теорії демократії здійснювалися пошуки запобігання 
виникнення негативних явищ становлення демократії серед яких зниження 
рівня довіри, залежність демократичного врядування тощо. Варто зазначити, 
що кожна із цих проблем є наслідком певного етапу розвитку демократії. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЛАЕНС ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Среди основных составляющих комплаенс программ промышленных 
предприятий центральное место занимает мошенничество. Комплаенс 
программа (Compliance System) – это универсальная международная система 
противодействия угрозам и управления рисками, которая обеспечивает 
соответствие деятельности компании требованиям государственных органов, 
саморегулируемых организаций, соответствие нормам права, правилам, 
рекомендациям и стандартам, регламентирующим деятельность компании. 

В последние годы тематика комплаенс находится в фокусе мирового 
сообщества. Она определяет стандарты ведения бизнеса по всему миру, 
непосредственно влияет на вопросы стабильности глобальной экономики 
в целом, и бизнеса конкретной компании в частности. За последние несколько 
лет частота расследований нарушений в сфере комплаенс, размер последствий 
и величина санкций в отношении бизнеса, деятельность которого не была 
признана соответствующей различным комплаенс нормам, значительно 
возросла и превратилась в существенный риск, о котором должен знать,
и который должен учитывать любой менеджер, осуществляя 
производственный, коммерческий, клиентский или правовой анализ 
национальной или международной деятельности промышленного предприятия. 

Большинство руководителей полагает, что существует множество 
способов инвестировать средства с большей выгодой, нежели вложив их 
в создание эффективной системы контроля и противодействия мошенничеству. 
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К тому же неизвестно, окупятся ли потраченные деньги. Точка зрения 
меняется, когда возникают серьезные проблемы с фальсификацией отчетности 
или выводом активов из компании. В итоге затраты возрастают многократно. 
Во-первых, компания несет расходы, связанные с расследованием и поиском 
виновных, а во-вторых, после произошедшего инцидента руководство 
безоговорочно внедряет все необходимые инструменты противодействия 
мошенничеству. Корпоративные мошенничества, коррупция – это одна 
из серьезнейших, носящих тотальный характер угроз для развития компаний 
и экономик стран в целом. Практически каждая компания вне зависимости 
от ее размера, формы собственности, организационной структуры, отраслевой 
специализации и местонахождения подвержена коррупционным рискам. Говоря 
о корпоративном мошенничестве необходимо выделять основные его 
составляющие: хищение активов; коррупция; фальсификация отчетности. 

Самыми распространёнными в бизнесе вариантами хищений активов 
является их списание или продажа, завышение цен закупки, скидки на продукцию
и услуги, зарплата «мертвым душам», фиктивные продажи, сверхнормативные 
списание и многое другое. Результат для собственников очевиден – увеличение 
расходов и снижение прибыли. С коррупцией в компаниях связаны такие 
действия менеджеров компаний как отсрочка долга, преимущественная оплата 
контрагентам, тендерные предпочтения, «откаты» и т.п. результатом чего 
становится получение коррупционной выгоды менеджментом компании. Эти 
действия приводят как к ухудшению ликвидности, так и к скрытым потерям 
в компаниях. Фальсификация отчетности занимает третье место по популярности
в нашей стране и связана, прежде всего, с возможностями для компаний 
казаться лучше, чем они есть на самом деле для внешних пользователей. 
Распространенная практика минимизации налогов, негласно одобряемая 
руководством, часто сопровождается искажением отчетности (сокрытие данных 
бухгалтерского учета). Что само собой уже закладывает предпосылки для 
потенциальных «нечистоплотных» деяний менеджментом. Преступлениями 
в сфере экономики являются также легализация преступных доходов, операции 
с ценными бумагами на основе инсайдерской информации, недобросовестная 
конкуренция, нарушение прав интеллектуальной собственности и др. 

Незаконное управление активами преобладает над другими видами 
экономических преступлений. В Украине составляет 72 (%) в то время как 
в мире процент данного преступления составляет 64 (%). Как правило, это 
мошенничество легче выявить, поскольку оно не такое сложное, как например 
взяточничество, коррупция и киберпреступления (рис.1).
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Рисунок 1. Наиболее распространенные виды экономических преступлений 
[Борисова] 

Нестандартные методы бизнеса могут осуществляться в рамках 
действующего законодательства, но часто выходят и за его пределы. В этом 
случае они рассматриваются как экономическое мошенничество. Самой 
природе мошенничества присуща двойственность. Иногда мы просто не можем 
определить, что перед нами: новая форма бизнеса, афера или не 
предумышленно допущенная ошибка.

Мошенничеству присуща определенная двойственность. Иногда мы 
просто не можем определить, афера перед нами или это просто чья-то 
непредумышленная ошибка. Все, что мы наблюдаем, – это просто признаки, 
симптомы, здесь нет трупов, как в делах об убийстве. Всегда нужно помнить, 
что мошенничество выявляется и расследуется только на основании симптомов.
Когда симптомы остаются незамеченными, мошенничество тоже остается 
не обнаруженным, и наоборот, если замечены определенные признаки, 
то хотя бы имеется шанс, что удастся вскрыть акт мошенничества. Замечать 
и распознавать симптомы мошенничества нужно учить – специально готовить 
к этому менеджеров, наемных работников, инвесторов, всех. Это единственный 
способ попытаться совладать со все растущими проблемами мошенничества.

Мошенничество многолико. Но в основе любой ее разновидности лежит 
злонамеренное присвоение чужой собственности независимо от того, в какой 
форме оно выступает: денег, товарно-материальных ценностей, интеллектуальных
разработок или в каком-то ином виде. Многие преступления основаны на краже 
– злонамеренном присвоении чужой личной собственности с намерением 
превратить ее в свое имущество без согласия владельца. Владелец не 
обязательно должен быть известен в момент совершения кражи. Более того, 
лицо, у которого похищается собственность, может и не быть ее законным 
владельцем. Например, имущество может быть похищено у экспедитора, 
перевозящего груз; судебного исполнителя, который хранит его как 
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арестованное до выплаты долга; у залоговой фирмы, которая держит его как 
залог. Но если мошенник получил чужую собственность на законном 
основании и использовал ее на свои личные нужды, то это уже не будет кража. 
По международной практике такое событие правильнее будет рассматривать 
как растрату. Растрата – присвоение собственности лицом, пользующимся 
и распоряжающимся ею на законном основании до того, как во владение ею 
вступит ее настоящий собственник. За растратой почти всегда скрывается 
нарушение доверия, так как лицо, совершившее ее, занимало особое 
положение, связанное с оказанием ему доверия владельцем собственности.

Литература
1. Kocziszky Gyorgy Anti-corruption compliance in the enterprise's program / 

Gyorgy Kocziszky, Mariann Veres Somosi, Petro Pererva // Стратегічні 
перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному 
середовищі: Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції з міжнародною участю, (Кременчук, 28-30 листопада 2017 року). –
Кременчук, КрНУ, 2017. - С.164-167. 

2. Sikorska Małgorzata Compliance audit of antimonopoly legislation / Małgorzata
Sikorska, Mariann Veres Somosi, Petro Pererva // Облік, оподаткування 
і контроль: теорія та методологія : матеріали міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20 листопада 2017 р.). 
Том 1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – С.135-138.

3. Косенко О. П. Економічна сутність та методичні основи визначення рівня 
потенціалу виробничої системи / О. П.Косенко, А.І.Яковлєв // Маркетинг 
і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 
2011. – № 2. – С. 172–179.

4. Перерва П.Г. Збалансована система показників в інноваційно- інвестиційній 
політиці промислового підприємства / П.Г.Перерва, Т.О.Кобєлєва, 
Н.П.Ткачова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : 
Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". –
2015. – № 60 (1169). – С. 50-54. – 52 с.

5. Перерва П.Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность 
и задачи / П.Г.Перерва // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : 
Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 24 (1246). – С. 153-158.

6. Ткачова Н.П. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних 
переваг підприємства / П. Г. Перерва, Н. П. Ткачова // Економіка розвитку. − 
Харків : ХНЕУ, 2011. − № 4 (60). − С. 116-120. 21.

7. Перерва, П.Г. Моделювання споживчої, виробничої, інтелектуальної та 
кадрової складових ресурсного потенціалу [Текст] / П.Г.Перерва, 
А.П.Косенко, А.В. Косенко // Вісник НТУ „ХПІ”. – 2012. – № 51(957). – С. 68-73. 

8. Яковлєв А.І. Аналіз сучасного стану інтелектуально-інноваційної діяльності 
в Україні / А.І. Яковлєв, О.П. Косенко, М.М. Ткачов // Вісник Нац. техн. 
ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність 
виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 25 (1134). – С. 162-174.



168

Коваленко Л.Б.,
старший викладач відділу підготовки прокурорів з підтримання 

державного обвинувачення в суді,
Національна академія прокуратури України;

Вернидубов І.В., 
кандидат юридичних наук, доцент,

старший викладач відділу підготовки прокурорів з підтримання 
державного обвинувачення в суді,

Національна академія прокуратури України

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 

ЗА ЧАСІВ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА 
За часів дії на території нашої держави так званого «звичаєвого права», 

візантійських договорів, Руської Правди та інших правових пам’яток розпочав 
своє формування інститут доказування. У вказаний період не існувало чіткого 
визначення злочину, вони не вважалися небезпечними для суспільства в цілому 
і розглядались як посягання на особисті інтереси (посягання на особу, 
на майно). 

Найповнішою і найважливішою пам’яткою давньоруського звичаєвого 
права та «княжих уставів» (уроків) можна вважати Руську Правду [1, с. 44]. 
Вона існувала в трьох редакціях: Короткій, Розширеній та Скороченій. Саме 
Коротку Правду називають збірником кримінального права і частиною 
кримінального процесу [2, с. 119–120]. Серед різних видів злочинів вказана 
пам’ятка розрізняє тяжкий злочин проти власності – розбій, а найбільш 
розповсюдженим – крадіжка («татьба»). 

Про розповсюдженість крадіжок, їх небезпечність для власників свідчить 
той переконливий факт, що з 22 статей Правди Ярославичів 12 статей 
передбачали відповідальність саме за крадіжку (у широкій Правді – 28 статей) 
[3, с. 76–78].

Крім того, в Руській правді прописувався порядок доказування 
потерпілим вчинення злодієм неправомірного посягання на його майно, при 
якому суд виконував функції посередника в їхньому спорі. Активну роль 
у доказуванні протиправних дій мав потерпілий (позивач): саме за його заявою 
починалося судочинство та на нього покладався розшук злодія, збирання 
доказів. Руська правда детально врегульовувала цей процес, який здійснювався 
шляхом проведення «закличу», «зводу» і «гоніння сліду». 

«Заклич» полягав у оголошенні потерпілим на торговій площі про зникле 
майно (коня, одягу, зброї тощо), що було початком слідства та розшуку 
[4, с. 87]. Звід, за визначенням П.П. Захарченка, – це, з одного боку засіб 
відведення підозри від особи, на яку вона впала, а з іншого – метод пошуку 
відповідача через опитування осіб, котрі певний час володіли річчю [5].
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«Гоніння сліду» при негайному виявленні крадіжки виражалося в гонитві 
за злодієм по залишеним ним або викраденою худобою слідам, тобто їх 
розшукував потерпілий по «гарячих слідах». 

Цілком логічним при цьому є висновок Г. І. Трофанчука, що при 
відсутності на той час чіткого розмежування між цивільними і кримінальними 
процесами, певні процесуальні дії могли застосовувати лише щодо 
кримінальних справ. Йдеться саме про «гоніння сліду», тобто пошук злочинця 
за його слідами [6, с. 84]. Результати, отримані в ході «закличу», «зводу» 
чи «гоніння сліду», слугували доказами при прийнятті судового рішення.

На судову розправу обидві сторони подавали докази, якими могли бути: 
свідки (видоки – ті, що бачили особисто, послухи – ті, що щось чули або могли 
позитивно схарактеризувати одну із сторін); речі (лице); особисте зізнання; 
присяга (хресне цілування, рота); божі суди (ордалії – випробування 
розпеченим залізом, вогнем, холодною і гарячою водою, мечем, жеребом, 
полем), також – труп, побої, синці, рани, сліди [7, с. 54]. При цьому, 
допустимість доказів залежала від тяжкості скоєного злочину.

У ХVІ-ХVІІ ст. основним правовими пам’ятками слугують Литовські 
статути 1529, 1566 і 1588 рр. Аналіз їх положень засвідчує, що обвинувально-
змагальний процес у судочинстві продовжував розвиватись, а кримінально-
правові норми набули публічного характеру, змінилося поняття злочину. 
Класифікувалися злочини за двома головними групами: проти публічного 
добра і суспільних інтересів; проти приватного добра та особистих інтересів
[7, с. 94]. Злочини проти власності належали до другої групи. 

Важливим питанням у процесі доведення винуватості особи у вчиненні 
злочину в той час було дотримання процедури збирання доказів, яка впливала 
на оцінку цих доказів судом. Наприклад, обов’язковою була процедура 
оповіщення населення потерпілим про вчинене щодо нього злочинне 
посягання, за відсутності якої суд міг піддати сумніву сам факт злочину. 

Кількість та якість доказів встановлювались для кожної категорії справ. 
Найпоширенішими доказами були показання свідків. Проте, не могли давати 
свідчення особи, раніше засуджені за тяжкі злочини, слуги проти своїх панів, 
співучасники злочинних дій, божевільні [5]. Перше місце серед доказів займало 
власне зізнання звинуваченого, для здобуття якого застосовувалися тортури, 
проте це був належний та допустимий доказ. 

У Статуті 1529 р. вперше закріплено норму, яка регулювала участь у суді 
адвокатів (прокураторів). Однак, вказані особи не мали повноважень, 
пов’язаних із збиранням доказів, так як цей обов’язок покладався на сторони. 

У Статутах з’являються елементи слідчо-розшукового процесу та нові 
суб’єкти збирання доказів, а відтак і суб’єкти доказування. Так, правом 
проводити огляд місця події при виїзді на місце злочину, допиту свідків 
наділялися старости, їх намісники, а отримані ними відомості слугували 
доказами при розгляді справи судом.

Отже, поступове формування інституту доказування при обвинувально-
змагальному процесі розпочалося за часів звичаєвого права, яке панувало 
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на території нашої держави, та закріпилося у візантійських договорах, Руській 
правді, Литовських Статутах. 
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ДО ПИТАННЯ ОБСЯГУ ПІЛЬГ ДЛЯ СИЛОВИКІВ 
В Україні уже майже чотири роки точиться кровопролитна загарбницька 

з боку новітньої московської імперії війна, у якій український народ відстоює 
свою державницьку незалежність і територіальну цілісність. За таких умов 
проблеми соціального захисту військовослужбовців та співробітників інших 
силових структур, зокрема і правоохоронних органів, набувають принципово 
іншої якості і соціального резонансу, відображаючи ставлення держави до своїх 
ОБОРОНЦІВ! Разом з тим, нормативно-правове регулювання відносин у цій 
сфері є спадщиною закритої радянської суспільно-політичної системи, яка за 
своєю внутрішньою суттю передбачала невизначеність у багатьох соціально 
значущих питаннях, до яких відносяться і наведені. Значна кількість 
законодавчих та підзаконних актів не дають зрозумілого, однозначного 
тлумачення тих чи інших правових категорій та понять, або ж взагалі не містять 

http://sites.znu.edu.ua/ua_statehood_history/sereda/Microsoft_
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їх визначення, що у практиці правозастосування призводить до тотальних 
зловживань з боку бюрократично-чиновницького апарату. На жаль, ці питання 
сьогодні є надзвичайно болючими для сотень тисяч, а то і мільйонів громадян 
нашої держави. На теоретичному рівні автори роблять загальні посилання чи 
висновки із зазначеної проблематики, на нашу думку, недостатньо 
обґрунтовуючи їх.

До такої проблематики, як первісної у цьому напрямку, можна і необхідно
віднести визначення змісту поняття «військова служба» та «пільги для 
військовослужбовців», оскільки від їхнього розуміння залежить правомірність 
прийняття подальших рішень щодо питань, які передбачають важливі правові 
наслідки для учасників таких відносин. Прикладом наводимо визначення 
процентної надбавки науково-педагогічним працівникам за науково-педагогічний
стаж: пункт 5 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним 
та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. 
№ 78, до стажу педагогічної роботи зараховує час перебування громадян 
України на військовій службі. Проте у працівників кадрових апаратів вищих 
навчальних закладів виникає логічне питання: служба у яких структурах 
відноситься до військової служби, і чи охоплюється служба в органах 
внутрішніх справ та інших правоохоронних органах у цьому відношенні 
поняттям «військова служба»?

Загальний зміст терміну «військова служба», а також «служба 
у правоохоронних органах» встановлює стаття 17 Конституції України: «оборона 
України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості
покладається на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки 
і захист державного кордону України покладається на відповідні збройні 
формування і правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності 
яких визначається законом».

Частина 1 статті 2 Закону України «Про загальний військовий обов'язок 
і військову службу» (у редакції від 18.02.2018 р.) визначає, що «Військова 
служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній 
діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності
та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується 
громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи 
за спеціальністю, а також до стажу державної служби». 

Остання із наведених правових норм вичерпно визначає поняття 
«військова служба». На перший погляд, нічого невизначеного у цій правовій 
дефініції немає. Разом з тим, серед різних видів військової служби ми не 
знаходимо тут поняття «служба в органах внутрішніх справ», чи «служба 
у правоохоронних органах», чи «служба у міліції» (після прийняття ЗУ «Про 
Національну поліцію» - «служба у національній поліції» і т.д.), що, природно, 
і далі ставить те ж питання: чи правомірно відносити службу в органах 
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внутрішніх справ та інших правоохоронних органах до військової служби хоча 
б за окремими ознаками?

Вчені-правознавці, зокрема І.М.Сирота, зазначають, що «Одним із видів 
соціального захисту, передбаченого законодавством, є пенсійне забезпечення
військовослужбовців, яке повністю поширюється і на начальницький і рядовий 
склад органів внутрішніх справ»[1, с. 129]. На мій погляд, зазначена позиція, 
безумовно, має під собою законодавче підґрунтя, про що вже нами зазначалося 
раніше при дослідженні цієї проблеми [2, с. 29-31].

Розглянемо питання на нормах чинного законодавства.
Ст. 1 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб 
та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. у редакції від 07.05.2017 р. 
встановлює основні засади державної політики щодо ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, 
ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного 
захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України. 

Ст. 1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших осіб» у редакції від 20.01.2018 р. 
встановлює право на довічну пенсію за вислугу років особам офіцерського 
складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби 
та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим 
Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, 
службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції і в державній 
пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової 
міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право 
на довічну пенсію за вислугу років.

Важливість для суспільства піднятої проблематики і об’єктивна 
необхідність офіційного тлумачення термінів цієї сфери підтверджена також
фактом розгляду Конституційним Судом України конституційного подання 
зацікавлених державних органів щодо офіційного тлумачення положень п. 6 ст. 12
Закону України «Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх 
сімей», ч. 4, 5 ст. 22 Закону України «Про міліцію» та ч. 6 ст. 22 Закону України 
«Про пожежну безпеку».

На пiдставi викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституцiї 
України, статтями 51, 61, 63, 95 Закону України "Про Конституцiйний Суд 
України", Конституцiйний Суд України, зокрема, вирiшив:

4. Для набуття права на пiльги, передбаченi пунктом 6 статтi 12 Закону 
України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв 
їх сiмей", частинами четвертою та п'ятою статтi 22 Закону України "Про 
мiлiцiю", частиною шостою статтi 22 Закону України "Про пожежну безпеку", 
не має значення, хто (вiйськовослужбовець, працiвник мiлiцiї, особового складу 
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державної пожежної охорони чи член його сiм'ї) є власником (спiввласником) 
житла або наймачем.

5. Наявнiсть права на пiльги в оплатi, користування житлом та 
комунальними послугами у члена сiм'ї вiйськовослужбовця, працiвника мiлiцiї, 
особового складу державної пожежної охорони у кожному конкретному 
випадку визначається вiдповiдними органами чи органiзацiями, а в разi 
виникнення спору - судами загальної юрисдикції. [3]

Таким чином, наведені правові норми, зокрема і офіційне тлумачення 
Конституційного Суду України, у питаннях пільг прирівнюють працівників 
правоохоронних органів до військовослужбовців. І хоча це Рішення
Конституційного Суду України стосувалося лише пільги в оплаті, користування 
житлом та комунальними послугами у члена сiм'ї вiйськовослужбовця, 
працiвника мiлiцiї, особового складу державної пожежної охорони (згідно 
з редакцією відповідного Закону України на той час), сама сутність поняття 
«пільга» є єдиною для усіх соціальних пільг незалежно від напряму чи галузі.

З означених правових підстав інше тлумачення правового статусу 
працівників правоохоронних органів щодо встановлення менших за обсягом, 
як для військовослужбовців, пільг є неконституційним, а тому незаконним.

За даних обставин – неоголошеної війни з боку російського агресора, 
та враховуючи зміну вітчизняної доктрини адміністративного права з суто 
імперативної на публічно-сервісну, є виправданим і необхідним встановлення 
конкретної адміністративної та кримінальної відповідальності для посадових 
осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за неправомірне 
обмеження соціальних прав військовослужбовців та прирівняних до них 
законодавством України осіб, а також осіб, звільнених з військової служби 
та прирівняних до них законодавством України осіб.

Такий крок законодавця значно зменшив би соціальну напругу у суспільстві, 
викликану катастрофічним падінням рівня життя пересічних громадян нашої 
держави, зокрема і пенсіонерів силових відомств, доведених до злиденного 
існування на задвірках найбідніших країн сучасного світу, що критично 
соромно і недопустимо для держави, яка прагне до Європейської спільноти.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 
У СФЕРІ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

З проголошенням незалежності Україна стала на шлях розбудови 
демократичної, правової держави, створення громадянського суспільства 
з високими гуманістичними цінностями. В цих процесах важливу роль відіграє 
культура, яка є потужним засобом консолідації суспільства, відновлення 
історичної пам’яті, утвердження національної самосвідомості й патріотизму, 
зміцнення міжнаціонального миру та злагоди. За допомогою культури 
формується активний, творчий інтелект і висока духовність особистості, 
інтелектуальний потенціал народу, що є головною умовою виходу суспільства 
на нові рівні цивілізації.

Світовий досвід переконливо свідчить, що ті держави, які в найскладніші 
кризові періоди свого розвитку проводили зважену, послідовну політику 
у сфері культури, в найкоротші терміни, з мінімальними витратами досягали 
значних успіхів у проведенні економічних, політичних і соціальних реформ 
(наприклад, свого часу Японія, Німеччина) і швидко піднімалися до рівня 
високорозвинених країн. І, навпаки, недбайливе ставлення до культури 
прирікає суспільство на жалюгідне існування і відставання від цивілізованого 
світу. Сьогодні стає цілком очевидним, що труднощі і прорахунки в здійсненні 
соціально-економічних, політичних перетворень, недоліки у вирішенні 
багатьох проблем суспільного життя в період становлення ринкових відносин 
в Україні полягають зовсім не в тому, що реформи є недостатньо розробленими 
чи не відповідають потребам людини, всього суспільства. Значною мірою вони 
зумовлюються саме тим, що для успішного здійснення реформ українському 
суспільству поки що не вистачає сформованої системи відповідних світоглядно-
ціннісних орієнтацій, зрілої національної самосвідомості, які формуються, 
передусім, завдяки державній політиці в сфері культури й виступають головними 
чинниками економічного, політичного і взагалі духовного відродження України.

Сучасна культурна політика України є, по суті, інерційною: як щодо її 
цілей, так і до механізмів реалізації жодного продуманого реформування 
практично не відбулося, окремі зміни мали або безсистемний, або стихійний, 
неконтрольований характер. Попри гучні декларації, реальні цілі, що їх 
переслідують нинішні владні структури, звелись до виховання національного 
свідомого і лояльного щодо незалежної держави обивателя та збереження 
існуючої культурної інфраструктури та зайнятості в ній. Обидві цілі носять 
скоріше суспільно-політичний, в значній мірі кон’юнктурний характер і мають 
небагато спільного з культурою у “високому” розумінні, а також не потребують 
на перший погляд принципово нових механізмів реалізації. Однак за умов 
динамічних суспільних та економічних змін інерційна культурна політика 
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безперспективна і приречена. Визнаючи нагальну потребу її реформування, 
слід перш за все поставити перед нею нові цілі.

Зазвичай, реальні цілі, закладені в концепцію культурної політики, є лише 
похідними від суто політичних цілей та пріоритетів державної політики 
в цілому. Стратегічний вибір на користь демократії та вільного ринку означає 
для культурної сфери вибір між концепцією “управління культурою” 
та концепцією "підтримки культури" на користь останньої. Концепція 
державного “управління культурою” є логічним породженням командно-
адміністративної системи й означає підпорядкованість культурної сфери іншим 
сферам суспільного життя (в першу чергу політиці), а культурно-мистецьких 
інтересів – іншим, поза культурним. Ця підпорядкованість визначає і принципи, 
й механізми культурної політики.

Концепція «підтримки культури», визнана всіма сучасними розвиненими 
демократіями, виходить з засад:

- самоцінності, незалежності культури й мистецтва в усіх її численних 
проявах;

- забезпечення гарантій свободи творчості, загального доступу до культурних 
надбань, створення якнайширших можливостей активної участі громадян 
у мистецькій творчості;

- збереження культурної спадщини й турботи про дальший розвиток 
традиційних культур народів та етносів, що населяють Україну;

- створення та утримання зусиллями держави та місцевого самоврядування 
базових елементів культурної інфраструктури, найзначніших культурно-
мистецьких закладів;

- забезпечення державної підтримки та сприятливого господарчо-правового 
режиму для культурно-мистецьких організацій, об’єднань, окремих митців 
незалежно від підпорядкування чи форми власності;

- створення правових та економічних стимулів для залучення недержавних 
коштів та засобів до підтримки культури й мистецтва.

Дотримання цих загальновизнаних у світі засад автоматично не вирішує 
специфічних проблем, зумовлених історичними, суспільно-політичними, 
економічними та етнокультурними особливостями України загалом і у перехідний
період зокрема. Враховуючи ці особливості, Україна має визначитися щодо:

1) розмірів та меж державного протекціонізму щодо національної культури, 
форм її захисту від зовнішньої культурно-комерційної експансії;

2) меж поширення державної та недержавної фінансової підтримки 
комерційним, індустріально-масовим формам культури;

3) механізмів запобігання тому, аби державна та приватна підтримка 
не перетворювалися на спосіб маніпулювання культурою та мистецтвом.

Практична реалізація цих засад вимагає аналізу специфіки 
соціокультурного розвитку України в умовах перехідного періоду. Вона ж 
визначатиме й перспективи використання зарубіжних моделей культурної 
політики, необхідного з огляду на те, що слабкість національної еліти, хронічна 
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нестача коштів і часу різко звужують можливість маневру у культурній сфері 
України.

У сучасному суспільстві створена і функціонує складна, високорозвинена 
система духовного виробництва, яка забезпечує продукування, поширення 
і споживання культурних цінностей, їх зберігання і передачу. Вона впливає 
на виробничу, економічну, соціальну і політичну сферу людського життя, 
в свою чергу, перебуваючи під їх впливом

Практична значущість системи духовного виробництва для сучасного 
суспільства проявляється в тому, що у всіх країнах сучасного світу держава 
керує культурними процесами як за допомогою відповідного законодавства, так 
і з використанням фінансових, економічних, адміністративних і політичних 
засобів. У сучасних країнах існують закони, які регламентують діяльність 
системи освіти та науки, роботу засобів масової інформації, охорону культурної 
спадщини, охорону авторських прав як у сфері науково-технічної, так і художньої
творчості. Законодавчо регламентується право окремої людини і груп людей 
на задоволення їх культурних потреб.

Українське законодавство в соціально-культурній (духовній) сфері 
увібрало в себе практично весь позитивний досвід, накопичений 
демократичними інститутами в регулюванні й реалізації принципу доступності 
освітянських послуг, свободи літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості, охорони культурної спадщини, збереження історичних пам’яток 
та інших об’єктів, що становлять культурну цінність.
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АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИМ 
РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Екологічні проблеми нині мають глобальний і зрештою загальнодержавний
характер для окремо взятої країни. Проте вирішуватися вони мають 
на регіональному та локальному рівнях. Успіх у цій важливій і складній справі 
тепер значною мірою залежить не лише від послідовної державної екологічної 
політики, а й від того, наскільки дієвими та ефективними є регіональна 
екологічна політика і механізми її практичної реалізації. 

Необхідність цілеспрямованого та ефективного вирішення екологічних 
проблем в Україні зумовлена, з одного боку, внутрішніми чинниками. До них 
слід віднести в першу чергу нераціональне природокористування, надмірне 
забруднення навколишнього природного середовища, особливо водних, 
земельних ресурсів та атмосферного повітря, деградацію довкілля загалом, 
що набрала високих темпів. З іншого боку – зовнішніми чинниками 
і міжнародними вимогами. Оскільки стратегічною метою України є розвиток 
всебічного співробітництва з Західно- та Центральноєвропейськими державами 
з тим, щоб країна відповідала європейським стандартам і вимогам 
як у політичному, соціально-економічному, так і в екологічному відношеннях. 
На сучасному етапі екологічний чинник стає дедалі актуальнішим й одним 
з пріоритетів у міжнародних відносинах, економічному та науково-технічному 
співробітництві практично всіх держав світу. 

Отже, Україна має рухатись шляхом гармонізації національного 
природоохоронного законодавства, вимог і стандартів екологічної безпеки 
господарської діяльності та всебічної адаптації їх до західноєвропейського 
екологічного простору. Поряд з цим екологічний стан навколишнього 
природного середовища, рівень і характер природокористування та природо-
охоронних заходів, екологобезпечність застосовуваних технологій тощо також 
мають максимальною мірою відповідати західноєвропейським стандартам 
і нормативам. 

До основних макроекономічних завдань і важелів, спроможних 
забезпечити ефективну природоохорону та переведення промислового 
комплексу на модель сталого й екологобезпечного розвитку, на наш погляд, 
слід віднести такі:

1) запровадження принципово нового економічного механізму 
природокористування та охорони навколишнього середовища й істотне 
підвищення на цій основі частки екологічних затрат;

2) екологічно зорієнтована науково-технологічна, інвестиційна та 
інноваційна політика з чітким визначенням загальнодержавних пріоритетів 
щодо сталого розвитку економіки і підвищення рівня ресурсо-екологічної 
безпеки держави;
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3) радикальна структурна перебудова економіки та реалізація 
приватизаційних програм з усебічним урахуванням екологічних чинників, 
неухильним і жорстким дотриманням вимог ресурсо-екологічної безпеки;

4) комплексне удосконалення цінової, кредитної, податкової та митної 
політики держави в напрямі її "позеленіння", тобто йдеться про те, що політика 
в цих сферах має сприяти розв'язанню першочергових екологічних проблем 
і цілеспрямованому переведенню національної економіки на модель сталого 
й екологобезпечного розвитку.

Особливо необхідно наголосити на тому, що перехід на зазначену модель 
вимагає налагодження чіткої системи державного управління та регулювання 
всіма процесами життєдіяльності суспільства в країні, а також зовнішньо-
економічними зв’язками і міжнародним співробітництвом. Державному 
управлінню й регулюванню підлягають як відносини природокористування, 
екологічні та зрештою і виробничі відносини в напрямі їх екологізації, так 
і встановлення стандартів і нормативів природокористування й забруднення 
довкілля, чітко детермінованих екологічних вимог до всіх природокористувачів 
та товаровиробників.

Україна є одним з європейських лідерів за запасами бурштину. Українські 
компанії, які мають державні ліцензії на видобуток бурштину, щорічно 
видобувають близько чотирьох тон цього мінералу. Однак, це лише невеликий 
відсоток від реального видобування бурштину в Україні. Набагато більше його 
викопують старателі на незаконних промислах, про які держава знає, але які не 
контролює.

Насправді обсяги видобутку бурштину величезні. Основні запаси 
бурштину України зосереджені, насамперед, у лісах на території Рівненської, 
Житомирської та Волинської областей. Внаслідок неконтрольованого 
видобутку стрімко знищуються лісові насадження та надра, для відновлення 
яких знадобляться десятиліття. Є такі землі, де вже взагалі не можна проводити 
жодного видобутку, навіть легального, а не те що нелегального, оскільки 
популяція і біорізноманіття в таких лісах з'явиться тепер не раніше, ніж за сто 
років.

За даними Держлісагентства України, у цьому регіоні через нелегальний 
видобуток бурштину вже пошкоджено 3,5 тисячі гектарів лісу. Це відбувається 
через те, що «чорні» копачі не дотримуються технології видобутку, вимиваючи 
бурштинове каміння мотопомпами, що призводить до руйнування дренажних 
каналів підземних вод. Це повне знищення можливості циркуляції підземних 
вод і як наслідок мікрокліматичні зміни в цих регіонах. Через відсутність 
контролю з боку держави геолого-розвідувальні роботи покладів бурштину 
не ведуться, а територію, де є ймовірні запаси цього мінералу, хаотично 
переривають нелегальні копачі.

Однак поза увагою залишається рекультивація земель та лісових 
насаджень, які залишаються у катастрофічному стані після копачів. Необхідне 
посилення адміністративна та кримінальна відповідальність за нелегальний 
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видобуток бурштину, допоки в країні немає дієвого законодавства, яке б 
регулювало правовідносини у цьому промислі. 

Це питання вимагає комплексного підходу на законодавчому, 
екологічному, науковому, громадському та інших рівнях. Під економічним
фактором цієї проблеми мається на увазі сама концепція існування 
держпідприємства, яка, крім іншого, повинна давати відповідь на питання –
що у майбутньому планує зробити і які завдання з економічної точки зору 
отримає відповідно територія. Повинні бути створені певні інвестиційні плани, 
вони повинні бути розглянуті на рівні регіону.

Економічний аспект екологічних проблем свідчить про те, що забезпечення
розумної рівноваги між інтересами економіки та екології є справою 
надзвичайно актуальною. 

Основною передумовою ефективного розв'язання існуючих гострих 
суперечностей між екологією та економікою слід вважати розробку і прийняття 
державної екологічно спрямованої соціально-економічної політики. Така 
політика має включати відповідну систему законодавчих та нормативних актів, 
адміністративних, організаційних й економічних інструментів і важелів 
регулювання екологічних, соціально-економічних та виробничих відносин 
і впливу на всіх суб'єктів господарської діяльності, які використовують 
природні ресурси.

Отже, в умовах інтернаціоналізації господарсько-економічних зв'язків 
слід діяти екологічно грамотно і виважено, щоб Україна не перетворилася 
на специфічну екологічну колонію. А щоб цього не сталося, при оцінці 
проектів створення спільних підприємств, вільних економічних зон, 
трансконтинентальних комунікаційних коридорів, газо- і нафтопроводів, 
акціонерних компаній за участю іноземних інвесторів має бути забезпечений 
еколого-економічний підхід та їх всебічна й об'єктивна екологічна експертиза 
з залученням фахівців-екологів різних галузей знань, зокрема й зарубіжних. 

Охорона, відтворення і покращання якості природних ресурсів, 
забезпечення чистого та сприятливого для здоров'я людини навколишнього 
природного середовища є одночасно соціальним, економічним і екологічним 
завданням. Воно стосується всіх та кожного окремо. Однак нині природа вже 
неспроможна його успішно вирішувати власними силами. Головне завдання 
в найбільш загальному розумінніполягає в тому, щоб кожне наступне 
покоління людей мало не гірші (або й кращі) показники якості та екологічної 
чистоти навколишнього природного середовища, ніж попереднє. 
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від 03.02.2016 р.) та про використання екологічного податку" // eco.com.ua
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ КОМПЛАЕНС-ФУНКЦИИ
Термин «комплаенс» сегодня стало синонимом эффективного, 

действенного и этического управления. Все большее количество компаний при 
производстве и сбыте продуктов используют систему комплаенс. Опыт 
показывает, что там, где система комплаенс является неотъемлемой частью 
корпоративного управления, возникают реальные предпосылки к росту 
конкурентоспособности предприятия и его продукции, улучшению его 
технико-экономических показателей работы, созданию благоприятного 
социально-психологического климата.

Целью любых функций «комплаенс-контроля» является максимальное 
устранение возможностей возникновения любого риска либо амортизация 
(минимизация) его воздействия. Это означает, что сотрудники экономического 
субъекта должны четко знать, что ими будет предприниматься для 
нейтрализации или смягчения последствий риска и каким образом эти действия 
будут происходить. Управление рисками, влияющими на деловую репутацию 
и имидж экономической системы, реализуется, как правило, путем разработки 
регламентирующих документов и создания условий, при которых все 
сотрудники обязаны вести себя в соответствии с высокими профессиональными 
и морально-этическими стандартами в отношении как внешних, так и внутренних
участников рынка. В этих условиях организация должна формировать 
и постоянно поддерживать свой имидж как достойного участника рынка. Тем 
более такая целенаправленная работа для экономического субъекта не может 
быть обременена дополнительными рисками.

Ежегодно компания «Эрнст энд Янг» проводит международное 
исследование по вопросам управления комплаенс-рисками [2]. Респонденты 
данного исследования находятся в различных странах, в том числе и в Украине. 
По результатам данного исследования на первое место среди очень 
важных навыков сотрудников комплаенс-службы выходят навыки, связанные 
с выявлением и оценкой комплаенс-рисков (56%), совершенствованием 

http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/
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процессов и процедур контроля (51%). В качестве важных навыков отмечены: 
знание действующего законодательства (61%), знание принципов 
корпоративного управления (58%), знание управленческого учет (59%) и т.д. 
Налицо тенденция в сторону развития навыков, направленных на выявление 
внутрипроизводственных резервов и разработку рекомендаций по их 
реализации. При этом треть опрошенных предприятий создали у себя 
интегрированную систему управления комплаенс-рисками. В 57% опрошенных 
компаний наблюдается лишь периодическое взаимодействие подразделения 
внутреннего аудита с отделом управления рисками, обмен информацией 
о рисках и контрольных процедурах по запросу, что свидетельствует 
о необходимости использования зарубежного опыта в данной области. Полноту 
и качество оценки рисков в компаниях по ключевым областям риска 
характеризуют данные табл.1.

Таблица 1 
Полнота и качество оценки рисков в компаниях по ключевым областям 

компалаенс-риска*

№ 
п/п

Виды риска

Ответы респондентов, в %
Риски 

выявляются в 
полном 
объеме, 

количественно-
качественная 

оценка

Частично 
выявляются, 
качественная 

оценка

Не 
выявляются

1 2 3 4 5

1
Общий финансовый риск, в том числе 
в следующих областях:

36 40 4

1.1 Процентные ставки, курсы валют 36 42 11
1.2 Структура капитала 38 33 18
1.3 Ликвидность и кредиты 44 36 7

2
Общий стратегический риск, в том 
числе в следующих областях:

22 47 9

2.1 Отношения с инвесторами 18 44 20

2.2
Динамика макрорынка (экономика, 
социальная политика, политическая 
сфера)

18 53 13

2.3
Слияния, приобретения и продажа 
активов

27 47 13

2.4
Масштабные инициативы и 
инвестиционные программы

31 40 13

2.5 Динамика конкурентного рынка 36 36 13

2.6
Планирование и выделение ресурсов 
(организационная структура, 
стратегия, бюджетирование)

38 36 13

3
Общий риск несоответствия 
законодательным требованиям, в том 
числе в следующих областях:

13 58 2
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3.1 Кодекс этики (вопросы этики) 9 44 33

3.2
Законодательство (права 
интеллектуальной собственности, 
контракты и др.)

11 62 13

1 2 3 4 5
3.3 Корпоративное законодательство 16 69 4

3.4
Регулирование (охрана труда, 
технические регламенты, таможенные 
правила, лицензирование и т.п.)

18 67 4

3.5
Налоги (налоговая стратегия и 
планирование, трансфертное 
ценообразование)

38 51 4

4
Общий операционный риск, в том 
числе в следующих областях:

18 51 4

4.1
Персонал (поиск и подбор, удержание, 
развитие)

7 62 20

4.2
НИОКР (анализ рынка, 
проектирование, разработка, 
тестирование продуктов)

11 36 38

4.3 Экология 13 33 33

4.4
Чрезвычайные обстоятельства 
(природные катаклизмы, 
террористические акты)

13 42 27

4.5
Цепочка поставок (планирование, 
запасы, сбыт)

16 42 24

4.6 Промышленная безопасность 18 36 27

4.7
Продажи и маркетинг (реклама, 
ценовая политика, поддержка 
клиентов)

22 51 16

4.8 Производственная деятельность 24 51 11

4.9
Информационные технологии 
(управление ИТ, информационная 
безопасность, доступность ИТ)

27 55 9

4.10 Учет и отчетность 33 47 9
4.11 Сохранность активов 38 42 9

*Составлена на основе результатов анкетирования руководителей служб внутреннего 
аудита и представителей высшего руководства организаций различных отраслей.

Как показывают данные табл. 1, все большее внимание уделяется рискам, 
обусловленным действием внешних факторов макросреды. При этом наиболее 
высоко компании оценивают общие финансовые риски, а также риски 
в областях планирования и бюджетирования, налогообложения и мошенничества.

Для украинских служб комплаенс-аудита характерен низкий уровень 
использования электронных систем управления аудитом. Программное 
обеспечение, разработанное силами самого предприятия, использовали 12,2% 
респондентов, специализированные продукты – 8,2%. 61% респондентов, 
сознавая преимущества использования информационных технологий во 
внутреннем комплаенс-аудите, планирует внедрить электронную систему 
управления комплаенс-аудитом. 
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Выявленные тенденции свидетельствуют об изменении роли службы 
внутреннего комплаенс-аудита, что связано с использованием в большинстве 
организаций ее работы не только для оценки системы внутреннего контроля, но 
и для содействия руководству компании в решении задач в области управления 
рисками и повышения эффективности бизнес-процессов, что делает 
необходимым выработать методические подходы к планированию 
деятельности службы внутреннего аудиту, использовать риск-ориентированный 
и процессный подходы.
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ЗВ’ЯЗОК КУЛЬТУРИ І ПРАВА НА КОНСЕРВАТИВНИХ ЗАСАДАХ 
(ПОЛІТОСОФСЬКІ ЗАМІТКИ)

Проблеми взаємовідношення права та культури, права та моралі є дійсно 
одними з найважливіших проблем, і можна сказати навіть викликів, для України 
на сучасному етапі, особливо, якщо вести мову про специфіку пострадянської 
політичної та соціально-економічної ситуації в нашій країні. Сьогодні значна 
частина парламентського корпусу разом з президентом подають як перемогу 
схвалення “Закону про деокупацію Донбасу”, не визнаючи чи не бажаючи 
публічно визнавати того факту, що такий закон був би не потрібен, якби свого 
часу українська влада створила всі умови для запобігання цілеспрямованій 
окупації з боку Росії нашої країни практично на всіх фронтах (військовому, 
економічному, культурному тощо). Корумповані судді та політики, втрата Криму 
та війна на Сході України, падіння ВВП і соціальних стандартів і та ін. – все 
це прояви того самого курсу на закріплення “національного оліграхату” 
та орієнтації на неоліберальну модель ринкової трансформації, що є зручним 
способом перерозподілу національного багатства, який так вперто не бажає 
змінювати нинішня влада. 

Міркуючи над цією ситуацію, для мене очевидним є той факт, що все це 
відбувається за умови відсутності, по-перше, патріотичного бачення, котре 
в сучасних умовах зводиться до здорового глузду в його зв’язку з національним 
прагматизмом, а, по-друге, з огляду на відсутність чіткої й продуманої стратегії 
розвитку держави, яка б орієнтувалася на економічну, технологічну та соціальну 
модернізацію країни, проте не ціною власної культурної ідентичності, у чому, 
власне, і полягає зазначений прагматизм. 

Однією з проблем, яка має бути вирішена на шляху до досягнення 
вказаних аспектів, є проблема співвідношення права та культури. Ми можемо 
скільки завгодно розробляти та впроваджувати стратегій розвитку в Україні, 
втім, якщо це не буде “відповідальне застосування розуму в межах 
безперервної традиції”, якщо це будуть транснаціональні технологічні 
проекти, що не працюють на національну економіку та інтереси громадян, 
тоді це будуть стратегії в Україні, а не українські стратегії. І тут ми відразу 
натрапляємо на підмічену проблему, адже всі модернізаційні тенденції, якщо 
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вони все-таки відбуватимуться в Україні, проходитимуть у правовому полі 
останньої, з огляду на рішення відповідних державних органів. Коли 
представники цих органів будуть входити в роль підприємців, приймаючи 
рішення на підставі особистої вигоди та орієнтуючись на зовнішніх агентів 
впливу, а не в інтересах країни, тоді ми отримуємо корупцію, технологізацію 
та приватизацію влади, якій начхати на «неформальний вплив традицій», 
на політичну та культурну історію українського народу. Право в даному випадку 
залишається лише формальним інструментом, який використовується більше 
як свобода від громадян, а не заради них, не на їх користь. 

Чому це так? Враховуючи тривалу боротьбу з окупацією та травматичний 
постколоніальний досвід України, ми не можемо ставитися до права виключно 
лише як до формальної та позааксіологічної категорії. В умовах національно-
культурного відродження, коли починаємо відкривати самих себе для себе, коли 
не боїмося говорити та чути один одного, врешті-решт, коли, хоч і повільно, але 
стаємо впевненими і сильнішими, ніж були до того, право не може сприйматися 
лише в його інституціалізованих формах, лише як способи фіксації та 
забезпечення. Воно потребує культурно-морального виміру. Ті правотворчі 
процеси, що сьогодні відбуваються в Україні, мають бути в першу чергу 
детерміновані не пропозиціями зовнішніх партнерів чи інтересами політичного 
підприємництва, а об'єктивними потребами захисту прав і свобод громадян, 
логікою стабілізації та соціально-економічного розвитку країни. 

Забезпечити це може певна ідеологічна платформа, яка виступає проти 
уніфікації законодавчої бази, її конфронтації у відношенні до політичної 
системи, що орієнтована на збереження ідентичності й національної культури. 
Подібною платформою може бути політико-правова культура на консервативних
правих засадах, яка підкреслює небезпеку й обмеженість, що приховується 
в “голих” юридичних формулах, натомість виступає за «вбираність» засад 
національно-демократичного розвитку в конституційні форми, котрі, 
перебуваючи у зв'язку з традиціями, забезпечують стабільність, спадкоємність 
і легітимність. Культура як «одідичені цінності» та «демократія мертвих»
має увійти в політико-правову сферу, виступаючи важливим моральним 
запобіжником правового нігілізму та перетворення політичного класу 
на «закрите акціонерне товариство», якому є чужими інтереси громадян. 

Консерватизм відстоює підхід, відповідно до якого культурно-моральний 
вимір є тим конститутивним чинником відносно цінностей, з огляду на який 
суб’єктивні аспекти та національні інтереси поєднуються з абстрактними 
принципами права. У цій ситуації абстрактність «знімається» за геґелівським 
принципом на користь формування нового суб'єкта правосвідомості – еліти, 
мислення і діяльність якої вирізняється «укоріненістю» в україноцентричній 
політико-правовій культурі, в межах якої такі категорії як «нація» та «держава»
не є ситуативними та локальними утвореннями, а розглядаються крізь призму 
ідеї порядку та неперервності, в контексті трансцендентних засад українського 
буття, а також «органічного морального порядку», що поєднаний з авторитетом 
традицій.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ДОСЯГНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ЗГОДИ (НА ПРИКЛАДІ КОНФЛІКТІВ ІДЕНТИЧНОСТІ)

У період докорінного зламу суспільних систем загострюються соціальні 
конфлікти, але найбільш складними для врегулювання виступають конфлікти 
ідентичності, що дуже часто набувають небезпечного розмаху. Розвиток 
і регулювання даних конфліктів може вийти з-під контролю як державних, так 
і громадських організацій і поставити суспільство на межу катастрофи. 
У моменти політичних переломів значно загострюються специфічні внутрішні 
протиріччя в суспільстві, що впливають як на його розвиток, так і на характер 
перебігу значної частини політичних процесів. Причому загострення цих 
суперечностей неминуче спричиняє значну поляризацію населення за цілим 
рядом ознак. В результаті порушується цілісність суспільного організму 
і виникають серйозні дисфункції у його розвитку. 

Тому перше місце посідає проблема політичної згоди та механізмів 
її досягнення. Проблема політичної згоди, загальнонаціонального консенсусу 
завжди була складною для України завдяки її просторовому, геополітичному 
положенню, завдяки її етнічному, культурному, регіональному та іншому 
різноманіттю. На сучасному етапі головні політичні сили країни шукають 
компроміс, здатний привести наше суспільство до згоди. Крім того, Україна 
є багатонаціональною державою, в якій співіснують різноманітні соціально-
політичні, національні та релігійні конфесії та напрямки. Останні роки 
в Україні відбуваються ґрунтовні трансформації як суспільного устрою, так 
і на рівні держави, а це вимагає необхідної реакції громадян на ці зміни. 

http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7909/Pecheranskyi
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Досягнення політичної згоди, з урахуванням регіональної та локальної 
ідентичності, між членами суспільства, між політичними акторами дає 
можливість здійснити ці трансформації, які є необхідними саме сьогодні. 

До процесуальних механізмів науковці відносять практику й принципи 
взаємодій між політичними лідерами, інститутами та об'єднаннями різних
рівнів, територіальними громадами, етнополітичними групами. Це переговори, 
договори та угоди (пакти), «круглі столи», консенсуси, компроміси, толерантність, 
партнерство, співробітництво, довіра, примирення, погоджувальні комісії 
[1, c. 344]. Процесуальні механізми вторинні стосовно інституціональних.

Інституціональні механізми політичної згоди – це набір специфічних 
способів і засобів впливу різноманітних інститутів на процес формування 
політичної згоди. На практиці процесуальні механізми досягнення політичної 
згоди часто використовують у сполученні один з одним, тому що вони 
внутрішньо взаємозалежні і випливають один з одного. До механізмів 
досягнення політичної згоди можна віднести різноманітні методи вирішення 
та врегулювання протиріч та конфліктів, заснованих на мирних засобах 
[2, с. 124].

Засобами політичної згоди можна вважати й механізми встановлення 
миру. Це контакт, примирення, попутні цілі, встановлення довіри, зміна 
поколінь, пом'якшення забобонів. Наприклад, у випадку Північної Ірландії 
особливо корисними в досягненні й закріпленні вирішенні конфлікту були 
чотири механізми: теорія контактів, попутні цілі, пошук єдиної ідентичності 
й транскордонне співробітництво. Відповідно до теорії контактів, контакти між 
людьми або просто зустрічі членів ворожих груп один з одним дозволяють 
домогтися кращого взаєморозуміння, зменшуючи тим самим кількість 
стереотипів і забобонів. Теорія попутних цілей, також відома як теорія спільної 
справи, затверджує, що контакти та співробітництво, що стосуються спільних 
інтересів або побоювань, приводить до закріплення взаємовигідних результатів. 
Пошук єдиної ідентичності з'явився на основі ідеї, що перш, ніж громади 
зможуть почати спільну роботу, вони повинні бути впевнені в собі й своєї 
ідентичності. Наприклад, транскордонне співробітництво сприяє зміцненню 
взаєморозуміння громад і демістифікації наявних міфів і забобонів. Крім цього, 
транскордонне співробітництво може привести до зміни позиції тих, хто міг би 
згодом стати прихильником або членом воєнізованих груп.

Важливість, що являють собою механізми, спрямовані на досягнення 
політичної згоди в сучасному світі, важко переоцінити. Їх своєчасне 
й цілеспрямоване застосування в політиці допоможе утримати рівновагу 
й стабільність між державами, а також усередині останніх. Механізми 
політичної згоди на міжнародному рівні доповнюються принципами, яким 
повинні строго випливати всі суб'єкти міжнародних відносин. Серед них: 
принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань; принцип 
співробітництва; принципи недоторканності й цілісності державної території, 
непорушності й недоторканності державних кордонів. Найважливішим 
принципом, що сприяє збереженню миру й політичної згоди, є принцип 
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ненасильства. Практичне застосування й вибір тих або інших принципів 
і механізмів політичної згоди залежить від цілей суб'єктів політичної згоди, 
об'єктивної ситуації й національних традицій. Тому, для політології 
немаловажним стає вивчення механізмів, спрямованих на формування 
політичної згоди в окремо взятій країні, а також тих перешкод, які встають 
на шляху здійснення політичної згоди. Обмін же наявним досвідом у досягненні
згоди між країнами здатний істотно розширити базу згоди й, тим самим, 
підвищити її якість, як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Таким чином, існує велика кількість механізмів, спрямованих на досягнення
політичної згоди. Механізми досягнення політичної згоди не існують самі 
по собі. Вони включені в систему політичної згоди, що містить у собі суб'єкти 
й об'єкти, інститути, процеси. Використання механізмів політичної згоди 
припускає наявність певних вмінь і навичок, а також особливих особистісних 
якостей, що визначає значимість інститутів політичної згоди, які не тільки 
формують необхідні для цього знання, навички та вміння, виховують певні 
особистісні якості, але й регламентують, контролюють, направляють поведінку 
окремих людей і їхніх груп, а також соціалізують і інформують їх. Крім того, 
інститути політичної згоди поряд з перерахованими загальними, володіють 
і своїми, тільки їм властивими механізмами.
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COMPLIANCE AS AN ECONOMIC CATEGORY
At industrial enterprises and organizations, there are a lot of built in business 

processes control types of human, technical, administrative resources in order to 
comply with regulations and requirements. When creating an enterprise, statutory 
documents are formed, the principles of company management are formulated. But as 
business processes become more complex, it becomes increasingly difficult to follow 
the rules. The growth of technological processes, expansion of personnel, 
diversification of products require a complex management system. You can achieve 
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good financial performance, but after checking the organization by the supervisory 
authority and setting a fine, you can get a whole series of troubles. Reputation risks 
lead to a loss of market share, a decrease in sales volumes, etc. At the same time, 
legal risks may arise. The borrower may demand an early repayment of the debt in 
the event of a deterioration in the company's financial performance. That is, the rules 
are needed to observe them. We also need a person responsible for ensuring that, with 
the advent of a new rule or requirement, and before its transformation, technology 
was introduced that allows businesses to develop and comply with established norms. 
In Western practice, these functions are performed by the compliance 
manager.Today, compliance throughout the world, particularly in Ukraine, and in 
Poland, and in Hungary, is becoming increasingly important every day. In the 
development and implementation of the compliance function, both owners and top 
managers are interested, because usually a violation of mandatory requirements leads 
to both financial losses of the organization, and sometimes to the liquidation of the 
organization, and to the criminal responsibility of managers.

In order to fully benefit from the systemic approach to the organization of 
compliance, based on risk analysis, enterprises should consider adopting strategic 
documents in the field of compliance, approved by the Board of Directors of 
long-term compliance programs and adopted at the level of the bank's management of 
short-term compliance plans. There are no universal compliance programs, the 
development of each program requires a certain amount of time, which is necessary 
to identify the specifics of a particular organization, as well as proper consideration 
of its business model, organizational structure, development strategy, and material 
and human resources available for this project.

"Compliance" is the correspondence of specific actions of the enterprise 
(organization) as a whole, of a separate collective or employee of any rank to any 
internal or external requirements (laws, standards, norms, regulations, etc.).

Compliance refers to the part of the management / control system in the 
organization that is associated with the risks of non-compliance, non-compliance with 
the requirements of legislation, regulatory documents, rules and standards 
of supervisory bodies, industry associations and self-regulatory organizations, codes 
of conduct, etc. Such risks of nonconformity can ultimately be manifested in the form 
of applying legal sanctions or regulatory sanctions, financial or reputation losses as 
a result of non-compliance with laws, generally accepted rules and standards.

Compliance with laws, regulations and standards in the field of compliance 
usually refers to issues such as compliance with appropriate standards of market 
conduct, management of conflicts of interest, fair treatment of clients and ensuring 
a fair approach in advising clients. Compliance also includes specific areas, such as: 
countering the legalization of proceeds from crime and financing of terrorism; 
development of documents and procedures ensuring the compliance of the company's 
activities with the current legislation; protection of information flows, countering 
fraud and corruption, establishing ethical standards of employees' behavior, etc.

The concept of "compliance" (as is usually the case for new concepts) 
is characterized in different ways in the existing literature. Without entering into 
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a detailed terminology study, it will be correct to begin to characterize this term from 
the words of English origin. Compliance is the observation of doing something. With 
reference to the practice of an industrial enterprise, the objectives of compliance can 
be summarized as follows (Figure 1):

- monitor, enforce laws, regulations, professional standards and internal rules, 
expectations and expected negative consequences of the activities of the enterprise, as 
well as address problems arising from this;

- ensuring the regulation of transparency of corporate transactions, economical 
and efficient use of resources;

- creation of conditions for ethical corporate operations, prevention of corruption 
risks.

Figure 1 - Compliance functions
Source: author's development

The concept of compliance presupposes not only compulsory observance 
of laws, norms and regulations, but also a thorough knowledge of these norms by 
each member of the collective, as well as their voluntary implementation.

The management of industrial enterprises notes an insufficient theoretical 
elaboration of compliance. Based on the existing experience of application 
of compliance programs (small domestic - mostly in the credit sphere and extensive 
foreign), the authors identified two main approaches: a minimum level of compliance 
and compliance culture. The advantages that are acquired by industrial enterprises 
using compliance functions and the possible consequences for enterprises that do not 
implement compliance are presented.

Very often in enterprises it is impossible to implement a business project 
without permissive documentation or agreeing on business conditions with 
government agencies. For the organization of internal control it is necessary 
to introduce compliance. Compliance is perceived as a system for controlling the 
trustworthiness of counterparties and employees. But this approach does not allow us 
to assess the risks of applying government measures for violations of requirements. 
Therefore, it is necessary to establish a monitoring system that ensures compliance 
with standards, and a pre-audit audit.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАВА ТА КУЛЬТУРИ: СУЧАСНИЙ СТАН 
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Між правом і культурою існують багатосторонні діалектичні 
взаємозв'язки, які необхідно враховувати як і при теоретичному дослідженні 
цих явищ, так і в реальному процесі проведених в суспільстві перетворень 
в правовій сфері. Співвідношення між правом і культурою складне. Воно 
включає в себе чотири умови: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя.

Розглянемо першу умову – єдність права і культури. Обидва ці явища 
виступають в якості фундаментальних цінностей, показників соціального 
прогресу. Культура і право безпосередньо пов’язані з історією: поза історією 
ні культура, ні правова система неможливі. Обидва вони – соціально-історичні 
феномени, виниклі з суспільних потреб. Культура, як відомо, виникла з потреб 
закріплення, засвоєння і передачі наступним поколінням сукупного духовного 
досвіду людства. Правова система також виростає з соціально-економічної 
і політичної необхідності мати надійний регулятор суспільних відносин. 
Призначення права як ядра правової системи і культури полягає в тому, 
що вони виконують нормативні функції. Право також виступає засобом 
впорядкування суспільних відносин, забезпечення нормальних умов 
життєдіяльності людей [3]. 

Іншою підставою типології культур і правових систем є цивілізаційний 
підхід до аналізу світових систем згідно з яким сучасний світ являє собою 
поліцентричну систему, де є місце різним цивілізаціям, все різноманіття 
яких не може бути зведене до декількох основних типів. Хоча культура 
древнє явище, а право виникло лише на певному щаблі соціальної еволюції, 
у них схожі історичні фактори. Більшість дослідників сходяться в тому, 
що накопичення і множення духовних цінностей не є вічним. 

Але, незважаючи на єдність культури і права, виникає необхідність 
виявлення як єдності, так і відмінності їх. Різниця культури і права полягає 
перш за все в тому, що кожен з них, по-своєму відбиваючи реальну дійсність, 
назрілі потреби, по-різному сприймається і оцінюється людьми. Норми 
культури, на відміну від норм права, створюються не державою, а виникають 
в процесі практичної діяльності людей. У будь-якій державі діє тільки одне 
право, в той час як культура диференціюється відповідно національними, 
професійними, релігійними ознаками [1]. 

Культура і право різняться за сферами дії. Культурний простір набагато 
ширше правового. Право регулює не всі, а лише найбільш важливі сфери 
суспільного життя, залишаючи за рамками своєї регламентації такі сторони 
людських відносин, як товариство, взаємодопомога та ін. Культура ж проникає 
в усі сфери суспільства, її оцінками піддаються всі форми відносин між 
людьми. Маючи відношення до соціально-історичного процесу як продукт 
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універсальної цілісності суспільства, культура бере участь в кожному його 
моменті, стані.

Культура і право, як і будь-яка цілісна система, існують в певному 
взаємодії один з одним, що виражається в різноманітному їх взаємовплив. 
Культура і правова система підтримують один одного у впорядкуванні 
суспільних відносин, позитивний вплив на особистість, формування у людей 
правової і загальної культури [4]. 

Культурний процес охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства, 
в тому числі право. Відповідаючи даної правової системи, культура
специфічним чином з нею пов'язана. З одного боку, вона нею детермінується, 
з іншого – як сфера творчості, її випереджає. Культура – рухливий соціальний 
феномен, здатний більш оперативно відповідати нагальним потребам даного 
етапу розвитку. 

Правова система більш консервативна за своєю природою, вона неминуче 
відстає від плину життя, в ній до того ж чимало колізій. Зміни в правовій 
системі, зумовлені культурою, сприяють оновленню суспільних відносин, а це, 
в свою чергу, викликає або розвиток, або відставання самої культури. Кожен 
крок у розвитку культури є, відповідно, і кроком на шляху здобуття все більшої 
свободи, в тому числі правової [5].

Ще один аспект взаємодії культури і права полягає в тому, що право 
неможливо без правової ідеології і правосвідомості. Правова ідеологія (ідеї, 
кодекси, теорії) складається зі слів і знаків. Подумки відтворюючи картину 
правової реальності, ми тим самим не повторюємо її, навпаки, підходимо до неї 
з точки зору власних уявлень про право, тобто створюємо суб'єктивний образ 
об'єктивного світу, що є як складовою частиною правової реальності, так 
і елементом культури.

Існує тісний контакт правової системи і культури в сфері здійснення 
правосуддя, діяльності органів правопорядку. Фактичні обставини багатьох 
діянь оцінюються із залученням як юридичних, так і культурних критеріїв, 
без яких неможливо правильно визначити ознаки таких, наприклад, діянь, 
як наклеп, образу. Таким чином, реалізуючи свої функції, право і культура 
допомагають один одному в досягненні загальних цілей. 

Однак це не означає, ніби взаємодія права і культури протікає гладко, без 
протиріч. Причини останніх полягають перш за все в тому, що у них різні 
методи регуляції, різні критерії при оцінці поведінки людей. Важливе значення 
має і неадекватність відображення людьми реальних соціальних процесів, 
нерозвиненість свідомості, мінливість і суперечливість самих соціальних 
умов [2].

Сьогодні протиріччя між культурою і правом ще більш поглибилися. 
Право, вирвано з контексту соціонормативної культури і починає грати дивну 
роль в сучасних процесах; відбулося падіння авторитету духовності, 
моральності. Соціальна напруженість, економічні проблеми, морально-
психологічна нестійкість суспільства ще більш загострюють ці протиріччя. 
У зв'язку з цим особливої уваги заслуговує проблема формування високої 
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правової культури. Правова культура – це і фактор благотворних змін, і умова 
стабільності суспільства. Відсутність її загрожує беззаконням, соціальними 
аномаліями [5].

Сучасні глобалізаційні процеси також впливають на всі сфери людського 
життя, призводять як до позитивних, так і негативних змін. Новітні технології 
диктують наступний крок соціального розвитку, який у всіх країнах різний, цим 
самим призводячи до відмінностей, домінування одних країн над іншими, 
пошуку соціуму кращих умов життя, змішування націй.

Проте, незважаючи на прогрес інформаційних технологій, в культурній 
сфері спостерігається тенденція до знецінення традицій, інтеграції окремих 
національних культур в єдину світову культуру, а можливо, і до їх конфлікту. 
Держава, по суті, перестає диктувати культурі свої вимоги, в його особі 
культура втрачає свого гарантованого замовника [6]. 

Стрімкі зміни в сфері культури виправдані тільки в зв’язку зі 
стабілізацією процесу переходу до нового соціального суспільства, 
досягненням нового, якісного рівня розвитку. Сучасне розуміння культурної 
соціальної політики пов'язано з усвідомленням ключової ролі культури 
в суспільному розвитку, і вимагає контролю, який регламентовано через 
законодавчу базу держави, культурну політику.

Державна культурна політика – це сукупність принципів і норм, якими 
керується держава у своїй діяльності щодо збереження, розвитку та поширенню 
культури, а також сама діяльність держави в галузі культури. Основними 
завданнями українського законодавства про культуру є: забезпечення і захист 
конституційного права громадян на культурну діяльність; створення правових 
гарантій для вільної культурної діяльності об’єднань громадян, народів 
та інших етнічних спільнот; визначення принципів і правових норм відносин 
суб’єктів культурної діяльності; визначення принципів культурної політики, 
правових норм державної підтримки культури і гарантій невтручання держави 
у творчі процеси [5].

Отже, з усього вищесказаного можна зробити висновок, що культура 
і право тісно взаємодіють між собою, ця взаємодія визначила ряд 
закономірностей: право є частиною культури, поруч з політикою, економікою, 
релігією, мистецтвом, розвивається в процесі вдосконалення культури, має такі 
властивості: загальнообов'язковість і формальна визначеність, регламент 
прийнятих норм вступ їх в законну силу, обов’язковість виконання, 
багатогранність використання, системність, виділяючись з культури право 
набуває власних законів розвитку, які включають можливість впливу на його 
частини, правова культура, визначає чіткість процесу розробки прийняття 
реалізації та окремих нормативних актів всієї системи права; культурні 
і правові норми можуть бути ідентичними по змісту, включати в себе одні 
і ті ж правила поведінки, нормативність культури забезпечує координацію 
та організацію суспільства, культура визначає зміст моралі, релігії, права; 
і культура і право мають в однаковій мірі тенденцію до розвитку, як позитивну, 
так і негативну, як прогресивну, так і регресивну.
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На сьогоднішній день головне завдання – віддати належне винятковому 
різноманітності культурної спадщини, використовувати його в інтересах 
розвитку. Збереження культурних цінностей формується на правовій основі 
відповідних міжнародних конвенцій і національному законодавстві, що сприяють
раціональному використанню і грамотному управлінні об’єктів культури. 

Література
1. Баранов В. М. Правокультурное восприятие мира Г. К. Гинсом // Гинс Г. К. 

Право и культура / науч. ред. В. М. Баранов. – М., 2012. – С. 3–24.
2. Баяхчян М. З. Взаимосвязи образования, культуры и права в контексте 

морально-этических факторов, влияющих на развитие сферы интеллектуальной
собственности // Ценности и смыслы. 2014. №5. – С. 33.

3. Гусейнов А. И.О некоторых исторических вопросах соотношения права 
и культуры // Вестник КемГУ. 2013. №2 – С. 54–59.

4. Литвинов О. М. Право як феномен культури у концепції Г. Ґінса/ Філософія 
права і загальна теорія права. – К., № 2/2012 – С. 268–276.

5. Самбор А. М. Культура і право: межі взаємовпливів у формуванні правової 
держави // Вісник Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого». – Харків, 2012. №3 – С. 13–18.

6. Ячменев В. А. Понятие «Управление культурой»: проблемы и перспективы 
развития // Философия права. 2007. №4 – С. 122–125.

Столяр Л.М.,
асистент кафедри правознавства, 

Київський університет культури і мистецтв

РОЗБУДОВА ДЕРЖАВНОСТІ В УКРАЇНІ 
(ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Розбудова Української самостійної, демократичної, соціальної, правової 
держави закономірно викликає особливий інтерес до вивчення і врахування 
історичного державницького досвіду нашого народу. І на цьому шляху 
спостерігаємо як великі здобутки, так і прикрі поразки. Тому дуже актуальним 
сьогодні є звернення до минулого, щоб спромогтися знайти вирішення 
складних проблем посттоталітарного українського суспільства.

Історично Україна знаходиться на межі взаємодії європейської й азіатської
цивілізацій, а тому є результатом продуктивного поєднання багатьох культур. 
Балансуючи між Сходом і Заходом, геополітичними інтересами великих 
держав, українці, втім, зберегли свою ментальність і культуру, але довгий час 
не могли набути державності.

У сучасній українській суспільній думці нагальна потреба національного 
самоусвідомлення виявилась у масовому тяжінні до вивчення історії 
української державності, що дістало відображення у створенні спеціальних 
курсів і розробленні загальноосвітніх програм, предметом яких і стала історія 
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держави та права України. Але саме посилення історико-культурних 
досліджень висвітлило інший, методологічний, філософсько-теоретичний 
аспект проблематики осмислення української державності. Вивчення 
феноменального плану української державності потребує водночас осягнення її 
саме як феномена.

Нині, за умов розбудови незалежної української державності, в Україні 
гостро постає проблема відродження духовних основ української національної 
державності [5, с. 41]. Без знання історії державності не є можливим 
відтворення та збереження нашого національного минулого, значення його 
місця та ролі в загальнолюдському процесі розвитку цивілізації, оскільки, як 
відомо, народ без історичної пам'яті приречений на деградацію. 

Вивчення витоків, етапів становлення українського етносу, його 
культури, ментальності, творення української нації та державності, що 
формується усіма народами, які проживають в нашій країні – питання 
надзвичайно важливі для розуміння історії нашої вітчизни, її перспектив у 
сучасному світі.

Засобом формування й розвитку духовності в інтересах соборної 
української державності є вся культура у всіх її формах і вимірах: і мистецтво, 
і наука, і філософія, і релігія, і моральна й правова свідомість, і свята та обряди, 
і загальнолюдське в них, і національне – усе, що формує мудрість, любов, віру, 
надію, справді людське в людині [1, с. 91]. 

Щоб дізнатися, куди і як іти суспільству у своєму розвитку, необхідно 
знати, звідки, з якого стану воно вийшло і який його історичний шлях. 

Зрозуміло, що особливе геополітичне становище України стало 
величезним випробуванням для природних сил народу та його волі до життя 
й самоствердження.

Розглядаючи питання самоствердження особистості в Україні, учені 
та громадськість сьогодні велику увагу звертають на етнічну історію, 
національні та державотворчі процеси [2, с. 9].

Починаючи з ідей геніального українського мислителя Григорія 
Сковороди, який розробляв філософію серця під кутом зору «внутрішньої 
людини» (того боку мікросвіту, який здатен втілювати символічне буття, 
бо воно схоплює не тільки біблейську мудрість, а й знаковий менталітет 
української нації), українська ідея будується на серці, і «внутрішня людина» 
є суб'єктом зв'язку з рідним краєм, з Україною. 

Поняття «рідний» в українській мові має смисл, який неможливо 
адекватно перекласти одним словом іншої мови. Отже, рідна земля – це вже 
не тільки ґрунт, а рідний соціум, що асоційований з національною основою: 
національною духовністю, національною державністю.

Для адекватного розуміння історичного буття народу та перспектив його 
подальшого поступу, якщо виходити не з вузькореалістичного, техніко-
прикладного уявлення про культуру, а з її розуміння як системи об’єктивованих 
сенсів, уявлень, вірувань, сподівань і традицій, принциповим є такий підхід 
до історії державності та світосприймання, який був би зорієнтований 
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на природність традицій. Самобутність і змістовність української історії 
сьогодні не викликає сумніву. Але так є лише для того, хто з цією історією 
знайомий.

Водночас опорою його свідомості виступає й така фундаментальна 
цінність української культури, яка склалася історично і на якій цілком можна 
ґрунтуватись у подоланні нинішнього кризового стану, як повага до людини, 
до її особистості. Не індивідуалізм, як часто можна почути від декотрих 
«спеціалістів» з української ментальності, а саме ствердження самодостатньої 
цінності людської особистості, ота своєрідна українська не тільки взагалі 
філософія, а й етика серця [4, с. 178].

Україна – історично поліетнічна країна, така, як майже всі національно-
державні утворення сучасного світу. Така поліетнічність постійно давалася 
взнаки як у позитивному, так і в неґативному значенні. Здійснюване різними 
національними спільнотами взаємозбагачення виробленими духовними та 
матеріальними цінностями сприяє соціальному проґресові всієї держави. 
Особливо це стосується тих держав, де такий обмін має глибоке історичне 
коріння і стає життєвою необхідністю й духовною силою. Державність 
в Україні відзначається яскравою самобутністю. Вона зумовлена своєрідністю 
геокультурної та етнокультурної ситуації, рівнем розвитку культури. Розгляд 
цієї проблеми передбачає звертання до методології, до філософського 
осмислення історії, культури й різних її сфер, у тому числі й освіти.

Держава – базовий інститут політичної системи й політичної організації 
суспільства, створений для налагодження життєдіяльності суспільства загалом 
і виконання політичної влади домінуючою частиною населення в соціально 
неоднорідному суспільстві з метою забезпечення його цілісності й безпеки, 
задоволення загально соціальних потреб. Виникнення та існування держави 
пов'язане з будь-якою соціальною диференціацією суспільства, де поряд 
зі спільними, загальносоціальними та загальнолюдськими потребами 
й інтересами, диференційоване суспільство має також і свої особливі, а нерідко 
й протилежні потреби та інтереси.

Концепції української державності в концентрованій, узагальненій формі 
відображали ідеали політичних еліт, прагнення представників народних мас, 
давали відповіді на запитання, чим повинна бути українська держава, для чого 
вона існуватиме, яким шляхом буде побудована. [3, с. 251].

Називаючи український народ окремою етнографічно-культурною 
одиницею, народники, наприклад, розглядають його як історико-політичну 
суцільність. 

В основі націократичного напрямку лежить складний і суперечливий 
феномен, а також об'єктивний історичний процес, що розвивається за своїми 
власними законами. Цей феномен – націоналізм.

Під ліберальними ідеями криється прагнення до свободи, демократії, 
гуманізму. Лібералізм ґрунтується на визнанні пріоритетності прав особи, яка 
є найвищою цінністю в порівнянні з колективом, нацією, суспільством і державою. 
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Цей світогляд стверджує визнання святості та недоторканності приватної 
власності, гарантії прав та свобод особи.

Сучасна соціал-демократична думка вважає, що у своєму культурному 
та історичному розвитку народ послідовно проходить шлях від племені 
до нації, яка повинна будуватись не на етнічній, а на громадській основі. Нація, 
на їхню думку, тісно пов’язана з історією конкретного народу, але органічно 
інтеґрує й усі інші етнічні й культурні групи, що живуть на її землі.

Отже, основні державотворчі ідеї зароджувалися синхронно з формуванням
модерної української нації впродовж XIX–XX ст. Вони мають продовження 
в сучасній незалежній Україні, спираючись на теоретичний і практичний 
фундамент. А це, насамперед, свідчить про вікові традиції, спадкоємність 
і актуальність у сьогоднішньому суспільстві, дає підстави для перспективного 
розвитку в майбутньому.

Таким чином, фундаментом, передумовою правової державності є 
формування громадського суспільства, в якому був би забезпечений вільний 
і всебічний розвиток кожної особистості, суспільства, в якому функціонували б 
демократичні громадські інститути, що забезпечують свободу слова та інформації, 
гарантують силою громадської думки і суспільної моралі вільні вибори, 
наявність легальної опозиції та багатопартійність і цим самим унеможливлюють 
узурпацію влади. Нажаль, традиції демократії в Україні ще досить слабкі. 
Причому показовим є факт: коли на теоретичному рівні чимало питань 
функціонування демократичних інститутів розроблено досить детально, 
то справа з їх практичною реалізацією в діях державних органів значно відстає. 
Побудова правової держави глибоко пов’язана також зі зміцненням 
демократичних традицій функціонування державної влади. Ці традиції лише 
формуються і досягнення усталеності у здійсненні влади є довготривалим 
процесом. За умов збереження вільних виборів, демократичного політичного 
режиму, свободи преси, формування поваги до прав і свобод громадян з боку 
держави та її посадових осіб дані традиції, безперечно, сформуються. 
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ФОРМИ ЛЕГІТИМАЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
У контексті становлення та функціонування національної держави 

практичною проблемою громадянського суспільства стає правовий розвиток, 
оскільки воно вкрай заінтересоване в ґарантуванні приватної сфери. Такі 
ґарантії забезпечуються інституалізацією політичного панування, тобто 
правовим нормуванням відносин держави та громадянського суспільства 
що морально визначається. 

З позиції класичного лібералізму, з точки зору якого найбільше значення 
мають норми права, що забезпечують свободу особи. А за умов абсолютизму, 
якому притаманні свавілля влади та безправ’я підвладних, нормування 
державності не є можливим. Це можливо лише за умов перемоги ліберального 
руху.

Такий підхід спирається на ототожнення процесів інституціоналізації 
політичного панування з конституціоналізмом та демократизацією 
національної держави. Головними ознаками правової держави як інституту 
громадянського суспільства називаються такі: 1) панування права, що захищає 
права особи; 2) правова, а не свавільна, система законів; 3) відповідність законів 
природному праву. У правовій державі забезпечено ґарантії користування 
правами та свободами: матеріальні (приватна власність і підприємництво, 
які розглядаються як основа здійснення своїх прав членами громадянського 
суспільства), політичні (участь громадян у врядуванні як особисто, так і через 
своїх представників), конституційні (розподіл гілок влади, пряма дія норм 
конституції, обов'язок держави захищати права та свободи громадян, особливо –
судовий захист) [3, с. 105]. Тобто існує приватна сфера, яка зветься 
«громадянське суспільство». Без нього держава стає фікцією, що приховує 
тиранію, авторитарне або тоталітарне панування.

Щодо історії становлення ідеї громадянського суспільства слід зазначити, 
що в ліберальній перспективі вона була лише реґулятивною нормою 
напередодні буржуазних революцій, а реально оформлюється в ранньо-
індустріальний період. Стандартом визначення ознак громадянського 
суспільства стають розвинені демократичні країни. Громадянське суспільство 
є досить складноструктурним, з різноманітною економічною та суспільно-
політичною організацією та культурним плюралізмом. 

Слід виокремити визначення, які надають громадянському суспільству 
в основних аспектах. У правовому аспекті це «сутність приватних відносин між 
особами, які керуються цивільним або приватним правом» (Б. Чичерін).

У найбільш розвиненій формі проблематику громадянського суспільства 
та держави було розроблено в німецькій філософії першої третини XIX ст.
Ґ. Геґелем і К. Марксом [4, с. 76].
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Громадянське суспільство характеризується самостійним існуванням 
власності, торгівлі, промисловості тощо. Але інтереси економічних інститутів 
суспільства повинні підкорятися вищим інтересам держави.

Сутнісних суперечок між державою та суспільством Геґель не вбачав, 
а наявна суперечка вирішується так, що людина як власник для подолання 
свого егоїзму, для досягнення статусу громадянина повинна докласти 
величезних зусиль у «тяжкій праці», пов'язаній також і з освітою. Тільки 
тоді «форма всезагальності, до якої особливість піднімається завдяки пращі 
та освіті, пояснює те, що особливість стає істинним для-себе-буттям одиничності» 
[4, с. 78].

Інше розуміння цієї проблематики, інші акценти пропонували К. Маркс 
і Ф. Енгельс. Політичне існування громадянського суспільства є тотожністю 
політичної держави та громадянського суспільства. І ця тотожність дійсно 
є чинником відмирання політичної держави. Політичний лад, за думкою 
Маркса, є ладом приватної власності, але лише тому, що лад приватної 
власності є політичним ладом. Тому Маркс доходить висновку, який дозволяє 
вважати його дійсно революційним мислителем: зі знищенням політичної 
держави знищується «приватна сутність», «саме відчуження». Знищення 
держави й політичних установ водночас означає подолання егоїстичного руху 
громадянського суспільства, приватної особи. Приватне має доглянути статусу 
всезагального (чим є державні чинники, політика), приватна особа повинна 
стати громадянином [4, с. 79].

Слід звернути увагу на актуальну для сьогодення тему прав людини. 
Маркс надзвичайно критично й недоброзичливо оцінює права людини, оскільки 
вони виражають й захищають егоїстичну людину, яка є відстороненою від 
людської сутності та спільноти. [4, с. 81].

Щодо свого критичного перегляду гегелівської філософії права сам 
Маркс писав, що і правові відносини, і форми держави мають коріння 
в матеріальних життєвих відносинах, а анатомію громадянського суспільства 
слід шукати в політичній економії.

Громадянська держава є результатом політичного руху за раціоналізацію 
державного управління в умовах капіталізму та абсолютної монархії. 
За допомогою диференційованої правової системи всередині громадянського 
суспільства відбувається нормативне відокремлення матеріального та духовного
виробництва, які створюють приватну сферу життя громадян, або громадянське 
суспільство. У Європі XV–XVIII ст. розвиток капіталізму та раціоналізація 
державного управління в ряді країн (Англія, Нідерланди, Франція) та ін.) 
привели до відокремлення матеріальної та духовної сфер життя громадян від 
політичної влади держави. Це стало приводом для філософів Нового часу
заявити про виникнення громадянського суспільства як суспільства приватної 
сфери, у громадянського суспільства є політико-правовий інститут, який 
Ю. Габермас назвав громадянською державою [9, с. 512].

Через інститут приватного права громадянська держава інтегрувала 
маргінальну буржуазію й інші соціальні групи в громадянське суспільство.
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Перш ніж громадськість почала відігравати політичну роль, вона набула 
форми громадськості культурної, і це стосується насамперед міста. Її своєрідними, 
але реальними інститутами були англійські кафе, французькі салони, німецькі 
домашні вітальні, а також читальні зали бібліотек, музеї й театри, які стали 
більш доступними.

Формування громадянського суспільства, якого не було в античні та 
середньовічні часи, пов’язане з утвердженням буржуазного ладу. Особливий 
внесок у філософсько-правове розроблення цієї кардинальної проблеми зробив 
Ґ.В.Ф. Геґель, який побачив цей суттєвий факт соціально-економічного 
розвитку [5, с. 47].

Сьогодні багато спеціалістів уважають, що громадянське суспільство, 
як і, наприклад, глобалізація, є універсальним, оскільки воно стає над 
національними й культурними особливостями. А тому одні й ті ж структури 
громадянського суспільства можуть бути органічними для всіх держав, 
які йдуть шляхом демократії [2, с. 86].

Таким чином, правовий розвиток національної держави визначається 
проблемою громадянського суспільства, яке потребує умов і Гарантії свого 
автономного існування. Питання про перехідний ступінь від дискреційної до 
правової держави залишається дискусійним. Прибічники ліберального підходу 
заперечують цей ступінь з причини того, що за умов абсолютизму правова 
держава не є можливою. Вони не враховують того, що громадянська держава, 
яка хоч і не є правовою, може підтримувати автономію приватної сфери 
в умовах капіталістичного розвитку. Системний підхід зважає на адаптаційну 
проблему громадянського суспільства і дозволяє встановити перехідний 
ступінь від неправової до правової держави.

З великою часткою достовірності можна припустити, що розвиток 
капіталізму та раціоналізація державного управління в період, що розглядався, 
приводять до появи громадянської держави. Основним принципами тут стають: 
1) концентрація влади в одному органі – монархії; 2) легальне бюрократично 
організоване політичне панування; 3) правове регулювання підприємництва. 
У середин громадянської держави існує поділ на приватне й публічне право. 
Через публічне право здійснюється перехід від фрагментарної феодальної 
організації до централізації влади та бюрократично організованої державної 
служби [4, с. 83].

Через приватне право відбувається трансформація традиційного 
станового суспільства в громадянське суспільство. У громадянській державі 
існують матеріальні Гарантії приватної власності й підприємництва, але 
відсутні конституційні й політичні Гарантії економічної свободи. Громадянське 
суспільство розвиває економічні й духовно-культурні асоціації і не має своїх 
легальних суспільно-політичних організацій.

Отже, проблема, яка потребує теоретичного переусвідомлення, як видається, 
це співвідношення сутності правової держави і громадянського суспільства. 
Вона набуває не аби якого практичного значення. Громадянське суспільство –
це сукупність окремих, не залежних особистостей (кожна з яких має свої власні 
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потреби, приватний інтерес), у якій виокремлюються групи громадян 
на різноманітних засадах єднання, створюючи відповідні самоврядні 
угруповання. Осередки громадянського суспільства створюються для захисту 
власних, приватних інтересів окремих – не залежних один від одного – людей, 
тобто громадян. Єдине, що їх пов’язує, – це необхідність дотримуватися 
моральних та правових норм, правові й культурні обмеження.
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Топчий Н.В.,
к.ю.н., викладач відділу підготовки прокурорів 

з підтримання державного обвинувачення в суді,
Національна академія прокуратури України

ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОКУРОРІВ ТА КАНДИДАТІВ 
НА ПОСАДУ ПРОКУРОРА

Із прийняттям Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, 
яким принципово по-іншому визначено організаційно-правові основи 
функціонування системи органів прокуратури України. Основною метою 
є вдосконалення законодавчих засад організації та діяльності прокуратури 
України для імплементації європейських стандартів, позбавлення прокуратури 
надмірних повноважень, підвищення професійності і незалежності 
процесуального керівника, а також передбачення участі органів прокурорського 
самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних із діяльністю прокуратури [1]. 
Незважаючи на зміни в Законі та процесуальних кодексів, рівень довіри 
суспільства до органів кримінальної юстиції та органів прокуратури, на жаль, 
все ще досить низький. Фундаментальною складовою ефективного правосуддя 
є професійна етика учасників кримінального процесу.

За останні роки найбільша увага суспільства прикута саме до поведінки 
суддів, прокурорів та адвокатів, їх дозвілля та майнового стану. Випадки 
порушення окремими представниками вказаних професій морально-етичних 
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принципів привертають увагу громадськості та постійно обговорюються в ЗМІ. 
[2, с. 34]. 

Професійна етика – це моральні та етичні вимоги до поведінки учасників 
кримінального процесу під час виконання своїх службових обов’язків в рамках 
кримінального провадження та спілкування з іншими суб’єктами кримінального
процесу. 

Як зазначає С. Сливка, методологічну основу професійної культури 
юриста становить етика, предметом якої є мораль. Мораль це явище, що 
вимагає від людини ідеальний взірець поведінки та змушує перевершити свій 
реальний стан (поведінку) [3, с.112].

Погоджуюсь з такою позицією, щодо високих етичних вимог до суддів 
та прокурорів – як представників влади, яким вкрай необхідно постійно 
підвищувати свій рівень власних етичних принципів поведінки у тому числі 
щоб уникнути зайвої уваги громадськості та представників ЗМІ. 

В Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів на 2015–2020 рр. зазначено обов’язкове приведення 
повноважень та діяльності органів прокуратури у відповідність до європейських
стандартів. Зокрема, одним із пунктів цього документу передбачено 
впровадження ефективної дисциплінарної політики і стандартів прокурорської 
етики та вдосконалення механізмів внутрішнього контролю, у тому числі 
шляхом розширеного декларування прокурорами і членами їхніх сімей доходів 
та витрат. 

Сучасні зміни в організаційній структурі органів прокуратури, 
передбачають нових стандартів добору кандидатів на посаду прокурора 
та підвищення вимог до кандидатів на посаду прокурора (мінімальний стаж 
роботи у галузі права не менше двох років), а прозору конкурсну процедуру 
добору кандидатів на посаду прокурора, яка включає, зокрема, проведення 
кваліфікаційного іспиту і спеціальної підготовки кандидатів на посаду 
прокурора у Національній академії прокуратури України. Увагу суспільства 
загострено на моральних вимогах до майбутніх прокурорів. Отже етичні норми 
поступово проникли у норми права.

Затверджений у квітні 2017 р. Всеукраїнською конференцією прокурорів 
Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів визначив основні принципи, 
моральні норми та правила прокурорської етики, якими повинні керуватися 
прокурори при виконанні своїх службових обов’язків та поза службою. Цей 
кодекс передусім передбачає, що поведінка прокурорів повинна відповідати 
високому статусу посад, а отже це стосуються і кандидатів на посаду 
прокурора.

Основними вимогами до професійної етики прокурорів у кримінальному 
провадженні відповідно Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів є:
- неухильно дотримуватися конституційних принципів верховенства права 

та законності;
- діяти відповідно до закону, своєчасно вживати вичерпних заходів для їх

належного виконання;
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- поважати права та свободи людини і громадянина відповідно до вітчизняних 
та міжнародних правових норм;

- ставитися до людей справедливо, уважно, доброзичливо, згідно із 
загальнолюдськими принципами моралі, не допускаючи дискримінації за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
статі, етичного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання за мовними або іншими ознаками;

- бути незалежними від будь-якого впливу, тиску чи втручання в професійну 
діяльність, у визначений законодавством спосіб активно протистояти 
спробам посягання на незалежність;

- бути самостійним, керуватися вимогам закону, морально-етичними 
принципами професії, відмежовуватися від будь-яких корисливих і приватних
інтересів, політичного впливу, тиску з боку громадськості та засобів масової 
інформації;

- при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної 
нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних 
політичних переконань або поглядів, не використовувати свої службові 
повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих 
політиків;

- керуватися принципом презумпції невинуватості на всіх етапах 
кримінального провадження. Враховуючи всі обставини незалежно від того, 
свідчать вони проти підозрюваного (обвинуваченого) чи на його користь, 
вживати заходів для гарантування права особи на справедливий судовий 
розгляд;

- діяти справедливо, неупереджено, додержуючись вимог закону щодо підстав, 
порядку та умов реалізації повноважень прокуратури в межах її функцій;

- дбати про свою компетентність, професійну честь і гідність;
- не відмовляти фізичним чи юридичним особам у своєчасному наданні повної 

і достовірної інформації довідкового характеру, якщо законом е встановлено 
обмежень її надання;

- не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та 
іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала забезпечувати 
конфіденційність інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням 
службових повноважень, крім тих випадків, коли законом передбачено право 
чи обов’язок розкривати таку інформацію;

– утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони 
суперечать законодавству або становлять загрозу охоронюваним законом 
правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, 
державним або суспільним інтересам;

– постійно підвищувати свій загальноосвітній та професійний рівень, культуру 
спілкування, виявляти ініціативу, відповідальне ставлення та творчий підхід 
до виконання службових обов’язків, фахово орієнтуватися у чинному 
законодавстві, вдосконалювати свої знання, передавати свій досвід колегам;
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– дотримуватися загальноприйнятих норм моралі та поведінки, бути взірцем 
добропорядності, вихованості і культури тощо[4].

Діяльність прокуратури в Україні ґрунтується на засадах неухильного 
дотримання вимог професійної етики та поведінки (ст. 3 Закону «Про 
прокуратуру») [5]. 

У Пояснювальній записці до Бордоської декларації зазначається, що:
 суддям і прокурорам слід утримуватися від будь-яких дій і поведінки, які 

могли б послабити довіру до їх незалежності та неупередженості. Вони 
повинні розглядати подані справи належно і в розумні строки, об’єктивно 
і неупереджено;

 прокурори повинні утримуватися від надання публічних коментарів і заяв 
через засоби масової інформації, що може створити враження здійснення 
прямого або непрямого тиску на суд з метою досягнення певного рішення 
або зашкодити принципу справедливого судового розгляду;

 судді і прокурори повинні намагатися ознайомлюватися з етичними 
стандартами, які регулюють їх діяльність. Це сприятиме розумінню і повазі 
одних до цілей і завдань інших, тим самим розширюючи перспективи 
їх гармонійної співпраці [6].

Підсумовуючи викладене вище, слід відзначити, що саме прокурори, 
які вирішують долі інших людей, повинні бути взірцем добропорядності, 
вихованості і культури та неухильно дотримуватися етики і моралі. 
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https://www.cct.com.ua/2017/27.04.2017_3p.htm.
http://www.scourt.gov.ua/clients/
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СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО І ТРУДОВОГО ПРАВА 
ЩОДО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НА СЛУЖБОВІ ТВОРИ

На сучасному етапі розвитку суспільства об’єкти інтелектуальної 
власності мають надзвичайно важливе значення для розвитку творчої 
діяльності, в тому числі і в галузі культури. Важливо зазначити, що більш ніж 
80% об’єктів інтелектуальної власності створюються працівниками при 
виконанні ними службових обов’язків (саме такі об’єкти інтелектуальної 
власності і називаються службовими). Відповідно, виникає багато питань та 
колізій. , адже поняття «службовий твір» є порівняно складною законодавчою 
конструкцією, що передбачає застосування норм трудового й цивільного права, 
тому часто виникає питання якими нормами користуватися. 

За загальним правилом порядок здійснення майнових прав на такий 
об’єкт може бути врегульований трудовим договором (контрактом) або 
цивільно-правовим договором Так, наприклад, відповідно до нормам 
цивільного законодавства майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, 
створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівнику, 
що його створив, і юридичній або фізичній особі, де або в якого працює 
працівник, спільно, якщо інше не встановлено договором (ст. 429 Цивільного 
Кодексу). Поряд з тим, частиною другою статті 16 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права» передбачено, що виключне майнове 
право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено 
трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором між 
автором і роботодавцем[2]. Наприклад, норми діючого законодавства говорять, 
що за створення і використання службового твору автору належить авторська
винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим 
договором (контрактом) та цивільно-правовим договором між автором 
і роботодавцем. Як бачимо чинне законодавство оперує нормами обох галузей 
права. Якщо в трудовому або цивільно-правовому договорі між працівником 
і роботодавцем (юридичною або фізичною особою, де або в якої він працює) 
не передбачений інший порядок здійснення майнових прав на створений 
вказаний об’єкт, то вони мають спільні права як на отримання свідоцтва про 
реєстрацію авторського права на твір, так і на використання такого об’єкта. 
Порядок здійснення майнових прав на такий об’єкт може бути врегульований 
цивільно-правовим договором.

Таким чином, якщо в трудовому договорі (контракті) і (або) цивільно-
правовому договорі між працівником і роботодавцем не передбачений інший 
порядок здійснення майнових прав на твір, то вони мають спільні права 
на використання такого твору. За відсутності договору між роботодавцем 
і автором-працівником про розподіл майнових прав або зазначенні в договорі 
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положення про належність сторонам спільних майнових прав, жодна із сторін 
немає права розпоряджатися майновими правами на службовий твір без згоди 
іншої сторони.

Основною підставою визнання об’єктів службовими є наявність 
трудового договору, закріплених у ньому трудових обов’язків працівника щодо 
створення об’єктів інтелектуальної власності. Крім того, при створенні 
службових об’єктів права інтелектуальної власності працівник підлягає 
правилам внутрішнього трудового розпорядку, він виконує свої трудові 
обов’язки на робочому місці, у робочий час, повинен дотримуватися вимог 
охорони праці, трудової дисципліни, на нього розповсюджуються всі пільги 
та гарантії, передбачені трудовим законодавством та колективним договором. 
Організація виробничого процесу, забезпечення обладнанням, матеріалами 
покладається на роботодавця. Роботодавець здійснює оплату праці, встановлює 
додаткову винагороду для працівника, який є творцем об’єкта права 
інтелектуальної власності. 

Важливим також є те, що стосовно службових об’єктів права 
інтелектуальної власності у центрі уваги знаходиться саме процес їх створення, 
а не результат, що характерно для трудових відносин. У даному разі основним 
є закріплення за працівником обов’язку зі створення об’єктів права 
інтелектуальної власності, процес виконання ним цих обов’язків, який 
незалежно від результату підлягає оплаті. Тому, ми приєднуємось до позиції 
О. П. Зайковської та Л. П. Амелічевої, які пропонуюють, що КЗпП України 
необхідно доповнити новою главою «Службові об’єкти інтелектуальної 
власності»[5]. Таку ж главу варто передбачити і в проекті Трудового кодексу 
України. 

Крім того сьогодні активно іде і реформування законодавства в сфері 
інтелектуальної власності. Так, законопроект № 3692 щодо внесення, зокрема, 
змін про момент виникнення та передачі авторських прав на службові твори 
має на меті усунути суперечності між Цивільним кодексом України та Законом 
України «Про авторське право і суміжні права». В основу його первісної 
редакції покладено Модельний закон ВОІВ та ЮНЕСКО для країн, що 
розвиваються (а суттєве ооновлення Закону було в 2001 році). Так, на думку 
Іларіона Томарова доцільно було б розподілити момент первісного набуття 
права та момент похідного набуття – в межах правонаступництва. За цим 
критерієм можна сформулювати передумови розподілу суб’єктів майнових 
авторських прав [4].

(1) первинні суб’єкти, якими можна стати (а) внаслідок створення твору 
власною працею або (б) в силу прямої вказівки закону, не створюючи твір та

(2) похідні суб’єкти, якими, насамперед, можна стати (а) внаслідок 
універсального правонаступництва (спадкування), або (б) в результаті 
сингулярного правонаступництва (укладення договору). Маємо сподівання, 
що прийняття законодавства в сфері інтелектуальної власності усунить ці 
розбіжності і врегулює правовий режим прав на службові твори.



208

Література
1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький 

Акт від 24 липня 1971 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_051.

2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-
XII /Відомості Верховної Ради [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV / Відомості Верховної 
Ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/435-15.

4. Томаров І. Належати чи набувати – copyright question / І. Томаров 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.legalshift.com.ua/?p=608.

5. Зайковська О. П. Щодо правового режиму службових об’єктів 
інтелектуальної власності, створених працівниками при виконанні ними 
трудових обов’язків / О. П. Зайковська, Л. П. Амелічева [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/viewFile/ 
792/810.

Шумський П.В.,
Кандидат юридичних наук, професор,
державний радник юстиції 3-го класу,

професор кафедри державного управління і права, 
Київського університету культури

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ЕТИКИ
«Юристи всього світу є кваліфікованими професіоналами, які ставлять 

інтереси своїх громадян вище за свої власні і виборюють повагу до 
верховенства права» - такими словами починаються «Загальні принципи етики 
юристів», затверджені Міжнародною асоціацією правників (ІВА) як міжнародний
стандарт поведінки юриста. 3, ст.17.

Для професії прокурора етика має особливе значення. Діяльність 
прокурора завжди пов’язана з уявленнями про високі моральні принципи: 
справедливість, гуманізм, чесність. демократизація суспільства обумовила 
в Україні потребу в юристах високого професійного рівня. В основі діяльності 
такого фахівця повинно в першу чергу лежати етичне підґрунтя. Тому, 
професійна підготовка прокурорів буде повноцінною у разі гармонійного 
поєднання двох основ – надання глибоких фахових знань та формування 
особистості з морально-етичними принципами.

Юридична спеціальність передбачає постійний контакт з людьми, 
вирішення їх проблем, захист їх прав та інтересів. Ця обставина вимагає від 
прокурора завжди дотримуватись найвищого рівня чесності і порядності 
по відношенню до тих з ким він контактує. Специфіка професії часто ставить 
прокурора перед проблемою моральною вибору. В такихситуаціях особливе 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_051.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
http://zakon4.rada.gov.ua/
www.legalshift.com.ua/?p=608.
http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/viewFile/
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значення має моральна культура прокурора. яка будується на його системі 
цінностей, етичних принципів і моральних норм. 4, ст.12.

Початок фундаментальної розробки судової i прокурорської етики 
та її викладання було започатковане в Росії восени 1901 року, коли відомий 
юрист О.Ф. Коні, до речі який в 29 років був уже губернським прокурором, 
почавчитати курс кримінального судочинства в Александріївському ліцеї. 
В 1902 році в журналі «Міністерства юстиції» була надрукована йото вступна 
лекція «Моральні засади в кримінальному процесі» з підзаголовком, «Загальні 
риси судової етики». 

Але вже в 1905 році Коні повідомив що читання курсу не відбулося 
внаслідок протидії Міністра юстиції Муравйова і заборони Міністра внутрішніх 
справ і шефа жандармів Плеве. 

Однак О.Ф. Коні може бути по праву названим батьком судової 
і прокурорської етики. Він продовжував розвивати і пропагувати свої туманні 
ідеї на протязі всього життя. 

Прокуратура у суспільстві та державі сприймається в першу чергу 
як орган покликаний гарантувати та забезпечувати додержання законів у різних 
сферах життєдіяльності будь-то кримінальне переслідування особи, виконання 
судових рішень по кримінальних справах чи щось інше. З огляду на це 
виробляються і встановлюються у законодавстві, «Кодексі професійної етики 
та поведінки прокурора» певні стандарти професійної діяльності і поведінки, 
що знаходять своє безпосереднє вираження в їх правах, обов'язках та обмеженнях
і сприяють правильній реалізації наданих владних повноважень щодо 
гарантування та забезпечення додержання законів».

До загальних стандартів перш за все належать такі, що визначають 
і встановлюють необхідні для заняття прокурорського діяльністю моральні 
якості (чесність, неупередженість, порядність. гуманізм та ін.). Прокурори 
повинні пам’ятати, що вони є об’єктом пильної уваги з боку громадськості 
і в цьому зв’язку добровільно беруть на себе обмеження, які пересічним 
громадянам можуть показатися обтяжливими. Адже бути готовим до підвищеної
уваги означає необхідність постійної самооцінки особою своїх вчинків і дій 
з позиції додержання моральних принципів та норм. Саме тому законодавець 
в ч.1 ст. 46, «Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів 
і слідчих» Закону України «Про прокуратуру» крім іншого закріпив, 
що прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України які мають 
необхідні моральні якості 7, ст.72-73.

Бути прокурором означає мати кредит суспільної довіри до нього. 
Займатися прокурорською діяльністю може лише людина, яка усвідомлює свій 
суспільний і професійний обов'язок, виконує його за велінням совісті, 
виявляючи при ньому глибоку повагу до закону, нетерпимість до правового 
нігілізму в будь-яких його проявах, правдолюбство і повагу до людини, її честі 
і гідності, наполегливе прагнення до пошуків і досягнення істини. 

Як у приватному житті. так і при здійсненні службових повноважень 
прокурору необхідно уникати використання неналежних виразів; саркастичних, 
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принижуючих висловів расового, статевого, релігійного, національного 
характеру, а так само демонструвати упередження щодо віку, соціально-
економічного становища чи сексуальної орієнтації громадян. 

Слід проявляти розбірливість у способах використання вільного часу 
і в особистих зв'язках, вести здоровий спосіб життя (головним чином обмежене 
вживання алкоголю). вміти уникати і вирішувати конфліктні ситуації, що 
виникають у повсякденному житті (як у трудовому колективі, так і вдома). 
Прокурор в будь-якій ситуації повинен зберігати особисту гідність, піклуватися 
про свою честь, уникати всього, що могло б завдати шкоди його репутації 
і поставити під сумнів можливість здійснення професійних обов'язків 
неупереджено і об’єктивно. Він завжди зобов'язаний поводитися так,
щоб зміцнювати віру громадян у чесність. незалежність, неупередженість 
і справедливість роботи органів прокуратури.

Прокурор – це професіонал, тобто як слушно зауважують В.Г. Ігнатов 
та В.К. Бєлоліпецький: «... це глибоко поважаюча себе людина, яка високо 
цінує своє ремесло і невіддільний від нього спосіб життя. Останній цілком, без 
залишку покриває весь життєвий, тривалий шлях людини. не залишаючи місця 
й часу для всякого роду улюблених занять, пристрастей, «слабостей», які б 
надмірно відволікали від «вічного» ремесла. Звичайно, у житті будь-якої 
людини, у суєтному круговороті справ є місце відпочинку «душі», але це 
не виключає, a, навпроти запевняє нас у думці, що професіонал - це не образ 
його життя, що включає в себе побут, суспільні справи, стиль і уклад життя, 
почуття власної гідності». 8, ст.42-43.
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