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ПВНЗ «Київський університет культури»,
Шабельник Н. М., 

Викладач,
ВП «МФ КНУКіМ»

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. У наш 
час науково-технічного прогресу інновації в гoтельному бізнесі відіграють чи 
не головну роль у конкурентній боротьбі готелів за кожного клієнта. 
Застосування новітніх технологій готельного бізнесу дoзволяє гoтельєрам 
підвищити ефективність свого господaрства, знaходити нові резерви 
підвищення якості обслуговування, ефективнoї oхoрoни нoмерів і мaйна гoстей, 
нaдaння нoвих послуг. У всьому цивілізованому світі підприємства готельного 
та ресторанного господарства є одними із найбільш розповсюджених видів 
малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть між собою постійну 
боротьбу за сегментацію ринку; за пошук нових та за утримання постійних 
споживачів їхньої продукції та послуг. Усі заклади та підприємства повинні 
мати високий рівень конкурентоспроможності, основу якого формують 
інновації та ефективна реалізація інноваційної стратегії та політики 
підприємств.

Одним із основних напрямків інноваційних технологій у готельному 
бізнесі, на наше переконання, є впровадження мультимедійних технологій, 
зокрема довідників, буклетів, каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні 
довідники і каталоги в мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю 
дозволяють віртуально подорожувати номерами різних категорій, залами 
ресторанів, конгрес-центрів, вестибюля, подивитися повну інформацію про 
готельне підприємство, ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, 
системою пільг і знижок. Використання мультимедійних технологій дає 
можливість оперативно надавати потенційному гостю інформацію про готель 
і тим самим дозволяє швидкo і безпомилково вибрати той готельний продукт, 
якого потребує гість [2].

Для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є надання 
послуг максимально високої якості. Готель – це живий організм, що функціонує 
цілодобово, і якість його роботи безпосередньо пов’язана з тим, наскільки 
грамотно організована робота з надання основних та супутніх послуг.
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У розвитку сфери готельно-ресторанного бізнесу є негативні риси. 
У переважній більшості випадків підприємства готельно-ресторанного бізнесу 
та туризму, працюють на фундаменті збанкрутілих або перепроданих закладів, 
за старими технологіями, в деяких випадках на застарілому обладнанні, 
в більшості випадків використовується екологічно небезпечна сировина, (що 
диктується економією витрат виробництва і обслуговування), зустрічаються 
випадки порушення вимог щодо дотримання технології процесів виробництва 
страв. Незадовільною залишається система підготовки та перепідготовки кадрів 
спеціалістів і фахівців сфери обслуговування. Всі ці чинники вплинули на 
зменшення конкурентоздатності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
в Україні.

Одним з напрямів виходу з цієї ситуації є активне впровадження 
інноваційної діяльності в сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Крім 
здійснення організаційних заходів з проведення наукових досліджень, їх
впровадженню в практику, застосування новітніх технологій обробки сировини, 
технологій виробництва страв, застосування різноманітних систем інформаційного
забезпечення та інше, потрібне здійснення відповідних економічних розрахунків
і особливо фінансового забезпечення.

У готелях також відсутні нові технології обслуговування клієнтів, 
недостатня автоматизація більшості процесів, зокрема поселення та розрахунків,
обслуговування мешканців готелів тощо. Дуже обмежена кількість послуг, які 
надаються мешканцям готелів в Україні в порівнянні з іншими країнами світу. 
Це впливає на високий рівень видатків, які зменшують розмір отриманого 
прибутку. Висока ціна за готельний номер суттєво зменшує конкуренто-
спроможність вітчизняних готелів, суттєво зменшує кількість вітчизняних 
споживачів, які можуть користуватися готелями України. Зменшується попит 
іноземних туристів у зв’язку з обмеженим обсягом послуг, які надаються, і їх 
низькою якістю надання, незручним розташуванням та нерозвинутою 
інфраструктурою.

 Сьогодні послуги готельно-ресторанного бізнесу та туризму вкрай 
затребувані та вимагають поліпшення якості обслуговування на високому рівні 
і різноманітності, з метою залучення більшої кількості клієнтів.

Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на створення 
інноваційних технології, які сприятимуть отриманню якомога більшої кількості 
клієнтів, максимальній кількості продажів, завоюванню довіри гостя, 
формуванню позитивного іміджу підприємства. А це вимагає поліпшення 
якості послуг і удосконалення технологій, а саме:

- електронні системи управління;
- інтерактивний екран;
- системи безпеки;
- екологічні технології;
- електронне меню [4].
Виходячи із мети підвищення конкурентоспроможності підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу та туризму за рахунок впровадження інноваційної
діяльності, можна зробити висновок, що основним завданням їх керівництва 
є [5]: 
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– оцінка інноваційно-інфраструктурного стану підприємств готельно-
ресторанного бізнесу та туризму на основі розрахунку й аналізу групи 
економічних показників, що характеризують його можливості в освоєнні 
і комерціалізації інновації; 

– оцінка майнового стану підприємств готельно-ресторанного бізнесу та 
туризму, структури його розподілу і ефективності використовування; 

– оцінка достатності власного і залученого капіталу для поточної 
господарської діяльності, раціональності його використання, а також вибір 
стратегії подальшого розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу та 
туризму; 

– оцінка досягнутого рівня стійкості фінансового стану підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу та туризму, його фінансової стабільності, 
забезпеченості власними оборотними коштами, достатності основних засобів, 
виробничих запасів для забезпечення конкурентоздатності з урахуванням 
інноваційних витрат; 

– оцінка платоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу 
та туризму і ліквідність майна. 

Підводячи підсумки, зазначимо, щоб посилити конкурентоспроможність 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму, потрібно здійснювати 
інноваційну діяльність за її основними напрямами. Пропонується здійснювати 
оцінку майбутніх об’єктів інвестування як з допомогою методів маркетингового,
так і фінансового аналізу. Запропоновані шляхи сприятимуть більш чіткому 
уявленню керівництва підприємств готельно-ресторанного бізнесу та туризму 
про його інноваційний потенціал та основні шляхи його підвищення.
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«МОЛЕКУЛЯРНА КУХНЯ» – ЗВ’ЯЗОК НАУКИ ТА КУЛІНАРІЇ
Все, що ми вживаємо в їжу має бути не просто корисним, а й смачним. 

Адже їжа приносить нам задоволення. Багато говорилося про те, що здорове 
харчування може бути по-справжньому смачним. Але виявляється, воно може 
бути ще й оригінальним. Останнім часом все більшою популярністю 
користується молекулярна кухня.

Термін «молекулярна кухня» викликає у багатьох людей подив. 
Насправді все так складно як могло б здатися на перший погляд. На початку 90-
х років минулого століття дружина вченого-фізика, а сама по собі професійний 
кухар Елізабет Томас організувала семінар присвячений впровадженню 
наукових розробок у звичне приготування їжі. Саме з цього семінару все 
і почалося.

Після цього були й інші семінари, на яких виступав фізик, який 
захоплюється кулінарією Ніколса Курті. Його розповіді почали втілювати 
в життя кілька шеф-кухарів, і молекулярна кухня почала свій розвиток і вийшла 
на широкий ринок.

«Батьком» молекулярної кухні є Ерве Тіс – француз за походженням. 
Його прийнято називати гастрономом-хіміком, і не дарма, адже він придумав 
абсолютно унікальний спосіб поєднання несумісного і створення елітних страв 
з простих інгредієнтів. За основу молекулярної кулінарії взято розуміння того, 
що кожен інгредієнт має свої властивості і створений з певного переліку 
молекул. Зміна молекул і властивостей продуктів і створює особливі поєднання 
смаків і сумішей. Першою стравою молекулярної кулінарії став мус з білого 
шоколаду і ікри.

Молекулярна кухня – це новий підхід до приготування цілком знайомих 
страв, для приготування яких використовуються сучасні технологічні, фізичні 
і хімічні розробки. Кухарі-молекулярники додають добре знайомим стравам 
нові більш яскраві смакові відтінки, а також змінюють їх форми і способи 
подачі. При цьому вони зберігають смак і всі корисні елементи, які містяться 
в продуктах.

Якщо заглянути на кухню молекулярного ресторану, то вона нагадує
щось середнє між кухнею і лабораторією. Використання спеціальних апаратів 
і різних інгредієнтів, крім продуктів харчування можуть викликати сум’яття 
навіть у професійного кухаря. Серед способів приготування і виду страв можна 
виділити основні: еспума; сферифікація і телефікація; емульсифікація; 
вакуумна технологія sous-vide; низькотемпературний метод; використання 
ферменту трансглютаміназа.
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Еспума – це будь-яка страва молекулярної кухні, приготовлена у вигляді 
пінки. Воно є так званою візитною карткою молекулярної кухні. Технологія 
приготування пінок дозволяє зробити її з чого завгодно, навіть з м’яса і горіхів. 
По суті Еспума – це соус, але він не обтяжений жирами або чимось зайвим. Як 
про нього говорять майстри цього виду кулінарії – це смак в невагомості. 
Зробити піну можна з абсолютно будь-якого продукту. Наприклад, з фруктів –
як більш традиційний вибір, або з м’яса і риби – для любителів неординарності. 
Піну можуть використовувати в якості прикраси готового блюда, а також як 
самостійне блюдо – закуску. Єдиною особливістю буде те, що замість кусання 
і пережовування м’яса ви будете пити його через трубочку.

Сферифікація і телефікація – це два схожих між собою процесів 
приготування желеподібних сфер і гелів. Цікаво, що по суті нічого нового 
в цьому немає. Ми всі прекрасно знаємо про існування штучної чорної 
і червоної ікри, яка є ні чим іншим як сферами. Різниця полягає лише в тому, 
що в ресторані молекулярної кухні дану технологію використовують як трюк 
і всередині сфер і гелів відбиті цікаві і унікальні смаки. Цю техніку 
використовують для створення таких відомих страв як, наприклад, апельсинове 
спагеті. Крім цього, подібний спосіб дозволяє робити різні сфери 
і використовувати їх в якості основи, що утримує інші інгредієнти.

Емульсифікація – процес емульсифікаціі відбувається за рахунок поділу 
декількох змішуваних рідин. Однією з перших емульсій було молоко. У воді 
розподілені краплі молочного жиру. Даний процес використовують найчастіше 
для приготування оригінальних заправок для страв. 

Вакуумна технологія sous-vide – ще одна цікава технологія приготування 
продуктів. Полягає вона в тому, що продукти, поміщені у вакуумний пакет, 
готують на особливій водяній бані, при стабільній середній температурі 
протягом тривалого періоду часу. За час готування продукти не втрачають 
своїх смакових властивостей, а навпаки, стають більш насиченими. 
В основному так готують м’ясо.

Трансглютаміназа – дивна і страшна назва насправді не несе ніякої 
небезпеки для людини. Трансглютамінази – це ферменти, здатні склеїти м’язові 
тканини. За допомогою даних ферментів готуються всім нам знайомі фальшиві 
крабові палички, які роблять з риби сурімі. У молекулярній кухні їх 
використовують для того щоб надавати м’ясним і рибним стравам нового 
цікавого вигляду.

Низькотемпературний метод – для приготування деяких страв 
в ресторанах молекулярної кухні використовують сухий лід і рідкий азот. Якщо 
перший Ви зможете придбати і для домашнього використання, то з другим 
в домашніх умовах впоратися важко. На професійній молекулярної кухні це 
все-таки простіше. Найчастіше вони застосовуються для холодних закусок 
і десертів, створюючи якийсь ефект туману. Так, за допомогою рідкого азоту 
створюються унікальні холодні муси, які за своєю структурою нагадують 
супер-легке безе. Шеф-кухарі називають його ідеальним морозивом.

У квітні 2016 р. відбулася вражає подія – в місті Венло в Голландії 
відкрився ресторан Food Ink. Стільці та столи в якому були надруковані на ЗD-
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принтері і тарілки зі стравами також створені за допомогою ЗD-принтера. Шеф-
кухарі розробили 8 страв молекулярної кухні і створювали їх за допомогою 
новітніх технологій. З їстівних інгредієнтів створювали мус і заливали його 
в принтер замість фарби. Їстівні чорнило накладаються один на одного таким 
чином, що створюють об’ємне блюдо. Не варто говорити, що така інновація 
викликала величезний ажіотаж серед населення, всі хотіли подивитися 
і, найголовніше, спробувати страви на смак. Популярність ресторану почала 
зростати, і про нього дізналися в усьому світі.

Стелла Балларіні – це ім’я ми знаємо завдяки її їстівного меню. Колишня 
балерина створила меню з рисового паперу, текст на якій був надрукований 
їстівними чорнилом. Подібну практику перейняли ресторани по всьому світу, 
і навіть пішли далі. Тепер їстівне меню – не просто перелік позицій, а безліч 
картинок з різними смаками і запахами. Шеф-кухарі експериментують, 
створюючи меню на кожен день, наприклад, рибний день, і «прикрашаючи» 
зображення риб смаковими характеристиками їх приготованого виду. Таким 
чином, відвідувач може відкусити шматочок і замовити ціле блюдо.

DK Restaurant – ресторан авангардної кухні, де можна спробувати досить 
екстравагантні страви, які подають в фешенебельних ресторанах Західної 
Європи. Наприклад, йогурт з лобстера з чорною ікрою, фуа-гра, посипану 
шоколадом, в поєднанні з бріоші, яйце, яке запікається протягом трьох годин. 
Така вечеря в DK супроводжується захоплюючим шоу з димлячим рідким 
азотом. Замовляти дегустаційний сет, який складається з 5–6 страв, потрібно 
заздалегідь.

Канапа – у закладі представлено два меню, в одному з яких зібрані 
традиційні національні страви, а в іншому – сучасні інтерпретації популярних 
рецептів, засновані на технологіях молекулярної кухні. У приготуванні їжі тут 
використовуються тільки натуральні сезонні продукти з ферми, тому меню 
буде оновлюватися кілька разів на рік.

Black Market – космополітична кухня великого міста, переосмислена 
і доповнена. Жодна страва тут не є класикою в чистому вигляді, в кожному 
є свій секрет – будь-то особливість подачі, або технологія приготування, яку не 
завжди видно в тарілці. У меню можна знайти безліч делікатесів. Наприклад, 
Терин з фуа-гра з цитрусовим джемом і інжировим мармеладом, стейк 
з діафрагми з м’ясним соусом або філе Кобії з соусом лемонграсс. Кухня 
заснована на локальних продуктах і нових технологіях. Так, застосовані sous-
vide, низькотемпературне приготування, миттєва обсмажування, дозрівання 
м’яса, є спеціальне обладнання для приготування повітряного пюре і власна 
коптильня.

KOYA – гармонійно поєднуються кращі традиції, стандартні інгредієнти 
і оригінальний свіжий погляд на подачу страв. Крім всіма улюбленої класики, 
є нестандартні для столичних гурманів позиції, такі як обпалені вогнем Абура 
суші (пресовані суші), оши, тики-напої, ексклюзивні молекулярні коктейлі 
тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АКВАТЕЛЮ ТА ЙОГО ВІДМІННОСТІ 
ВІД ІНШИХ ГОТЕЛІВ «МОРСЬКОГО БЛОКУ»

Готельний і туристичний бізнес завжди привертає активну діяльність 
досвідчених і початкових підприємців, він відкриває їм досить широкі 
можливості – особливо в гаряче улюблених місцях туристів і мандрівників. 

Та група бізнесменів, яка не володіє величезними капіталами, може 
у виборі своїх проектів зупинитися на деяких міні-готелях і невеликих 
хостелах. Ті ж підприємці, фінансові можливості яких не обмежені, 
приймаються за зведення значних апарт-готелів, готелів класу люкс. Між тим, 
є й третя група ділових людей із креативним мисленням та нестандартними 
ідеями, хто хоче створити оригінальний, незвичайний і цікавий проект. Саме 
такого складу розуму підприємці відкривають флотелі, ботелі і аквателі [1].

Представники готельного бізнесу і Держтурадміністрації обговорюють 
нову класифікацію готелів. На додаток до зірок можуть ввести більш 
диверсифіковану систему, яка буде враховувати конкретну спеціалізацію [3].

Позитивним моментом нової класифікації є більш чітке визначення та 
стандарти для малих готелів, пансіонів і подібних баз розміщення, які останнім 
часом з’являються сотнями. Але через те, що для них немає відповідних ніш 
в законодавстві, вони просто знаходяться в тіні. Наприклад, пансіону на 10-15 
номерів не має сенсу проходити сертифікацію і офіційно декларувати свої 
доходи – занадто дорого і клопітно, а надходження від цього практично не 
збільшаться. Вводячи більш ліберальні стандарти, представники Держтурад-
міністрації сподіваються вивести з тіні хоча б частину цього бізнесу [3].

http://svkostyuchik.blogspot.com/2016/05/blog-post_8.html
http://catering-studio.com.ua/index.
http://vjktrek.
http://kievvlast.com.ua/mega/gde_v_kieve_poprobovat_moleku
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Тим часом в новій класифікації можна нарахувати масу недоліків. 
У великій кількості сучасних видів готелів можна легко заплутатися, що дає 
можливість нечистим на руку ділкам маніпулювати стандартами. 

Самі ж готельєри в Україні не розуміють свого можливого «щастя», вони 
вкотре проводять сертифікацію. Спочатку визначали зірковість, тепер визначають
і тип готелю. Добре, якщо присвоять певний клас в рамках зіркової 
сертифікації, але це може виявитись сплатою додаткових зборів, відповідно до 
кожного типу готелю.

Передбачається додатково ввести кілька десятків нових видів готелів, 
створивши більш точну класифікацію.

Ряд найменувань, «морського блоку» готелів, може поставити в глухий 
кут навіть досвідчених мандрівників. Розібратися без словника, чим 
відрізняються один від одного флотель, ботель або акватель, зможе не кожен. 
А між тим відмінність є. 

«Готель на воді», звідси і назва. Замість будівлі – корабель або інше 
плавальне судно, переобладнане в готель і розраховане на проживання від 100 
осіб. Флотель – спеціально обладнане комфортабельне судно, яке використовується
як плавучий готель, на борту надаються послуги активного відпочинку і розваг. 
Можуть бути умови для проведення конференцій, виставок, нарад, семінарів. 
Флотелі можуть плавати, а можуть бути зафрахтовані біля берегів. Флотель на 
5, 7 або 10 номерів – це вже Ботель – готель цілорічного використання, 
розташований на невеликому плавзасобі (дебаркадер, пантон), який має всі 
умови для швартування і технічного обслуговування плавзасобів туристів. 
Акватель – готель, організований на кораблі, який більше не використовується 
як транспортний засіб і знаходиться на стаціонарній стоянці [3].

Таким чином, флотель являє собою круїзне судно, ботель до всього дає 
можливість обслуговування плавзасобів туристів, що прибувають, а акварель 
є готелем на воді на базі судна, виведеного з експлуатації і знаходиться на 
стаціонарній стоянці. Саме про останній вид готелю і піде мова.

Відкриття аквателю – чудова ідея для креативних підприємців, що мають 
можливість і бажання зайнятися готельним бізнесом у берега водойми – озера, 
річки, моря і т.д. Цей вид готельного бізнесу досить оригінальний, на відміну 
від проектів приватних готелів, а також дорогих готелів на суші. Особливою 
популярністю такі проекти можуть користуватися в містах курортної зони та 
інших точках великого скупчення туристів і мандрівників [2].

Вважається, що, на відміну від інших готелей на воді, акватель є дуже 
дорогим типом. Варто зауважити, що корабель може бути самих різних 
розмірів і мати різну цінову політику проживання в ньому. Таким чином, 
у кожного підприємця, що проживає в регіоні, прилеглому до океану, моря або 
включає велике озеро, є можливість відповідно до своїх можливостей відкрити 
цей заклад. Це може бути як заклад на спеціальній платформі, що дозволяє 
готелю залишатися на плаву, так і обладнаний під готель, знятий з експлуатації 
корабель.

Першим кроком на шляху створення аквателю повинен стати запит, 
спрямований в адміністрацію порту або району, прикріпленого до території, де 
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знаходиться водойма. Підприємцю можуть запропонувати взяти в оренду або 
купити судно, яке не використовується за призначенням, але все ще відмінно 
тримається на воді і не має в корпусі ніяких пробоїн (принаймні таких, які не 
піддаються ремонту). Вартість корабля буде залежати від його технічного 
стану, типу і розміру [2].

Наступним моментом має бути прийняття рішення про концепцію 
готелю. Відповідно до концепції ведеться робота з перепланування і переоб-
ладнання того судна, яке ви взяли за основу. Для яких відвідувачів вона буде 
призначена, адже рівень оформлення зовнішнього та внутрішнього вигляду 
готелю, інтер’єру, облаштування номерів та інше буде залежить від тієї 
категорії клієнтів, на яку акватель буде орієнтований. Звичайно, якщо 
підприємець націлений на добре забезпечених відвідувачів, то необхідно буде 
робити упор на презентабельність і дорожнечу інтер’єру. Зовнішній вигляд 
готелю має величезне значення, це – перше, що бачить потенційний клієнт. 
Оригінальна ідея оформлення зовнішнього вигляду готелю – половина успіху. 
Якщо ж готель буде розрахований на широку громадськість, то упор важливіше 
зробити на практичності та доступності, не забуваючи і про елементи 
декору [1].

Внутрішньо оздоблення і меблювання номерів буде залежати від класу 
готелю. Також можна підготувати номери різної цінової категорії – від економа 
до номерів люкс і відповідним чином їх обстоювати.

Крім питань, що стосуються безпосередньо самих готельних номерів і їх 
змісту, слід визначити додаткові послуги, які буде пропонувати ваш готель. 
Наприклад, на борту можна буде відкрити невеликий ресторан, концертний зал, 
кінотеатр, бар, тренажерний зал, салон краси та багато інших [1].

Ще один з важливих моментів відкриття аквателю, це – інфраструктура 
навколо готелю. Можливо, доведеться подбати про зручні під’їзді до готелю 
(відремонтувати вже наявну дорогу або прокласти нову), місця для паркування 
автомобілів і велосипедів, майданчики для дітей або будь-яких розвагах для 
самих різних груп туристів, як на прилеглій до готелю території, так і на 
території готелю.

Наприклад, вдалою буде ідея з прокатом плавальних засобів або водного 
транспорту, звичайно ж, якщо це дозволяє обрана водойма. Також можна 
організувати місця для риболовлі. А якщо місце, обране для готелю, досить 
відокремлене і шум нікому не принесе незручність, можна відкрити поруч 
невелике кафе з живою музикою або караоке [1,2].

Що стосується реклами, то, крім стандартних способів, найбільш дієвим 
кроком буде розташування аквателю до найбільшого скупчення туристів 
і приїжджих – зручно для гостей, вигідно для власників. Варто зазначити, що 
найкращою рекламою для аквателю стане правильне розташування. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В КУРОРТНОМУ 
СЕЛИЩІ КИРИЛІВКА

Українці надають перевагу подорожам саме у межах власної держави, що 
забезпечує популярність національних курортів та міст для відпочинку, 
і особливої уваги заслуговує питання їх подальшого розвитку. 

В останні роки загальна кількість готелів курортного типу в Україні 
скоротилася на 340 од., що спричинено соціально-політичними проблемами: 
анексія АР Крим, нестабільна політична ситуація, вивід із експлуатації окремих 
об’єктів через погіршення фінансово-економічного стану [1].

Не дивлячись на такі тенденції ринку готельних послуг, внутрішній 
туризм в країні активно зростає і на сьогодні існує велика кількість вітчизняних 
готелів які розвинені на досить високому рівні. Це можна показати на прикладі 
готелю «VillaSanRemo», який розташований в одному із курортних містечок 
України – Кирилівці. 

Кирилівка – це пляжний морський курорт на узбережжі Азовського моря, 
який отримав широке визнання завдяки великим піщаним пляжам, чистому
і досить глибокому морю з пологим входом у воду, а також наявністю 
розвиненої розважальної інфраструктури. Крім того, в Кирилівці відсутні
промислові порти та вантажне судноплавство, що в плані чистоти моря та 
загального рекреаційного ефекту вигідно відрізняє її від інших курортів: Одеси, 
Бердянську, Приморську та ін.

Азовське узбережжя – це не тільки популярне місце для літнього 
відпочинку, а й ефективна аероіонна здравниця, яка створена за рахунок 
поєднання багатьох природних факторів. Повітря близь Азова насичене йодом, 
бромом, мінералами та мікроелементам – внаслідок активного випаровування 
води з поверхні моря та лиманів [2]. При диханні таким повітрям, поліпшується 
робота дихальної системи, вентиляція легенів, покращується засвоєння кисню.

Азовська морська вода – унікальна. У ній міститься більш ніж 90 
хімічних елементів, що благотворно впливають на організм людини.

http://bizoomie.com/otkrytie-akvatelya/
http://www.dsnews.
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У лиманах Азова знаходиться велика кількість родовищ цілющої 
сульфідової грязі, яка використовується як додатковий та профілактичний засіб 
для лікування захворювань шкіри, опорно-рухового апарату, серцево-судинної, 
а також нервової систем.

На сьогодні на території курорту Кирилівка діє близько 400 об’єктів 
готельного господарства різних типів та категорій при загальній кількості 
населенні 3500 чол. Основна маса споживачів послуг – туристи та 
відпочиваючі, які приїздять влітку з метою відпочинку та оздоровлення. 

Основними проблемами функціонування готелів на курорті Кирилівка є:
- сезонність попиту, що значною мірою позначається на їх завантаженності; 
- неможливість наймання і збереження постійного складу кваліфікованого 

персоналу (сезонність попиту викликає високу плинність кадрів); 
- багато об’єктів готельного господарствакурорту (в особливості санаторії 

та пансіонати, що функціонують ще з часів СРСР) не використовують в повній 
мірі інформаційні технології;

- особливості збереження будівель та устаткування в несезонний період.
Готель «VillaSanRemo» – це чотирьохзірковий заклад із унікальною 

інфраструктурою та портфелем послуг розташований на території курорту 
Кирилівка. 

Мета готелю «Villa SanRemo» – набуття статусу лідера в індустрії 
курортних готелів України та створення гідних умов праці для співробітників.

Місія готелю «Villa SanRemo» – забезпечення якісного, комфортного 
відпочинку для гостей, в кращих традиціях гостинності. 

Готель «Villa SanRemo» знаходиться у найкращій частині курорту –
районі Федотової коси, на якій знаходиться близько 195 діючих курортних 
об’єктів готельного господарства, але із них лише 5 є основними конкурентами 
за категорією та якістю надання послуг: база відпочинку «Водний світ», готель 
«AzovleChalet», готель «Гольфстрім», база відпочинку «SPA-готель Анна», 
готель «Тиха гавань». 

На підставі аналізу відгуків на таких сервісах бронювання як: 
booking.com та kirillovka.ks.ua, всі вище перераховані об’єкти отримали високу 
оцінку серед споживачів послуг, є флагманами серед представників готельно-
ресторанного господарства цього району курорту. 

Для вивчення тенденцій розвитку готельного бізнесу на даному курорті, 
проведено маркетингове дослідження та аналіз діяльності п’яти визначених 
конкурентів-об’єктів готельного господарства.



21

Таблиця 1.
Аналіз діяльності закладів готельного господарства у м. Кирилівка

Готель «Villa SanRemo» запроектований лише рік назад на першій лінії 
від моря та має власний вихід на пляж. Він став флагманом за рівнем та якістю 
обслуговування гостей і є чудовим місцем для комфортного і оздоровчого 
відпочинку, оскільки на території закладу діє єдина на всьому курорті SPA-
зона, в інфраструктуру якої входять: інфрачервона сауна, турецька баня, 
масажний кабінет та комплекс басейнів із гідромасажем. Розташований в готелі 
масажний кабінет діє тільки для постояльців, де вони можуть отримати послуги 
із лікувального масажу (із орієнтацією на проблеми спини, попереку та 
шийного відділу хребта). На території готелю розташовано два басейни (критий 
та відкритий) з підігрівом води. 

Проаналізувавши послуги, що надаються гостям та цінову політику 
закладів готельного господарства курорту, можна побачити, що середня 
найнижча ціна на проживання у готелях, базах відпочинку, що відповідають 
категорії 3 або 4 зірки, на добу за номер складає 1140 грн, а найвища −

Назва

Ознака

БВ «Водний 
світ»

Готель 
«AzovleChalet»

Готель 
«Гольфстрім»

БВ «SPA-
готель Анна»

Готель «Тиха 
гавань»

1 2 3 4 5 6

Дислокація 
об’єкту

Початок 
Федотової коси

Мікрорайон
«Острів 

Бірючий»

Мікрорайон
«Острів 

Бірючий»

Кінець 
Федотової коси

Мікрорайон
«Степок»

Адреса
вул. Федотова 

коса, 148
вул. Федотова 

коса, 272
вул. Федотова 

коса, 365
вул. Федотова 

коса, 197
вул. Південна, 

2

Клас/Тип База відпочинку Готель 4* Готель 4*
База 

відпочинку
Готель 3*

Режим роботи
Травень-
вересень

(цілодобово)

Червень-
вересень

(цілодобово)

Червень-
вересень

(цілодобово)

Травень-
вересень

(цілодобово)

Квітень -
вересень

(цілодобово)
Кількість 
номерів

80 32 40 35 20

Категорія 
номерів

Стандарт, люкс, 
люкс 

покращений, 
люкс-преміум

Люкс дво-
місний, люкс 
трьохмісний, 

люкс сімейний

Стандарт, 
студія, 

апартаменти 

Люкс, люкс-
студія, 

апартаменти 

Напівлюкс, 
люкс

Пляж
Власний (перша 

лінія)
Власний 

(перша лінія)
Загальний 

(перша лінія)
Власний 

(перша лінія)
Загальний 

(перша лінія)
Наявність 
басейну

+ + + - -

Наявність 
закладів 
ресторанного 
господарства

Ресторан, кафе, 
їдальня 

Кафе, їдальня 
Приготування 
їжі у номерах, 

кафе 

Приготування 
їжі у номерах, 

ресторан 
Кафе, їдальня 

Цінова політика 
грн./доб.

Від 900 до 2900 
грн.

Від 1500 до 
3000 грн.

Від 1800 до 
5000 грн.

Від 1050 до 
2200 грн.

Від 800 до 1500 
грн.

Інфраструктура

Кінозал, басейн, 
магазин, дитячі 

майданчики, 
анімація та ін.

Дитячі 
майданчики, 

сауна,
басейн,

зона барбекю, 
паркінг

Спортивні та 
дитячі 

майданчики, 
зоокуток, 
анімація, 
паркінг

Паркінг, дитячі 
зони, анімація 

для дітей,
зона барбекю, 

настільний 
теніс

Паркінг, дитячі 
зони, зона 
барбекю, 

волейбольна 
площадка
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2820 грн без харчування, тоді як в готелі «Villa SanRemo» за вартість номера 
у 2000 грн гість отримує ще й комплексний сніданок. 

Інтер’єр готелю виконаний у вишуканому європейському стилі, із 
використанням натуральних матеріалів (мармурова підлога та сходи, 
інкрустація деревом окремих деталей), світлих шпалер, стіни прикрашені 
оригіналами робіт української художниці Наталі Поліщук. Номерний фонд 
готелю складається із 20 номерів категорії люкс, оформлених у вишуканому 
європейському стилі.

На базі готелю діє ресторан вищої категорії, який пропонує страви
європейської та української кухонь, є спеціальне дитяче меню, а також гриль-
меню від шеф-кухаря, діє система харчування «bedandbreakfast». 

Унікальність готелю полягає у активному використовуванні інноваційних 
методів господарювання. Вся вода, яка використовується в готелі підігрівається
шляхом накопичення, конвертації та використання сонячного світла та тепла. 

Таким чином, на сьогодні в плані категорії, стилю та рівню 
обслуговування готель «Villa SanRemo» – лідер серед об’єктів готельно-
ресторанного господартсва на курорті Кирилівка. Не дивлячись на період 
роботи курорту та сезонність попиту, готель «Villa SanRemo» функціонує 
протягом усього року завдяки наявності SPA-послуг.

З кожним роком спостерігається позитивна тенденція підвищення вимог 
туристів щодо рівня сервісу, якості послуг та умов проживання. Саме це 
обумовлює високі темпи зростання популярності готелів категорії чотири зірки 
і вище із високим рівнем сервісу та якісним обслуговуванням, оскільки вони 
користуються популярністю у відвідувачів курорту Кирилівка. 

Література
1. Герасименко В. Г. Організація надання туристичних послуг: навч.Посіб /

В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк. – Одеса: Атлант, 2014. – 242 с.
2. Кирилівка: море, пляжі, інфраструктура району [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://kirillovka.ks.ua/kirillovka/ – загол. з екрану.

Бровенко Т. В.,
кандидат технічних наук, доцент,

Київський національний університет культури і мистецтв
Приходько К. О.,

асистент
Київський національний університет культури і мистецтв

АНАЛІЗ ПОСЛУГ КУЛІНАРНИХ АРТ-СТУДІЙ КИЄВА
Існування різноманітних концепцій організації послуг ресторанного 

бізнесу на локальних ринках, що дозволяє забезпечити підтримку закладами 
ресторанного господарства, проте, найбільш мотивуючим для ресторанів 
є створення конкурентного середовища, яке сприяє підвищенню рівня якості 

http://kirillovka.ks.ua/kirillovka/
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надаваних послуг, залучення все більшої кількості гостей, після цього, як 
результат – збільшення прибутку. 

Аналізуючи розвиток ресторанних закладів, зазначаємо, входження на 
ринок таких закладів ресторанного господарства, як кулінарні студії. Існуючі на 
вітчизняному ринку кулінарні арт-студії надають споживачам комплeкс 
різноманітних послуг, які за своїм характером поділяються на:

 послуги з виготовлення кулінарної продукції та кондитерських 
виробів;

 послуги з організації споживання, зокрема, організація сімейних 
обідів, свят;

 послуги харчування;
 інформаційно-консультативні послуги, зокрема, організацію 

консультацій спеціалістів з виготовлення, оформлення кулінарної продукції, 
кондитерських виробів та організацію навчання кулінарній майстерності.

Аналізуючи концепції проектів в українському гастрономічному 
просторі, може зазначити появу нових критеріїв оцінки якості, необхідність 
постійного розширення знання про локальні продукти, підкріплювати їх новою 
інформацією, яку бажає знати кінцевий споживач. Кулінарна арт-студія має на 
меті спрямовувати свою діяльність, на задоволення потреб населення 
в різноманітній, здоровій, смачній їжі, надання освітніх послуг і отримання 
прибутку. 

Рисунок 2.1. Характеристика послуг по кулінарним арт-студіям України

Особливістю кулінарної студії «GastroLOFT» є вивчення кулінарного 
курсу англійською професійною мовою. Ця послуга є унікальною, адже 
професійну англійську мову не викладають у звичайних мовних школах. 
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У команді кулінарної студії – кілька успішних і знаменитих шеф-кухарів, 
фудстилістів, знавців етикету та служби протоколу.

Кулінарні арт-студії можуть пропонувати послуги орієнтовані на 
молодшу групу споживачів, зокрема пов’язаних з дитячим напрямком –
дитячий кейтеринг, кулінарні майстер-класи, дитячі дні народження у форматі 
кулінарного майстер-класу.

Кулінарна Академія асоціації шеф-кухарів України здійснює підготовку 
до різних гастрономічних фестивалів і конкурсів.

Завдяки інтенсивній системі навчання, учні академії Браво мають «ефект 
повної присутності», що дозволяє їм повністю зануритися в світ ресторанної 
індустрії. Кожне заняття присвячене не тільки майстерності та техніці, а також 
знайомить зі стравами кухонь різних народів світу, секрети кулінарії або 
окремої страви. По закінченню курсу, кожен слухач складає авторське меню, 
яке входить до його особистого портфоліо та захищається на випускному іспиті 
перед майстром Браво. Головною перевагою цієї Академії є можливість для 
кожного слухача працевлаштуватись, а найбільш успішних, Ектор Браво 
рекомендує до роботи в закордонних закладах.

Отже, існування різноманітних концепцій організації ресторанного 
бізнесу на локальному ринку, що забезпечує, з одного боку, підтримку одне 
одному, а з іншого – створює конкурентне середовище, яке сприяє підвищенню 
рівня якості, залученню більшої кількості споживачів і, як результат, 
збільшенню прибутку. 

Аналізуючи розвиток ресторанних підприємств, встановлено, що існуючі 
на ринку кулінарні арт-студії надають споживачам комплекс різноманітних 
послуг, аналіз попиту відкриття та розвитку кулінарних арт-студій по регіонам 
України є продуктивним. Вказаний вид діяльності є найбільш актуальним 
в місті Києві. 
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4. Кулінарна студія «GastroLoft» [Електронний ресурс] / Сайт кулінарної
студії. – Режим доступу: https://gastroloft.com.ua/

http://nasha-karta.ua/project/kulinarnaya-
www.chefbravo.com/
https://cookeryschool.com.ua/
https://gastroloft.com.ua/
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
За останні роки, у зв’язку з несприятливим впливом навколишнього 

середовища, збільшенням кількості захворювань, поширенням стресового стану 
людей виникає все більша необхідність у створенні функціональних харчових 
продуктів. Сьогодні функціональні продукти відіграють важливу роль 
у харчуванні, про що свідчить зростання попиту на них серед споживачів, які 
дбають про здорове харчування, а також серед літніх людей, яким потрібні 
повноцінні харчові продукти, відповідні їхньому вікові. З огляду на зазначене, 
виробництво продуктів функціонального харчування сьогодні є актуальним 
завданням для харчової промисловості. 

Використання функціональних інгредієнтів для забезпечення потрібного 
фізіологічного впливу на організм людини доцільно поєднувати з новими, 
сучасними засобами обробки сировини, які сприятимуть забезпеченню 
необхідних технологічних та якісних характеристик кінцевого продукту, його 
безпечності та корисності для особливих груп споживачів.

Важливим напрямом задоволення попиту на здорову їжу є хліб, так як 
цей продукт є продуктом щоденного споживання, та має соціальне значення. 
Звичайний традиційний хліб майже наполовину задовольняє потребу людини 
у вуглеводах, на третину – в білках, вітамінах групи «В», мінеральних 
речовинах. Наприклад, добова фізіологічна потреба натрію задовольняється 
повністю, калію – лише на 15 відсотків.

У напрямку підвищення харчової, біологічної цінності та поліпшення 
цінності смакових, структурних властивостей хліба активно працюють науковці 
різних компаній та вищих учбових закладів. Ними розроблена значна кількість 
нормативно-технічної документації з виробництва функціонального поліпшеного
хліба і хлібобулочних виробів.

Для поліпшення поживних властивосте й хліба до рецептури додають 
різні збагачувальні добавки:

 молочні продукти, та їх похідні (пахта, сироватка) – як джерело білків, 
вітамінів і мінеральних речовин;

 білкові збагачувачі (соя, горох, соняшник, пшеничні висівки, зародки 
злакових рослин, льон, щириця);

 фруктові і овочеві добавки – для підвищення харчової цінності;
 вітаміни, мінеральні речовини (вітамінізація борошна);
 харчові волокна і ентеросорбенти (пшеничні висівки, яблучний, 

цитрусовий, буряковий пектин, ламінарій).
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Додавання до рецептури хліба таких компонентів збагачує його 
додатковими відтінками смаку і запаху, покращує колір м’якішу та кірочки. 
Компанія «Зеландія» находиться в постійних пошуках нових ідей. Вона 
розробила оригінальні суміші та поліпшувачі для хліба та хлібобулочних 
виробів. 

Суміш «Гостра» застосовується для різних видів ароматного хліба, який 
має яскраво виражений смак, аромат трав та спецій таких як, наприклад, цибулі, 
паприки, томатів, часнику, базиліку і майорану. Суміш «Панаплюс Начо» 
містить кукурудзяну крупку, спеції, сухі овочі, сирний порошок. У готового 
випеченого хліба з додаванням цієї суміші виражений смак сиру, ніжна 
жовтувата м’якушка із рівномірними порами та вкрапленнями наповнювачів. 
Цією же компанією розроблені сухі порошкоподібні та рідкі закваски для 
виробництва хліба з більш глибоким насиченим смаком і ароматом, а також 
поліпшувачі для класичного високоякісного білого хліба для надання об’єму, 
з золотаво-коричневої скоринки та ніжного пористого м’якішу, а також для 
виробів, що проходять заморожування. 

Спеціалістами хлібопекарського центру «Лесаффр Україна» була 
запатентована нова технологія процесу виробництва хліба PAINMINUTE 
з використанням спеціального поліпшувача, якій дозволяє допікати заморо-
жений хліб, випечений на ¾ при «великій температурі» менш ніж за три хвилини.
Ця технологія дозволяє запобігти периферійного висихання, відлущення 
скоринки, зберігає об’єм хліба, забезпечує вид готового продукту ідентичний, 
отриманому класичним методом.

Досліди науковців показали, що при застосуванні в рецептурі хліба 
і булочних виробів порошків лікарських рослин: плодів бузини чорної, трави 
м’яти і чабрецю сповільнює процес черствіння а також перешкоджає процесу 
пліснявіння.

Для поліпшення поживних властивостей до рецептури пшеничного хліба 
додають порошки кореневих прянощів: петрушки, селери, пастернаку, імбиру, 
куркуми тощо, лікувальні властивості яких дано відомі. Вони покращують 
роботу внутрішніх органів і спричиняють таки ефекти, як загальнозміцнюючий, 
омолоджуючий, очищуючий, заспокійливий та протизапальний. Але слід 
зазначити, що введення цих компонентів в рецептуру хліба може негативно 
вплинути на якість хліба, через те, що дріжджі не завжди пристосовуються до 
нових інгредієнтів у змінній рецептурі. Тому, кожний новий компонент має 
свій кількісній відсоток у рецептурі.

Цінними поліпшувачами булочних виробів вважають молочні продукти. 
Розроблено технологію біфідогенної добавки з підсирної сироватки для 
збагачення лактулозою цих продуктів. Отриманий концентрат «Лактохліб» 
поліпшує якість готової продукції, подовжує тривалість зберігання хліба.

Молочна сироватка являється хорошим джерелом натуральних органічних
кислот, які приймають участь в утворенні смакових і ароматичних речовин. 
Органічні кислоти молочної сироватки спонукають покращенню структури 
м’якуша, уповільнюють черствіння та запобігають розвитку картопляної 
хвороби хліба. Комплекс цукрів і амінокислот, які містяться у молочній 
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сироватці, спонукають отриманню красиво забарвленої кірочки. В присутності 
молочної сироватки помітно активізується бродильна мікрофлора. Молочною 
сироваткою можна замінити до 10% (у деяких випадках і більше) води, 
передбаченою для замісу тіста.

Для створення доброго оздоровчого ефекту та високих поживних 
властивостей для випікання бездріжджового хліба розроблено хмельову 
композицію. Такій хліб має тривалий термін зберігання, активно впливає на 
виділення ферментів із підшлункової залози, активізується робота печінки,
жовчного міхура та кишковика.

Усі хліба та хлібобулочні вироби з харчовими волокнами призначені для 
виведення із організму токсичних речовин та покращення перистальтики 
кишковика, а також для профілактики ожиріння. Хліб для хворих фенілкетонуріє
і целіакією не містить в своєму складі білок, якій міститься в клейковині 
пшениці. Цей хліб виготовляють із житнього борошна з використанням 
кукурудзяного та картопляного крохмалю, рисового, кукурудзяного та гречаного
борошна.

Останнім часом увага науковців і виробничників приділяється 
використанню у хлібопеченні продуктів перероблення круп’яних культур як 
джерелу цінних ессенціальних речовин. Це в основному продукти 
перероблення рису, ячменю, гречки, вівса, кукурудзи.

Гречане борошно належить до спеціального призначення, яке викорис-
товують у дитячому і дієтичному харчуванні. Одержують його з гречаної 
крупи, обробленої 3…5 хв. паром за тиску 0,25…0,30 Па.

Під час помелу подрібнюється вся зернівка, тому в борошно потрапляють 
всі її анатомічні частинки, що зумовлює високий вміст жиру в борошні – понад 
7%. Воно містить лецетин, що знижує рівень холестерину в крові. Гречане 
борошно містить понад 13% білків, які за амінокислотним складом близькі до 
продуктів тваринного походження. За вмістом лізину воно близьке до соєвого; 
за вмістом валіну, лейцину та фенілаланіну прирівнюється до білків молока та 
яловичини. Дефіцитних для білка пшеничного борошна амінокислот лізину, 
метіоніну, у білках гречаного борошна вдвічі більше, а триптофану – на 50%. 

Основною фракцією ліпідів є триацилгліцерини. Жирні кислоти гречаного
борошна представлені олеїновою, лінолевою та ліноленовою жирними 
кислотами. Сума насичених жирних кислот становить 74%.

При використанні суміші для гречаного хлібата хлібобулочних виробів 
фірми «Zeelandia» якість хліба значно покращується. У склад якої входить:
борошно гречане, льон, солод житній неферментований, сіль кухонна,борошно 
пшеничне в/с, агенти для обробки борошна: аскорбінова кислота, амілаза. 
Кількість клітковини у ційсуміші – 34,2% на CP. Вміст макро- і мікроелементів 
(К, Са, Mg, Р, Fe, Na, Zn, Co) і вітамінів (В1, В2, В6, PP, Е, каратиноїдів) значно 
вищий порівняно з пшеничним борошном.

За результатами дослідження, встановлено, що дана суміш може бути 
джерелом підвищення фізіологічної цінності хліба. Використання його в суміші 
з пшеничним борошном збагачує вироби білком, вітамінами, мінеральними 
речовинами та іншими біологічно активними речовинами, затримує черствіння 
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За умови вживання продуктів з гречаним борошном з організму 
виводяться токсини, шлаки, солі важких металів, тому його рекомендують при 
різних алергіях.

Виробництво хліба з пшеничного борошна та суміші гречаної дозволяє 
розширити асортимент хлібних виробів функціонального призначення, 
вживання яких сприятиме зменшенню ризику захворювань на атеросклероз, 
гіпертонію, цукровий діабет .

Нині популярні нанотехнології у виробництві харчових продуктів. За їх 
допомогою можна змінити поживні властивості продукції, так, наприклад, за 
допомогою нанокапсул, що містять жир тунця, виробники збагачують хліб 
марки Tip Top Bread жирними кислотами омега-3.

Сьогодні на ринку хліба і булочних виробів попит на функціональний 
хліб не сформований. Академія наук, пекарі, медіа працюють в єдиному 
напрямку, розвиваючи культуру споживання хліба та здоровий спосіб життя. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В ДНІПРІ
Конкурентоспроможною буде лише та галузь, яка постійно запроваджує 

інновації та діє в середовищі суворої досконалої конкуренції. Для підвищення 
рівня конкурентоспроможності в Дніпрі пропонується ввести орієнтацію на 
особисті потреби клієнта, підтримувати інститут «постійного клієнта» наданням
знижок, заохочувати конкурентну співпрацю (со-opetition), домагатися прийняття
нормативних актів, які підтримують галузі непрямого впливу (туризм, 
рекреацію тощо), співпрацювати з галузями непрямого впливу. Для підвищення 
рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани Дніпра повинні постійно 
вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та бути на 
два кроки попереду конкурентів. У таких питаннях вони повинні діяти так само 
як представники готельного бізнесу в Дніпрі, одночасно підтримуючи 
конкуренцію всередині галузі. Однією з найбільших проблем готельного 
бізнесу та певною мірою ресторанного є відсутність реклами, отже, потрібно 
ввести агресивну рекламу на туристичних сайтах, в турагенціях, що частково 
знизить зовнішню конкуренцію, так наприклад приватний сектор та гуртожитки,
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а часом і фірми з оренди житла, не зможуть собі дозволити такої реклами. Для 
реклами є вигідною підтримка різноманітних фестивалів, конкурсів. Агресивне 
рекламування готельної галузі рекомендується проводити в рамках співко-
бітництва в галузі, що дозволить суттєво знизити фіксовані витрати, 
розкидавши їх по всіх учасниках. Було б добре вибити державну підтримку 
готельного бізнесу в Дніпрі, наприклад на кордоні видавати іноземцям 
проспекти з усіма готелями України, налагодити співпрацю з Держкомтуризму, 
тощо. Також вкрай необхідно в кожному сегменті визначити цільову групу та 
прилаштовувати свій сервіс. Максимальне задоволення потреб цільової групи, 
надавати йому знижки.

Щодо перспектив готельного бізнесу в Дніпрі, варто відзначити, що 
невеликих приватних готелів рівня 3* – 4* завжди знайдеться свій споживач, 
оскільки клієнти з Дніпра часто вибирають сімейні готелі. Сьогодні «свій» 
клієнт для приватних готелів – бізнесмен або забезпечений турист. Причому 
подвійна орієнтація не викликає ніяких ускладнень. Невелика кількість номерів 
(20–30) дозволяє враховувати вимоги кожного клієнта в Дніпрі, передбачати 
міні-бізнес-центр для бізнесменів, послуги прокату автомобілів, замовлення 
квитків. Для туристів прогулянки по Дніпру, послуги няні для клієнтів з дітьми. 
Середня наповненість невеликих готелів складає 95–100% а рентабельність
бізнесу 30–40%. Стабільний попит на послуги такого типу в Дніпрі, незначна 
конкуренція в ніші, а також порівняно невеликі витрати на будівництво такого 
готелю (від $ 500 тисяч) дозволяє стверджувати, що невеликі готелі 3 * і 4 * на 
30–50 номерів та вартістю проживання 100–110 $ за добу надзвичайно 
перспективними для інвестора в Дніпрі. Привабливими сегментами для 
інвестування спеціалісти також називають «придорожні» готелі (кемпінги, 
мотелі), готелі-санаторії в рекреаційних зонах Закарпаття. 

Дніпровський ресторатор повинен придумувати щось нове буквально 
кожен день. У цьому бізнесі те що було вчора в Дніпрі, сьогодні не актуально.
Тому власник повинен або постійно знижувати ціну, або пропонувати за ту ж 
ціну більше послуг. Корпоративні клієнти дуже цінні, тому йдуть на ряд 
поступок, можуть готовити з продуктів клієнта в Дніпрі, не існує фіксованих 
знижок для корпоративних клієнтів, працює правило: чим більше запрошених, 
тим більшу знижку отримує замовник (20–50%). Фахівці відзначають, що більш 
вигідним за ціною є виїзний банкет, який можуть організувати фахівці 
ресторану в орендованому залі чи офісі замовника. Це дозволяє замовнику 
зекономити до 30% вартості. До того запрошеним гарантується ресторанне 
обслуговування та меню. Останнім часом ресторатори пропонують корпора-
тивним клієнтам організацію не лише «кулінарної частини». Більшість 
столичних закладів активно співпрацює з компаніями, які надають послуги
з організації різних шоу, фірмами-перевізниками. За посередництво грошей не 
беруть, а послуги з організації перевезення клієнтів на катері на острів певним 
бонусом клієнту від ресторану.
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
Сьогодні туристична галузь є однією з найприбутковіших у світі. За 

фактичними показниками Всесвітньої туристичної організації на неї припадає 
10% світового валового продукту [3].

Проблемними питаннями розвитку туристичної галузі Миколаївської 
області є:

 недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в сфері 
туризму;

 недостатня кількість якісних туристичних продуктів на туристичному 
ринку;

 низький рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури;
 низька якість сервісу і невідповідність стандартам засобів розміщення;
 недостатня інженерна інфраструктура на туристично-рекреаційних 

територіях (відсутність водопостачання і водовідведення, незадовільний стан 
доріг і відсутність під’їздів до багатьох туристичних об’єктів і т.д.);

 незадовільний стан пам’яток історико-архітектурної спадщини, які 
можуть бути задіяні в сфері туризму;

 відсутність взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку туризму і рекреації 
в регіоні [3];

 знищення – «розорювання» археологічних пам’яток. За словами 
заступника директора ДП «НДЦ-Лукомор’я» Інституту археології НАН 
України Олександра Смирнова «Якщо грабіжницькі роботи можуть привести 
до того, що ми втратимо Вікторівку, то сільгоспроботи можуть привести до 
втрати унікального об’єкта археології римського часу» [2].

Сьогодні успіх туристичних компанії українського ринку залежить від 
здатності упроваджувати інноваційні форми роботи – зміни у продуктах, 
маркетингу, організації та управлінні. 

Інноваційну діяльність у сфері туризму досліджували О. Алейнікова, 
О. Василів, А. Гаврилюк, Н. Гуржій, О. Загорулькін, М. Ізотова, А. Клейменов, 
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Н. Малахова, Ю. Мігущенко, В. Новіков, Т. Пінчук, М. Рега, О. Фастовець, 
В. Чернікова та ін. 

У Законі України «Про інноваційну діяльність» зазначається, що 
«інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 
сфери;інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання 
і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг; інноваційний 
продукт – результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської 
розробки, що відповідає вимогам, встановленим цим Законом; інноваційна 
продукція – нові конкурентоздатні товари чи послуги, що відповідають 
вимогам, встановленим цим Законом; інноваційний проект – комплект 
документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів 
(зокрема інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту 
і (або) інноваційної продукції» [1].

«Інновація (за В. Новіковим) – кінцевий результат впровадження 
нововведення з метою отримання економічного, соціального, екологічного, 
науково-технічного або іншого виду ефекту, затребуваного суспільством. 
Іншими словами, інновація – це конкретний результат будь-якої творчої, 
пов’язаної з ризиком діяльності, яка забезпечує просування і впровадження на 
ринок нових, істотно відмінних від попередніх, благ, більш повно 
задовольняють потреби; відкриття і освоєння нових ринків або досягнення 
інших конкретних цілей» [5].

Інноваційні діяльності у туристичній галузі має такі прояви через 
застосування:

 нових туристичних продуктів, програм і проектів, а також суміжних 
послуг;

 туристичних ресурсів у новому ракурсі (наприклад, Futures International 
Capital Kite Festival of Ukraine, Миколаївська область, с. Трихати);

 сервісних інновацій – «нові канали зв’язку з клієнтами, нові системи 
розподілу і технологічні рішення, які змінюють пропозицію послуг на ринку, 
оновлюють функції фірми і вимагають структурно нових організаційних, 
технологічних і людських можливостей фірми» [6];

 нових технологій у виробництві туристичних продуктів (3D-тур 
музеями Миколаївщини; електронні системи бронювання в готелях, продажу 
авіаквитків, управління інфраструктурою готелю; використання QR-кодів;
упровадження ІКТ технологій; проекційних і голограмних зображень тощо);

 нових туристично-рекреаційних територій;
 сучасних підходів у маркетингу і менеджменті туристичних послуг 

(наприклад, Е-комерція, створення віртуальних турагентств);
 нових ринків збуту туристичних продуктів (наприклад, розробка 

спеціальних туристичних продуктів для окремих груп споживачів) тощо.
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Відповідно, інноваційна діяльність в туристичній сфері спрямована на 
зміну існуючого туристичного продукту відповідно до потреб цільової 
аудиторії, або створення нового продукту, на вдосконалення суміжних послуг. 
Таким чином, інновації стають визначальними факторами для конкуренто-
спроможності індустрії туризму та активізації обмінів з іншими секторами 
економіки, пов’язаних з ними [7]. Відбувається інтеграція науки, виробництва 
і споживання. При запровадженні інновацій в туризмі варто враховувати 
загальну економічну ситуацію в країні і особливості законодавства.
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ БРОНЮВАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Вітчизняні підприємства, стикаючись із проблемами забезпечення 
конкурентоспроможності туристичних послуг, не досить ефективно вико-
ристовують вироблений зарубіжними туристичними фірмами інструментарій 
сучасних інформаційних технологій.

Зростання рівня життя, особистого доходу, рівня освіти підвищує інтерес 
людини до подорожей та можливостей здійснювати їх як у своїй країні, так і за 
її межами, а висока якість туристичного продукту робить туризм привабливим 
для багатьох людей. Глобалізація у сфері туризму – один із основних напрямків 
в індустрії міжнародних великих компаній. Ці компанії, крім економії 
у великих масштабах, мають можливості розподіляти ризик між різними 
ринками, застосовувати сучасні маркетингові схеми доступу на міжнародний 
ринок праці, а також виграють від активного використання нових технологій.

У розвинених країнах світу водночас, доповнюючи одна одну, відбу-
ваються зміни в інформаційних технологіях і в туристичному бізнесі, на 
відміну від України, де такі перетворення характеризуються відсутністю 
злагодженості. У зв’язку із цим процес впровадження інформаційних
технологій у діяльність суб’єктів господарювання у сфері туризму стикається 
з рядом проблем.

Розглянемо більш детально основні з них.
1. Слабкі комунікації. Більшість сайтів туристичних підприємств 

використовуються як інформаційно-рекламний канал, який надає актуальну 
інформацію, що постійно оновлюється. Але проведені дослідження показують, 
що в середньому тільки 17 % туристичних фірм України мають власний сайт. 
У інших він узагалі відсутній або з моменту створення не оновлювався 
й містить застарілу інформацію. Крім того, сайти кримських туристичних фірм 
мають порівняно обмежений обсяг інформації, є однотипними та характер-
ризуються відсутністю явної спрямованості на розвиток туристичного 
комплексу регіону в цілому Недостатній рівень підготовки менеджерів 
з інформаційних технологій та низька інформаційна грамотність. Основною 
проблемою при встановленні програмного забезпечення на кримських туристичних
підприємствах, крім технічних питань, є недостатня кваліфікованість персоналу.
Переважна кількість працівників туристичної галузі має гуманітарну освіту, що 
викликає певні труднощі в роботі з комп’ютером та Інтернетом. Навчання 
співробітників або наймання професіоналів потребує додаткових фінансових 
коштів; далеко не всі туристичні підприємства України можуть дозволити собі 
утримувати в штаті фахівців з інформаційних технологій.
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2. Більшість українських туристичних фірм дають неповну інформацію 
клієнтам на своїх сайтах щодо місця розташування готелю або пансіонату 
(дуже часто відсутня інформація про місцезнаходження об’єктів і віддаленість 
їх від моря), також інформація про вартість послуг нерідко буває застарілою та 
неточною.

Значні недоліки в системі бронювання та резервування готельних 
номерів. Найбільше розповсюдження отримала система резервування номерів, 
коли турист винаймає номер у готелі (чотирьох-, трьох- чип’ятизірковому – як 
указано в прайсі), але не знає назви цього готелю до самого приїзду. Така 
система називається в різних операторів по-різному: ROULETTE, TEZ-
EXPRESS тощо. Багато хто з операторів віддає перевагу такій системі, тому що 
вона дозволяє значно заощаджувати бюджет на поїздку та проживати в гарному 
готелі, але найчастіше результат не виправдовує сподівань туриста.

Відсутність державної електронної системи забезпечення суб’єктів 
туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, 
тарифи та ін.

Таким чином, виявлення основних проблем туристичного комплексу 
в Криму вказує на доцільність розробки цільової програми розвитку 
інформаційних технологій у діяльності підприємств туристичної сфери, яка, 
у свою чергу, дасть можливість урахувати комплекс заходів щодо поліпшення 
діючої системи використання різноманітних видів інформаційних технологій та 
сприяти розвитку нових механізмів державного регулювання в цій сфері. Для 
кримських туристичних компаній існує багато шляхів підвищення ефективності 
діяльності.

Виходячи з малої кількості сайтів у туристичних компаній України можна 
запропонувати такі напрямки вдосконалення системи інформування:

 розширення переліку та обсягу інформації;
 зміна дизайну сайтів регіонального та загальнонаціонального 

призначення;
 стимулювання приватних підприємств (суб’єктів туристичної 

діяльності) до створення сайтів регіонального призначення;
 здійснення контролю за об’єктивністю інформації;
 включення в бюджет витрат на використання комп’ютерних 

технологій із метою розвитку туризму в Україні.
Конкуренція на кримському ринку туристичних послуг також обумовлює 

підвищені вимоги до професійних якостей керівників та спеціалістів, що, 
насамперед, передбачає оволодіння фундаментальними знаннями теорії 
й практики управління з урахуванням галузевої специфіки, а також уміння 
активно використовувати інформаційні технології у своїй професійній діяльності.
Саме тому активне впровадження сучасних інформаційних технологій 
у діяльність кримських туристичних підприємств є необхідною умовою їхньої 
успішної роботи, оскільки точність, надійність, оперативність і висока швидкість
обробки та передавання інформації визначає ефективність управлінських 
рішень у цій сфері.
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Одним із головних факторів ефективної роботи кримських туропера-
торських і турагентських компаній є кількість і якість продажів. Вплинути на 
продажі, покращити їхню якість, максимально підвищити ефективність роботи 
можна шляхом застосування систем бронювання й резервування в діяльності 
підприємств туристичного бізнесу України.

Загальносвітовою тенденцією розвитку туристичного ринку провай-
дерських послуг є надання готелям пакету послуг, пов’язаних із просуванням 
на різних ринках із акцентом на глобальні системи бронювання (Global
Distribution System – GDS). 

До глобальних відносять чотири основні системи бронювання: Amadeus, 
Galileo, Sabre та Worldspan. Разом ці системи нараховують приблизно 500 000 
терміналів, установлених у готелях по всьому світу, що складає близько 90 % 
ринку: не випадково їх називають «золотою четвіркою». 10 % займають 
регіональні системи резервування та системи, які знаходяться в стадії злиття 
з однією з вищеперерахованих. Кожна GDS, хоча і є глобальною, має свій
арсенал розповсюдження. Для Amadeus та Galileo – це передусім Європа, для 
Sabre та Worldspan – Америка. Цікаво, що система Galileo використовується 
в 116 країнах світу, більш ніж 45 тисячами агенств. За результатами 2008 р. 
Galileo має найбільш міцні позиції у Великобританії, Італії, Греції, Швейцарії, 
Португалії. У цілому, частка цієї системи на ринку Європи – 29,8 % (друге 
місце). Таких результатів Galileo досягла за три роки роботи на світовому 
ринку. Система Galileo дозволяє забезпечувати туриста та турагента 
інформацією про туристичні продукти й послуги, автоматизувати процес 
бронювання авіаквитків, здійснювати прямий обмін повідомленнями та 
замовлення додаткових послуг. Сьогодні цією системою активно користується 
89 агентств у Росії та Азербайджані, але не користуються в Україні.

Не менш відома у світі система бронювання Sabre, яка надає туристу 
інформацію про послуги перекладачів, оренду автомобілів, бронювання місць 
у готелях, організацію екскурсій, прогноз погоди, курси валют, забезпечує 
демонстрацію географічних карт, відео- та фото з місць відпочинку та багато ін. 
Використання цієї системи в туристичних фірмах України дозволило 
б впровадити систему з доступом до широкого спектру туристичних послуг, 
здійснювати продаж туристичних продуктів, дистрибуцію й розробку 
технологічних рішень для туристичної сфери України.

Комп’ютерна система бронювання Worldspan здійснює резервування 
місць на авіатранспорті, у театрах та інших закладах культури, номерів 
у готелях, екскурсій, компаніях з оренди автомобілів, надає додаткову 
інформацію, пов’язану з туризмом. На початку XXI ст. Worldspan активно 
просуває туристичні Інтернет-технології у сфері електронної комерції. Програма
Dates&Destinations дозволяє створити Internet BookingEngine – систему 
бронювання через Worldspan на сайті туристичного агентства в Інтернет. 
Впровадження цієї системи в діяльність кримських туристичних компаній 
дозволило б клієнтам самостійно обирати авіарейс, готель і здійснювати їх 
бронювання.
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Із вищеперерахованих систем бронювання в туристичних фірмах України 
користуються лише системою Amadeus. Останнім часом система Amadeus 
активно виходить на український ринок туристичних послуг і є однією із 
комп’ютерних систем бронювання, які динамічно розвиваються в Україні.

У сучасних умовах неможливо забезпечити якісне ведення туристичного 
бізнесу без впровадження й застосування новітніх інформаційних технологій. 
Саме їх використання на практиці забезпечує дотримання суб’єктами 
туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог, 
що формують якість туристичних послуг.

Запропоноване впровадження систем бронювання GDS у туристичну 
галузь України дозволить туристичним підприємствам суттєво скоротити час 
на обслуговування клієнтів, забезпечити резервування в режимі он-лайн, 
знизити собівартість послуг, оптимізувати формування маршруту туристів за 
ціною, часом польоту та іншими параметрами та значно підвищити якість 
туристичних послуг.

Менеджмент, персонал та автоматизація – усе це дає шанс обійти 
конкурента та забезпечити турфірмі успіх в умовах ринкових відносин. 
Використовуючи переваги комп’ютерних технологій, сучасна туристична 
компанія упевнено та успішно працює сьогодні, закладаючи фундамент 
завтрашнього процвітання
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АНАЛІЗ СТАНУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Сфера готельного і ресторанного бізнесу України характеризується дина-
мічним розвитком та стає важливим чинником культурного та економічного 
розвитку країни. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу особливо актуальний, 
оскільки може поліпшити соціально-економічну ситуацію в Україні, а також 
є джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів [1].
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Готельні підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері 
обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і рядом основних 
та додаткових послуг. Витрати на готельні послуги становлять приблизно 30% 
до 50% від усіх витрат у кошторисі туристів, тому саме зараз стає актуальним 
питання відновлення та приведення готельного господарства країни до 
європейських стандартів [4].

Щодо ресторанного господарства, варто відзначити, що вони є частиною 
соціальної інфраструктури міста, яка забезпечує задоволення фізичних потреб 
населення. Попит на дані послуги існує постійно, в той же час масштаби 
споживання визначаються показниками економічного стану населення [2].

Метою дослідження є аналіз стану розвитку підприємств готельного та 
ресторанного господарства Солом’янського району м. Києва та окреслення кола 
проблем, які слід вирішити для успішного розвитку даного ринку.

Солом’янський район – один з десяти міських районів Києва, 
розташований на південному заході столиці. Місцевості, які формують 
Солом’янський район: ближче до центральних кварталів – історичні поселення 
Солом’янка, Залізнична колонія, Шулявка; до них прилучаються колишні 
селища та хутори Караваєві Дачі, Грушки, Відрадний, Чоколівка, Батиєва Гора, 
Кучмин Яр, Олександрівська Слобідка, Совки, Жуляни. Зазначимо також житлові
масиви: Першотравневий, Відрадний, Залізничний, так зване «Турецьке 
містечко», а також селище Монтажник [3].

Розвиток сфери туризму у Солом’янському районі м. Києва має досить 
високий потенціал. За умов розроблення ефективної економічної стратегії 
розвитку є можливість зробити район привабливим як для вітчизняного, так 
і для закордонного туриста.

Найвідоміші заклади ресторанного господарства: ресторани«Козачок», 
«Українські страви», «Стейк хаус»та заклади швидкого харчування мережі 
«Макдоналдс». У районі оновлюється туристична інфраструктура об’єктів 
торгівлі та побутового обслуговування населення (магазини, перукарні, 
хімчистки, ринки тощо). 

Найбільшу частку серед об’єктів ресторанного бізнесу станом на 2016 р. 
Зайняли: кафе, закусочні – 40,6%; їдальні – 26,5%; ресторани, бари 20,1% та 
10,3% відповідно. Усього ж у Солом’янському районі налічується 291 заклад 
ресторанного господарства [6].

Розвиток закладів ресторанного господарства Солом’янського району 
демонструє постійне зростання (291 заклад у 2016 р. порівняно з 160 у 2012 р.), 
хоча помітне призупинення росту у період між 2013 і 2015 рр., що пояснюється 
загальною кризовою ситуацією, в якій опинилася Україна в ці роки. 

Серед усіх інших районів м. Києва, Солом’янський район має середній 
рівень товарообороту ресторанного господарства порівняно з дуже високим 
таких районів як: Печерський, Шевченківський, Голосіївський, Подільський. [5]

За кількістю закладів ресторанного господарства Солом’янський район 
займає третє місце після Шевченківського і Печерського, але за кількістю 
посадкових місць навіть не входить в першу п’ятірку [7].
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Загалом, аналіз показників діяльності закладів ресторанного господарства 
Солом’янського району засвідчує позитивні тенденції їх розвитку. 

Готельне господарство Солом’янського району, представлено 12 
основними готелями, один з яких має 4*, два готелі району мають 3*, один – 2*
та один –1*, а також інших закладів розміщення із загальною кількістю 
номерів – 647 і кількістю місць – 1335.

Основні заклади готельного господарства: філія «Комплекс міні готелів 
ДП «Екос»», «Богданів Яр», «Затишок», «Жуляни», «Козацький», «Меркур 
Київ Конгрес Готель», «Оберіг», «Оселя»приватні апартаменти готельного типу 
«Сьоме небо», «IQ HOTEL», ДП ДПІ «Діпроверф», ДП ВО «Київприлад».

Аналіз стану готельного господарства району свідчить про серйозну 
проблему невідповідності більшості готелів сучасному світовому рівню 
комфорту та сервісу. Найгострішими проблемами, що гальмують розвиток 
готельного господарства району, є недостатня кількість готельних підприємств, 
їх недосконала структура за типами та номерним фондом, обмеженість спектру 
послуг тощо. 

Розвиток готельного бізнесу Солом’янського району за своїми 
масштабами і темпами не відповідає потребам і суттєво відстає від сучасних 
вимог індустрії гостинності. Кількісно об’єкти готельного господарства не 
тільки обмежені, але й територіально розміщені не оптимально, що призводить 
до низького рівня завантаженості готельного фонду і малоефективного його 
використання.

Таким чином аналіз показав, що сьогодні послуги готельного та 
ресторанного бізнесу Солом’янського району вимагають поліпшення якості 
обслуговування на високому рівні і різноманітності, з метою залучення більшої 
кількості клієнтів. Дії для поліпшення якості послуг і удосконалення 
технологій: запровадження електронних систем управління; інтерактивний 
екран; новітні системи безпеки; екологічні технології; система «Розумний дім» 
(для готелів); електронне меню тощо [8].

Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани 
повинні постійно запроваджувати інновації, що дозволить залишатись 
провідними у своєму сегменті. 

Готельно-ресторанний бізнес має характеризуватися диверсифікацією 
своєї діяльності та креативним підходом. 

Одним із важливих чинників успішної роботи готелю є професіоналізм та 
компетентність персоналу. Добору висококваліфікованого персоналу, 
навчанню, підвищенню рівня кваліфікації та тренінгам потрібно приділяти 
велику увагу.

Також потрібно забезпечити підтримку розвитку готельно-ресторанного 
бізнесу на державному рівні: розробити стратегію з розвитку туристичної 
сфери; оновити та реставрувати історичні пам`ятки та пам’ятники архітектури; 
завершити будівництво трас міжнародного значення тощо. 

Усі ці та інші заходи допоможуть готельно-ресторанному бізнесу 
в Солом’янському районі, та і загалом у Києві, розвиватись і підвищувати 
якість послуг.
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ГАСТРОНОМІЧНІ ТРЕНДИ 2018 РОКУ
Гастрономічні тренди 2018 року – це прогнози нашої редакції на 

майбутній рік щодо загальних моментів в гастро і ресторанної індустрії. 
У даній статті мова піде тільки про ресторанні тренди, гастроформати, які, на 
нашу думку, будуть затребувані. Найближчим часом ми зробимо ще кілька 
матеріалів на тему трендів в меню закладів, щодо продуктів, страв, рецептів 
і методів приготування, а також кухонь. Крім того, ми вивчимо наймодніші 
явища в барном напрямку і зробимо окремий матеріал. А поки вивчайте наш 
матеріал, сподіваємося буде цікаво і ви знайдете багато нового.

Шефи стануть ключовими дійовими особами, будуть відігравати головну 
роль в позиціонуванні ресторанів. Тенденція приходити в ресторан не «на 
кухню» (італійську, французьку або українську), а «на шефа» набирає 

http://www.solor.gov.ua/section/13
http://pidruchniki.com/18060203/turizm/zasobi_rozmischennya_gotelnogo_tipu
http://tourlib.net/statti_ukr/pandyak.htm
http://oblstat.kiev.ukrstat.
http://dp.kga.gov.ua/uk/strategichna-initsiativa-dniprovska-perlina/strate
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серйозних обертів. Прийшов час закладів, що не акцентують увагу на 
конкретній кухні, в майбутньому році будуть відкривати заклади, де зроблена 
ставка на шефа, молодого, талановитого, амбітного, харизматичного. Шефа, 
який не буде боятися експериментів, готового нести відповідальність 
і впроваджувати максимально креативні ідеї. Актуальність і затребуваність 
шефів в гастрономічному світі відтепер буде залежати виключно від них самих, 
їх талантів, бажання багато і якісно працювати в рамках ресторанних проектів, 
до яких вони матимуть відношення. Пропаганда шеф-кухаря, як «бренду» буде 
стрімко збільшуватися. Діяльність шефів перестане обмежуватися рамками 
звичної ресторанної кухні, сформуються стійкі бізнес моделі з їх 
безпосередньою участю, як головної постаті ресторану. Настає час природного 
балансу між роботою і життям, що призведе до того, що шефи будуть 
працювати з розумінням глобальної перспективи для себе і розвитку своєї 
кар’єри.

Ще одна стійка тенденція в тому, що шефи стають все більш публічними, 
їх робота перестає обмежуватися розробкою меню ресторану і керівництвом 
команди. Шефи активно присутні в якості експертів на різних заходах,
представляють свою країну, місто чи заклад на гастрономічних фестивалях, 
самітах, міжнародних кулінарних конференціях. Часто є запрошеними фахівцями
в благодійних організаціях. Присутність шефів на серйозних майданчиках дає 
можливість розширити рамки своєї діяльності. Шефи можуть говорити з широкою
аудиторією, підвищувати поінформованість про проблеми харчування 
(наприклад, в дитячих установах (школи, садочки, дитячі будинки), проблеми 
виробництва, обробки, зберігання продуктів і сільського господарства в цілому, 
якості продукції, піднімати складні питання екології та забруднення навко-
лишнього середовища, говорити про глобальні проблеми. Іншими словами, 
публічність шефів є серйозною можливістю змінити існуючий стан речей 
в гастрономічною індустрії України. Зараз вони можуть використовувати їжу 
і Кулінарію як середовище для змін, як би пафосно це не звучало.

У 2018 р. варто очікувати ряд творчих колаборацій, гастрономічного 
співпраці і цікавих спільних проектів в рамках pop up концепцій або більш 
тривалих креативних рішень. (1) Гастроентузіасти співпрацюватимуть 
з шефами і великими фудкомпаніямі, створюючи цікавий продукт, (2) 
з великою ймовірністю в 2018 р. в Києві відкриються фудхолли, які об’єднають 
різні ресторанні формати від фастфуд точок до ресторанів casual dining, барів 
і міських кафе і, як результат, стануть займати дуже істотне місце в міській 
інфраструктурі, (3) алкогольні бренди будуть відкривати свої бари або 
тимчасові локації, (4) великі фудкомпаніі розвиватимуть співробітництво 
з гастрономічними проектами, (5) колаборації ресторанів з локальними 
виробниками цікавих продуктів. Основна ідея – об’єднуватися заради 
загального блага і спільно досягати великих результатів. Активна консолідація 
ключових гравців на гастрономічному ринку України переросте в глобальну 
систему взаємодії, яка відкриє масу можливостей для всіх. Реалізовуватимуться 
найкреативніші задуми, створюватися майданчики для обміну ідеями та 
планами, що дозволить розвивати гастрономічний бізнес, розширити 
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впізнаваність брендів, транслювати свої ідеї для більш широкої аудиторії, 
а також залучати людей до закладів за допомогою оригінальних підходів. Це 
також спосіб популяризувати культуру споживання їжі, ресторанну культуру 
і шанс закріпити свої позиції як лідерів ринку.

Один з основних трендів буде зводитися до того, що люди більше часу 
почнуть проводити в ресторанах. Замовляти їжу додому перестане бути 
цікавим, тому що ресторани будуть прикладати максимум зусиль, щоб 
забезпечити більш цікавий і якісне дозвілля для своїх гостей. Заклади створять 
умови для більш насиченого і цікавого проведення часу на додаток до смачної 
їжі, якістю якої буде приділятися особлива увага. Гостей чекатимуть різні 
дегустації і компліменти від закладів, безпосереднє спілкування з шефами 
і власниками ресторанів. Більш того, існує прямий зв’язок між якістю 
споживаної їжі і близькістю до кухні, на якій вона була приготовлена. Тільки 
що приготоване блюдо «з-під ножа» завжди буде краще.

Мода на демократичні ресторанні формати зі свіжої їжею і красивою 
подачею буде швидше за все триматися. Смачна їжа, недорогий формат, при 
цьому локальні продукти, нетривіальні поєднання етнічних, локальних 
інгредієнтів – це все в тренді. Преміум формат зі складносурядні стравами, 
молекулярної кухнею, «знущанням над продуктами» типу заморозки борщу, 
перетворення його в пил і подача на подушці з білої піни, швидше за все «не 
заходить». Іншими словами, свіжоспечена буряк або кольорова капуста 
переможуть мус із заморожених морських гребінців. Більш затребуваними 
будуть ресторани, з монопродуктового меню, авторської подачею, при 
демократичному чеку і з креативним підходом. А також прості і зрозумілі 
концепції типу «м’ясо і вино», «пиво і хотдоги», «бутерброди і коктейлі» 
будуть добре прийняті публікою. Це говорить, що в Україні ресторанна 
культура йде по шляху активного розвитку. Гостей більше не цікавлять 
ресторани для тусовок, в заклади будуть ходити за їжею, насамперед.

У ресторани, де забезпечать можливість забігти на ходу і швидко 
отримати своє замовлення, зручно упакують, щоб з’їсти все на ходу і не 
вимазатися з ніг до голови, де гарантують безперебійне якість для значного 
потоку людей і авторський підхід в розробці меню, будуть точно ходити гості . 
Особливо це стосується ресторанів в центрі міста, ресторанів поруч з бізнес-
центрами, де багато бізнесменів, офісних співробітників та ін. Зручний, 
смачний, свіжий і цікавий take away при ресторанах casual dining – це те, чого 
точно не вистачає Києву.

Деякі експерти стверджують, що тренд на простоту ще більш зміцнить 
свої позиції в 2018 р. Йдеться про те, що в їжі буде акцентуватися увага на 
чистоті смаку. Шефи будуть прагнути в кожному окремому блюді з меню 
сфокусувати увагу гостя на смак конкретного продукту. Основним завданням 
буде розкрити продукт і підкреслити його автентичність, не забиваючи 
спеціями, прянощами, незвичайної технологічною обробкою або складним 
методом приготування. Їжа буде подаватися з тим посилом, щоб познайомити 
гостей з добре знайомими інгредієнтами заново, максимально розкрити чистоту 
смаку.



42

Рецепти від наших бабусь повернуться в моду. Старі поварені книги 
вийдуть на передній план, дореволюційні рецептури, страви, методи і техніки 
приготування з давніших часів, які дійшли до наших днів – все це буде активно 
експлуатуватися в майбутньому році сучасними шефами і переосмислюватися. 
Мова не йде про копіювання, а саме про натхнення. Думаємо, в 2018 р. буде 
популярним трендом використання більш натуральних, природних методів 
обробки і приготування продуктів, відхід від усього ненатурального. 
Старовинні техніки приготування, допоможуть поглянути на продукти свіжим 
поглядом і під іншим кутом, переосмислити відомі страви і створювати нові, 
авторські рецепти з етнічних, локальних продуктів, які використовували наші 
предки.

Якщо ви помітили більшість київських ресторанів впровадили в меню 
безліч овочевих страв і їх кількість зростає і зростає. Безумовно це пов’язано 
з затребуваністю овочів серед гостей, а відповідно з трендом на здорове 
і корисне харчування. Страви з авокадо, батату, селери, цвітної капусти, 
різноманітні салати, всілякі види овочів і зелені займуть центральне місце, 
а м’ясні та рибні продукти будуть присутні скоріше як акомпанемент, як 
доповнення.

Маленькі локальні виноробні, невідомі винні регіони будуть виходити на 
передній план. Це пов’язано як з якістю, так і з автентичністю продукції. Чим 
менше виробництво, тим більше можливостей стежити за якістю кожної 
пляшки вина і чітко дотримуватися багатовікових рецептур.

З огляду на, що в київських ресторанах з’являються все більше позицій 
здорового меню, страв з Суперфуд, овочевих страв і так далі, є підстави 
припускати, що незабаром можна очікувати появу макро дієтичних меню. Це та 
ж тенденція, орієнтована на здоров’я і красу. За допомогою макро дієти можна 
простіше контролювати поживний склад раціону харчування. Завдання 
ресторанів буде полягати лише в тому, щоб зробити таке меню смачним 
і презентабельним. Суть макро дієти в балансі пропорцій між білками, жирами 
і вуглеводами, які називаються макросами. Вживаючи правильне співвідношення
цих макроелементів, можна контролювати втрату ваги або набір ваги, 
нарощування м’язової маси. Співвідношення білки-вуглеводи-жири повинні 
бути в пропорціях – 40% – білки, 40% – вуглеводи, 20%. – жири. У ресторанному
меню – це може виглядати як невеликий стейк (білок), трохи оливкового масла 
(жир) і трохи овочів або рису (вуглеводи).

Все більше шефів і власників ресторанів підтримують локальне 
виробництво продуктів. Більшість ресторанів буде намагатися переходити до 
співпраці з місцевими фермерами, які, насамперед, зможуть довести і підтвердити
екологічно чисте походження продукції. Екологічне меню можливо створити 
тільки з екологічних продуктів. Більшість ресторанів в майбутньому році 
будуть підтримувати саме цю філософію. Відповідальні виробники з прозорим 
виробництвом продуктів харчування отримають запрошення до співпраці 
з більшістю шефів і ресторанів. Екологічна фермерська продукція (м’ясо, 
птиця, молочна продукція), локальні морепродукти і риба, скорочення витрат 
харчових продуктів в ресторанах, заохочення відповідального і етичного 
сільського господарства – ці тренди обіцяють стати одними з ключових 
в майбутньому році.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПОДОРОЖУЮЧИХ: 
СТИХІЙНІ, ПРИРОДНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ

На сучасному етапі практично всі люди без винятку здійснюють подорожі 
різних масштабів та різного характеру. При цьому існують певні ризики, які 
мають негативний вплив на здійснення подорожі. Крім ризиків соціально-
економічного і транспортного характеру, існують також стихійні, природні та 
екологічні. Крім того, високою залишається тенденція транспортних катастроф 
у світі, зокрема, таких, що виникають унаслідок стихійних лих та природних 
катаклізмів. Відповідно, необхідність страхування подорожуючих не викликає 
сумнівів. Разом із тим, управління ризиками подорожуючих має велику 
кількість проблем, які потребують ґрунтовного дослідження. 

На сьогодні розгляд окремих аспектів даної теми набув широких 
масштабів у вітчизняній історіографії. Разом з тим, не існує спеціального 
комплексного дослідження по даній проблемі, що має негативне значення для її 
розгляду. Власне загалом дана проблема не набула достатнього рівня 
дослідження, що значно ускладнює її розгляд.

Проте все ж існує певний доробок, який складається з праць 
О. Охріменко [10], М. В. Рібун [8], Т. Яковець [7], А. В. Денисенко [3] та інших.

Як свідчить британський журнал «Холідей-Уїк» (2004 р), кожен 
двохсотий турист в світі піддається нападу. І якщо доля постраждалих туристів 
в Італії становить 2,2%, в Ізраїлі – 2,6%, в Марокко – 3%, то в країнах 
Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) цей показник вище: Угорщина – 5,9%, 
Польща – 5,3%, країни СНД – 4,3%. На безпеку міжнародного туризму 
впливають економічні, медико-соціальні, політичні чинники, а також 
активізація міжнародного тероризму [1].

https://posteat.ua/obzory/top-12-restorannyx-trendov-
https://www.jowi.club/blog/lokalnye-produkty-v-restoranah
http://restoranoff.ru/sp/trends/articles/produkty/gastronomicheskie-trendy-
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Основна специфіка ризиків, з якими стикаються саме мандрівники, 
полягає в тому, що їх дуже важко класифікувати по яким-небудь певним 
критеріям, так як більшість ризикових випадків дуже схожі один на одного, але 
чомусь різняться. Більше того, часто одна ризикова ситуація випливає з іншої, 
як, наприклад, втрата майна веде до стресового стану, яке, насамперед, шкодить 
здоров’ю. Проте пропонують класифікувати «туристичні» ризики наступним 
чином:

 за характером наслідків, що настали: дуже важкі (смерть під час 
поїздки, важкі каліцтва); важкі (значні матеріальні втрати, різного роду 
захворювання, що дають ускладнення); середньої тяжкості (матеріальні втрати, 
короткочасні захворювання); незначні (несуттєві фінансові втрати, легкі 
нездужання, неприємні враження, що не тягнуть за собою психологічних 
навантажень).

 за тривалістю дії, що настали: довгострокові (тривале лікування, 
відновлення вкрадених документів); короткострокові (неприємні ситуації, 
спогади про яких тривають незначний час) [2].

Науковці розглядають форс-мажорні обставини як обставини непереборної
сили, для яких відмінною рисою від інших ризиків є серйозність і глобальність 
наслідків, і пропонують поділяти цей вид ризиків на: природні явища, стихійні 
за своїм характером (пожежі, землетруси, повені тощо); екстремальні ситуації 
суспільного життя (військові дії, страйки, масові захворювання (епідемії) 
тощо) [3, c. 215–216].

За аналітичними даними страхової організації Swiss Re у Швейцарії, за 
період одного, 2017 р. наслідки катастроф техногенного і природного характеру 
були оцінені в 306 млрд. доларів. 

Крім того, порівнюючи збитки з попередніми роками, товариство зауважує,
що їх кількість побільшала на 63%. При цьому, чи не єдиним незмінним
аспектом залишається незмінна стала кількості людських втрат. Відповідно, 
втрати людських ресурсів склали більше 11 тисяч осіб [4].

Варто зазначити, що науково-технічний прогрес, збільшення показників 
приросту населення у світі, техногенні наслідки зростаючого індустріального 
виробництва призводять до різкого погіршення природного стану речей. Голод 
в окремих країнах разом із викиданням невикористаних продуктів харчування 
в інших, високий рівень забрудненості водойм, смоги, тотальна вирубка лісів 
(що у великій мірі спостерігається у Карпатах), зникнення популяції фауни та 
флори, ерозії ґрунтів та багато інших чинників на сьогодні є абсолютно 
реальними речами [7].

Найбільшими катастрофами останніх десятиліть, що мають вагомий 
вплив і на сьогодні, визначаються: катастрофа на Чорнобильській АЕС, теракт 
у Нью-Йорку, аварія на Фукусімі (мала подібний характер із попередньою), 
низка природних катаклізмів – зростання кількості землетрусів, зокрема, 
в Ірані, Коста-Ріці, Південній Кореї, на острові Гуам, пробудження вулкану 
Попокатепетль у Мексиці, циклон «Евридика» у Греції, тайфун у В’єтнамі, 
зникнення відомого водопадуАгуа-Асуль у Мексиці та інші [5].
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За період незалежності в Україні відбулося чимало надзвичайних пригод 
національного масштабу. Серед них: фосфорна аварія під Львовом, пожежа на 
Вуглегірської ТЕС, викид аміаку на «Стиролі», пожежі в Чорнобильському лісі, 
пожежа на нафтобазі під Києвом та інші [6].

Зростання туристичного потоку у світі та динамічний розвиток 
туристичного бізнесу в Україні особливо актуалізують питання безпеки 
туристів під час подорожей. Особливість туристичного бізнесу проявляється 
у наявності різних факторів ризику, які мають безпосередній вплив, з одного 
боку, на туристів, а з іншого – на діяльність туристичних підприємств. З огляду 
на це, однією з найважливіших умов формування дієвої системи безпеки 
в туризмі є страхування [8, c. 274].

Послуги страхування у великій мірі залежать від програми, що була 
обрана, від країни, до якої подорожує особа. Відповідно, до цього переліку 
можна віднести: організацію надання невідкладної медичної допомоги; 
транспортування застрахованої особи до медичного закладу або місця 
постійного проживання; організацію проїзду застрахованої особи до України 
у разі смерті її близьких родичів; репатріацію застрахованої особи; відшкодування
вартості юридичних послуг, послуг адвоката, внесення застави; відшкодування 
вартості послуг, пов’язаних із втратою чи викраденням документів або багажу; 
технічну допомогу в разі ДТП, аварії, крадіжки транспорту, що належить 
застрахованій особі, надання екстреної допомоги; цілодобову інформаційну 
підтримку та багато інших [9].

Незважаючи на те, що процес страхування ризиків у туристичній галузі 
в Україні не є досконалим, держава намагається здійснювати усі можливі кроки 
до впровадження європейських та світових стандартів, що особливо актуально 
у процесі євроінтеграції. Варто зазначити, що серед цих стандартів значну роль 
відіграють фінансові механізми убезпечення поїздок. Потрібно пам’ятати, що за 
кордоном постійно розвиваються уже сформовані страхові традиції та рівень 
культури у питанні страхування, який серед українців не є досить популярним 
у силу ментальності [10, с. 51].

На сьогодні питання проблем управління ризиками подорожуючих має 
певні проблеми та недоліки, які потребують нагального вирішення.

Отже, питання проблем управління ризиками подорожуючих: стихійних, 
природних та екологічних ризиків передбачає висвітлення низки питань, що 
дозволяють більш змістовно зрозуміти досліджувану проблему. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГОТЕЛЯХ
Галузі індустрії гостинності, зокрема готельний бізнес визначаються 

постійним контактом найманого персоналу із споживачами послуг, значною 
часткою живої немеханізованої праці. При цьому вимоги до якості готельних 
послуг постійно зростають. В умовах ринкової конкуренції комерційний успіх 
готельному підприємству може забезпечити професійний і добре мотивований 
персонал. В економічній літературі персонал визначають як рушійну силу при 
вирішенні проблем, пов’язаних з конкурентоздатністю, економічним зростанням
та ефективністю праці будь-кого підприємства [1]. 

Як би готельне підприємство не старалось дотримуватись всіх стандартів, 
яку б вони не мали матеріально технічну базу, слід пам’ятати, що за цим всім 
стоять люди зі своїми потребами та досвідом якісно працювати. У основі 

https://www.depo.ua/ukr/svit/katastrofi-
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https://www.segodnya.ua/ukraine/top-5-
http://livepluse.com/naystrashnishi-prirodni-katastrofi-shho-zagrozhuyut-lyudstvu/
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якісного обслуговування лежить гостинність, працелюбність, вміння зробити 
так щоб гість відчував себе комфортно. Для цього персонал повинен оволодіти 
майстерністю своєї праці, розширяти свій кругозір за допомогою курсів, 
тренінгів та ін., бути психологом для того щоб розуміти, як зробити так щоб 
гість хотів знову і знову повертатися до готелю. 

На думку вчених-економістів управління персоналом має бути 
інтегроване до загальної системи управління і стратегічного планування. 
Служба персоналу повинна визначати стратегічний напрямок своєї власної 
роботи, що робить її необхідною ланкою в загальній структурі управління [2].

Залежно від типу мотиваційного впливу теорія виділяють три групи 
методів управління персоналом: економічні, адміністративні і соціально –
психологічні. За допомогою економічних методів здійснюються матеріальне 
стимулювання колективу. Соціально – психологічні методи управління 
базуються на використані соціального механізму впливу на індивідуальну та 
групову поведінку. Адміністративні методи базуються на використанні 
організаційно-розпорядчого впливу, який передбачає обов’язкове виконання. 
Необхідний рівень ефективності та мотивації персоналу вимагає використання 
всіх зазначених методів управління.

Щоб мати успіх в управлінні персоналом потрібно, по-перше потрібно 
чітко визначити, що (яка поведінка працівників) необхідна для досягнення мети 
організації; по-друге визначити, які методи будуть спонукати працівників до 
бажаної поведінки. Обидва ці завдання дуже важливі та складні в умовах
мінливого зовнішнього середовища. 

Для досягнення мети готельного підприємства необхідно щоб персонал 
мав необхідні фахові навички і використовував їх. Під виробничою поведінкою 
розуміється не тільки здатність працювати із сучасною технікою, володіння 
технологією надання послуг, а й конкретна поведінка з гостем, вміння 
працювати з великим навантаженням, знаходити спільну мову з колегами, 
тобто навички, які містять мотивацію. 

До основних принципів управління персоналу можемо віднести наступне:
1. Вимоги законодавства про працю.
2. Врахування перспективних потреб готельного підприємства 

в персоналі, виходячи з сучасного стану та стратегії розвитку, тенденцій руху 
трудових ресурсів.

3. Залучення до співпраці всіх зацікавлених сторін, у тому числі первинну 
профспілкову організацію, з питань формування та реалізації кадрової політики 
в загальній стратегії управління якістю в готельному підприємстві. 

4. Створення комфортних умов для працівників готелю, максимальне 
піклування про кожного співробітника, створення сприятливої атмосфери для 
розвитку творчих здібностей, повага до його прав, думок, свобод.

У сучасному світі актуалізується саме маркетинговий підхід до 
управління персоналом. Маркетинговий підхід залежить від оцінювання 
ринкових тенденцій, структурувати їх в питаннях формування підприємства. 
Виходячи з цього систему управління персоналом можна визначити як 
комплекс цілей, завдань і основних напрямків діяльності, різних видів, форм 
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і методів роботи, а також відповідного механізму управління, спрямованого на 
забезпечення постійного підвищення ефективності виробництва, продуктивності
праці та якості роботи [3].

Таким чином, в системі управління персоналом у готельному бізнесі 
становить важливу роль особистості працівника, знання його мотиваційних 
установ, вміння направити робітника згідно із завданнями, що стоять перед 
підприємством. У сучасному процесі управління існує комплекс інноваційних 
механізмів, створених навколо працівників, активізація творчого й організаційного
персоналу, зосередження його зусиль на досягненні поставлених цілей. На 
даний момент світовий підхід до управління людськими ресурсами, виходить 
на новий рівень. Маркетинг готельного персоналу підприємства є інструментом 
залучення працівників, які здатні створити споживчу вартість продукту вище, 
ніж вартість самої робочої сили. На думку Гавкалової Н. Л., підготовка 
компетентного персоналу, здатного продуктивно працювати, віддаватися своїй 
праці, – це головне завдання готелю, який іде в ногу з часом [4].
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КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ СТИМУЛ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 
ГОСТИННОСТІ

Індустрія гостинності набуває все більшого розвитку в Україні, однак 
розвиток і функціонування її ускладнюється цілою низкою проблем. Однією 
з причин подібного протиріччя є відсутність надійної та достовірної інформації 
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про стан ринку індустрії гостинності та відсутність належного сервісу. 
Наслідком цього є зниження конкуренції на ринку індустрії гостинності, що ще 
більше погіршує її стан та затримує вихід підприємств на світовий ринок.

Розвиток індустрії гостинності України характеризується адаптацією 
реформованих підприємств цієї сфери до ринкового середовища, комплексним 
вирішенням актуальних проблем підвищення ефективності та конкуренто-
спроможності ринку послуг, що почав поступово наближатись до світових 
стандартів.

В умовах становлення ринкової економіки подальший розвиток індустрії 
гостинності вимагає підвищення конкурентоспроможності підприємств на 
внутрішньому й світовому ринку. Однак неможливо розробити пропозиції, 
єдині для усіх підприємств гостинності, які забезпечили б гарантований успіх.

У сучасний час індустрія гостинності поєднує надзвичайно неоднорідні 
групи послуг. Усі послуги даної галузі можна розділити на чотири групи:

- виробничі, що включають ділові, професійні, фінансові, риєлторскі, 
страхові послуги;

- розподільні – роздрібна й оптова торгівля, транспорт, зв’язок;
- особисті – готельна справа, харчування, рекреаційні й анімаційні 

послуги;
- соціальні – охорона здоров’я, послуги різних державних організацій.
Сучасна глобальна економіка — це й економіка послуг, у якій лідируюче 

положення починають займати особисті й соціальні послуги.
Конкуренція – необхідна умова існування ринку послуг гостинності, де 

зустрічаються інтереси виробників послуг. Вона пронизує всю систему 
відносин на ринку. Успіхи одних означає обмеження інтересів інших учасників 
ринку послуг.

Традиційно під конкуренцією розуміють боротьбу двох або більш 
суперників на конкретному ринку, що займаються тим самим видом діяльності 
й зацікавлених у досягненні тих самих цілей.

Якість обслуговування є основною умовою високої конкурентоспро-
можності запропонованих послуг на світовому ринку. І особливе місце займає 
гостинність. Цей термін має на увазі виробництво послуг з проявом 
персональної уваги стосовно споживача, здатністю персоналу відчувати його 
потреби. На жаль, сьогодні гостинність, як добрі особисті стосунки персоналу 
до споживачів, часто забувається і стає втраченим мистецтвом. Пояснення 
в цьому шукають або в поведінці обслуговуючого персоналу, або в ігноруванні 
потреб споживачів, або у зацікавлені керівників підприємства у збільшенні 
прибутку. Зовнішня очевидність такої помилки приводить до скорочення 
у підприємства контактів споживачів з обслуговуючим персоналом. 

У самому загальному виді гостинність – це люб’язність і привітність 
у прийманні гостей. У ряді джерел підкреслюється, що гостинність – це 
серйозний елемент турботливого обслуговування; універсальний суспільний 
інститут, що забезпечує споживачеві приймання й турботу.

Гостинність – комплексна послуга, якій притаманні визначені споживчі 
властивості та яка створює позитивний образ підприємства та активізує попит 
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на послуги. Позитивний образ у сфері гостинності має створюватися за 
допомогою всебічного використання відповідних ресурсів, комфортного 
середовища, обґрунтованої стратегії та концепції гостинності. Сукупність умов 
гостинності в єдиному технологічному процесі має бути постійно скоординована
і орієнтована на взаємовідносини в системі «гість – послуга – середовище 
гостинності» [1, с.187].

Середовище гостинності багато в чому визначається зовнішніми 
чинниками (економічними, політичними, культурними і соціальними) та 
взаємодією особливих чинників (ресурси гостинності, індустрія гостинності, 
професії гостинності). Взаємодія цих чинників спрямована на забезпечення 
попиту на продукцію середовища гостинності.

На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду відносно 
визначення сутнісних характеристик індустрії гостинності можна констатувати, 
що вона охоплює різні форми діяльності в сфері послуг, пов’язані з прийняттям 
і обслуговуванням споживачів, а саме:

- це види обслуговування, які базуються на принципах гостинності та 
характеризується щедрістю і дружелюбністю стосовно споживачів;

- це сукупність суб’єктів підприємництва, таких як засоби розміщення, 
підприємства ресторанного господарства, туристичні агентства, об’єкти показу. 
Для всіх цих підприємств є спільним те, що їх продукт – це комплекс фізичних, 
соціальних і емоційних компонентів;

- підприємства індустрії гостинності – ресторани, готелі, курорти – беруть 
участь в створенні невидимого продукту, придатного до вживання тільки 
у момент його пропозиції споживачеві.

Отже, гостинність – це процес прийняття і обслуговування споживачів. 
Цей процес в широкому соціально-економічному значенні є складовою сфери 
послуг, що визначається як сукупність відносин, зв’язків і явищ, які виникають 
під час переміщення і перебування людей в місцях, не пов’язаних з їх 
постійним проживанням або трудовою діяльністю[2, с. 221].

Теорія гостинності – це не набір правил про те, як стати ввічливим, 
люб’язним. Вона не дає відповідей на всі проблеми обслуговування. Теорія –
лише інструмент, спосіб осмислення реальної дійсності. Володіння цим 
інструментом, знання теоретичних основ гостинності можуть допомогти 
кожному зробити правильний вибір у багатьох професійних ситуаціях.

У сучасних умовах «продукт» гостинності створюється в сфері послуг або 
третинному секторі економіки. Сфера послуг включає оптову й роздрібну 
торгівлю, транспортні підприємства, біржі, кредитні й страхові інститути, 
ярмарки й комерційно-виставочні комплекси, освітні установи, туристичні 
підприємства, засоби розміщення й ресторани, телекомунікації. У рамках сфери 
послуг розвивається індустрія гостинності, основними галузями якої є готельне 
господарство, ресторанний бізнес, туризм, індустрія відпочинку й розваг.

Таким чином, гостинність слід розглядати в трьох аспектах: як відношення
до споживача, здатність почувати його потреби й настрій; як виробництво 
й обмін послуг, що забезпечують фізичний, психологічний комфорт людині; як 
особливу категорію, що поєднує всі родинні галузі, що спеціалізуються на 
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обслуговуванні людей за допомогою таких підприємств, як готелі, ресторани, 
клуби, підприємства побутового обслуговування тощо.

Література
1. Бойко М. Г., Гопкало І. А. Організація готельного господарства: Підручник /

М. Г Бойко., І. А. Гопкало.– К.: КНТЕУ, 2006. – с. 448. 

Кононикін В. Д.,
викладач,

Дніпровський коледж Київського університету культури

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ І 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 мате-
ріальних 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 впрова-
джувалися 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 використання



53

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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ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА У ГОТЕЛЯХ

Спираючись на іноземний досвід, до заходів безпеки відносяться: 
санітарно-гігієічні заходи, заходи з охорони праці та охорони навколишнього 
середовища .

Санітарно-гігієнічні норми проектованого готелю забезпечуються :
- при наявності робочого транспорту, санітарного паспорта на транспорт, 

медичної книжки і санітарного одягу для осіб, якісупроводжують продукти 
вдорозі;

- за використання спеціально маркованої тари;
- при врахуванні термінів і умов зберігання товарів та продукції;
- за нормативно-технічної документації на продукти харчування;
- завдяки перевірці якості продуктів харчування;
- при мікрокліматі приміщень закладу;
- при використанні обладнання виробничих приміщень системами вентиляції.
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Згідно із Законом України «Про охорону праці» власники підприємств 
незалежно від форми власності та виду діяльності створюють систему 
управління охороною праці [2]. 

Загальне керівництво роботою з охорони й безпеки праці в готелі 
здійснює директор. Для функціонування системи управління охороною праці 
директор створює відповідні служби та призначає посадових осіб, затверджує 
інструкції про їх обов’язки, а також контролює їх дотримання; реалізує 
комплексні заходи та підвищення існуючого рівня охорони праці; організовує 
за свої кошти проведення попереднього та періодичних медичних оглядів; 
розробляє та затверджує відповідні положення з охорони праці, щорічні плани-
графіки навчання та перевірки знань. Працівник готелю зобов’язаний 
дотримуватися норм, правил, інструкцій з охорони праці, вміти правильно 
застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, негайно повідомляти 
своєму безпосередньому керівникові про будь-який нещасний випадок, а також 
про ситуації, що створюють загрозу життю і здоров’ю людей [9]. 

Основними важелями працеохоронної політики готелю передбачені: 
економічні методи (штрафи, пільги та компенсації, відшкодування, страхові 
тарифи), соціально–психологічні заходи (навчання, інструктажі, стажування, 
підвищення кваліфікації), правова відповідальність (матеріальна, дисциплінарна,
адміністративна, кримінальна).

Задля охорони праці, в проектованому готелі розроблене «Положення про 
комісію з питань охорони праці підприємства», яке затверджується ухвалою 
загальних зборів (конференції) трудового колективу. Комісія формується на 
засадах рівного представництва осіб від роботодавця (спеціалісти з безпеки, 
гігієни праці та інших служб підприємства) та професійної спілки, а у разі її 
відсутності – уповноважених найманими працівниками осіб [6].

Основними завданнями Комісії є: захист законних прав та інтересів 
працівників у галузі охорони праці; підготовка на основі аналізу стану безпеки 
та умов праці на виробництві; узгодження через двосторонні консультації 
позицій сторін у вирішенні практичних питань у галузі охорони праці для 
забезпечення поєднання інтересів роботодавця та трудового колективу, 
запобігання конфліктним ситуаціям на підприємстві.

Охорона праці в готелі регулюється службою охорони праці, завданнями 
якої є :

- організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам
на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози 
життю або здоров’ю працівників;

- контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) 
галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів 
з охорони праці, що діють в межах підприємства;

- інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства з питань 
охорони праці [5].
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Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення, 
водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном тощо), мають бути 
надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового 
дотику. Приміщення готелю оснащені системою автоматичної пожежної 
сигналізації [4].

При евакуації на випадок пожежі передбачається встановлення систем 
автоматичної пожежної сигналізації, переносних вогнегасників. Передбачено 
евакуацію людей з приміщень закладів готельно-ресторанного господарства 
через такі евакуаційні виходи:

- першого поверху назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль, 
сходову клітку; 

- будь-якого поверху, крім першого, у коридор, що веде на сходову 
клітку, у тому числі через хол. При цьому сходові клітки повинні мати вихід 
назовні;

- розсувні та обертові двері, що повинні дублюватися двостулковими 
дверима, які задовольняють умови евакуації .

На виконання ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» проект готелю повинен відповідати екологічним 
вимогам. Відповідність проекту забезпечується шляхом розроблення і погодження
у складі проектної документації матеріалів оцінювання впливу на навколишнє 
середовище (ОВНС) [3].

Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві готелю 
включає заходи щодо:

- захисту повітряного середовища та боротьби з шумом і іншими 
негативними фізичними впливами;

- охорони поверхневих і підземних вод;
- охорони ґрунту;
- охорони рослинного і тваринного світу, заповідних об’єктів;
- охорони умов життєдіяльності людини;
- охорони пам’яток історії і культури;
- охорони оточуючих об’єктів техногенного середовища [1].
Виконується комплексний аналіз стану будівельного майданчика (траси) 

і встановлюються вимоги до розміщення під’їзних доріг та стоянок 
автотранспорту; підйомно-транспортних механізмів, будівельного обладнання, 
електроприладів, інструментів тощо; інженерного облаштування побутових 
приміщень та складських об’єктів; вивозу або утилізації будівельних відходів 
та рекультивації земель після завершення будівельної діяльності; вибору 
оптимальних технологічних рішень, що знижують негативний вплив 
будівництва на навколишнє середовище до нормативного рівня [1].
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СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК ЯК СКЛАДОВА ГОСТИННОСТІ В 
КУЛЬТУРНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Дана тема є актуальною, оскільки масові 
свята в системі соціокультурної діяльності будь-якої країни мають надзвичайно 
важливе значення, вони є засобами, що збагачують духовний світ людини 
і впливають на її естетичні відчуття. У сучасній Україні, основа в організації 
регіонального масового свята полягає у вшануванні національних традицій та 
виховуванні патріотичних почуттів, шляхом приєднання людей до багато-
вікових традицій українського народу. У сучасних умовах відродження 
національного духу і культурних традицій, це є надважливим завданням, яке 
здатне виконати регіональне масове свято. 

Становлення сфери масових свят в нашій країні відбувалося поступово. 
Для розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності професіонали сфери культури 
мають вивчати та узагальнювати досвід аналогічної діяльності у інших 
посткомуністичних країнах. Із-за замкненого культурного простору за часів 
СССР, розвиток сфери культурно-дозвіллєвої діяльності гальмувався. Демокра-
тизація суспільства значно покращила умови для подальшого розвитку культури.
Завдяки цьому сформувалося усвідомлення того, що масові свята є вкрай 
необхідними для населення та окремо особистості. Тому, сучасна українська 
держава має докласти всіх зусиль для того, щоб завершити структурну 
й організаційну перебудову культурно-дозвіллєвої галузі.

У наш час спостерігається опанування населенням нового дозвіллєвого 
простору. Україна як посткомуністична країна, визначає свій власний шлях 
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розвитку культурно-дозвіллєвої сфери, прогнозує свої власні перспективні 
напрямки. Тому, в сучасній Україні масові регіональні свята є поширеними 
і популярними способами проведення вільного часу. 

У сучасній Україні проводиться багато різнопланових регіональних 
масових свят. Їх можна розподілити на спортивні, ділові, культурно-пізнавальні 
тощо. Регіональні масові свят можуть проходити у форматі фестивалів, 
карнавалів, ярмарок, виставок, театралізований дійств, спортивних свят, 
аукціонів, салонів та ін. 

Зазвичай, організацію і проведення регіонального масового свята приуро-
чують до певної події, наприклад до спортивних змагань, музичних концертів, 
тематичних фестивалів, національних свят, карнавалів, реконструкцій історичних
подій тощо [2, с. 196].

Таким чином, можемо визначити такі види регіональних масових 
святкових заходів: 

- громадські (гастрономічні фестивалі, фестивалі та виставки квітів);
- мистецькі (музичні та театральні фестивалі і конкурси, кінофестивалі,

фольклорні обряди, свята і фестивалі);
- спортивні (спортивні змагання, фестивалі, ралі, перегони і регати);
- культурно-історичні (театралізовані шоу, національні фестивалі і свята, 

карнавали);
- економічні і політичні (аукціони, покази мод, ярмарки і виставки, 

автомобільні й авіаційні салони, політичні й економічні форуми);
- релігійні (релігійні свята, і події) [3, с. 16].
Дуже популярною формою проведення регіональних масових свят 

в Україні є етнофестивалі, що включають як правило, музичну програму 
етнічного спрямування, а також різноманітні ігри, майстер-класи, літературні 
читання, ярмарки тощо. Найбільш відомі українські етнофестивалі – Країна 
Мрій, Шешори.

Також на сучасному етапі популярними є різноманітні фестивалі 
історичної реконструкції, що є цікавими не лише для українців, а і також 
приваблюють іноземних гостей, оскільки українська історія тісно пов’язана 
з історією багатьох країн-сусідів. Найвідомішими фестивалями-реконструкціями
в Україні є Битва Націй на території Хотинської фортеці, Стародавній 
Меджибіж та Терра Героїка на Хмельниччині.

Популярність та поширеність регіональних масових свят пов’язана із 
широким спектром завдань які вони здатні вирішувати. Важливо розуміти, що 
регіональне масове свято в загальному сенсі покликане вирішувати наступні 
завдання: 

- формувати правильні уявлення про поведінку людини, позитивне 
відношення до оточуючих;

- давати можливість людині усвідомити, що вона може змінитися, стати 
кращою;

- розвивати соціальну активність і творчий потенціал особистості, надихати
людину на творчість в цілому;
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- об’єднувати людей різних категорій населення, які відрізняються один 
від одного проблемами, потребами, рівнем культурної та професійної підготовки,
майновим забезпеченням, бюджетом вільного часу [1, с. 208].

Одним із найбільш яскравих прикладів масових регіональних свят 
в Україні є Сорочинський ярмарок. Це свято має багатовікові традиції, що на 
сучасному етапі втілені у яскраву та автентичну подію, що має фестивально-
ярмаркову спрямованість. 

Сорочинський ярмарок, традиційно проводиться в селі Великі Сорочинці 
Миргородського району Полтавської області. У XIX столітті це був один 
з найбільших та наймасштабніших ярмарків в Україні. Популярність даному 
заходу принесла повість М. В. Гоголя «Сорочинський ярмарок».

У 60-х рр. XX ст. ярмарок було відроджено, а даний час йому 
привласнено статус Національного Сорочинського ярмарку.

Сорочинський ярмарок – це масштабний національний проект, на якому 
представлені багатства українських народних промислів, широта української 
душі та народної мудрості, український мелос та колоритний гумор. Тому дане 
масове свято є таким популярним у українців, а також привабливим для 
іноземних гостей. 

Регіональні масові свята виконують цілу низку корисних соціокультурних 
функцій. Насамперед, варто відзначити що це розважальна, рекреаційна, 
пізнавальна, освітня та інші функції. Тому позитивне свято має багато 
позитивних сторін, в першу чергу це здатність виховувати людські якості, 
формувати патріотичні почуття до власної культури, поваги до співгромадян, 
толерантності тощо. По друге це величезний розважально-дозвіллєвий 
потенціал, яким володіють масові регіональні свята, адже вони є для людини 
відмінним засобом щоб розважитись і зняти напругу, а також відчути себе 
частиною чогось грандіозного і великого. Також варто відзначити, що масове 
регіональне свято має неоціненне значення для пізнавальної діяльності людини, 
оскільки відвідуючи подібний захід вона набуває нових знань і досвіду. 

Незважаючи на позитивні сторони регіонального масового свята можна 
відзначити, що з їх організацією та проведенням пов’язані і деякі негативні 
моменти. Найбільш значущий з них – це забезпечення безпеки, адже масове 
свято є такою подією, в якій залучено велику кількість людей. В таких умовах 
дуже зручно здійснювати злочинні наміри і протиправні дії. Тому забезпечення 
безпечного проведення масового свята завжди є одним з найважливіших 
завдань для організаторів. Окрім цього, зауважимо, що в наш час не всі масові 
свята покликані виконувати свої соціокультурні функції, проводяться заходи, 
що не мають якісного змістового наповнення. 

Так попри це, масові регіональні свята були і залишаються дуже 
популярними заходами в сучасній Україні. 

Отже, необхідно відзначити, що в соціокультурній діяльності, за період 
незалежності України сталися позитивні зміни, що виявляються і в сфері 
організації та проведення масових регіональних свят. Основні принципи 
організації культурно-дозвіллєвої діяльності поступово змінюють свою форму 
і соціально-культурний зміст. Сучасні масові регіональні свята покликані 
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створити умови для розвитку особистості, стимулювати людей до активних дій, 
до самоорганізації. Таким чином, в незалежній Україні відбувається зміна 
орієнтирів дозвіллєвого простору від стандартизації та уніфікації до розмаїтості 
форм дозвілля. У цьому питанні об’єднуються зусилля владних органів, 
громадських організацій, сімейного та інших соціальних інститутів у питанні 
змістовного дозвілля, що сприяє також і популяризації та розвитку різно-
манітних культурних заходів, в тому числі і регіональних масових свят.
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КОНЦЕПЦІЯ «РОЗУМНИХ НОМЕРІВ» У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Головна вимога до сучасного готелю – це відповідність високим 

стандартам якості. Економія ресурсів на шкоду зручності клієнтів тут просто 
неможлива, але знайти високоякісне рішення без шкоди комфортному 
проживанню часом дуже складно. Крім того, в питанні ресурсоспоживання 
готелів доводиться стикатися з сильним впливом людського фактора. 
Наприклад, гість може відкрити вікно або включити кондиціонер на 
максимальне охолодження. Покоївка, незважаючи на інструкції, часто забуває 
повернути регулятор температури в початкове положення. Впровадження 
систем автоматизації дозволяє вирішити багато з цих проблем і звести до 
мінімуму непередбачені витрати.

Автоматизовані системи допомагають віддалено контролювати об’єкти 
і управляти ними, підвищують комфорт та інформаційність, продовжують час 
служби техніки і вносять також внесок в захист навколишнього середовища. 
У готельній сфері автоматизація надає широкі можливості: від збору даних про 
санітарний стан номерів і координації роботи персоналу до управління 
системами освітлення, водопостачання, мікроклімату.

Номери в мережі готелів Hilton стануть розумними – вони автоматично 
будуть підлаштовувати температуру під індивідуальні особливості гостя, 
а також включатимуть його улюблені телепередачі і пригощати його 
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улюбленими напоями. Про ці плани нещодавно розповів генеральний директор 
мережі Крістофер Дж. Нассетта на форумі Skift Global в Нью-Йорку в кінці 
року.

Персоналізація проникає не тільки в сферу онлайн-шопінгу і медицини, 
а й в готельну індустрію. Глава мережі готелів Hilton розповів, що компанія 
тестує нову концепцію «розумних номерів». Готельні апартаменти нового типу 
не будуть однаковими для всіх гостей – кожен номер буде адаптований під 
потреби клієнта. Мережа Hilton врахує, якій температурі в приміщенні віддає 
перевагу гість, які напої він любить і які телепередачі дивиться.

Всі сервіси будуть доступні автоматично, як тільки клієнт вселиться 
в номер. Для цього Hilton планує використовувати систему управління, до якої 
підключать всі побутові прилади в номері, в тому числі термостат, телевізор 
і холодильник.

Запустити новий сервіс Hilton планує вже в 2018 році. Як повідомляє 
Digital Trends, мережа готелів і раніше експериментувала з персоналізацією 
і автоматизацією. У березні минулого року готель найняв на роботу роботів-
консьєржів. Також мережа готелів запустила додаток-месенджер з туристичними
рекомендаціями. Аналогічну послугу в 2014 почала надавати мережу Marriott.

Готелі майбутнього: VR-гарнітури, розумні дзеркала, голосові помічники, 
роботи-консьєржи.

Готелі тестують і інші інноваційні технології. Так, компанія Starwood 
в 2016 році встановила в деяких готелях розумні дзеркала, а мережа The 
Peninsula Chicago обладнала номера планшетами. Marriott почала використо-
вувати VR-гарнітуру Oculus Rift, щоб продемонструвати клієнтам інтер’єр 
готелю у всіх деталях. Деякі готелі також ставлять в номерах колонки Amazon 
Echo з підтримкою голосового помічника Alexa. За даними MarketResearch, 
більше 20% готелів планують впровадити розумні функції в апартаментах. 
Мабуть, і кращі готелі в центрі Одеси в найближчому майбутньому теж 
запровадять аналогічні технології для покращення послуг.

Варто зазначити, що готельний бізнес зараз переживає не кращі часи, 
особливо після появи сервісу оренди житла Airbnb. Багато компаній стали 
підвищувати ціни, щоб скоротити витрати. Інші ж, навпаки, знижують вартість 
номерів. Один з таких прикладів – японський роботизований готель Henn na 
Hotel, який в найближчі 5 років збирається вийти на міжнародний ринок. 
В готелі роботу адміністраторів, носильників і консьєржів виконують роботи. 
При цьому ніч в готелі обходиться всього в $ 80.

Система освітлення: для визначення присутності людей, включаючи 
небажане проникнення, і автоматичного включення джерел світла використовують
датчик руху (PIR). Датчик посилає сигнал на таймер, який включає або вимикає 
освітлення. Освітлювальні прилади працюють автономно, в залежності від 
налаштувань, запрограмованих в контролері.

Застосування датчиків освітленості дає додаткові переваги. Поступове 
(у залежності від часу доби) зменшення інтенсивності світлового потоку від 
освітлювальних пристроїв дуже ефективно в зовнішньої підсвічуванні і для 
приміщень, добре освітлених денним світлом. Контролер отримує сигнал від 
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датчика освітленості і знижує або збільшує інтенсивність світлового потоку від 
приладів. Час зміни інтенсивності світла може програмуватися (в секундах). 
Зменшення споживання електроенергії від цього заходу досягає 30%.

Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря: для зниження 
навантажень на систему кондиціонування повітря (до 35%) можуть використо-
вуватися автоматизовані штори (жалюзі). Зазвичай, їх передбачають в готелях, 
розташованих в жаркому кліматі. Система контролює стан штори, зменшуючи 
проникнення сонячного світла і знижуючи температуру в приміщенні.

Двигун штор зазвичай не має позиційного пристрою, який приєднується 
до контролера. Контролер обчислює положення штори так, що немає 
необхідності вручну повертати штору в початкове положення. Внаслідок малих 
механічних регулювань розрахунок положення штори не може бути точний на 
100% (похибка становить близько 10%). Для штор великого розміру потрібен 
певний час для повної зупинки. У зв’язку з цим вводиться автоматична пауза 
в мілісекундах.

У системах опалення та вентиляції важливі такі функції, як мультизонная 
температурна регулювання, зміна температури внутрішнього повітря 
в залежності від температури стін, максимальна робота системи. На додаток 
повинна бути можливість програмувати режими роботи в залежності від часу 
доби і дня тижня.

Мультизонних температурну регулювання використовують, якщо кожна 
зона (кожне приміщення) має різні вимоги до систем ОВК. Завдяки цій функції 
можна зберегти індивідуальні настройки і відрегулювати зони окремо. Системи 
ОВК кожної зони можуть працювати в одному з наступних режимів: опалення, 
охолодження, опалення та охолодження, осушення. У режимі «опалення та 
охолодження» пристрій буде автоматично перемикатися на опалення або 
охолодження.

Оскільки людина сприймає комбінацію температури внутрішнього повітря
і стін, саме її використовують для регулювання температури. Контролера 
задається алгоритм різниці температури, і система автоматично підтримує 
встановлені користувачем параметри.

Системи вентиляції і кондиціонування повітря автоматично налаштовують
швидкість в залежності від різниці між температурою внутрішнього повітря 
і точкою уставки. В деякій зоні висока швидкість вентилятора може створити 
некомфортні умови, тому користувач повинен мати можливість обмежити 
максимальну швидкість вентилятора. Для контролю стану вікон (відкрито чи 
закрито) використовують герконове реле (перемикач). Його також можна 
застосовувати як сенсор аварійного сигналу при вторгненні.

Система управління опаленням і вентиляцією автоматично контролює 
кліматичні параметри в номері, використовуючи перераховані вище режими. 
Економія енергії при цьому становить до 50%. Важливо, щоб обрана система 
автоматизації інтегрувалася з вітчизняними пожежними і охоронними системами,
з системами відеоспостереження, а також пропонувала віддалений доступ через 
Інтернет і GSM-оповіщення.
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В усіх готелях Park Inn by Radisson при вході є hungry-kiosk, де можна 
придбати собі седвіч чи що-небудь перекусити в номер. Також, вже 
найближчим часом в готелях хочуть запровадити кіоск self-checkin, де гості 
зможуть самі, не стояти в черзі, а самостійно розрахуватися і виїхати.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
В РИНКОВИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Сьогодення ставить перед підприємствами ресторанного господарства 
нові вимоги до ефективного функціонування у сфері послуг. Для успішної 
роботи на ринку та втримання конкурентних позицій їм потрібно знайти нові 
шляхи поліпшення свого фінансово-економічного стану. Перед підприємствами 
постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу 
обслуговування споживачів для успішного існування на ринку ресторанних 
послуг та підвищення прибутку.

За умов зростаючої конкуренції в даній сфері, постійне удосконалення 
управління роботою персоналу сприяє покращенню сервісу, що призводить до 
збільшення кількості споживачів, росту рентабельності та прибутку.

Як відомо, успіх ресторану залежить не від унікального інтер’єру хоча 
й це має значення, а від меню і персоналу. Персонал – основна складова успіху 
ресторану. До того ж персонал – це ще й інструмент продажу. Обсяг продажу 
залежить від того, яка робоча атмосфера панує в ресторані і чи задоволені 
співробітники своєю працею. Звідси необхідність постійного стимулювання 
працівників.

Оплата праці – найбільш вагоме, а найчастіше – єдине джерело доходів 
працюючих у сфері ресторанного господарства. Мотивація виконання якісної 
роботи за допомогою заробітної плати є найбільш суттєвим фактором 
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дотримання трудової дисципліни і отримання бажаних результатів. В умовах 
ринкової економіки рівень заробітної плати в галузі диктує співвідношення 
попиту та пропозиції.

Серед витрат ресторану заробітна плата, як правило, становить основну 
частку після витрат на закупівлю продуктів. В абсолютному вираженні 
заробітна плата працівників підприємств, віднесених до виду економічної 
діяльності «готелі і ресторани» становила у 2016 р. трохи більше 1 500 грн. При 
цьому у 2015 р. в Одеській області вона склала тільки 65% від середньої по 
області (2 726 грн.) і була в два рази нижчою, ніж у промисловості (3 015 грн.). 
Якщо врахувати, що у сфері ресторанного господарства працює молодь, для 
якої задоволення різноманітних, постійно зростаючих потреб становить 
визначений спосіб життя, стає ясно, що рівень середньої заробітної плати не 
може влаштувати працівника, і тому необхідні додаткові заходи стимулювання 

Протягом посткризового періоду активні роботодавці ресторанного 
сегменту мали великий вибір у пошуку та підборі кадрових ресурсів. До кінця 
2011 р. кількість вакансій трималася на низькому рівні (40–50% від рівня 
2010 р.). Зважаючи на кризу, деякі проекти були заморожені, інвестори займали 
вичікувальну позицію. Оскільки прибутковість сфери гостинності безпосередньо
залежить від платоспроможності потенційних клієнтів, кількість яких на той 
період значно зменшилась, відбулися масові скорочення персоналу і зниження 
рівня заробітної плати у галузі.

Поки вакансії стабільно трималися на низькому рівні, кількість резюме 
зростала з перервами на літній і зимовий періоди, коли спостерігався сезонний 
приплив вакансій. Але з початку 2015 р. поступове відновлення економічної 
стабільності роботодавців викликало зростання запитів на фахівців, і згодом 
кількість вакансій ресторанного сектору досягла докризового рівня. Аналіз 
співставлення кількості вакансій та резюме, зроблених фахівцями галузі, 
а також середньої заробітної плати по вакансіях та резюме у сфері ресторанного 
бізнесу України станом на 01.10.2017 р. свідчить, що в цілому по Україні на 
одну вакансію припадає майже 10 пошукувачів, зокрема в Одесі – 8. За цих 
обставин не останню роль відіграє рівень оплати праці. 

Анкетні обстеження, проведені фахівцями у великих ресторанах м. Одеса, 
показали, що 75–80% працівників становлять вікову групу від 18 до 30 років, 
практично усі вони мають середню спеціальну або вищу освіту, тобто є цілком 
сформованими фахівцями. На питання про можливі критерії надбавок, 
опитувані зрідка називали оплату за роботу у святкові дні, майстерність, 
виконання і перевиконання встановлених завдань.

В одиничних випадках, наприклад, у брендових ресторанах класу люкс, 
експерти асоціації провідних готелів світу використовують метод «таємного 
покупця» для того, щоб визначити, чи відповідає ресторан і готель категоріальним
вимогам. І, якщо сума виставлених балів перевищує 85% нормативу, то 
виплачується премія. Тому матеріальна зацікавленість персоналу в якісній 
роботі стає очевидною. В таких закладах часто працівникам виплачуються 
доплати за вислугу років.
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Проте, як зазначено вище, грошова мотивація за своєю природою 
є «ненасиченою», і при подальшому утриманні фахівців на підприємстві та 
стимулюванні їх до сумлінного виконання своїх посадових обов’язків слід 
вдаватися до інших видів мотивації (матеріальної та нематеріальної). Разом із 
гідною оплатою праці як додаткові матеріальні стимули можна використо-
вувати: систему нарахування премій; безкоштовне або пільгове харчування на 
підприємстві під час робочої зміни; оплату стільникового зв’язку, 
безпосередньо пов’язаного із здійсненням трудового процесу; відшкодування 
транспортних витрат; фінансування навчання, пов’язаного з підвищенням 
кваліфікації; можливість отримання позики або пільгового кредиту на житло 
або інші побутові потреби; часткова компенсація витрат на відпочинок тощо. 
Але всі ці додаткові виплати не так часто використовуються для мотивації 
працівників кафе та ресторанів.

В якості нематеріальної мотивації можна рекомендувати такі складові: 
розробку та реалізацію заходів і програм, що забезпечать соціальну захищеність
та високий соціальний статус співробітника підприємства гостинності; 
можливість проявити творчий потенціал (у даному випадку важливий талант 
керівника знайти мотив, що спонукає конкретного працівника до дії); 
можливість кар’єрного зростання; проведення тренінгів на підприємстві або за 
його межами для підвищення професійного рівня робітників; участь 
у конкурсах, виставках, семінарах, форумах; організацію колективних вечірок, 
свят (важливо, щоб окрім розважальної програми була передбачена й офіційна 
частина, присвячена успіхам підприємства і співробітників).

Щодо специфіки роботи у сфері послуг, то тут слід зауважити, що для її 
працівників вкрай важливі такі якості, як відкритість, комунікабельність, 
доброзичливість і стресостійкість. Саме їх треба виховувати та заохочувати 
у потенційних та вже працюючих офіціантів, адміністраторів та інших 
категорій співробітників. Протягом робочого дня співробітникові доводиться 
вирішувати багато поточних питань, долати проблемні ситуації і в той же час 
залишатися привітним із гостями і колегами. Проте, як показує практичний 
досвід, сучасна молодь доволі амбіційна і важко йде на компроміси. 
У ресторанах класу люкс скрупульозно підходять до виявлення всіх 
вищезазначених якостей: при влаштуванні на роботу кандидату пропонують 
пройти спеціальне тестування, яке наочно демонструє, наскільки людина готова 
до роботи в цій специфічній індустрії.

Хочемо звернувши увагу на найбільш поширені недоліки в використанні 
заохочень. Перш за все треба переглянути механізм використання премій як 
способу стимулювання праці. У більшості випадків премією закриваються 
огріхи в організації виробничої діяльності. Якщо процес торговельно-
виробничої діяльності організований погано, тобто робочі місця не оснащені 
відповідно до вимог, несвоєчасно технічно і організаційно обслуговуються, то 
виникає необхідність отримання кінцевих результатів через підвищення 
інтенсивності праці, тому роботодавці підвищують частку премій у виплатах 
персоналу. До того ж, кому і скільки заплатити, вирішують керівники: 
працівник знає, що за виконання критеріальних показників він може одержати 



65

премію, але не знає її остаточного розміру. Крім того, усе це призводить до 
свавілля, кумівства, хабарництва, до того ж послабляється зв’язок між 
заробітком і результатами діяльності працівника. Більше того, такий суб’єктивізм
через страх втрати роботи виховує рабську психологію догідливості перед 
всесильним начальством.

Серед основних причин, що мотивують персонал до зміни місця роботи 
в ресторанних господарствах – незадоволення заробітною платою, невідповідність
очікувань унаслідок нечіткого уявлення про майбутню роботу, низький рівень 
матеріального та нематеріального стимулювання праці.

Гідна оплата праці є не єдиним стимулом мотивації персоналу 
залишитися на підприємстві. Вирішальну роль у подальшому становленні 
співробітника на підприємстві відіграватимуть оптимально підібрані фактори 
матеріальної і нематеріальної мотивації. Деякі з цих факторів не тільки 
стимулюють співробітника до наполегливої праці (фінансування навчання, 
пов’язаного з підвищенням кваліфікації, можливість отримання позики або 
пільгового кредиту на житло або інші побутові потреби), але і «прив’язують» 
його до підприємства.

Правильний підхід до підбору професійних кадрів захистить ресторанний 
комплекс від випадкових працівників, які згодом можуть звільнитися 
з підприємства.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ В ІНДУСТРІЮ 
ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ

Індустрія гостинності розвивається швидкими темпами в Україні. Зростає 
велика конкуренція між споживачами готельно-ресторанних послуг. Тому 
власникам готельних та ресторанних підприємств для стабільного свого 



66

розвитку необхідно запроваджувати різні маркетингові підходи для збереження 
потенційних споживачів відповідних послуг.

Головним завданням маркетингу в індустрії гостинності є пошук дієвих 
маркетингових інструментів, перш за все, спрямованих на підвищення рівня 
задоволеності споживачів.

Як зазначає Н. Балук: «Маркетингова діяльність підприємств покликана 
допомогти підприємству втримати конкурентні позиції на ринку та 
задовольнити потреби цільового ринку. Довготривалих і партнерських відносин 
підприємства зі споживачами, можна досягти за допомогою формування та 
підтримання лояльності клієнтів» [1].

Вперше про споживчу лояльність заявили аналітики консалтингової 
компанії «Bain&Company», яка має 20 відділень по усьому світу, які на основі 
проведених дослідженнях прийшли до висновків, що існує взаємозв’язок між 
показниками лояльності клієнтів компаній та їх фінансовими показниками. І як 
показали дослідження спеціалістів, саме індивідуальний підхід до споживача, 
постійна рекламна діяльність, удосконалення якості послуг є ефективними 
напрямами економічного росту підприємства [4, с. 165 ].

Використання програм лояльності в індустрії гостинності в сучасних 
умовах господарювання це відповідний подієвий механізм (інструмент) 
маркетингу, який характеризується системним підходом, спрямованим на 
формування лояльності певного контингенту споживачів з метою створення та 
підтримки з ним довготривалих відносин. 

Програми лояльності – довгострокові програми взаємовигідної співпраці 
між клієнтами і підприємством. Це бізнес-процес ідентифікації, підтримки 
і збільшення доходів завдяки клієнтам з використанням інтерактивних 
комунікаційних відносин і формування емоційного взаємозв’язку клієнтів із 
брендом і бізнесом [3]. 

 Перш чим вибрати ту чи іншу програму лояльності, необхідно визначити 
мету програми лояльності. Чи ми заохочуємо нових клієнтів, чи притримуємо 
тих, які є! Другим фактором, є те, що компанія обов’язково повинна знати на 
якому із ключових факторів повинна будуватися програма лояльності. Тому тут 
слід знати систему цінностей своїх потенційних клієнтів. Це може бути 
особливе відношення до клієнтів; особливі послуги, які доступні тільки 
лояльним споживачам або спеціальні ціни.

Третім фактором обов’язково в індустрії гостинності повинні бути: 
картки з різними заохочувальними напрямами (бонусні, прогресивні, шкала 
знижок, накопичувальна). Також головним інструментом цього фактору 
є особливі умови обслуговування (для VIP-клієнтів), призи, нагороди, лотереї, 
подарунки і т. д.

Але обов’язково при створенні програм лояльності в індустрії 
гостинності необхідно враховувати і думку споживачів цих послуг.

Усім відомо, що в індустрію гостинності заохочення нового клієнта 
закладу обходиться в декілька раз дорожче чим утримування існуючого. Тому, 
треба розуміти, що використовуючи нову програму лояльності Ви не тільки має 
витрати, а й у майбутньому – постійний прибуток.



67

Але не слід забувати і те, що програми лояльності побудовані на 
матеріальній основі можуть на певному етапі вичерпатися для споживача і він 
буде шукати інші фактори заохочення. Тому використовуючи програми 
лояльності в індустрії гостинності не слід забувати про якість послуги, бренд, 
імідж, асортимент, додаткові послуги (дитячі кімнати, анімаційні програми, 
різні види меню і т. д). 

«Постійно дивуйте споживача і він назавжди буде ваш» – це девіз нового 
маркетингу, який є основою успішних проектів [2].

Також для підприємств індустрії гостинності досить важливою 
є достовірна ідентифікація всіх аспектів лояльності. Адже усі ми знаємо, що 
успішна реалізація програм лояльності є ключовим фактором довгострокових 
фінансових успіхів вітчизняних підприємств. 

Отже, утриматися на ринку послуг, або зайняти лідируючі позиції 
в індустрії гостинності можна тільки за допомогою ефективного, грамотного, 
контрольованого, клієнтського сервісу та чіткої, правильно побудованої 
програми лояльності. Але не слід забувати, що в період кризи підприємствам 
індустрії гостинності велику увагу необхідно приділяти формуванню 
довготривалих відносин зі споживачами за допомогою зворотного зв’язку, 
пропонувати споживачу оптимальні ціни на послуги, удосконалювати якість 
обслуговування, що повинно сприяти підвищенню лояльності покупця.
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РОЛЬ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В 
УКРАЇНІ

Туризм – найдинамічніша сфера людської діяльності, чинник економічного
та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища й історико-
культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру, дотримання прав 
людини й основних свобод без різниці в расі, статі та релігії. 

Туризм також – суттєве джерело прибутку, створення нових робочих 
місць, розвитку інфраструктури та промисловості [1].

У світовому масштабі туристична індустрія займає сьогодні одне 
з провідних місць серед галузей зовнішньоекономічної орієнтації. Вона активно 
сприяє налагодженню культурних, ділових та торгово-економічних зв’язків між
державами. Експортуючи рекреаційно-туристичні ресурси, держави, які мають 
розвинену туристичну галузь, істотно збільшують надходження у свої 
економіки іноземної валюти, сприяють створенню нових робочих місць та 
зростанню доходів власних бюджетів. Сприяючи збільшенню робочих місць, 
туристична індустрія забезпечує зниження соціальної напруги в суспільстві, яка 
викликана безробіттям. У світовій туристичній системі зайнято 130 млн. 
працівників, а створення тут одного робочого місця є у 20 разів дешевшим, ніж 
у промисловому комплексі [2].

Готельна сфера – це основна складова туристичної індустрії за обсягом 
матеріальних і фінансових ресурсів, кількістю зайнятих працівників, обсягом 
доходів у туризмі. Готельний сервіс містить цілий комплекс послуг для 
туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму. 
Туристичні послуги, зокрема в межах готельного обслуговування, належать до 
соціально-культурних послуг. Вони створюються на принципах сучасної 
гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також 
зумовлює необхідність професійної підготовки кадрів для туристичного 
і готельного сервісу. Для успішного вирішення комплексу завдань 
з обслуговування гостей, управління закладами із збереженням міцних 
конкурентних позицій необхідно оволодіти професійними знаннями і постійно 
їх вдосконалювати [3].

Готельне господарство – це складник сфери послуг, основним видом 
діяльності якої є приймання, розміщення, надання різноманітних видів послуг, 
пов’язаних із перебуванням споживачів за межами свого постійного місця 
проживання. Готельне господарство представлене цілим рядом підприємств, які 
належать до таких галузей народного господарства: транспортні, екскурсійні, 
комунально-побутові та ін. Готелі мають із ними договірні відносини.
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Готельний сервіс включає цілий комплекс послуг для туристів 
і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. 
Туристські послуги, зокрема й у рамках готельного обслуговування, належать 
до соціально-культурних послуг. Вони будуються на принципах сучасної 
гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також 
ставить певні завдання в системі підготовки кадрів для туристсько-готельного 
сервісу.

Підприємства готельного господарства забезпечують розміщення та 
обслуговування гостей, які приїжджають для відпочинку, дозвілля, вирішення 
комерційних справ. Розміщення входить до складу будь-якої туристичної 
програми, незалежно від її тематичної спрямованості та тривалості. Значення 
готельного бізнесу в системі господарювання полягає також у тому, що ця 
галузь формує обсяг робіт для туризму, транспорту, роздрібної торгівлі, 
громадського харчування, страхування, культури та мистецтва, архітектури 
і проектування, екскурсійного обслуговування, рекламної індустрії.

Практика функціонування суб’єктів готельного бізнесу показала, що 
більшість із них зацікавлена в обслуговуванні іноземних громадян, оскільки ця 
категорія гостей найбільш платоспроможна, користується додатковими послугами,
витрачає більше коштів на свій розвиток і розваги, а головне – може займати 
номери найвищого класу (одномісний номер, люкс, апартаменти).

В умовах конкуренції готельні підприємства працюють у напрямі 
розширення переліку додаткових послуг. Вони є джерелом отримання прибутків
і способом підвищення конкурентоспроможності українських підприємств [4].

Динаміку розвитку готельного сектору України можна оцінити як позитивну. 
Наша держава має величезний потенціал і можливості для подальшого розвитку
готельної і туристичної сфери, ефективного використовування природно-
рекреаційних, історико-культурних, туристично-екскурсійних ресурсів, всебічного
задоволення оздоровчо-спортивних, пізнавальних, духовних потреб вітчизняних
й іноземних туристів, сприятливих умов для активізації діяльності інвесторів 
у сфері туризму й гостинності.

Однією з основних тенденцій розвитку готельного ринку України 
є активізація інтересу до нашої країни з боку міжнародних операторів, які 
активно шукають українських партнерів, зацікавлених у реалізації готельних 
проектів. Багато в чому прихід міжнародних брендів і управлінських компаній 
є природним показником розвитку готельного сектора України: на українському
ринку представлено трьох міжнародних операторів – GlobalHyattCorporation, 
RezidorHotelGroup, RixosHotel і національна управлінська компанія Premier Inter-
national, а такі компанії, як: HiltonHotelsCorporation, InterContinentalHotels&Resorts,
MarriottInternational, KempinskiHotels&Resorts, AccorGroup, StarwoodHotels&Resorts, 
MagicLife, ContinentHotels&Resort, ChoiceHotel International, WyndhamWorldwide 
та ін., задекларували свій інтерес до України [5].

Отже, готельне господарство – одна зі складових частин туристичної 
індустрії. Матеріальна база, призначена для розміщення туристів, посідає одне 
з перших місць під час формування туристичної інфраструктури, оскільки 
якість проживання та відповідне обслуговування істотно впливають на рівень 
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туристичного сервісу. Тому туристична сфера загалом та готельна індустрія 
зокрема стають швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові 
надходження, у тому числі валютні.

Сьогодні Україна зацікавлена у створенні конкурентоспроможного на 
світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити 
туристські потреби населення країни й іноземців, забезпечити на цій основі 
комплексний розвиток туристичної індустрії та інфраструктури регіонів.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГОТЕЛЯХ
Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють потребу в розробленні 

принципово нових підходів до управління персоналом готелю з усвідомленням 
того, що головним резервом готелю є працівники, а за його межами – споживачі 
продукції, якість і конкурентоспроможність якої забезпечує персонал. 

Серед сучасних методів управління персоналом на підприємстві 
готельного господарства можна назвати такі: впровадження системи грейдів та 
компетентісний підхід. 

Грейдинг (або система грейдів) – це процедура або система процедур по 
проведенню оцінки й ранжування посад, у результаті яких посади розпо-
діляються по групах, або, грейдам, відповідно до їх цінності для компанії [1].

Система грейдів уперше з’явилася у 1950 р. у США на замовлення 
державних структур, які хотіли розібратися, скільки треба платити чиновникам 
одного професійного рівня, що виконували різну роботу за складністю та 

http://bses.in.ua/journals/2016/12-1_
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обсягом. У результаті була розроблена універсальна система, що враховувала 
низку факторів, які можна назвати компенсаційними факторами, тому що від 
них залежала матеріальна компенсація для певної посади. Це такі фактори, як 
рівень відповідальності, досвід, знання й навички та результативність діяльності. 

В Україні система грейдів стає все важливішою для роботодавців, 
оскільки в умовах наростаючої конкуренції керівники компаній стали краще 
розуміти необхідність займатися своїм основним ресурсом – персоналом 
і приділяти увагу питанням його мотивації – як матеріальної, так 
і нематеріальної [2].

Приблизним аналогом системи грейдів у радянські часи була Тарифна 
кваліфікаційна сітка. Однак вона могла застосовуватись тільки до деяких 
категорій посад й оцінювала їх досить формально [3]. 

Сучасний бізнес вимагає появи нової генерації менеджерів-професіоналів 
різних рівнів управління, здатних повною мірою акумулювати весь ринковий, 
структурний та інтелектуальний потенціал компанії та сфокусувати його на 
реалізацію стратегії підприємства відповідно до реалій гіпердинамічного 
бізнес-середовища. Разом з тим, нині, вітчизняний ринок праці не здатний 
забезпечити бізнес-потреби фахівцями (у тому числі й управлінськими) 
з достатнім рівнем професійних компетенцій, що пов’язано із системними 
дисфункціями системи вищої освіти України (комерціалізація освітянських 
послуг (надмірні акценти на комерціалізації освітянських послуг спричинила 
втрату зв’язку між системою вищої освіти України і реальним бізнесом); низькі 
зовнішні/внутрішні стандарти до освітянської сфери; високий рівень «іміджевого
попиту» населення до вищої освіти та її доступність (через значну кількість 
ВНЗ); та потреб сучасного бізнес-середовища (недостатній рівень як інноваційно-
інвестиційної бізнес-свідомості так і наукового підходу до управління (у тому 
числі, спостерігається, що переважна більшість керівників надають перевагу 
інтуїтивному управлінню, і, як наслідок, у структурному капіталі готелю 
відсутні чітко визначені професійні компетенції фахівців); недовіра щодо рівня 
професійної підготовки випускників ВНЗ тощо; низький рівень корпоративної 
соціальної відповідальності тощо). 

У кінцевому результаті, взаємозв’язок між бізнесом та вітчизняною 
вищою освітою повністю втрачено – з одного боку, бізнес не може чітко 
визначити, які професійні компетенції фахівців необхідні для ефективного 
господарювання, а з другого боку, система вищої освіти України готує, в своїй 
більшості, незатребуваних або частково затребуваних на ринку праці України 
фахівців. У цьому випадку ініціативу щодо визначання та обґрунтування 
професійних компетенцій фахівців має взяти на себе наука. 

Таким чином, необхідний (мінімальний) рівень професійних компетенцій 
сучасного менеджера лінійного (технічного) рівня управління неодмінно 
складається із комплексу:

а) базових управлінських компетенцій (професійних, інтелектуальних, 
ситуативних, соціальних компетенцій); 

б) елементарних компетенцій – грамотності (компетенції у сфері Internet, 
телекомунікації роботи з оргтехнікою, навики роботи принаймні в одній 
автоматизованій інформаційно-аналітичній системі ERP-класу тощо);
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в) ключових комунікаційних компетенцій (базові навики CRM-технологій,
вільне володіння щонайменше однією іноземною мовою тощо).

Отже, вихід із ситуації, що склалася, можливий тільки шляхом адекватних
науково-обґрунтованих радикальних змін у системі вищої освіти України, що 
базуються на орієнтованому на знаннях компетентнісному підході до 
визначення та стандартизації професійних компетенцій фахівців. Безумовно, 
що такого роду радикальні зміни не можливі без участі головних споживачів 
освітянських послуг – підприємств, організацій та установ.

Література
1. Попов С. А. Стратегическое управление : [17-модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации», Модуль 4] / С. А. Попов. –
М. : ИНФРА-М, 2012. – 344 с.

2. Мартынов К. // Кадровый менеджмент. – 2006. – №9. – Стоит ли грейдинг 
выделки [Електронний ресурс] / Режим доступа : http://www.klerk.ru/boss/
?57505 – загол. з екрану.

3. Комісарова М. В. Плануємо потребу в персоналі / М. В. Комісарова // 
«Довідник з управління персоналом». – 2003. – №3 – С. 45–48

4. Балабанова Л. В. Управління персоналом: Навч. посібник / Л. В. Балабанова, 
О. В. Сардак. – К. : Професіонал, 2006. – 512 с.

5. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. – К. : 
КНЕУ, 2013. – 432 с.

Родіна Д. А.,
магістрант,

Київський національний університет культури і мистецтв 
Завадинська О. Ю.,

кандидат технічних наук, доцент,
Київський національний університет культури і мистецтв

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

В інноваційної діяльності готельно-ресторанний бізнес спирається на 
фундамент накопичених знань. Для підвищення рівня конкурентоспроможності 
підприємства ресторанного господарства повинні постійно вводитись інновації, 
щоб залишатись провідними у своєму ланцюгу та бути на два кроки попереду 
конкурентів.

Приступати до втілення нових ідей і створенню нових напрямків слід 
лише після пізнання і вивчення форм і методів роботи як минулого, так 
і сьогодення. Глибоке розуміння сфери діяльності дозволяє передбачати 
розвиток подій і випереджати конкурентів. На впровадження інновацій 
в готельно-ресторанному бізнесі впливає економічна ситуація в країні, 
соціальний стан населення, національне законодавство, а також міжурядові та 
міжнародні угоди. Тому мотиви і причини появи інновацій в готельно-
ресторанному бізнесі в кожній країні бувають різними. 

http://www.klerk.ru/boss/
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Питання ефективності інновацій підприємств готельно-ресторанного 
господарства в своїх працях розглядали такі автори, як Балабанов І. Т., 
Забалдіна Ю. Б., Анипін В. М., Василенко В. О., Данильченко І. В., Ільдеменов
С. В., Завлін П. Н., Ільєнкова С. Д. та ін. Дослідженням та вирішенням проблем 
підвищення ефективності ресторанних підприємств був присвячений час таких 
українських науковців і фахівців, як: О. Борисової, О. Головко, Г. Круль, М. 
Мальської, І. Мініч, Л. Нечаюк, Н. П’ятницької, О. Шаповалової, зокрема і 
науковців Київського національного університету культури і мистецтв М. 
Поплавського, В. Русавської, О. Завадинської, С. М .Неіленко, В. В Архипова 
та ін. Але безперервний прогрес виробничих, інформаційних, управлінських, 
маркетологичних та інших технологій потребує додаткових досліджень впливу 
сучасних технологій на ресторанне підприємство.

Індустрія гостинності є однією з найбільш динамічних галузей сфери 
обслуговування. Готельно-ресторанний бізнес багатоплановий, а управління 
ним – складне трудомістке завдання, що вимагає нових технологій управління. 
Управління будь-яким бізнесом сьогодні неможливе без активного вико рис-
тання інновацій в сфері інформаційних технологій, менеджменту, обумовлених 
стрімким проникненням в усі сфери життя суспільства персональних 
комп’ютерів і Інтернету.

Поняття «інноваційні технології» складається з двох слів, які мають свої 
характеристики і складають основу даного поняття. 

Інновації як результат інноваційної діяльності, з одного боку, повинні 
бути орієнтовані на краще, більш повне задоволення запитів споживачів, 
а з іншого – на отримання певного економічного ефекту у вигляді прибутку для 
підприємств, що ініціюють їх розробку і впровадження. На думку науковців 
інноваційна діяльність – це вид діяльності, пов’язаний із трансформацією 
наукових досліджень і розробок у новий чи покращений продукт, який 
запропонований на ринку, в новий чи покращений технологічний процес або 
якісно новий підхід до виробництва та надання суспільно необхідних послуг.

Узагальнення та зміни прийомів управління та організації процесів 
виробництва також впроваджуються через введення інновацій. Нові підходи до 
організаційної структури та методи прийняття управлінських рішень, системи 
стимулювання персоналу, плануються та впроваджуються таким же чином, як 
і нові виробничі технології. Нові моделі різних видів та види послуг, нові 
організаційні форми – усе це є результатом інноваційних процесів, які 
розвиваються на основі певних принципів: спочатку усвідомлюється необхідність
змін, визначається мета, розроблюється інновація, освоюється, поширюється, 
використовується і «відмирає». 

Аналіз підприємств готельно-ресторанної галузі, які успішно здійснюють 
інноваційну діяльність, показує, що спонукальним мотивом для розробки 
інновацій є бажання і прагнення керівництва вести стратегічну діяльність 
в цілому і зокрема інноваційну. Іншою основною умовою для впровадження 
інновацій є наявність ефективної системи маркетингу, що забезпечує зв’язок 
підприємства з кінцевим споживачем послуг сфери гостинності з метою 
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постійного виявлення нових явних і прихованих потреб споживачів щодо якості 
продукції та готельної чи ресторанної послуги.

Тому для готельно-ресторанних закладів необхідно обрати вірну стратегію, 
а також тактику поведінки на ринку та систематично удосконалювати 
управлінську діяльність закладу з метою підвищення його конкурентоспро-
можності шляхом здійснювання інноваційної діяльності за її основними 
напрямами. Запропоновані шляхи сприятимуть більш чіткому уявленню 
керівництва підприємств готельно-ресторанного бізнесу про його інноваційний 
потенціал та основні шляхи його підвищення.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 
ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Нові види послуг, сервісні технології, сучасні форми організації 
обслуговування є цінним інструментарієм, який може забезпечити підвищення 
рівня якості послуг підприємств готельного господарства України.

Готельне господарство має всі можливості стати одним з ефективних 
джерел надходження прибутків до державної казни, засобом забезпечення 
нових робочих місць, пожвавлення соціально-економічного розвитку країни та 
окремих її регіонів у важкі для України часи.

Готельно-ресторанний бізнес є основною складовою туристичної галузі 
нашої держави. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною 
мірою пов’язаний з рівнем матеріально-технічної бази туристичних підприємств,
розгалуженістю та різноманітністю їх мережі, якістю та обсягом послуг, 
пропонованих готельним господарством
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Прискорений розвиток туристичної галузі, прагнення підприємств до 
отримання найвищого прибутку та зростаюча платоспроможність споживачів 
послуг сприяють розширенню та урізноманітненню готельної діяльності. Поряд 
з послугами проживання й харчування пропонуються такі нові додаткові 
послуги як обслуговування ділових зустрічей, спортивні, медичні, посередницькі,
комунально-побутові та ін.

Поняття «готельна справа» застосовується не тільки для визначення 
діяльності готелів, а також охоплює діяльність кемпінгів, мотелів, туристичних 
баз, котеджів та ін. Але готель був першим типом підприємств що надавали 
послуги проживання громадянам, і саме він дав назву всій галузі.

Економічна сутність готельної діяльності полягає у тому, що вона має 
нематеріальний характер. Результатом виробничо-експлуатаційної діяльності 
готелів є не «готовий продукт», а пропозиція особливого виду послуг. При 
цьому послуги не можуть вироблятись окремо від існуючого матеріального 
продукту, тобто без експлуатації матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, 
устаткування, інвентар), яка виступає основою виробництва та реалізації 
пропонованих послуг. З урахуванням особливостей обслуговування в готельному
господарстві, де поєднуються виробництво та споживання послуг, цей процес 
визначається поняттям «надання послуг».

Рівень обслуговування у сучасному готельному господарстві зумовлений, 
головним чином, станом матеріально-технічної бази підприємства, що його 
пропонує (будівлі, споруди, інженерне й санітарно-технічне обладнання, 
електроприлади, меблі, тощо). В останні роки спостерігається процес оновлення
та урізноманітнення матеріально-технічної бази підприємств, підвищення 
фахового рівня персоналу готелів, впровадження інноваційних технологій 
тощо. Будівлі готелів обладнуються спортивними, медичними, розважальними 
та іншими приміщеннями.

Попит на готельні послуги є нерівномірним, що зумовлюється економічними,
демографічними, природо-кліматичними факторами. Дуже часто він залежить 
від сезону, днів місяця і навіть тижня. Тому готелі, мотелі, кемпінги повинні 
мати певний резерв номерного фонду, а також матеріальних і трудових 
ресурсів, щоб оперативно і ефективно реагувати на його коливання.

Постійна готовність підприємств готельного господарства до зустрічі й 
обслуговування гостей передбачає необхідність одночасної присутності 
протягом доби адміністратора, регістратора, портьє, носильників, покоївок та 
інших фахівців.

З метою підвищення рівня якості та культури обслуговування, а також 
конкурентоздатності на світовому ринку підприємства готельно-ресторанного 
бізнесу повинні пропонувати не лише високий рівень комфорту, але й широкий 
спектр додаткових послуг.

Асортимент додаткових послуг, у цій галузі постійно розширюється. 
Якщо раніше в переліку готельних підприємств нашої країни їх значилось не 
більше десяти, то нині їх вже понад шістдесят, що значно ускладнює роботу 
менеджерів цієї сфери діяльності.
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Залежно від виду та категорії готелю перелік додаткових послуг значно 
відрізняється. Готелі категорії «5 зірок» повинні надавати всі додаткові послуги 
самостійно через широку мережу власних підрозділів (перукарня, ресторан, 
кафе, бар, відділення зв’язку та банку, магазини, кіоски, бюро різних видів 
послуг тощо).

Підприємства готельно-ресторанного бізнесу високої категорії, як правило,
мають велику місткість, більш низької – малі або середні за обсягом. Саме тому 
вони мають різну чисельність управлінського персоналу. Утримання великого 
апарату управлінців економічно виправдане лише на великих підприємствах.

Підводячи підсумки, необхідно сказати, готельний ринок, як і всі інші 
ринки, функціонує на основі дії законів попиту і пропозиції. Готельна 
пропозиція – сукупність виробничих можливостей підприємств, спроможних 
надати готельний продукт. До поняття «готельна пропозиція» входить як 
матеріальна база, так і готельні послуги, товари, якісне і повне надання яких 
можливе тільки при достатньому розвитку інфраструктури відпочинку. 
Готельний ринок – економічна система взаємодії чотирьох основних елементів:

 готельного попиту;
 пропозиції готельного продукту;
 ціни;
 конкуренції.
Сучасний готельний ринок продовжує розвиватися. Саме тому вже 

сьогодні менеджменту вітчизняних готелів необхідно залучати до постійної 
практики сучасні технології, зокрема у сфері бронювання, пришвидшення 
процесів обслуговування та автоматизації процесів керування готелями. 
Сьогодні лише конкуренція змушує менеджмент у готельному господарстві 
рухатись в правильному напрямку, поступово підвищується й професіоналізм 
готельних керуючих, відбувається поетапне зростання рівня сервісу. Як і будь-
який інший ринок, готельний ринок свого часу пройшов шлях від ринку 
продавця, коли виробник вирішує, який продукт, в якій кількості виробляти і де 
продавати, до ринку покупця, коли покупець визначає, що, в якій кількості і по 
якій ціні виробляти.

Література
1. Архипов В. В. Гостинично-ресторанный сервис: Особенности культуры 

и традиций питания народов мира: Курс лекций / В. В. Архипов.– К. : Атика, 
2005. – 214 с.



77

Рябець Ю. Л.,
магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»,
Антоненко А. В.,

кандидат технічних наук, доцент,
доценткафедри готельно-ресторанного бізнесу,

ПВНЗ «Київський університет культури»

ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 
СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Світовий та український досвід діяльності суб’єктів господарювання 
в кризових умовах переконує, що інноваційні нововведення разом із вмілим 
використанням наявного потенціалу, раціональною організацією та управлінням
ним мають вирішальну роль у забезпеченні їх фінансової стабільності.

Інновації на підприємстві готельного господарства – це не лише ключ до 
забезпечення його конкурентних переваг. Це, насамперед, чинник забезпечення 
його фінансової стабільності в поточній і віддаленій перспективі в економічному
середовищі, що швидко змінюється. Для досягнення найефективнішого 
результату нововведення мають носити не локальний, а комплексно-системний 
характер, охоплюючи організацію виробництва і реалізацію готельних послуг, 
а також управління його інформаційними потоками, фінансами, кадровим 
забезпеченням, інтеграційними відносинами з контрагентами по бізнесу тощо.

Проте існуючі особливості розвитку конкретних корпорацій, потребують 
необхідності врахування їх специфіки. При цьому характер таких особливостей 
дуже різноманітний. Існують корпорації в туристичному та готельно-
ресторанному бізнесі, які в силу певних соціально-економічних, політичних, 
технологічних факторів динамічно розвиваються, а інші демонструють низькі 
темпи розвитку. Окремі транснаціональні корпорації мають розгалужену 
структуру діяльності в світі, а є такі, що представлені лише в окремому регіоні 
чи країні. Крім того, до корпорацій відносять різні з організаційно-правової 
точки зору суб’єкти підприємницької діяльності, як окремі підприємства, так 
і їх об’єднання. Враховуючи природу формування, фактори впливу, механізми 
функціонування і розвитку, галузеві особливості, тощо існує потреба у їх 
дослідженні з точки зору об’єктно-орієнтованого підходу.

Більшість розвинених країн на ринку туристичних послуг та послуг 
гостинності є взірцем того, як їх підприємства проводять інноваційну політику, 
забезпечуючи стабільний приріст продуктивності праці, обсягу виробництва та 
реалізації готельного продукту, прибутку, прискорюючи оборотність вкладеного
капіталу, освоюючи і поставляючи на ринок якісно нові види продукту та 
послуг.

Дослідження 50 найбільших інноваційних компаній світу показали такі 
основні тенденції в досягненні високих результатів: націленість на досконалість;
спроможність протягом тривалого часу проводити дослідні роботи; забезпечення
фінансової самодостатності; впровадження ідей «зеленого» бізнесу; всебічне 
врахування інтересів клієнтів. 
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Досліджуючи сучасну кон’юнктуру українського ринку, зазначимо, що 
найбільшою проблемою для цілої низки українських підприємств є складність 
упровадження нововведень насамперед з причин технологічної відсталості та 
зростаючої витратоємності господарювання. Фізична та моральна зношеність їх 
матеріально-технічної бази сягає щонайменше 60–70%. 

Також має місце демотивація працюючих – часто інноваційні нововведення
ініційовані завдяки прямим директивним вказівкам, оскільки призводять до 
скорочення персоналу в окремих структурних підрозділах готелів. Водночас, 
лише за рахунок обґрунтованого відбору та результативного просування 
інноваційних змін можуть бути забезпечені конкурентоспроможність, фінансова
стабільність та прибутковість підприємства.

Окремої уваги потребує реалізація інноваційних проектів в готельному 
бізнесі. Сьогодні на ринку готельних послуг відбувається витіснення сегменту 
«дешевих» готелів і посилення конкуренції. Зокрема, на шостій позиції серед 
інноваційних компаній всього світу знаходиться Airbnb – сервіс щодобової 
здачі житла, який діє більш ніж в 19000 містах світу. Ця компанія залучає 
кошти від венчурних інвесторів і збільшує кількість трансакцій, отримуючи 
значні доходи. «Зелений» сегмент ринку готельних послуг зайняв сільський 
зелений туризм, в межах якого пропонуються відносно недороге розміщення 
в садибах сільських мешканців, а також недорогі номери в готелях сільської 
місцевості.

Отже, господарства, що працюють у сфері готельного бізнесу, мають 
підвищити рівень інноваційності: пропонувати номери з комплементарними 
послугами, створювати ландшафтні проекти, застосовувати унікальні рішення 
з дизайну готельних площ, активно використовувати сучасні комунікаційні 
технології. Саме інноваційні рішення дозволять підприємствам готельного 
господарювання отримати фінансовий ефект та підвищити рівень фінансової 
стабільності
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННИХ ГОТЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ 
В УКРАЇНІ

Велике значення в розвитку сучасного готельного бізнесу мають так звані 
готельні ланцюги. Вони дозволяють просувати на світовий туристський ринок 
високі стандарти обслуговування, та сприяють підтримці готельного обслуго-
вування туристів. Готельні ланцюги сприяють створенню певного образу 
готельного обслуговування, значному підвищенню та поширенню рівня організації
виробництва й обслуговування туристів. У таких готельних комплексах турист 
почувається майже як удома, у знайомій і комфортній обстановці під час 
подорожі, коли перебуває в незнайомих країнах.

Практично всі готельні ланцюги світу, незалежно від їхнього рейтингу, 
зазнаючи жорсткої конкуренції, шукають будь-які можливості для збільшення 
свого потенціалу. Причому централізація управління в дрібних готельних 
ланцюгах відбувається інтенсивніше, ніж у великих. Процес укрупнення 
готельних ланцюгів ґрунтується насамперед на розвитку системи франчайзингу 
(нині приблизно 80% готелів входять у ланцюги саме на правах франчайзингу). 
До централізації менш схильні так звані управлінські компанії (cоnsоrtіa) [2].

Значний розвиток авіації призвів до того, що кількість пасажирських 
місць у літаках набагато перевищила можливість готелів, тому останнім часом 
у деяких країнах світу почали створюватися багатопрофільні концерни, що 
обслуговують майже всю сферу туризму. Так, у зв’язку з цим, авіаційні 
компанії почали активно залучатися до сфери готельного господарства. 
Наприклад, французька авіаційна компанія «Ер-Франс» заснувала власну 
готельну і туристичну корпорацію «Сотер», а американська авіакомпанія ТВА 
придбала по світу 53 готелі відомої корпорації «Hіltоn», утворивши нову 
компанію «Hіltоn Іnternatіоnal». Її підприємства розташовані в 36 країнах світу.

Така інтеграція готельних фірм з авіаційними компаніями дозволяє 
надати клієнтам різні тарифні пільги, наприклад продаж авіаквитків за 
пільговими цінами, продаж номерів у кредит та ін. У цьому плані має місце 
й інтеграція із судноплавними компаніями [1].

Якщо в центрі готельного ланцюга знаходиться управлінська фірма, то 
в Україні такі ланцюги можуть існувати на основі контракту на керування. 
Якщо в центрі готельного ланцюга знаходиться готельне підприємство, – то на 
основі договори-франшизи. В основному в нашій державі готельні ланцюги 
представлені об’єднаннями готелів, що працюють за контрактом на керування. 
Такий контракт укладається між власником конкретного готельного комплексу 
і компанією – головою готельного ланцюга, що надає послуги в області 
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керування. Нерідко та сама компанія здійснює керування великим числом 
готелів. Таким чином, утворюються ланцюги. Для прикладу, компанія Assоcіate 
Іnns, веде справи ланцюгів і готелів Sheratоn [2].

Франшизні ланцюги в Україні створюються у тому випадку, у випадку, 
якщо досить прибуткове готельне підприємство надає в розпорядження іншому 
своє ноу-хау на маркетинг, управління, організацію справ у відповідь на 
дотримання готельним комплексом визначених умов, що стосуються внутрішнього
оформлення, стандартів якості послуг та, нерідко, – плануванню номерного 
фонду. При входженні до ланцюга, відповідно до договору франшизи, 
укладеного франшизодавцями – великими готельними ланцюгами і незалежними
готельними комплексами, що вступають у ланцюг, готельним комплексам 
надається право використовувати в комерційних цілях фірмовий знак ланцюга, 
комерційну та технічну інформацію, технічну допомогу, інформаційні системи 
бронювання, право на навчання персоналу тощо. Франшизне підприємство 
сплачує в такому випадку за це обумовлену в договорі компенсацію, а готельний
комплекс зовсім необов’язково має стати власністю готельного ланцюга [3].

В Україні готельні комплекси – члени готельного ланцюга – платять 
внески до єдиного фонду, що витрачається на спільну маркетингову та 
рекламну діяльність і просування туристичного продукту на ринку. При цьому 
повністю зберігається фінансово-економічна й управлінська самостійність 
таких готельних комплексів. Наприклад, ланцюг готелів «Аккор» є найбільшим 
готельним ланцюгом у Європі і в Україні, відповідно. Він пропонує готелі 
різних класів і виступає на ринку під різними марками. Марки «Софітель», 
«Новотель», «Пульман», є готелями вищого класу, а марки «Алтеа» чи
«Меркур» відносяться до готельних комплексів середнього класу [3].

На сьогодні у науковому колі дослідників є багато думок щодо причин 
успіху готельних ланцюгів, серед яких найважливішими є: ідентичність послуг 
на різних готельних підприємствах, стабільність якості туристичного продукту, 
та доступність цін кожного готельного комплексу. Кожний тип готельного 
комплексу, що входить до певного готельного ланцюга, має свою марку.

Впровадження нових комп’ютерних технологій докорінно змінили 
способи ведення готельного бізнесу та дали можливість власникам підприємств 
розв’язати ряд проблем, а також створили багато зручностей своїм клієнтам. За 
останні десятиліття це досить сильно підвищило професіоналізм та продуктивність
готельних ланцюгів і організацій індустрії гостинності готельних комплексів. 
Цей фактор дозволяє за деякий час до запуску нового готельного комплексу 
проводити його рекламу і бронювання [3].

Відповідно, перевагою компаній, які суворо дотримуються своїх фірмових
найменувань, є те, що користувачі послуг одного готельного ланцюга чітко 
уявляють якість обслуговування і розміщення на підприємстві, що належить до 
цього ланцюга, незалежно від його місця розташування.

Окрім готельних ланцюгів, на ринку туризму у світі активно надають свої 
послуги специфічні об’єднання. Основною метою таких об’єднань є виявлення 
кращих представників готельного бізнесу. Так, з 1928 р. в плані визначення 
найкращих готелів на світовому ринку послуг працює корпорація «Ведучі 



81

готелі світу». Ця міжнародна корпорація кожного року висвітлює дані про 
кращі готельні комплекси у своєму спеціальному каталозі. Міжнародна організація
«Привілейовані готелі і курорти світу» проводить аналогічну діяльність більше 
30 років [2].

Отже, зростання кількості готельних ланцюгів, їхнє злиття між собою та 
об’єднання створюють не правильне враження про зниження різноманітності 
пропозиції для відпочинку туристів. На практиці в Україні існує дещо інша 
ситуація: поширення готельних ланцюгів не може задовольнити індивідуальні 
вимоги туристів по причині деякої знеособленості, стандартизованості обслуго-
вування тощо, що створює фундамент для розвитку малих індивідуальних 
готельних комплексів. Такі готельні комплекси в Україні роблять ставку на 
неповторність та унікальність своєї пропозиції на ринку. Їх спеціалісти-
готельєри називають прототипами готельні комплекси ХХІ ст.: готельні 
комплекси без ресторану, у яких ресторан знаходиться поряд, комфортабельні 
готельні комплекси, готелі в сільському стилі. Всі вони в більшій мірі 
пропонують послуги за середніми цінами та мають в своєму спектрі послуг все 
необхідне для роботи та відпочинку. Нами помічено, що висока унікальність 
малого готельного комплексу є основним інструментом готельної політики на 
ринку України. Найчастіше в таких готельних комплексах клієнти можуть
отримати вишукане персоніфіковане обслуговування.
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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. 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 
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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;
– 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 енергозабез-
печення, 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 
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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» (happyhour),коли гостей пригощають келихом шампанського у холі 
готелю або фірмовими стравами і напоями за зниженою наполовину ціною, 
тощо. У старій Європі існують 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 
Inte rContinenta lWillardу 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 
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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 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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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПЕРЕВАГИ ЕКОЛОГІЧНИХ 
ГОТЕЛІВ

Екологічний готель як інноваційна концепція гостинності має ряд 
особливостей, якими він відрізняється від звичайного у нашому розумінні 
готелю, зокрема: використанням у будівництві екологічно чистих матеріалів, 
внеском у збереження навколишнього середовища. Такі готелі найчастіше 
розташовуються в заповідних зонах чи національних парках, є частиною 
екологічних поселень і природних курортних комплексів, але також бувають 
і у великих містах. Екологічні готелі вважають своїм основним принципом не 
лише надання гостям комфортних умов, а й зменшення негативного впливу 
людської діяльності на природу. Наприклад, в ресторанах багатьох екологічних 
готелів подають виключно страви з натуральних продуктів, а в обробці 
й інтер’єрах використовуються природні матеріали, які піддаються переробці 
[6]. При будівництві таких готелів використовують екологічно чисті, природні 
будівельні матеріали. З фінансової точки зору створення такого готелю 
потребує більше коштів, ніж при будівництві та введенні в експлуатацію 
звичайного готелю з такою самою місткістю. Проте з кожним роком ця різниця 
зменшується. За даними міжнародної компанії «GreenKay» на початку 
становлення будівництва вартість невеличкого, але якісного екологічного 
готелю була 900 тис. євро, а на теперішній час враховуючи коливання курсу 
валюти вартість будівництва екологічного готелю ближче до вищого класу 
складає 675 тис. євро. В перспективі часу після настання терміну окупності 
постійні та зміні операційні витрати за кожен наступний рік експлуатації 
витрати будуть зменшуватися на 5–8 % [9, с. 89–95]. 

Однак існують перешкоди для масштабного будівництва. Основною 
перешкодою для збільшення готельних закладів екологічного спрямування 
є фінансова сторона, яка потребує значних інвестицій. Деякі експерти 
попереджають: кошторис будівництва екологічного готелю може відрізнятися 
від стандартного мінімум удвічі за даними французької компанії «FEE» [11].

У країнах Західної Європи створені спеціальні фонди, які або надають 
кредит під дуже низькі відсотки для будівництва екологічного готелю, або 
дарують частину обладнання для її роботи. В Україні такої практики немає. 
Тому всі ці витрати неминуче позначаються на вартості проживання: прайси 
в екологічних готелях як мінімум на 30% вищі, порівняно з іншими готе-
лями [4].

У зв’язку з прийнятим у 2011 р. Законом України «Про основні засади 
державної екологічної політики України на період до 2020 року», який визначає 
політичний курс України на екологізацію усіх сфер економіки, таким іннова-
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ційним напрямом розвитку може стати створення та введення екологічного 
менеджменту в готельному господарстві.

Щоб краще зрозуміти «екологічну привабливість» екологічних готелів, 
слід зазначити, що звичайні готелі є дуже витратними і використовують велику 
кількість ресурсів. Так, один номер за ніч використовує 130 МДж енергії, 
розкішний готель на 100 місць за два місяця використовує більше води, чим 
потрібно 100 міським сім’ям протягом двох років. В середньому готель 
виробляє більше 1 кг відходів на одного відвідувача за день. Тому доцільним 
є створення екологічних готелів та впровадження екологічних технології 
в готельну сферу України [2,с. 239–240].

Розглядаючи для порівняння закордонну практику варто відзначити такий 
факт у п’ятизірковому готелі «Емірат Палас» в Абу-Дабі (АОЕ) повністю 
реалізована природоохоронна система, завдяки чому зменшилося споживання 
енергії на 2,1 млн кВт/год. і споживання газу на 111,500 л. До технологічних 
інновацій в цьому готелі належить винайдення світлодіодних ламп на додаток 
до метало-галогенідних – це значно збільшує термін їх експлуатації, скорочуючи
витрати на обслуговування [3, с. 82].

В готелі «Аррарат Парк Хайятт» відбувається оптимізація роботи системи 
вентиляції, кондиціонування, кухонного обладнання і обладнання пральні, що, 
в свою чергу, дало можливість скоротити споживання на 18 % електроенергії та 
на 9 % теплової електроенергії за 5 місяців в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року [8].

На державному рівні Україна протягом останніх 20-ти років відстає від 
провідних європейських країн за розміром підтримки наукових досліджень та 
інноваційного розвитку. Упродовж останніх років лише незначна частина 
підприємств сфери послуг України здійснювала інновації. Пріоритетним 
джерелом інвестування інновацій залишаються власні кошти підприємств та 
отримані кредити. Діюча система оподаткування не стимулює довгострокові 
накопичення підприємств, що дозволило б останнім реалізувати інноваційні 
проекти. 

Спостерігаючи за сучасним станом готельного господарства України 
можна сформулювати висновок, що у даний час наявна серйозна проблема 
невідповідності більшості українських готелів сучасному світовому рівню 
комфорту і сервісу. Застаріла матеріально-технічна база готельного господарства,
нестабільність політичної ситуації, недоліки законодавства у сфері інвестування
та підприємництва, невідповідність податкової та бухгалтерської систем 
міжнародним стандартам породжує великі перешкоди на шляху розвитку 
готельної індустрії [1, с. 3–7].

Екологічний напрям розвитку для України є новим і лише набирає 
обертів. Протягом останнього року відкрилося близько десяти нових 
екологічних готелів. Найбільше їх у Західній Україні, Черкаській і Полтавській 
областях. Україна поступово крокує на шляху адаптації системи технічного 
регулювання до вимог ЄС, де державні обов’язкові вимоги поєднуються 
з добровільними сертифікаційними системами, що відповідають єдиними 
уніфікованим вимогам міжнародних та європейських стандартів
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Слід зазначити, що, незважаючи на незначні масштаби інноваційної 
діяльності, її позитивний вплив на економічні показники роботи підприємств 
сфери послуг є очевидним. Більшість підприємств, які впроваджували 
інновації, одержали приріст продукції, підвищили її конкурентоздатність, 
розширили ринки збуту. Досвід показує, що у кризовому періоді інновації 
стають важливим фактором економічної стабілізації, а при продуктивному їх 
використанні – і одним із факторів економічного зростання.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО 
УПРАВЛІННЯ В ПОДАЛЬШОМУ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО 

ТУРИЗМУ В КАРПАТАХ
При дослідженні ролі та місця органів державного та місцевого 

управління в подальшому розвитку гірськолижного туризму в Карпатах, слід 
відзначити, що напрями освоєння та розвитку туристичних ресурсів України 
в сфері гірськолижного туризму визначаються органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування у відповідності із програмами розвитку 
туризму в Україні. Відзначимо, що туристичними ресурсами України в сфері 
гірського туризму є унікальні природні, соціально-побутові, культурологічно-
етнографічні, історичні та інші особливості гірських територій в Україні та 
пропоновані, або такі, які можуть пропонуватися, туристичні пропозиції 
суб’єктів туристичної діяльності, якими провадиться робота в цій сфері на 
основі використання об’єктів, які перебувають в державній, комунальній чи 
приватній власності.

Місцевими органами державної виконавчої влади в галузі туризму 
розробляються і організовуються заходи щодо виконання регіональних програм 
забезпечення захисту та безпеки туристів, особливо в місцях високої туристичної
активності. Суб’єктами туристичної діяльності розробляються конкретні заходи 
для забезпечення безпеки туристів, екскурсантів, що приймають участь 
в туристичних подорожах, походах, змаганнях, запобігання виникненню 
травматизму та нещасним випадкам і при цьому несуть відповідальність за їх 
виконання. До переліку основних способів та цілей в сфері державного 
регулювання в галузі туризму належать такі питання, як безпеки туризму, 
захисту прав та законних інтересів туристів, інших суб’єктів туристичної 
діяльності та їх об’єднань, права та законних інтересів власників або 
користувачів ділянок землі, будівель та споруд.

Безпека туристів, які перебувають на території України гарантується на 
державному рівні. Державне агентство України з туризму та курортів 
(Держтуризмкурорт України) - центральний орган виконавчої влади, який 
забезпечував реалізацію напрямків державної політики в сфері туризму та 
курортів до 2015 p., був утворений 6 квітня 2011 р. у відповідності до п. 1 Указу 
Президента України №370 «Питання оптимізації системи центральних органів 
виконавчої влади». Діяльність агентства спрямовувалась Кабінетом Міністрів 
України через Міністра інфраструктури України. Агентство було ліквідовано 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р: №44, та 
остаточно ліквідоване в січні 2015 р. На сьогоднішній день функції 
центрального органу виконавчої влади, яким забезпечується реалізація 
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політики держави в сфері туризму виконує Управління (Департамент) туризму 
та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 
(Мінекономрозвитку). У цілому Департамент туризму та курортів є самостійним
підрозділом апарату Мінекономрозвитку. Головною метою діяльності Депар-
таменті виступає забезпечення формування та реалізації напрямків державної 
політики в сфері туризму та курортів (окрім реалізації заходів щодо державного 
нагляду в сфері туризму та контролю).

Міністерство культури і туризму України (MKT) – це колишнє 
міністерство в Україні, яке існувало із 16 травня 2005 р. до 9 грудня 2010 р. та 
було реорганізоване в Міністерство культури України. Міністерство культури 
і туризму України з 16 травня 2005 р. до 9 грудня 2010 р. було головним 
органом в системі функціонування центральних органів виконавчої влади для 
проведення роботи з метою забезпечення проведення заходів державної 
політики в сфері культури, туризму. Міністерство культури України було 
утворено 9 грудня 2010 р. шляхом проведення реорганізації, положення про 
Міністерство культури України було затверджене указом Президента України.

Основними завданнями Міністерства культури України в сфері туризму є:
– прийняття участі в формуванні та забезпеченні реалізації державної 

політики у сфері туризму, діяльності курортів;
– прийнятті участі в формуванні та реалізації державної політики в сфері 

захисту суспільної моралі;
– проведення роботи із сприяння створенню умов з метою задоволення 

національно-культурних потреб громадян України та громадян, що проживають 
за межами України, збереженню та популяризації культурних надбань 
українського народу.

Федерація лижного спорту України. Федерація лижного спорту України 
(ФЛСФУ) – це національна федерація лижного спорту України, всеукраїнське 
громадське об’єднання, яке покликане популяризувати та сприяти розвитку 
лижних видів спорту та гірськолижного туризму на професійному рівні, 
реалізовувати проекти в сфері лижного спорту та гірськолижного туризму.

Федерація сноуборду України. Федерація сноуборду України була створена
сноубордистами для сноубордистів, для того, щоб розвивати сноубординг і при 
цьому у людей була можливість від імені Федерації створювати та реалізовувати
проекти, звертатися за допомогою до потенційних спонсорів і до органів 
державного управління.

Туристично-інформаційними центрами надається інформація про регіон, 
викладаються географічні карти регіону, туристичних маршрутів; викладається 
інформація про природні ресурси регіону; викладається інформація про історію 
регіону; культура, звичаї та традиції регіону; подається інформація про 
транспортне сполучення з регіоном на місцевості; викладено список закладів 
харчування; викладено список приватних сільських садиб; розглядаються види 
туризму та їх особливості (гірськолижний туризм, піший та велосипедний 
туризм, водний туризм, сільський туризм, пізнавальний та екскурсійний 
туризм); висвітлюється інформація про унікальні туристичні об’єкти; представлено
корисну інформацію для туристів регіону.
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Туристично-інформаційні центри регіону можуть на регіональному рівні 
розробляти та впроваджувати проекти щодо розвитку різних видів туризму. 
Основні туристично-інформаційні центри розвитку туризму в Карпатському 
регіоні:

Богородчанський туристично-інформаційний центр (розміщення центру: 
вул. Шевченка 65, смт. Богородчани);

Екотуристичний візит-центр (розміщення центру: вул. В. Стуса 6, 
м. Яремче);

‘Калуський туристично-інформаційний центр (розміщення центру: 
вул. Грушевського 25, м. Калуш);

Карпатський центр розвитку туризму (розміщення центру: вул. Дніс-
тровська 26, м. Івано-Франківськ);

Косівський інформаційно-туристичний центр "Гуцулія" (розміщення 
центру: вул. Незалежності 55, м. Косів);

Надвірнянський туристично-інформаційний центр (розміщення центру: 
майдан Шевченка 29, м. Надвірна);

Регіональний туристично-інформаційний центр (розміщення: вул. Галиць-
ка 41, м. Івано-Франківськ);

Рожнятівський туристично-інформаційний центр (розміщення центру: 
вул. Січових Стрільців 12, с-ще Рожнятів);

Туристично-інформаційний центр «Бойківщина» (розміщення центру: 
вул. Грушевського 18, м. Долина);

Туристично-інформаційний центр «Верховина» (розміщення центру: вул. 
Рибчука 7, смт. Верховина);

Туристично-інформаційний центр «Дністровський каньйон» (розміщення 
центру: вул. Володимира Великого 7, м. Городенка);

Туристично-інформаційний центр «Перлина покуття» (розміщення 
центру: вул. Грушевського 2, м. Тлумач);

Туристично-інформаційний центр (розміщення центру: вул. Незалежності,
с. Татарів);

Яремчанський туристично-інформаційний центр (розміщення центру: 
вул. Свободи 266, м. Яремче).
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 
ГОТЕЛІВ

Сучасні підприємства готельного бізнесу надають споживачам не тільки 
послуги з проживання і харчування, а й найширший спектр інших соціокуль-
турних послуг: транспорт, зв’язок, розваги, екскурсії, медичні, спортивні, 
салони краси тощо. Фактично, підприємства готельного бізнесу в структурі 
індустрії туризму і рекреації виконують ключові функції, оскільки формують 
і пропонують споживачам комплексний готельний продукт, у створенні 
і просуванні якого беруть участь усі сектори й елементи індустрії туризму 
і гостинності.

У своєму звіті «GlobalSpaSummit» зазначає, що у найбільш розвинутих 
країнах світу налічується близько 289 млн чоловік – активних споживачів spa-
послуг. Зі свого боку Міжнародна spaасоціація (ISPA) опублікувала результати 
оцінки потенційних рекреантів «GlobalConsumerStudy», що мешкають у 11 
країнах світу.

Асортимент пропонованих wellness-послуг дуже широкий і застосовуються
вони в різних країнах по-різному. Так, в Америці філософію wellness вико рис-
товують, головним чином, у сферах фізичної культури та косметології. В Азії, 
паралельно зі східними культурами руху, найбільш помітно розвивається 
сектор wellness, що займається красою та доглядом за тілом. В Європі 
концепція wellness відіграє найбільш помітну роль в туризмі тих країн, де 
є численні термальні джерела та купальні курорти.

Нині в нашій країні wellnessрозвивається все стрімкіше. Крім спортивних 
клубів, салонів краси, SPA-салонів або фітнес-залів все частіше з’являються 
wellness-студії і wellness-центри. Не помічати wellnessстає неможливо, тому 
готельєри не залишають без уваги цю тенденцію і все частіше збільшують 
комплекс послуг для гостей готельного підприємства не тільки за допомогою 
розширення додаткових послуг та розваг, але і за рахунок включання послуг 
загальнооздоровчого комплексу. Мова йде про симбіоз готельного бізнесу та 
індустрії краси і здоров’я, результатом якого є wellness-готелі та готелі 
з wellness-центрами.

В Європі гості висококласних wellness-готелів мають можливість обирати 
між сучасними та найдавнішими методиками оздоровлення, класичними 
і нетрадиційними рецептами медицини, їм пропонують індивідуально складену 
програму фізичних тренувань і, звичайно ж, повний комплекс послуг догляду за 
тілом. Відвідувачів цих готельних підприємствах залучають до занять йогою, 
пиття трав’яних чаїв, гартування і активного відпочинку на природі. У них 
з’являється шанс дізнатися про себе багато нового, відвідавши індивідуальні 
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консультації спортивного тренера, лікаря-фізіотерапевта, косметолога, фахівців 
в галузі wellness- послуг. Крім того, wellness-готелі дарують рідкісне відчуття 
повного відриву від дійсності.

В межах даних закладів, разом з проведенням певних wellness- програм, 
розвиваються такі напрямки оздоровчого туризму як таласо-, вино-, арома-, 
бальнео-, фанго-, апі-, гало-, стоун-, озоно-, рефлексо-, кріо-, магніто-, електро, 
кольоро-, кінезіо-, світло- та музикотерапії. Також, окрім фізичного навантаження
та відновлювальних процедур (іонофорез, лімфодренаж, парафінолікування, 
безліч різновидів масажу тощо) в межах wellness-програм підприємствами 
гостинності передбачаються раціональне харчування та збалансована дієта, які 
представленні різноманітними стравами вегетаріанської, wellness та фітнес-
кухні.

Кліматичні ресурси нашої країни з погляду їх рекреаційного використання
належать до найкращих, адже клімат в нас переважно помірно континентальний,
лише на півдні Криму має ознаки субтропічного, що є позитивним для життя 
в стилі wellness.

Ландшафтні рекреаційні ресурси України теж доволі багаті та різноманітні,
тому ландшафтотерапія – оздоровлення дією природної краси, шуму лісу, моря –
є доволі перспективним напрямком розвитку українських курортів. Таким 
чином, наша держава має всі природні передумови для розвитку wellness-
індустрії. Аналіз нинішнього стану української індустрії оздоровлення показав, 
що в нашій країні звично виділяють два основних географічних wellness-центри –
Крим та Карпати.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ГОТЕЛІВ В 
УКРАЇНІ

Сфера готельних послуг в даний час є однією з найбільш динамічно 
розвиваючих ланок економіки, яка формує значну частину доходів, і виконує 
ключові функції в розвитку сфери послуг та інших видів діяльності. Готельний 
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бізнес, за умови його збалансованого розвитку, несе в собі величезний 
потенціал розвитку для української економіки в цілому і для окремих регіонів 
країни, пов’язаних з обслуговуванням великого туристичного потоку.

Сучасна ситуація, що склалася в економіці України, призвела до зміни 
показників роботи підприємств готельного господарства, оскільки рівень 
економічної активності визначає інтенсивність поїздок, впливає на обсяги 
наявних доходів і здатність здійснювати туристичні та ділові поїздки. 

На жаль, офіційні статистичні дані останніх років демонструють зменшення
внутрішніх туристів. Для характеристики загального стану туристичної ситуації,
розглянемо динаміку туристичних потоків за період з 2011-2016 років (табл.1). 
Інформацію взято з сайту Головного управління статистики України [1].

Таблиця 1 
Туристичні потоки до України за 2011-2016 рр.

Роки
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість туристів, 
обслугованих 
суб’єктами 
туристичної 
діяльності України –
усього

2199977 3000696 3454316 2425089 2019576 2549606

Із загальної кількості туристів:
- Іноземні 
туристи

234271 270064 232311 17070 15159 35071

- Туристи-
громадяни України, 
які виїжджали за 
кордон

1250068 1956662 2519390 2085273 1647390 2060974

- Внутрішні 
туристи

715638 773970 702615 322746 357027 45561

З таблиці 1 бачимо, що протягом 2011–2016 рр. Україну відвідало 15,64 
млн. громадян, переважно це внутрішні туристи та гості з Ізраїлю, Білорусі, 
Польщі, Туреччини, Німеччини та США. У 2011 р. до країни прибуло – 2,19 
млн. осіб, у 2012 р. – 3 млн. осіб (за рахунок проведення Євро-2012), у 2013 
році кількість туристів збільшилась у порівнянні з попереднім роком 
і становила 3,4 млн. осіб, проте починаючи з 2014 р. через воєнні дії та складну 
політичну ситуацію туристичний потік зменшився до 2,4 млн. осіб. Ситуація 
почала покращуватись у 2016 р., кількість туристів збільшилась та становила 
2,5 млн. осіб. При цьому, частка ділових туристів, які відвідують Україну 
становить близько 15% від загальної кількості приїжджих. Із зростанням 
туристичних потоків в столиці ділових туристів паралельно зростає потреба 
у збільшенні кількості засобів розміщення ділового призначення [6].

За національним стандартом ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні. 
Засоби розміщення. Терміни та визначення» в Україні існують п’ятнадцять 
типів готелів, однак термін «бізнес-готель» серед них відсутній. Проте у пов-
сякденному житті він застосовується постійно. Разом із тим, за ДСТУ 
4527:2006 як готелі ділового призначення можуть бути ідентифіковані: 
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− готельно-офісний центр – готель, частина приміщень якого не 
є номерним фондом, а спеціально обладнана і використовувана як офіси; 

− готель-резиденція – готель-люкс закритого типу, призначений для 
обслуговування державних посадових осіб; 

− конгрес-готель – готель, який має умови для організації та провадження 
конгрес-заходів, найпоширенішими з яких є з’їзди, наради, симпозіуми, 
виставки, конференції, семінари, ділові зустрічі, переговори; 

− конгрес-центр – заклад (тобто не готель), який спеціалізується на 
організовуванні та проведенні конгрес-заходів, надає готельні послуги лише 
учасникам конгрес-заходів [2].

До готелів ділового призначення висуваються такі вимоги: 
− розташування біля адміністративних, суспільних та інших центрів 

ділової активності міст без обов’язкової наявності зелених територій навколо 
готелю; 

− переважання у номерному фонді одномісних номерів (40-50% від 
загальної кількості); 

− обов’язкова організація у номері робочої зони (наявність письмового 
столу, робочого крісла, настільного освітлення, письмового приладдя та засобів 
оргтехніки); 

− максимальна ізоляція номерів від зовнішнього середовища з метою 
забезпечення умов для зосередженої роботи; 

− наявність приміщень для проведення нарад, переговорів, семінарів, 
а також бізнес-центра, оснащеного усіма сучасними технічними засобами;

− обов’язковість парковок для автотранспорту та пунктів з оренди 
автомобілів; 

− організація розвинутої мережі додаткового обслуговування – об’єктів, 
які пропонують спортивно-оздоровчі, торговельні, розважальні послуги, 
а також послуги по догляду за зовнішністю тощо [4].

За експертними оцінками, 92% представників індустрії ділового туризму 
впевнені, що сучасний бізнес-готель не мислимий без високошвидкісного 
інтернету, бажано бездротового, причому доступ до нього повинен бути 
відкритий в усіх загальнодоступних місцях – ресторані, холі, лобі і навіть 
в коридорі. Серед необхідних послуг були перераховані також: наявність 
кондиціонера (77%), банкомату в готелі або у безпосередній близькості від 
нього (73%), можливість здійснити оплату кредитною картою (62%), наявність 
сейфа (54%), фена (50%), бізнес-центру (50%), служби замовлення і доставки 
їжі в номер (50%), а також додаткових електричних розеток, що дозволяють 
одночасно заряджати ноутбук, смартфон та інші пристрої (38%) [7].

На основі даних порталу Conference-service [3], можна стверджувати, що 
зараз в Україні налічується щонайменше 603 готелі, які надають послуги 
діловим туристам. Однак, поширення готелів ділового призначення по 
території України відбувається вкрай нерівномірно. 

Більшість бізнес-готелів зосереджено в центрах ділової активності –
Київській (101 од.), Львівській (82 од.), Івано-Франківській (72 од.) та Одеській 
(54 од.) областях.
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Проте, незважаючи на достатньо велику кількість засобів розміщення, які 
надають ділові послуги, існує ряд проблем, які гальмують розвиток та 
функціонування бізнес-готелів в Україні. Головною перешкодою є відсутність 
належного рівня обслуговування у готельному господарстві, адже бізнес-готель 
має об’єднувати в єдиний комплекс конгрес-центр, центр дозвілля та спорту, 
підприємства сфери послуг і торгівлі. 

Висококваліфіковані працівники готелю є його основною рушійною 
силою, адже відповідний рівень обслуговування та організація ділових заходів 
є одним з найважливіших показників атракції бізнес туристів. 

Значним недоліком у розвитку засобів розміщення ділового призначення 
є відсутність стандартів і технічних регламентів, гармонізованих з європейськими,
що істотно знижує кількість іноземних туристів [5].

Таким чином, резюмуючи вище сказане, зазначимо, що збільшення 
попиту на бізнес-послуги у готелях вказують на доцільність розвитку та 
будівництва готелів ділового призначення в Україні. Найпривабливішими 
регіонами для подальшого розвитку ділового туризму, розбудови сучасних 
бізнес-готелів є найбільші міста України: Київ, Одеса, Харків та Львів. Для 
розвитку готелів ділового призначення необхідно:

 оптимізувати державну туристичну політику; 
 розвинути туристичну інфраструктуру у мережі міжнародних 

транспортних коридорів; 
 підвищити якість надання вітчизняних туристичних послуг до 

європейського рівня; 
 удосконалити старі туристичні маршрути і розробити на їх основі нові;
 впровадити інновації у туризмі та закладах готельного господарства;
 формувати позитивний туристичний імідж держави.
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Одним з найважливіших чинників економічного та соціально-культурного
розвитку регіонів України, являється гостинність. 

Туристичний бізнес, що є складним багатофункціональним видом діяльності,
соціальним за своєю суттю, повинен стати вагомим фактором економічного 
зростання регіону та покращення матеріального добробуту населення, сприяти 
розвитку підприємництва в даному сегменті, додатковим надходженням до 
місцевого бюджету, виступати джерелом створення нових робочих місць, 
а також створювати сприятливий туристичний імідж регіону.

Однак функціонування і розвиток туристичного бізнесу, як найбільш 
прибуткової галузі сфери послуг, стримується на сьогоднішній день багатьма 
факторами, основними з яких є: відсутність належного рівня сервісу та низька 
якість послуг, обмеженість інвестиційної активності, недостатня професійна 
підготовка персоналу, недостатня державна підтримка галузі, відсутність 
реальної стратегії розвитку туристичної галузі на перспективу та ряд інших.

Вищенаведене потребує поглибленого моніторингу, наукового обґрун-
тування результатів дослідження та комплексного розгляду.

Гостинність включає сектор розміщення та продовольчий сектор. 
Гостинність це філософія поведінки, але сервіс це вже гостинність за 
винагороду. Індустрія гостинності складається з таких видів обслуговування, 
які спираються на принципи гостинності, що характеризуються щедрістю та 
дружелюбністю до гостей. Також до індустрії гостинності можна віднести: 
готельне господарство, ресторанний бізнес, транспортні підприємства а також 
соціально-культурні заклади.

Для України індустрія гостинності є візитною карточкою та показником 
розвитку. Серед інших країн світу Україна славиться як гостинна нація. Для 
українців гість завжди був на першому місті, якому пропонувалося завжди все 
тільки найкраще. Тому опираючись від цих традицій можна зрозуміти, що 
індустрія гостинності повинна бути на першому місці.

Проаналізувавши стан даної індустрії, було встановлено, що лише 18% 
закладів готельного та ресторанного бізнесу відповідають вимогам міжнародних
стандартів. 

http://magaz.su/otel-dlya-biznesachto-
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Дану проблему можна вирішити шляхом створення готельних союзів, 
створення одних стандартів обслуговування та чіткий контроль над їх 
дотриманням. Актуальною проблемою тут виступає підготовка кадрів та 
кадрового менеджменту. Лише 15–20 % мають вищу освіту у даній галузі. 
Якщо вирішити ці дві найголовніші проблеми, можна вийти на новий рівень 
обслуговування. Якість та рівень гостинності повинен привертати увагу та 
викликати у відвідувачів бажання повернутись.

Отже, завдяки вигідному розташуванню та клімату, Україна має чудові 
можливості стати одним із найбільших туристичних центрів Європи. Сучасний 
стан готельного господарства знаходиться у перехідній стадії розвитку. Зроблені
значні кроки щодо розвитку туризму та готельного господарства в Україні, 
зокрема: створена Державна туристична адміністрація, Асоціація готельних 
об’єднань України для захисту та підтримки готелів та готельної справи 
в Україні, Асоціація малих готелів Україні, прийняті Державна програма та 
низка законодавчих актів щодо розвитку туризму в Україні, проведено ряд 
міжнародних туристичним таготельних виставок.

На якісне обслуговування в готелі впливають такі чинники. Перш за все, 
стан матеріально-технічної бази, а саме: зручне планування і якісне оформлення
приміщень готелю, оснащення його громадських приміщень і житлових номерів
комфортабельними меблями і устаткуванням, повні комплекти високоякісної 
білизни, сучасне високопродуктивне кухонне устаткування, зручне ліфтове 
господарство тощо. Наступний чинник – прогресивна технологія обслуговування. 
Вона передбачає порядок і способи прибирання громадських приміщень 
і житлових номерів; реєстрацію і розрахунок з відвідувачами; рецептуру 
приготування страв і напоїв в ресторанах і барах; форми обслуговування 
в торгових залах тощо.

Високий професіоналізм і компетентність обслуговуючого персоналу, 
його вміння і готовність чітко, швидко і культурно обслугувати гостя – ці 
фактори дозволять розкрити потенціал розвитку туристичного бізнесу.

Найважливішим чинником в сучасних готелях є управління якістю 
обслуговування, що передбачає розробку і впровадження стандартів якісного 
обслуговування, навчання персоналу, контроль, корегування, вдосконалення 
обслуговування на всіх ділянках діяльності готелю.

Індустріальний характер гостинності сприяє ефективності розвитку еко-
номіки, адже внаслідок збільшення популярності господарства зростає бюджет, 
зі збільшенням бюджету збільшується зайнятість населення, з’являються нові 
робочі місця, підвищується рівень життя місцевого населення, одержують 
новий імпульс для розвитку народні промисли.

Народні промисли посідають дуже важливе місце в формуванні 
гостинності, вони передають весь колорит та культуру України.

Покращивши якість обслуговування та створення певної інфраструктури 
обслуговування, можна розвинути кожен регіон України. Культура регіонів 
завжди відрізнялася, а саме це і привертає увагу туристів. Україна має цікаву та 
славну історію, найдивовижніші традиції та звичаї, які не залишать байдужим 
нікого, адже наші предки плекали їх з давніх давен.



99

Туризм займай провідне місце в економіці. Тому створивши такі маленькі 
культурні центри з високим рівнем обслуговування можна значно покращити 
економічне та соціокультурне становище країни.

Туристичний бізнес є рентабельним видом підприємницької діяльності та 
сприяє розвитку економіки, оскільки формує обсяг робіт для різних галузей 
народного господарства, підвищує імідж України як туристичної держави.
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ 
ПОСЛУГ

Використання закордонного досвіду функціонування підприємств готельного
господарства є одним із шляхів підвищення ефективності діяльності готельних 
підприємств України. Саме тому підняті в статті проблеми є дуже актуальними 
в сучасних умовах господарювання. 

Проведений аналіз закордонного ринку готельних послуг дав можливість 
виявити основні тенденції, що характеризують індустрію гостинності. Крім 
того, в статті детально розглянуто організацію роботи готелю Holiday Inn 
Brussels Airport, передовий досвід якого може бути використаний в діяльності 
підприємств готельного господарства України. 

Перехід України до нових методів господарювання дещо загальмував 
розвиток майже усіх галузей народного господарства країни, в тому числі 
і підприємств готельного господарства та туризму 3 метою вирішення проблем, 
які виникли в результаті такого переходу, на наш погляд, слід вивчити 
закордонний досвід діяльності підприємств готельного господарства і по 
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можливості врахувати його при розробці рекомендацій щодо покращення 
результатів діяльності готелів на Україні. 

Сучасний світовий ринок готельного бізнесу представлений в переважній 
більшості готельними ланцюгами, такими як: Hilton, Sheraton, Holiday Inns, 
Radisson, Marriott, Group Accor та інші. Tаке об’єднання дало змогу досягти 
значних переваг, а саме: забезпечити конкурентноспроможність на ринку 
туристичних послуг за рахунок високої якості обслуговування, яка підтримується
належним станом основних фондів (рівень проектування і розміщення споруди, 
оформлення інтер’єрів, сучасне обладнання), кваліфікацією персоналу, безпекою
клієнтів та майна. Практично всі готельні ланцюги мають особистий стандарт 
обладнання готелів, технології обслуговування, автоматизовані системи управ-
ління. 

Так, компанія Marriott Hotels базується на системі IBM 173 RISC System/ 
600, яка охоплює 250 готелів розташованих в різних країнах світу. При 
створенні мережі компанія намагалась інтегрувати в одній базі даних всі 
актуальні питання: збут, постачання, кадри, бухгалтерію та адміністрацію. 
Компанія Holiday Inn Worldwide, що об’єднує 600 готелів, витратила біля 60 
млн. доларів на інсталяцію автоматизованої системи управління у всіх своїх 
відділках. В цю суму входять витрати на встановлення та обслуговування 
системи ENCORE PMS, розповсюдження на неї системи Holiday Inn Reservation 
Optimization (HIRO) та безкоштовне користування працівниками для роботи та 
навчання. Такий підхід до справи сприяє оптимізації прибутку та максимізації 
зручностей для клієнтів. Двусторонній інтерфейс з Holidex (The Holiday 
Corporation’s Reservation System) значно спрощує роботу адміністратора. Фірма 
Hotel Industry Switch Company налагодила зв’язок між централізованими 
системами резервування готельної індустрії та авіакомпанією і надає 
транспортній компанії доступ до бази даних готелю. Разом з програмою Anasail 
система була інстальована в компанії Hospitality Franchise Systems, до якої 
входять Days Inn, Ramada, Howard Johnson. Крім того програму придбали 
компанії Travelodge, Promus та Choice Hotels. Готельні ланцюги дуже часто 
використовують для власних потреб системи резервування розроблені авіаком-
паніями такі як Sabre (American Airlines) та Apollo (United Airlines, USAir, Air 
Canada та ланка європейських авіаліній). 

Автоматизація системи управління готельними ланцюгами дозволяє 
зменшити витрати на резервування, маркетингові дослідження, рекламу, 
підготовку кадрів, а також перерозподілити туристський потік у часі та 
просторі з максимально можливим зиском.

Готельний ланцюг – це форма об’єднання готельних підприємств, яка 
здійснюється на основі різних видів і форм власності: належність готелів 
одному власнику; франчайзинг – означає підключення до готельного ланцюга 
готелів, які належать іншим власникам, при цьому договір визначає взаємні 
зобов’язання між ними. Більш потужна спеціалізована мережа з ім’ям забезпечує
функціональну завантаженість готелів – партнерів, знижуючи собівартість 
послуг за рахунок централізованої системи бронювання, витрат на підготовку 
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кадрів, а договірний партнер, користуючись торговою маркою, підтримує стан-
дарти якості послуг. 

Франчайзинг почав використовуватись в готельній індустрії в 1907 р., 
коли Ritz Development Company придбала у Нью-йоркській фірмі право називатися
Ritz-Carlton. Найбільшими компаніями, що займаються франчайзингом 
в готельній індустрії вважаються: Hospitality Franchise System в Персильванії 
(штат Нью-Джерсі) – 3413 готелів; Choice Hotels International дочірня компанія 
Блекстоунської групи (Нью-Йорк) – 2487 готелів; Holiday Inn Worldwide.

Договір оренди. Аналогічний за суттю франшизному, але власник 
зберігає за собою особисту назву готелю і після закінчення строку проходить 
атестацію на право відновлення оренди. Оренда може бути оперативною 
і являти собою оплату відсотка з прибутку, або реальною рентою з фіксованою 
оплатою. Оренда стала популярною у 50-ті та 60-ті рр., цим методом 
господарювання в готельній індустрії користуються і зараз, але значно рідше. 
Міжнародна експансія американських готелів почалась з оренди компанією 
Hilton одного з готелів в Сан-Хуані (Пуерто-Ріко). Уряд Пуерто-Ріко надав 
Hotel Carib в оренду Hilton на пільгових умовах: за дві третини від прибутку 
плюс оплата маркетингових витрат з метою прискорення розвитку національного
туризму, оскільки назва відомої фірми з солідним досвідом роботи в галузі на 
фасаді одного з готелів столиці завжди створює сприятливі умови для розвитку 
індустрії;

Синдиціювання. Одна з популярних форм фінансування готелів, приток 
в галузь капіталів інвесторів, передбачає об’єднання великої власності 
з великими інвестиціями та розподіл ризику між всіма учасниками синдикату;

Партнерство. Компанія Travelodge (на даному етапі це частина компанії 
Forte Hotels and Motels) розпочала та розширила досвід використання 
партнерства в готельному бізнесі. Згідно, цьому подружжя, яке бажало ввійти 
в мотельний бізнес, внесло суму, яка становила половину вартості готелю. При 
цьому, подружжя отримувало заробітну платню, займаючи посаду менеджера, 
а доходи від операцій підприємства, ділилися порівну між ними та компанією. 
Партнерство – це цікавий спосіб розвитку фінансування підприємства;

Управління по контракту. Договір про управління передбачає передачу 
власником готелю повноважень управління своїм підприємством на основі 
рекомендацій, маркетингових та інших послуг готельного ланцюга менеджеру –
фізичній або юридичній особі (власне готельному ланцюгу або представнику 
його персоналу) з обов’язковою сплатою мінімального внеску. Сутність контракту
на управління полягає в тому, що власник підприємства не завжди має 
достатньо досвіду та кваліфікації для управління готелем, тому він охоче 
заключає договір з спеціалізованою компанією для передачі права управління 
майном. Контракт передбачає управління власністю на строк п’ять, десять або 
двадцять років.

У результаті аналізу сучасного закордонного ринку готельного бізнесу 
необхідно відмітити основні тенденції, що характеризують індустрію 
гостинності – це, в першу чергу, вертикальна та горизонтальна інтеграція. 
Стосовно вертикальної інтеграції (в межах однієї галузі) слід відмітити, що 
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вона з’явилась в готельному бізнесі порівняно недавно, оскільки компанії 
зрозуміли, що потреби клієнтів зовсім не однообразні, а навпаки можуть значно 
відрізнятися у відношенні ціни, кількості послуг, які надаються та рівнем 
комфортності. На сучасному етапі майже всі готельні корпорації мають 
власність на кожному із сегментів ринку: у фешенебельному, першокласному 
та економічному. Так, в 1989 році гонконгська компанія New World Hotel 
(Holdings) Ltd придбала компанію Ramada Inc, розвиваючи при цьому 
диверсифікаційну інтеграцію на глобальному рівні. Горизонтальна інтеграція 
(в межах різних галузей), навпаки зародилася у готельному бізнесі в 1945 році, 
коли компанія Pan American відкрила свою готельну групу Intercontinental, 
а також перші готелі в Бразилії. Поступово інші компанії також придбали 
досвід горизонтальної інтеграції, коли почали утворювати, або приєднувати до 
себе готельні ланцюги: American Airlines – American Hotels; Air France – Hotels 
Meridian; British Airways в асоціації з Swissair, Lufthansa, Alitaliya – Європейська
готельна мережа. Американська компанія TWA викупила закордонні готелі 
відомої корпорації Hilton і утворила нову компанію Hilton International з 53 
готелями в 36 країнах світу. 

На сучасному етапі розвитку світового готельного господарства на ринку 
індустрії гостинності виділяють такі провідні готельні ланцюги: Корпорація 
Hilton Hotels зі штаб-квартирою в Беверлі Хілз (Каліфорнія), керує 271 готелем 
з загальною кількістю номерів, що досягають майже 97 тисяч, які знаходяться 
в більш ніж 219 містах США. Зараз Hilton International – власність британської 
Ladbroke Group Plc. 

Корпорація Marriott зі штаб-квартирою в Вашингтоні, округ Колумбія, 
з’явилася на ринку готельних послуг в 1957 р. У теперішній час готельні 
підприємства Marriott в значній мірі диферсифіційовані з точки зору сегментів 
ринку готельних послуг. Надалі передбачається, що готелі та курорти Marriott 
будуть розвиватися середніми темпами, при цьому планується створення 
сумісних підприємств з японськими інвесторами для будівництва готелів 
в Європі. 

Компанія Radisson Hotels International почала своє сходження по країнам 
та континентам з Міннеаполіса і має у своєму розпорядженні 170 підприємств 
в США, Канаді, країнах Європи, Карибського басейну, у Мексиці, на 
Середньому та Далекому Сході, а також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 

Корпорація «Хаятт Хотелз» зі штаб-квартирою в Чікаго, Іллінойс, 
отримала світове визнання в 1967 р., коли вперше в світі запропонувала готель-
атріум в Атланті: «Хаятт Рідженсі – Атланта». Корпорація керує 94 готелями 
в 30 країнах, в тому числі 13 з них на курортах з загальною місткістю більш 51 
тисячі номерів. «Хаятт Інтернешнл», дочірня компанія корпорації «Хаятт» 
керує 40 готелями в 27 країнах, 18 з яких на курортах. Корпорація належить 
родині Тукерів з Чікаго. 

Корпорація Sheraton з Бостону почала свій розвиток в 1937 році, коли 
Ернст Хендерсон та Роберт Мур придбали готель «Стоунхевен» в Спрінгфілді, 
штат Меріленд, на 200 номерів. Sheraton продовжує свою експансію за 
кордоном. Укладений договір на управління готелем в Москві. До речі, 
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компанія Sheraton була однією з перших компаній, якій дозволили створення 
у Москві сумісного підприємства. 

Французська компанія Group Accor працює в 66 країнах світу під 
назвами: «Novotel», «Sofitel», «Pullman», «Motel 6», «Formule 1». 

Корпорація Holiday Inn штаб-квартирою в Мемфісі (Теннессі) керує 
більш ніж 1600 готельними підприємствами в СІЛА, Канаді, країнах Європи, 
Азії та Південної Америки. На сучасному етапі готелі компанії Holiday Inn, 
являють собою певні концепції готельного обслуговування розраховані на різні 
сегменти споживчого ринку, їх можна зустріти під назвами: Holiday Inns Hotels, 
Embassy Suits, Hampton Inns, Harra Casino Hotels, Homewood Suits. Нещодавно 
компанія Holiday Inn ввійшла до складу компанії Bass PLC, яка планує своїм 
головним напрямком діяльності готелі середнього класу. Зараз до складу Bass 
Plc, крім готелів Holiday Inn, входять також готелі Growne Plaza та Intercon-
tinental, які разом з Holiday Inn утворюють групу Bass Hotels & Resorts, яка 
уклала договори франшизи та контракти на управління з більш ніж 2700 готелів 
та має у розпорядженні 450000 номерів в 90 країнах світу. Такий принцип 
об’єднання готелів у компанії Bass Plc відображає процес інтеграції, що 
відбувається у компанії, але слід відмітити, що готельне господарство лише 
один напрямок діяльності Bass Plc, тому необхідно врахувати наявність, як 
вертикальної, так і горизонтальної інтеграції.
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ІННОВАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
Готельне господарство світу розвивається швидкими темпами, багато 

в чому завдяки впровадженню інновацій. В Україні з її значним природним 
і історико-культурним потенціалом туристська інфраструктура, у тім числі 
й забезпеченість готелями, ще не задовольняє потреб туристів. Недостатньо 
впроваджено новітніх досягнень світу в сфері готельного бізнесу.

Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно 
витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання 
на ринку. І однією з найпопулярніших нині розробок є електронне управління 
готелем. Для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до 
якої підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть: 

- отримувати всю необхідну інформацію про готель у будь-який 
момент; 

- в режимі on-line бачити всі зміни, що у ньому відбуваються; 
- бронювати номери для гостей; 
- отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів 

продажів. 
Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів 

замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють 
функції готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні: 

- Система автоматизації роботи працівників відділу продажів. Дозволяє 
управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести 
календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних 
завдань. 

- Система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, 
які сприяють проведенню повного аналізу розміщення гостей у готелі 
й видають повну аналітику по кожному з них. 

- Система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє 
готелю розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні та 
дисконтні картки, преміальні сертифікати та ін.

Одним із основних напрямків інноваційних технологій у готельному 
бізнесі, на наше переконання, є впровадження мультимедійних технологій, 
зокрема довідників, буклетів, каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні 
довідники і каталоги в мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють
віртуально подорожувати номерами різних категорій, залами ресторанів, конгрес-
центрів, вестибюля, подивитися повну інформацію про готельне підприємство, 
ознайомитися зі спектром послуг, що надаються, системою пільг і знижок. 
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Використання мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати 
потенційному гостю інформацію про готель і тим самим дозволяє швидко і 
безпомилково вибрати той готельний продукт, якого потребує гість.

Технологічні новації роблять простішим для гостей процес бронювання, 
спрощують процес реєстрацій та перебування в закладах розміщення. На основі 
публікацій Інтернет-видання Socialhospitality, Skift та Скотта Тарлера в одному 
із найбільших англомовних туристичних видань світу Fodor’s виділимо 10 
технологічних інновацій-трендів в готельному бізнесі: 

1. «Check in easier». QR-коди, електронні квитки та спеціальні мобільні 
додатки значно спрощують процес реєстрації. Hyatt Regency Chicago пропонує 
пройти реєстрацію в лобі з допомогою iPad та отримати RFID-ключ. В готелях 
Radisson діє експеримент з кіосками в чотирьох пілотних районах (Ла-Кросс, 
Фенікс, Солт-Лейк-Сіті, і Сіетл). Гості можуть практично реєструватися онлайн 
24 години на добу, отримувати підтвердження електронною поштою зі штрих-
кодом, просканувати цей штрих-код у холі, і отримати ключ від номеру. 

2. «Connect and charge your gadgets». Використання нетипових речей 
у якості елементів живлення або зв’язку, а також мультиадаптерів. Наприклад, 
якщо у гостей є пристрої з USB, mini-USB, HDMI, VGA, RCA, і 299 S-Video 
портами, то вони можуть переглядати зображення з комп’ютера, відеокамери, 
або будь-якого іншого відео пристрою через телевізор кімнати. 

3. «Remotely control everything in your room». Гаджети гостей інтегруються
в електронний менеджмент готелю. Із використанням мобільних додатків та 
Інтернету речей гості можуть дистанційно керувати номером.

4. «Be your own concierge». Широкий спектр послуг туристи можуть 
замовити за допомогою телевізора, телефона або будь-якого елементу номеру
приєднаного до спільної мережі.

5. «Have peace of mind». Інноваційна система безпеки, яка самостійно 
здатна визначати ступінь загроз для гостей чи працівників. 

6. «Stay online everywhere on property». На зв’язку в режимі онлайн 24 
години на добу, 7 днів на тиждень, 265 днів на рік.

7. «Find your way». Сенсорні карти для зручності гостей. Наприклад, 
Hyatt Regency Chicago використовує сенсорні плазмові екрани у взаємодії
з онлайн-сервісом від Google maps.

8. «Borrow spare gadgets». Оренда сучасних пристроїв у готелях. «Бізнес-
бари» з найсучаснішою технікою для гостей, які залишили свої пристрої вдома. 

9. «Do your business in style». Нестандартний підхід до маркетингових 
елементів. Наприклад, мережа готелів Marriott проводить експеримент із вико-
ристанням «технології маяка». 

10. «Simple but useful». Інтелектуальна система освітлення, конди-
ціонування та зв’язку, ключів тощо. Starwood’s (США) проводить експеримент 
з використанням мобільних телефонів у якості ключів від номерів викорис-
товуючи технологію NFC .

Таким чином, сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на 
створення інноваційних технологій, які сприятимуть залученню якомога більшої
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кількості клієнтів, максимальній кількості продажів, завоюванню довіри гостя, 
формуванню позитивного іміджу підприємства.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО 
ОБЛАДНАННЯ

Кожного року у світі з’являються інноваційні тенденції розвитку 
ресторанного обладнання, які можуть оптимізувати витрати підприємств та 
поліпшити якість приготування страв.

Інноваційна система масляного фільтра VITO 80 направляється в NRA. 
Система масляних фільтрів VITO є лідером на ринку портативної фільтрації 
масла. Концепція проста: «помістити VITO в гарячу фритюрницю, включити 
її». VITO автоматично фільтрує олію без необхідності спостереження. Через 6 
хвилин олія очищується і знову готова до використання. Це економить 
замовнику до 50 відсотків його олії для смаження, покращує смак і якість 
і навіть знижує навантаження на кухню. VITO Fryfilter представила весь 
асортимент своєї продукції VITO на виставці Національної асоціації 
ресторанів: портативна і мобільна фільтрація, а також вимір якості олії 
з масляним фільтром VITO і FOM 330.

Особлива увага приділяється демонстрації переваг нового VITO 80 
третього покоління – нового флагмана сімейства VITO. Нові подвійні металеві 
фільтри і посилений подвійний ротор підвищують продуктивність. Також була 
додана сенсорна панель, для зручності у використанні.

VITO-Family вимірює якість і температуру олії і дає швидкі і надійні 
результати. Для цього у нього є система світлофора, яка допомагає клієнтам 
змінювати олію в потрібний час.

Оскільки combi-печі не вимагають особливого навчання, перш ніж їх 
можна буде використовувати, Vulcan представляє новий комбінований продукт, 
який володіє як високою продуктивністю, так і інтуїтивно зрозумілою і простою

http://www.fodors.com/news/10-techsavvy-hotel-innovations-
http://skift.com/2015/01/19/mega
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ергономікою. Vulcan ABC7-P Combi – новітнє доповнення до лінійки combi-
печі Vulcan ABC. Він побудований для забезпечення точності приготування 
шеф-кухарів, вимагаючи від простоти використання лінії, щоб скористатися 
перевагами швидкості, універсальності і якості приготування страв.

Комбіновані печі в ресторанах занадто складні у використанні, як 
правило персонал кухні не використовує усі комбінації приготування їжі. Треба 
просто набрати температуру і час, і залишити попередньо запрограмовану 
вологість. Нова комбінована піч Vulcan дає ресторанам можливість в повній 
мірі використовувати її комбінації для чудових результатів у приготуванні 
страв за більш швидкий час.

Комбінація Vulcan ABC7-P дозволяє спеціалісту по кулінарії контролювати. 
Ексклюзивний алгоритм ABC Vulcan автоматично встановлює оптимальну 
вологість на основі температури. Таким чином, немає необхідності програмувати
налаштування для кожного елемента і рецепта в меню. 

Додаткові можливості Vulcan ABC7-P Combi включають – вбудований 
кухонний зонд для точного приготування яловичини, курки, риби та свинини; 
вентилятор з циркуляцією повітря Amultispeed, який можна опустити, щоб 
добитися ідеального рівномірного випікання тонких продуктів; попередньо 
запрограмована настройка вологості, яка скасовує необхідність програмування 
кожного пункту меню і рецепта; стійки для вирізання та вставки, які 
забезпечують більш безпечний доступ до сковорідок. 

У січні Кулінарний інститут Америки оголосив про своє партнерство з 3D 
Systems, щоб експериментувати з додатками 3D-друку в сфері громадського 
харчування.

Дві компанії працюють через бета-тести ChefJet Pro, першого в світі 
кулінарного 3D-принтера. Хоча технологія ще недостатньо складна для 
створення повноцінних страв, вона може виготовити складні десерти з цукру, 
шоколаду та інших солодощів.

Тім Райан, президент CIA, сказав в прес-релізі, що він «схвильований», як 
3D-друк вплине на кулінарний світ в майбутньому, висловивши надію, і як CIA 
очолить нову технологію.

Кулінарний інститут Америки підніме технологію 3D-друку, об’єднавши 
її в нашу навчальну програму, щоб нинішні студенти CIA, випускники та 
кулінарні фахівці могли отримати доступ до цієї нової платформі 
в майбутньому.

Відповідно до прес-релізу CIA, подальший розвиток ChefJet Pro включає 
в себе конференції, семінари і дебют новітніх технологій для кампусів CIA. 
Студенти і шеф-кухаря будуть працювати з ChefJet Pro для створення цукерок, 
торта і інших простих речей для хлібопечення в 3DS Sugar Lab, що базується 
в Лос-Анджелесі.

CIA і 3DS очікують, що в найближчі роки використання «друкованих» 
технологій зросте. Вже зараз користувачі створюють складні десерти.

ChefJet Pro розроблений з зручним інтерфейсом спеціально для шеф-
кухарів, і він поставляється з програмним забезпеченням Digital Cookbook для 
рецептів і дизайнів. Презентація ChefJet Pro планується в кінці 2018 року.
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Отже, розвиток у сфері ресторанного обладнання в подальшому позитивно
буде впливати на роботу підприємств. Так, у 2013 р. NASA також анонсувала 
експерименти з 3D-печаткою для створення продуктів для космонавтів.
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РЕСТОРАННІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
Премії – чергове захоплення української індустрії гостинності, які прийшли

на зміну рейтингів, але так і не стали органічною частиною ресторанного 
життя.

Ресторанні рейтинги бувають «народними» і «експертними». В Україні 
вони, з очевидних причин, виключно «експертні». В Україні дуже низький 
відсоток ресторанів на душу населення. При самому грубому підрахунку – один 
заклад на 1500 осіб. А це – в 7–10 разів менше, ніж в розвинених «гастрономічних
країнах». Гурманські переваги поза домом у половини українців обмежуються 
фаст-фудом. 

Перший в Україні ресторанний рейтинг «Золотий ковпак», організований 
інтернет-журналом «Chicken.Kiev», стартував в 2001 р. Журі з 68 публічних 
персон зі сфери мистецтва, політики і бізнесу визначало найкращі ресторани 
в п’яти номінаціях: найкраща кухня, кращий сервіс, кращий інтер’єр, найкраща 
винна карта і кращий український ресторан. «Золотий ковпак» протримався три 
роки. А потім тихо згас, так і не досягнувши бажаного рівня престижності 
в професійному середовищі.

«Нульовими» рейтингами щільно зайнялися щотижневі періодичні видання.
Спроби в цьому напрямку зробили київський сіті-гайд «Афіша», журнали 
«Фокус» і «Новий час». З 2011–2013 рр. окремим виданням виходив гід «100 

https://www.foodnewsfeed.com/con
https://www.foodnewsfeed.com/content/vulcan-introduces-abc7-p-combi-
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кращих ресторанів України». Це було скоріше грамотне освоєння рекламних 
бюджетів, ніж який-небудь авторитетний ресурс.

На сьогоднішній момент самим довгограючим українським рейтингом 
з номінацією «Ресторани» залишається 15-річний «Вибір року». Незважаючи на 
явну заангажованість, «смішне» журі з діячів шоу-бізнесу, а також дивовижних 
переможців (в минулому році ними стали ресторани «Mafia», «Kasta» 
і «Чайхона-базар»). «Вибір року» втілює в собі особливості престижу по-
українськи, якими скористалися організатори нової хвилі ресторанної табелі 
про ранги.

Пафос, свято, можливість похизуватися вбранням, банкети, цінні відзнаки 
і публічність – ось рецепт успішної ресторанної премії по-українськи. Кожна 
з двох вітчизняних премій гордо називає себе «Першої в Україні». 

«Пальмова гілка» – французька франшиза за «кращу ресторанну 
концепцію» була заявлена в Україні в 2015 р. При тому, що за два роки до 
цього одеський ресторатор Савелій Лібкін вже отримав цю саму «Пальмову 
гілку» в Москві, де в рамках восьмої російської премії брали участь українські 
проекти, і представляв Україну на міжнародному фіналі в Антверпені. У всіх, 
крім України, країнах-учасницях (Франції, Бельгії, Швейцарії, Німеччині, 
Люксембурзі та Росії) обов’язкові для номінантів рамки відкриття ресторану 
чітко визначені з 1 січня до 31 грудня попереднього нагородження року. У нас 
же серед фіналістів були і ті, які відкрилися за кілька років до премії, і ті, які 
почали функціонувати за кілька місяців до неї. Головний цимес «Пальмової 
гілки» – «креативність» – в Україні так і не став головним критерієм відбору. 
Реально оригінальною концепцією була одна – «Таверна Fabbrica» (Івано-
Франківськ) з демократичною італійської їжею з локальних продуктів. 
Можливо, все це хвороби росту, і «Пальмова гілка 2016», реєстрація учасників 
якої починається в грудні.

Національна ресторанна премія СІЛЬ® створена в 2013 р. Клубом 
готельєрів та рестораторів Hoteliero Національна ресторанна премія Соль® на 
сьогоднішній день є головною подією року для професійного ресторанного 
спільноти України. 10 з 16 членів журі – відомі ресторатори, які, як було 
заявлено на офіційному сайті, «перевіряли заклади інкогніто». Місією є розвиток
ресторанної галузі і сфери гостинності з ціллю підвищення конкурентоздатності
учасників ринку та інформування споживачів про якість ресторанів в Україні.
Цінності – лідерство, сталий розвиток, ефективність, визнання. Завдання 
Премії: визначити і відзначити кращі ресторани України; об’єднати учасників 
галузі в ідеї подальшого розвитку і підвищення якості послуг; допомогти 
споживачам зорієнтуватись в якості ресторанів України; аудиторія Премії. 
Національна Ресторанна премія СІЛЬ® об’єднує: власників і керуючих кращих 
українських ресторанів; експертів ринку; масові і спеціалізовані медіа; 
девелоперів; аудиторів і консультантів; всіх представників ресторанного 
бізнесу, що приймають ключові рішення. Загальна кількість учасників Премії –
400 осіб. Більше 130 ресторанів України представлено на церемонії нагородження.
В рамках Премії будуть названі кращі ресторани України в 13 номінаціях: 
найкраща кав’ярня; найкращий м’ясний ресторан; найкращий рибний ресторан; 
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найкращий ресторан української кухні; найкращий ресторан національної 
кухні; найкраща кондитерська; ресторан з найкращою винною картою; 
найкращий пивний ресторан; відкриття року; найкращий бар; найкраще міське
кафе; найкращий ресторан при готелі; найкращий заміський ресторан.

VI урочиста церемонія нагородження кращих ресторанів України 
відбудеться 1 грудня 2018 р. у КВЦ «Парковий», м. Київ.

Правила участі – список Номінантів Премії складається з ресторанів, які
названі кращими 300 Експертами Премії, і ресторанів, які самостійно 
номінуються на участь в Премії. Статус Фіналіста Премії присвоюється 12 
ресторанам в кожній номінації, які набрали найбільшу кількість голосів серед 
Експертів.

Нагорода – мідна сковорода з латунної ручкою на основі зі скла. 
Сковорода – виробництва французької компанії «deBuyer», ось уже 180 років 
створює професійний кухонний посуд. Скляна основа – справа рук компанії 
Tiger.

Отже, отримати ресторанну премію для кожного закладу є дуже 
важливою, але журі премії повинне бути більш компетентне, щоб премії 
отримували тільки ті, хто на це дійсно заслуговує.
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МІНІМІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТІ ПОЖЕЖІ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ 
У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Актуальність теми дослідження пов’язана зі складною економічною 
ситуацією в країні, нещодавніми терористичними подіями та необхідністю 
негайної організації запобіжних заходів для забезпечення безпеки постояльців 
готельних закладів. Зовнішньоекономічні фактори впливають на готельний 
бізнес, що провокує мінімізацію витрат, зменшення обороту та прибутку. Вже 
багато років тому систему обмеження втрат (LossControlManagement) на 

https://cf.ua/food-and-people/special-opinion/premii-up-rejtingi-down
https://joinposter.com/post/restaurant-awards-and-ratings
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підприємстві було трактовано як один з ключових елементів його успішного 
функціонування. Виявилося, що краще обмежувати втрати, ніж підвищувати 
дохід шляхом підвищення продажу або підвищення ціни [5, с.127–130]. Ці 
причини можуть вплинути на добросовісне виконання керівництвом готелю 
профілактичних заходів, що мінімізують настання надзвичайних ситуацій 
(в нашому випадку пожеж). Тому, так важливо звернути увагу на те, що при 
будь-яких ринкових умовах – найголовніше і основне для готелю повинна бути 
безпека гостей.

Кожне готельне підприємство знає про протипожежні міри, але, на жаль, 
далеко не кожне їх дотримується. Усе починається ще з проектування самої 
будівлі майбутнього готелю. Навіть на першому етапі, що буде основою для 
майбутньої безпеки усіх постояльців та персоналу іноді намагаються 
зекономити. Є точні вимоги, що мають бути дотримані, адже виконання цих 
вимог може зберегти життя [3, с. 3–8] :

1. Якщо готельні приміщення знаходяться у складі багатофункціональних 
будівель або зблоковані з іншими будівлями, готель повинен бути планово 
ізольованим, мати власні протипожежні виходи;

2. При включені до будівлі готелю приміщень громадського призначення, 
що працюють на населений пункт де знаходиться готель, для них також слід 
передбачити евакуаційні виходи;

3. Розсувні та обертові двері повинні дублюватися двостулковими две-
рима [1, с. 16];

4. Обов’язкова наявність тамбурів при основних входах у готель. Для 
другорядних виходів можлива наявність двох дверей, що мають відчинятись 
в напрямку виходу;

5. Внутрішні сходи мають давати можливість пронесення крупних 
меблів; [2, с. 34].

Це лише декілька положень, але документи в яких вони вказані мають 
бути дотримані цілком і повністю.

Також, коли мова йде про пожежі в будівлях (у тому числі в готелях) 
основною причиною є електрика. Недоброякісна проводка, а також відсутність 
профілактичних заходів щодо неї – можуть стати причинами короткого 
замикання і в результаті пожежі. Для мінімізації можливості настання подібних 
ситуацій слід дотримуватись певних, чітко зарегламентованих правил, серед 
яких:

1. 1.Електрообладнання готелю і прилеглих будівель слід передбачати
згідно НПАОП 40.1-1.32, ДСТУ 4269:2003, ПУЕ, НПАОП 0.00-1.21 і інших 
нормативних документів;

2. Приміщення готелю та прилеглих до нього територій мають бути 
освітлені згідно з ДБН В.2.5-28;

3. Категорійність електроприймачів за ступенем забезпечення надійності 
електропостачання слід приймати згідно з ПУЕ, ДБН В.2.5-23, а також ДСТУ 
4268:2003 та ДСТУ 4269. При цьому готелі категорій **** та ***** повинні 
бути забезпечені за І категорією надійності електропостачання. Вентилятори 
центральних систем повинні мати електроживлення за І категорією[3, с. 3–8].
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4. Розміщення трансформаторних підстанцій у готелях повинно 
передбачатися на першому, цокольному, підвальному або першому підземному 
поверхах, які мають вихід безпосередньо назовні. Трансформаторні підстанції 
повинні бути з сухими трансформаторами [4, с. 20–25].

Але в будь-якому разі в готелі повинні бути встановлені засоби 
пожежогасіння, це питання гарно висвітлив Роглєв Х. Й.:

1. У місцях встановлення трансформаторних підстанцій мають бути 
встановлене автоматичне газове пожежогасіння, що спрацьовує від датчиків 
диму;

2. По всьому готелю повинна бути прокладена мережа водяних труб, що 
створюють водяну систему пожежогасіння. На трубах знаходяться спринклерні 
голівки-розпилювачі, що при високій температурі плавляться і вода покриває 
певну площу.

3. Також на всіх поверхах повинні бути вмонтовані внутрішні пожежні 
крани, до яких при необхідності приєднується рукав.

Але виконання всіх вимог на стадії проектування, закладання 
електропостачання та організації правильної системи пожежогасіння не можуть 
повністю гарантувати неможливість виникнення і розповсюдження пожару. 
В будь-якому разі у кожного готелю повинен бути чітко сформований план 
евакуації. Евакуація гостей здійснюється відповідно до наявних у всіх номерах 
планів евакуації, а персоналу готелю - відповідно до спеціальних пам’яток, що 
наявні у всіх відділах, службах і підрозділах.

Отже можна зробити висновки, що на жаль, в наш час готельні 
підприємства можуть економити на засобах пожежогасіння, пояснюючи це тим, 
що просто відсутні кошти задля профілактики, але ця стаття не вибачає 
економії. Тому, на законодавчому рівні повинні бути прийняті певні заходи, які 
будуть зобов’язувати керівництво готелю першочергово слідкувати за проведенням
усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки постояльців. І усі виконання 
мають бути повністю проконтрольовані, а відсутність їх – покарана згідно із 
усією суворістю законодавства.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННОСТІ: 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

У нинішніх умовах формування глобального інформаційного суспільства 
збільшується значення науково-інноваційних та інформаційних факторів 
в процесі економічного зростання та розвитку. Сфера послуг є найбільш 
динамічною та вагомою частиною світової економіки, на це вказує стрімке 
підвищення частки послуг у світовому торговельному балансі в останні 
десятиріччя. Так само, в сфері послуг готельний бізнес демонструє постійне 
удосконалення та збільшення свого інфраструктурного забезпечення. Сучасний 
стан ринку готельних послуг відзначається високим рівнем конкуренції,
різноманітністю надання видів основних і додаткових послуг, підвищенням 
рівня обслуговування. 

Без активного використання інформаційних технологій на сьогоднішній 
день не обходиться ні одне управління бізнесом. Світові тенденції застосування 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій до діяльності готелів 
характеризуються запровадженням найновітніших розробок не тільки 
у напряму автоматизації управління та бронювання, а також для налагодження 
комунікацій з гостями, оптимізації маркетингу тощо. Тому ігнорування 
світових тенденцій являється загрозою конкурентоспроможності для українських
готелів, які й так мають справу з потужною конкуренцією з боку міжнародних 
готельних мереж, які останнім часом зайшли на вітчизняний ринок[5]. Це 
питання набирає особливу актуальність в період глибокої кризи, коли 
вітчизняні готелі змушені працювати в умовах недостачі фінансових, 
матеріальних і кваліфікованих трудових ресурсів. Таким чином, українські 
підприємства гостинності мають неабияку необхідність пошуку інноваційних 
підходів в організації роботи та обслуговуванні клієнтів. 

Проблема використання інформаційних технологій у готелях висвітлені 
в наукових працях Д. О. Козлова, В. Г. Гуляєва, Н. І. Плотнікової та ін. вчених. 
Але швидкі темпи науково-технічного прогресу мають потребу в безперервному
аналізі вже існуючих досягнень з метою їх подальшого впровадження в готельну
індустрію. 

У зв’язку з стрімким формуванням інформаційного суспільства в Україні 
такі процеси як розбудова відповідної інформаційної інфраструктури, підвищення
навичок персоналу по роботі з сучасними інформаційними технологіями, та 
інформатизація в усіх сферах національного господарства потребують активного
пришвидшення.



114

Інформаційні технології почали застосовуватись в готельній індустрії 
з кінця ХХ ст. Таким чином, виникнення мережі Інтернет та глобальних систем 
бронювання кардинально змінили процедуру замовлення та продажу готельних 
послуг. Неабиякий вплив на управління підприємствами гостинності та якість 
надання готельних послуг здійснило широке застосування автоматизованих 
систем управління. 

Запровадження інформаційних технологій в функціонування готелів надає
багато стратегічних та дуже важливих для довгострокового успіху переваг [1]:

- можливість швидко реагувати на зміни попиту;
- скорочення витрат часу на надання послуг за рахунок збільшення 

продуктивності праці та залучення більш кваліфікованого персоналу; 
- можливість виключення з асортименту послуг, що реалізуються 

погано, і заміна їх новими, у найкоротші терміни; 
- розширення асортименту послуг; 
- підвищується якість обслуговування – за рахунок більш точного 

визначення того, які категорії гостей отримують конкретні послуги, у який час 
і як змінюються їх смаки тощо; 

- зменшення витрат на робочу силу, адже в ній знижується потреба; 
- знижуються поточні витрати за рахунок точного прогнозування 

завантаження (більш раціональне використання номерного фонду готелю). 
Таким чином, завдяки інформаційним технологіям відкриваються широкі 

можливості для оптимізації роботи готелів. У сучасних умовах готелі активно 
та успішно використовують великий спектр інформаційних технологій. 
Насамперед, це впровадження прикладних програм автоматизації та локальна 
автоматизація офісу, що сприяють своєчасному управлінню бізнес-процесами 
в готелях. Комплексна інформаційна система готелю – найбільш досконалий 
інструмент управління, який являє собою спеціалізований пакет програм, що 
забезпечує роботу готельного персоналу на своїх робочих місцях і оперативне 
прийняття рішень на всіх етапах технологічного циклу, починаючи від 
резервування місця до одержання звіту про діяльність готелю для керівників 
вищої ланки. 

В Україні готельні системи з’явилися в середині 90-х років ХХ ст. 
Сьогодні на національному ринку присутні близько десятка продуктів від 
різних виробників, більшість з них – зарубіжні (OPERA, «Інтеротель», 
«Едельвейс», Servio, R-Keeper, InStyle), хоча є і вітчизняні (ProHotel, 
SuperHotel, B52 та ін.) [2]. 

Більшість українських готельєрів зводять інформатизацію тільки до 
придбання зарубіжної системи автоматизації, яка нажаль не постійно відповідає 
реальним запитам готелю та не враховує регіональних особливостей. Решта 
витрачаючи не малі гроші та час, замовляють розробку індивідуальної системи, 
а на виході зазвичай отримують негнучке рішення [3]. 

Провідними факторами, які діють на прийняття рішення готелю щодо 
вибору тієї чи іншої системи автоматизації діяльності виступають оптимальна 
ціна, досвід інших готелів, простота у використанні, невисокі технічні вимоги, 
широка функціональність, адаптація до національного законодавства, надання 
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технічної підтримки, корпоративний стандарт, особисті переваги. При виборі 
системи автоматизації керівники готелів орієнтуються на корпоративний 
стандарт, тобто яка система використовується в мережі, до якої входить готель. 

Ще одним ефективним інструментом інформатизації, який широко 
використовується в готельній індустрії є мультимедійні маркетингові системи. 
Впровадження мультимедійних маркетингових систем підвищує ефективність 
просування готельних послуг за рахунок використання більш інформативних та 
наочних засобів відображення та прийому-передачі повідомлень, а під’єднання 
до глобальних систем бронювання – підвищує продажі за рахунок виходу на 
глобальний ринок. 

Більшість готелів в процесі інформатизації своєї діяльності проходять 
однакові основні етапи. Спочатку автоматизуються внутрішні бізнес-процеси 
готелю: системи управління номерним фондом, розрахунками гостей, звітності, 
організація роботи обслуговуючого персоналу тощо. Далі будується зовнішня 
інформаційна система взаємовідносин з контрагентами (туроператорами, 
постачальниками обладнання, державними установами тощо) та клієнтами, 
отримання зовнішньої інформації про стан ринку (події, заходи). І вже потім 
відбувається поєднання внутрішньої та зовнішньої систем в комплексне 
інформаційне бізнес-середовище. 

Найсучасніші інформаційні технології швидко впроваджуються в готельний
бізнес та дозволяють максимально розширювати можливості задоволення 
найрізноманітніших потреб гостей та підвищувати рівень якості. Наприклад, 
недавно з’явилась програма Skype Translator, яка спрощує спілкування людей, 
що говорять різними мовами. Використання програми в готельному бізнесі 
може відкрити необмежені можливості для спілкування, взаємодії з гостями 
і спільної роботи по всьому світу, незалежно від географічного регіону та мови. 
Дана технологія може розширити клієнтську базу готелю без додаткових витрат 
на носіїв інших мов та підвищити рівень лояльності гостей до готелю [4]. 

Впровадження сучасних інформаційних технологій не лише полегшує 
роботу персоналу готелю, але й відіграють важливу роль в формуванні позитивного
іміджу готелю. Якщо на перших етапах інформатизації впровадження сучасних 
інформаційних технологій не було відчутно для гостей готелю, то зараз 
спостерігаються тенденції поширення технологій, які орієнтовані на таку пряму 
взаємодію з клієнтами готелів. Серед таких технологій вагомого значення 
мають: додавання пропускної здатності інформаційних систем, мобільні 
додатки по бронюванню, платіжні системи оплати безпосередньо з мобільних 
пристроїв клієнтів, перехід на «хмарні» формати готельних сервісів по 
взаємодії з клієнтами, розрахунків та бронювання та багато інших. 

Готельні інформаційні технології динамічно розвиваються, активно 
пристосовуючись до сучасних тенденцій у підприємницькій діяльності 
в умовах інформаційного суспільства. Розробляється все більше додатків та 
мережевих рішень, за допомогою яких готельний бізнес адаптується до нових 
умов ведення бізнесу. Суб’єкти підприємницької діяльності швидко оцінили 
комерційний потенціал Інтернету, і електронний бізнес перетворився в один із 
пріоритетних напрямів діяльності. 



116

Інформаційні технології розвиваються у бік розширення доступності, 
здешевлення вартості, соціалізації, інтерактивності та глобальної присутності. 
Тому інформатизація вже давно не є синонімом великих затрат, які 
в довгостроковому періоді принесуть відчутні переваги та прибутки. А отже 
українські підприємства гостинності мають активувати свої зусилля по 
адаптації до нових умов інформаційної економіки, підвищити якість обслу-
говування та переорієнтувати свою діяльність на людину, на задоволення його 
різноманітних потреб. 

Таким чином, використання сучасних інформаційних технологій у діяльності
підприємств гостинності є необхідною умовою втримання конкурентних 
позицій на ринку в умовах глобального інформаційного суспільства. Викорис-
тання закордонного досвіду з інформатизації діяльності є одним із шляхів 
підвищення ефективності українських готелів.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Найважливіша проблема будь-якого підприємства, що працює в сучасних 
умовах, – це проблема його виживання і забезпечення безупинного стратегічного
розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні й реалізації 
конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі 
грамотно розробленої й ефективної стратегії розвитку підприємства. 

www.skype.com/ru/translator-preview
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Однак, незважаючи на те, що науковцями, як зарубіжними так і вітчиз-
няними, дослідженню стратегії конкуренції і стратегії розвитку присвячено 
достатньо робіт, аналіз механізмів забезпечення конкурентоспроможності
підприємств в повній мірі не вивчений. Недостатньо досліджено процес 
забезпечення конкурентоспроможності підприємств, що включає в себе поділ 
на конкретні етапи і вимагає використання певних інструментів; відсутній чітко 
сформований механізм забезпечення конкурентоспроможності, при реалізації 
якої можлива підтримка і оновлення конкурентних переваг та в цілому стратегії 
розвитку підприємства [3, c. 145].

У теперішній час дослідження теоретичних засад структурної 
характеристики і вибору стратегії розвитку підприємств як важливого чинника 
управління ефективністю їх діяльності є досить актуальними. 

Вагомий внесок щодо розробки теоретико-методологічних засад 
формування та реалізації стратегій розвитку підприємства внесли праці таких 
вітчизняних та зарубіжних учених як Т. Ю. Адаєвої, Р. А. Єршової, І. І. Пічуріна,
Ф. Колера, М. Портера, Р. А. Фатхутдінова та ін. Кожен науковець пропонує 
власне розуміння процесу формування стратегії розвитку, вибору оптимальної 
стратегічної альтернативи, акцентуючи увагу на тому чи іншому етапі розробки 
стратегії.

Існує безліч визначень поняття « стратегія розвитку підприємства»:
1. Г. Мінцберг з’ясував, що стратегія є не тільки планом, а комплексом 

рішень та дій; і є не послідовністю виконання запланованого, а прямо 
протилежне цьому, це відправна точка. 

2. І. Ансоф, використовуючи концепцію стратегічного менеджменту, 
зазначав, що стратегія - один з декількох наборів правил прийняття рішення 
щодо поведінки організації, і виділив чотири групи правил: правила 
встановлення відносин підприємства із зовнішнім середовищем; правила 
встановлення відносин і процесів всередині підприємства; правила ведення 
щоденних справ; засоби вимірювання результатів сьогоденної і майбутньої 
діяльності компанії. 

3. М. Портер, використовуючи ідею ланцюжка цінностей, пропонував 
стратегію розглядати як аналіз внутрішніх процесів та взаємодій між різними 
складовими організації для того щоб визначити, як і де додається цінність. При 
цьому стратегія – це позиціонування організації щодо галузевого середовища 
[2, c. 71].

4. Більш точно розкриває суть даного поняття Ф. Котлер, однак, як 
правильно підкреслює М. Портер, при визначенні стратегії розвитку слід 
враховувати сферу діяльності, у якій вона досягається [1, c. 82].

Стратегія повинна виконувати такі завдання: синтезувати в собі технічні, 
технологічні, екологічні, економічні, управлінські та інші аспекти розвитку 
об’єкта управління; інтегрувати різні сторони керованого об’єкта, наприклад, 
для організації – місію, потенціал, структуру, корпоративну культуру, систему 
менеджменту та ін.; орієнтувати на досягнення не миттєвих завдань, 
а стратегічних цілей, що забезпечують задоволення стратегічних громадських, 
корпоративних та особистих інтересів; втілювати в собі наукові досягнення 



118

в галузі економіки, техніки, управління і інших наук; бути гнучкою, враховувати
багатоваріантність стратегічних ситуацій, що виникають в просторі і в часі; 
концентрувати стратегічні і тактичні конкурентні переваги суб’єктів і об’єктів 
управління, зовнішньої середовища, знання, вміння і досвід всього колективу. 

У дослідженнях присвячених стратегії розвитку підприємства визначення 
поняття «конкурентоспроможність» пов’язане з такою характеристикою як 
наявність конкурентних переваг. На думку Майкла Портера, конкурентоспро-
можність компанії залежить від конкурентної переваги, яке створюється і 
підтримується через сильно локалізовані процеси «ланцюг цінностей». Конку-
рентна перевага, відповідно, з визначенням Майкла Портера, формується як 
результат здійснення безлічі окремих видів діяльності, що входять до складу 
процесів розроблення, виробництва, маркетингу, доставки та обслуговування 
кожного продукту компанії. Різні види діяльності зі створення вартості являють 
собою окремі будівельні блоки, з яких складається загальна картина конку-
рентних переваг. Порівняння ланцюжків створення вартості у компаній –
конкурентів допомагає виявити з відмінності, які лежать в основі конкурентних 
переваг. Поняття конкурентних переваг передбачає наявності у компанії 
потенційних можливостей бути краще своїх конкурентів. В залежності від 
складних зовнішніх умов і внутрішніх обставин ця задача вирішується різними 
організаціями по-різному [1, с. 96].

Як наслідок з цих тверджень, механізми є основою формування 
конкурентоспроможності підприємств є індивідуальними для кожної галузі 
в кожен конкретний момент часу і багато в чому залежать від її структури.

У загальному випадку, на підприємстві може бути розроблено та 
реалізовано чотири основних типи стратегій:

1. Стратегії концентрованого зростання – стратегія посилення позицій 
на ринку, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку продукту.

2. Стратегії інтегрованого зростання – стратегія зворотної 
вертикальної інтеграції, стратегія вперед йде вертикальної інтеграції.

3. Стратегії диверсифікаційного зростання – стратегія центрованої 
диверсифікації, стратегія горизонтальної диверсифікації.

4. Стратегії скорочення - стратегія ліквідації, стратегія «збору врожаю», 
стратегія скорочення, стратегія скорочення витрат [3, c. 205].

Вибір конкурентної стратегії підприємства відповідно до ринкової 
ситуації пов’язаний з оцінюванням її переваг і ризиків, аналізом її відповідності 
ситуації на ринку, а також рівня організації виробництва на підприємстві та 
управління ним.

При виборі базової конкурентної стратегії виходять з того, наскільки вона 
спроможна стимулювати адаптацію можливостей підприємства до конкретних 
ринкових умов. У цьому полягає суть базової стратегії як загальноекономічної 
основи забезпечення практичних дій підприємства.

Розглянувши запропоновані М. Портером генеричні стратегії (лідерство 
у витратах, диференціація, фокусування), можна зробити висновок, що автор 
розглядає бізнес-стратегії як засіб захисту від конкурентних сил галузі, кожна 
з яких проводить з компанією боротьбу за частку прибутку.
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Відомий японський аналітик та бізнес-консультант К. Омає висунув свою 
класифікацію бізнес-стратегій. Згідно з ним, стратегії поділяються на ключові 
фактори успіху, відносна перевага, агресивні ініціативи, стратегічні ступені 
свободи. Його класифікація спрямована на пошук нових можливостей, що 
є принциповою відмінністю від «портерівської» класифікації. К. Омає орієнтується
на досягнення переваг над конкурентами, покращення якостей товару та 
досягнення довгострокового процвітання. Його стратегії є агресивними, налаш-
тованими на атаку позицій конкурентів, інноваційність. К. Омає приділяє 
значно менше уваги прибутковості компанії, спрямовуючи стратегію на 
досягнення стійких конкурентних переваг. Головною ціллю стратегій є не 
захист від конкурентів з метою збереження високого прибутку, а постійний 
розвиток з метою атаки їх позицій та досягнення стратегічної переваги [2, c 31].

Конкурентоспроможність підприємств відображає їх здатність проявляти 
гнучкість, адаптивність до постійних змін зовнішнього середовища з метою 
збільшення, зменшення, або збереження займаної частки ринку з метою 
інтеграції планів бізнесу і стратегій розвитку регіонів. Всі фактори, що 
впливають на конкурентоспроможність підприємства, М. Портер пропонує 
поділяти на кілька типів. По-перше, на основні і розвинені: основні чинники –
це природні ресурси, кліматичні умови, географічне положення країни, 
некваліфікована і напівкваліфікована робоча сила; розвинені фактори – сучасна 
інфраструктура обміну інформацією, висококваліфіковані кадри, високотех-
нологічні виробництва [1, c. 89]. 

Для сучасного етапу формування ринкових відносин в Україні характерне 
посилення інтенсивності розвитку конкуренції між виробниками товарів та 
послуг. Конкурентну стратегію розвитку можна розглядати як засіб, завдяки 
якому фірма переміщається з поточної ринкової позиції до бажаної. Це 
здійснюється шляхом адаптації до зовнішніх сил: конкуренції, ринкових змін, 
розвитку технології, а також за допомогою визначення і приведення ресурсів 
компанії відповідно до можливостей, які відкриваються перед фірмою.

В умовах зростання конкуренції практичний інтерес з боку комерційних 
організацій до конкурентних стратегій розвитку посилюється, тому проблеми, 
пов’язані з розробленням і реалізацією стратегій, украй актуальні. При впро-
вадженні ефективної конкурентної стратегії розвитку підприємство повинно 
враховувати комплексне системне використання внутрішніх потенційних
можливостей створення конкурентних переваг, що забезпечуватимуть адекватну
реакцію на зміни факторів зовнішнього середовища, упереджуватимуть заходи 
конкурентів і сприятимуть сталому розвитку підприємства у визначеному 
стратегічному періоді.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРУ ТА 
ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Структура української економіки останнім часом стрімко змінюється. 
Старі, колись базові галузі економіки відмирають або принаймні суттєво 
здають позиції. А шанси на зростання зайнятості та доходів українців чимраз 
більше залежать від здатності знайти нові ніші для виробництва як товарів, так 
і, що навіть перспективніше, послуг і для внутрішнього, і для зовнішнього 
споживача. У цьому сенсі неможливо оминути досі нереалізований потенціал 
країни в розвитку внутрішнього та в’їзного туризму. Перший здатен зберегти 
для вітчизняної економіки чималі кошти українців, які вони заробили в інших 
сферах. Другий – залучити додаткові гроші зовні. Потенціал у відповідному 
напрямі надзвичайно високий. Адже рівень розвитку туризму та його частка 
у ВВП, зайнятості чи доходах в Україні поступається не лише світовим лідерам 
у цій галузі, а й навіть середньосвітовим показникам. 

Орієнтовні оцінки частки доходів від туризму в Україні впродовж 
останніх років коливалися в межах 1,5–2,5% офіційного ВВП. Видима частина 
айсберга – це офіційні доходи учасників ринку від надання турпослуг, які 
у 2016 р. Держстат оцінив в 11,5 млрд. грн.. (без ПДВ, акцизів і зборів), або 
менше ніж $0,5 млрд. Офіційні витрати на оплату праці в «суб’єктів 
туристичної діяльності» становили тільки 0,29 млрд. грн., або трохи більше ніж 
$11 млн, а дохід від продажу путівок іноземцям – лише 106 млн. грн., або менш 
як $4 млн. Левова частка змін у турсекторі останніми роками залишається поза 
фокусом офіційної статистики, тож про них можна тільки гадати й робити 
оцінки. Водночас, якщо відштовхуватися від офіційних даних, то виходить, що 
вітчизняний турбізнес заробляє переважно на виїзному туризмі українців до 
інших країн. Внутрішній туризм відіграє для нього значно меншу роль, 
а іноземці – взагалі другорядну. За даними Держстату, у 2016 р. із загальної 
кількості 2,55 млн осіб, яких обслуговували туроператори та турагенти країни, 
внутрішнім відпочинком скористалося лише 0,73 млн громадян України та ще 
35 тис. іноземців.

З 2013–2015 рр. кількість іноземців, що перетинали кордон України, за 
даними Держприкордонслужби, зменшилася вдвічі (із 25,7 млн. до 12,9 млн. 
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осіб), а в 2016-му р. зросла лише на кілька відсотків. Найбільше іноземних 
громадян, які прибули до України у І півріччі 2017 р. були з Молдови, Білорусі, 
Росії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Ізраїлю, Німеччини.
Порівняно з І півріччям 2016 р. кількість іноземних туристів збільшилась 
з Білорусі на 373,2 тис. осіб, Туреччини – на 27,6 тис. осіб, Угорщини – на 26,7 
тис. осіб, Молдови – на 26,3 тис. осіб, Румунії – на 25,8 тис. осіб, Росії – на 24,1 
тис. осіб, Ізраїлю – на 23,4 тис. осіб, Німеччини – на 17,1 тис. осіб; зменшення 
з Словаччини – на 37,9 тис. осіб, Польщі – на 2,5 тис. осіб. Загальна кількість 
іноземних громадян, які відвідали Україну зображено на рис. 1. 

Натомість на всі інші країни світу припало лише близько 15% туристів, 
які відвідали Україну.

Рисунок 1. Загальна кількість іноземних громадян, які відвідали Україну 
в 2010–2016 рр.

Проте із 13,3 млн. іноземців, які перетнули кордон України у 2016 р., 95% 
називали причиною свого візиту приватні справи й тільки 1,3% (172,8 тис.) 
туризм. Навіть транзитом пояснили свій в’їзд на нашу територію понад 2% 
іноземців. Половину з тих, хто задекларував туристичну мету в’їзду до України 
на кордоні, становили у 2016-му р. білоруси (84,4 тис.), чверть (44,5 тис.) –
росіяни, а серед інших виділялися хіба що турки (12,2 тис.) та ізраїльтяни 
(10,7 тис.). 

Кількість зафіксованих перетинів кордону з Україною найчисленнішими 
відвідувачами нашої країни – молдованами (4,5 млн.) є значно більшою, аніж 
населення цієї країни, що свідчить: значна частина цих гостей дуже часто 
прибуває явно не з туристичною метою. Йдеться про багаторазові перетини 
кордону тими самими людьми з іншими цілями. Втім, така сама ситуація 
притаманна більшості країн світу з великою кількістю візитерів. Хоч їх усіх 
зараховують до іноземних туристів, але в класичному значенні туристами вони 
зазвичай не є. Переважно йдеться про обміни візитами в тих чи тих справах 
жителями прикордонних районів, які багато разів на рік долають кордон, 
«накручуючи» в такий спосіб «лічильник».

Проте розподіл туристичних потоків між країнами Причорномор’я не 
є сталим. Тому в України є шанси поборотися за перерозподіл туристичних 
потоків на власну користь. А надто тому, що навіть за нинішніх проблем із 
туристичною інфраструктурою з 2014-го р. стрімко зростала кількість гостей 
України саме з країн, що не належать до безпосередніх сусідів. 
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Рисунок 2. Кількість осіб, які офіційно користувались послугами українського тур 
бізнесу для відпочинку в Україні, тис.

В Україні ситуація з туризмом формується позитивно. Уряд прийняв 
середньостроковий план 2017–2020 рр., де чітко прописано, що одним 
з пріоритетів є розвиток туризму (рис. 2).

Ті, хто вже побував в Україні, зазвичай не розчаровуються. Наприклад, 
проведене компанією GfK Ukraine серед понад 1 тис. гостей країни під час 
Євробачення-2017 опитування засвідчило, що майже половина (47%) всіх 
респондентів вказали, що країна перевершила всі сподівання. 92% хотіли 
б повернутися в Україну ще раз. Розчарованих виявилося менше ніж 1%. 
Причина цього, ймовірно, криється і в готовності тих гостей, які вирішують 
їхати до України, до її недоліків, зокрема й у туристичній інфраструктурі. 
Однак це об’єктивно обмежує кількість потенційних іноземних туристів тими, 
хто готовий миритися з її теперішньою якістю.

В уряду є чітке розуміння, що ця галузь – це і є економіка. І держава має 
формувати правильну політику, тобто правила гри, де бізнес, туроператори та 
турагентства почували себе зручно, і ми максимально робили одну справу. 
Туризм – це також просування України у світі. Сьогодні туристи заново 
відкривають для себе Одеську область, Миколаївську, Херсонську та Азовське 
море. Крім того, розвивається туризм у містах: не тільки у Києві, Львові та 
Одесі, а ще й у Чернівцях, Харкові, Полтаві та Чернігові. На сьогоднішній день 
Львів відвідує приблизно 3 млн., а Одесу – 5 млн., і це, дійсно, два 
найпопулярніші міста України. Для Миколаївської області існує ціль – підняти 
рівень туризму даного регіону до максимального рівня.

В туризмі на створенні імені економити не можна – це стосується також 
і готелів. Конкуренція на світовому ринку туристичних послуг дуже висока, 
і Україна на ньому далеко не перша. У боротьбі за туриста дуже важливі 
декілька речей – по-перше, якість самої послуги, по-друге – відмінна від інших 
рекламна кампанія, спрямована на визнання готелю і країни, по-третє –
поміркована цінова політика.

Розвиток туризму в Україні стримується рядом причин. Це і економічна 
криза, неспокійний військовий стан в країні і недоліки в роботі фінансово-
банківської системи, обмеження платоспроможності населення, недосконала 
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податкова система. Законодавча база також недосконала, відсутні інструкції та 
інші документи, котрі були б логічно взаємопов’язані і не суперечили один 
одному. До цього треба додати відсутність необхідної інфраструктури, 
відповідних сервісних послуг, що в свою чергу, відображається на рівні якості 
обслуговування туристів. Стан галузі не відповідає потенційним можливостям 
держави, яка має все необхідне для розвитку туристської індустрії. 

Для того щоб претендувати на збільшення туристичного потоку в рази 
й наближення доходів від нього у ВВП та частки в зайнятості до показників, які 
мають бодай інші країни Чорноморського регіону потрібно значно більше 
інвестицій в інфраструктуру. Це суттєво розширило б кількість тих іноземців, 
які вважали б її рівень в Україні прийнятним для свого візиту. Врешті, 
перспектива України на туристичному ринку визначальною мірою залежить від 
того, чи буде створено належну інфраструктуру на якомога більшій території 
країни, а не в її окремих куточках.

Однак тут на заваді дуже високий рівень тінізації туристичної галузі. Він 
дійсно мінімізує податкове навантаження на дрібних учасників ринку. Однак 
веде водночас до великого недобору цільових відрахувань, які за нормальних 
умов мали би бути основою фінансування державою необхідної для сектору 
інфраструктури. Обсяг туристичного збору все ще в межах $2 млн. на всю 
країну (у 2016-му – 54,1 млн. грн). Та й усі податкові надходження, які, за 
даними ДФС, потрапляли у 2016 році в український бюджет від юридичних 
і фізичних осіб, пов’язаних із туристично-оздоровчою діяльністю, становили 
менше ніж $100 млн. Водночас спостерігається вкрай нерівномірний 
міжрегіональний розподіл цих доходів, який обмежує фінансування 
інфраструктури саме там, де її найбільше не вистачає. Так, близько 30% усього 
туристичного збору, який надходив до місцевих бюджетів країни, у 2016 році 
припало на Київ, 17% – на Львівщину й 15% – на Одещину. Решта отримала від 
нього крихти, які лише у восьми регіонах становили незначно більше ніж 1 млн 
грн на рік, а в решті обмежувалися кількома сотнями тисяч.

Розвиток туризму, промисловості, торгівлі, економіки, а також культури 
і спорту обумовлює підвищення мобільності людей з метою встановлення 
контактів, обміну досвідом, оздоровлення і відпочинку. Нестача і погана 
матеріальна база готелів ускладнює всі ці процеси, зате розвиток готельного 
господарства веде і до розвитку суміжних видів підприємницької діяльності 
і сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних контактів, підсилює 
економічний потенціал держави. Належний рівень розвитку готельного 
господарства допоможе увійти нашій державі до провідних туристичних країн 
світу.

Література
1. Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду 

громадян України за кордон за 9 місяців 2016 – 2017 років. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA
&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika – загол. з екрану.

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA


124

2. Реєстр свідоцтв про встановлення категорій готелям. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&
id=8e5da5e6-1189-487c-a482-df7dec6db965&title=ZasobiRozmischennia – загол. 
з екрану.

3. Науменко Г. Я. Завдання і перспективи розвитку туристичної галузі 
в України Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи. / 
Г. Я. Науменко. – К. : 1995. – 321 с.

4. Статистичний бюлетень. Туристична діяльність на Миколаївщині у 2016
році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov. 
ua/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_td_bl.htm – загол. з екрану. 

http://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&
http://www.ukrstat.gov.


125

Секція 4.
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ: ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Islamova M. M.,
Master of Education, Senior lecturer of theSyrdarya University

Moldadosova Yerkinay
Specialized boarding school for gifted children «Daryn»

Zhetysai, South Kazakhstan

GAME TECHNOLOGIE IN TEACHING LANGUAGE MATERIALS
The consideration of game technologies as means of raising motivation. The 

contribution of drilling lies in the concentration on a language form and its frequent 
use during a limited period of time. Many games provide this repeated use of 
a language form. By making the language convey information and opinion, games 
provide the key feature of drill with the opportunity to sense the working of language 
as living communication.

Games also help the teacher to create contexts in which the language is useful 
and meaningful. The learners want to take part and in order to do so must understand 
what others are saying or have written, and the speak or write in order to express their 
own point of view or give information. 

Many games cause as much as density of practice as more conventional drill 
exercises; some do not. Want matters, however, is the quality of practice.

The aim. To raise an interest for vocabulary through games, to analyze 
theoreticalmaterial on the problem under discussion, to reveal game technologies as 
means of raising motivation, to find the advantages of game technologies as means of 
raising motivation.

The subject of research – game technologies as means of raising motivation.
The articles from methodological journals, educational and methodological 

literature and internet resources were also used during writing of the work.
Now let us consider the first part of my research work.I have chosen this theme 

because games are often used in teaching process. Because of it lessons can be more 
interesting and effective. In my opinion, language learning is hard work. One should 
make an effort to understand, to repeat accurately, to manipulate newly acquired 
language and to use the whole range of known language in conversation or written 
composition. Effort is required at every moment and must maintained over a long 
period of time. Games help and encourage many learners to sustain their interest and 
work.

Teaching vocabulary is considered in the first chapter. What teachers really 
mean is that students are not motivated to behave in the way teachers would like them 
to behave. Game technologies as a way and raising of motivation in teaching foreign 
languages are given in the second chapter. I take into account different opinions and 
methods of scholars about using games in teaching process, how they can improve 
and develop skills and motivation of student during educational process.
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The need for meaningfulness in language learning has been accepted for some 
years. 

Vocabulary acquisition is increasingly viewed as crucial to language 
acquisition. However, there is much disagreement as to the effectiveness of different 
approaches for presenting vocabulary items. Moreover, learning vocabulary is often 
perceived as a tedious and laborious process. In this article I would like to examine 
some traditional techniques and compare them with the use of language games for 
vocabulary presentation and revision, in order to determine whether they are more 
successful in presenting and revising vocabulary than other methods.

From my teaching experience I have noticed how enthusiastic students are 
about practicing language by means of games. I believe games are not only fun but 
help students learn without a conscious analysis or understanding of the learning 
process while they acquire communicative competence as second language users.

Vocabulary teaching techniques
There are numerous techniques concerned with vocabulary presentation. 

However, they are few things that have to be remembered irrespective of the way 
lexical items are presented. If teachers want students to remember new vocabulary, it 
needs to be learnt in context, practiced and then revised to prevent students from 
forgetting. We can tell the same about grammar. Teachers must make sure students 
have understood the new words, which will be remembered better if introduced in 
a "memorable way". Bearing all this in mind, teachers have to remember to employ 
a variety of techniques for new vocabulary presentation and revision.

The advantages of using games. Many experienced textbook and methodology 
manuals writers have argued that the games are not just time-feeling activities but 
have a great educational value. W. R. Lee holds that most language games make 
learners use the language instead of thinking about learning the correct forms. He 
also says that games should be treated as central not peripheral to the foreign 
language teaching programme. A similar opinion in expressed by Richard-Amato, 
who believes games to be fun but warns against overlooking their pedagogical value, 
particularly in foreign language teaching. There are many advantages of using games. 
«Games can lower anxiety, thus making the acquisition of input more likely» 
(Richard-Amato). They are highly motivating and entertaining, and they can give shy 
students more opportunity to express their opinions and feelings they also enable 
learners to acquire new experiences within a foreign language which are not always 
possible during a typical lesson. Furthermore, to quote Richard-Amati, they, «add 
diversion to the regular classroom activities,» break the ice, «but also they are used to 
introduce new ideas». In the easy, relaxed atmosphere which is created by using 
games, students remember things faster and better. Further support comes from 
Zdybiewska, who believes games to be a good way of practicing language, for they 
provide a model of what learners will use the language for in real life in the future.

Games encourage, entertain, teach and promote fluency. If not any of these 
reasons, they should be used just because they help students see beauty in a foreign 
language and not just problems

Choosing appropriate games. There are many factors to consider while 
discussing games, one of which is appropriacy. Teachers should be very careful about 
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choosing games if they want to make them profitable for the learning process. If 
games are to bring desired results, they must correspond to either the student’s level, 
or age, or to the material that is to be introduced or practiced. Not all games are 
appropriate for all students irrespective of their age. Different age of groups require 
moving around, imitating a model, competing between groups and the like. 
Furthermore, structural games that practice or reinforce a certain grammatical aspect 
of language have to relate to students’ abilities and prior knowledge. Games become
difficult when the task or the topic is unsuitable or outside the student’s experience.

Another factor influencing the choice of a game is its length and the time 
necessary for its completion. Many games have a time limit, but according to Siek-
Piscozub, the teacher can either allocate more or less time depending on the students’ 
level, the number of people in a group, or the knowledge of the rules of a game etc.

When to use games. Games are often used as short warm-up activities or when 
there is some time left at the end of a lesson. Yet, as Lee observes, a game «should 
not be regarded as a marginal activity filling in odd moments when the teacher and 
class have nothing better to do». Games ought to be at the heart of teaching foreign 
languages. Rixon suggests that games be used at all stages of the lesson, provided 
that they are suitable and carefully chosen. At different stages of the lesson, the 
teacher’s aims connected with a game may vary:

1. Presentation. Provide a good model making its meaning clear;
2. Controlled practice. Elicit good imitation of new language and appropriate 

responses;
3. Communicative practice. Give students a chance to use the language.
Games also lend themselves well to revision exercises helping learners recall 

material in a pleasant, entertaining way. all authors referred to in this article agree 
that even if games resulted only in noise and entertained students, they are still worth 
paying attention to and implementing in the classroom since they motivate learners, 
promote communicative competence, and generate fluency. However, can they be 
more successful for presentation and revision than other techniques? The following 
part of this article is an attempt at finding the answers to this question.

Vocabulary presentation. After the teacher chooses what items to teach Hay 
craft suggests following certain guidelines. These include teaching the vocabulary «in 
spoken form first» to prevent students from pronouncing the words in the form they 
are written, placing the new items in context, and revising them. I shall now proceed 
to present practical examples of games I have used for vocabulary introduction and 
revision.

Description of the groups. For the purpose of vocabulary presentation, I chose 
two groups of eleven form pupils. With one of them I used a presentation game and 
with the other translation and context guessing. In both of groups, students’ abilities 
varied-ranging from those whose command of English was very good, able to 
communicate easily using a wide range of vocabulary and grammatical structures, 
and those who found it difficult to communicate.

After covering the first conditional and time clauses in the textbook, I decided 
to present students with a set of idioms relating to bodily parts-mainly those 
connected with the head the choice of these expressions was determined by students’ 
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requests to learn colloquial expressions to describe people’s moods, behavior, etc. 
moreover, in one of the exercises the authors of the textbook called for examples of 
expressions which contain parts of the body. For the purpose of the lesson I adapted 
Gear and Gear’s «Vocabulary Picture-Puzzle». Students were to work out the 
meanings of sixteen idiomatic expressions. All of them Polish equivalents, which 
made it easier for students to remember them.

The game objectives. To work out the puzzle, students had to match idioms 
with their definitions. The objective of the game was for each pair to cooperate the 
activity successfully in order to expand their vocabulary with, in this case, colloquial 
expressions. 

All students were active and enjoyed the activity. Some of their comment were 
as follows: «very interesting and motivating» «learning can be a lot of fun» etc.

Students also had to find the appropriate matches in the shortest time possible 
to beat other participating groups. The element of competition among the groups 
made them concentrate and think intensively.

Translation activity. The other group of students had to work out the meanings 
of the idioms by means of translation. Unlike the previously described group, they 
did not know the definitions. The expressions were listed on the board, and students 
tried to guess their proper meanings giving different options. My role was direct them 
to those that were appropriate. Students translated the idioms into Polish and 
endeavored to find similar or corresponding expressions in their mother tongue. 
Unlike the game used for the purpose of idiom introduction, this activity did not 
require the preparation of any aids. Fewer learners participated actively or 
enthusiastically in this lesson and most did not sh. 
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DIFFERENT CLASSIFICATIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS
This is probably the most discussed – and the most controversial – problem in 

the field of phraseology – the task of distinguishing between A phraseological unit is 
a complex phenomenon with a number of important features, which can therefore be 
approached from different points of view. Hence, there exist a considerable number 
of different classification systems devised by different scholars and based on different 
principles. 

The traditional and oldest principle for classifying phraseological units is 
based on their original content and might be alluded to as «thematic» (although the 
term is not universally accepted). The approach is widely used in numerous English 
and American guides to idiom, phrase books, etc. On this principle, idioms are 
classified according to their sources of origin, «source» referring to the particular 
sphere of human activity, of life of nature, of natural phenomena, etc. So, L. P. Smith 
gives in his classification groups of idioms used by sailors, fishermen, soldiers, 
hunters and associated with the realia, phenomena and conditions of their 
occupations. In Smith’s classification we also find groups of idioms associated with 
domestic and wild animals and birds, agriculture and cooking. There are also 
numerous idioms drawn from sports, arts, etc.

This principle of classification is sometimes called «etymological». The term 
does not seem appropriate since we usually mean something different when we speak 
of the etymology of a word or word-group: whether the word (or word-group) is 
native or borrowed, and, if the latter, what is the source of borrowing. It is true that 
Smith makes a special study of idioms borrowed from other languages, but that is 
only a relatively small part of his classification system. The general principle is not 
etymological. 

 Smith points out that word-groups associated with the sea and the life of 
seamen are especially numerous in English vocabulary. Most of them have long since 
developed metaphorical meanings which have no longer any association with the sea 
or sailors. Here are some examples.

To be all at sea – to be unable to understand; to be in a state of ignorance or 
bewilderment about something (e. g. How can I be a judge in a situation in which I 
am all at sea? I’m afraid I’m all at sea in this problem). V. H. Collins remarks that 
the metaphor is that of a boat tossed about, out of control, with its occupants not 
knowing where they are. 

- To sink or swim – to fail or succeed (e. g. It is a case of sink or swim. All 
depends on his own effort.)
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- In deep water – in trouble or danger.
- In low water, on the rocks – in strained financial circumstances.
- To be in the same boat with somebody – to be in a situation in which people 

share the same difficulties and dangers (e. g. Idon’t like you much, but seeing that 
we’re in the same boat I’ll back you all I can). The metaphor is that of passengers in 
the life-boat of a sunken ship.

- To sail under false colours – to pretend to be what one is not; sometimes, to 
pose as a friend and, at the same time, have hostile intentions. The metaphor is that of 
an enemy ship that approaches its intended prey showing at the mast the flag 
("colours") of a pretended friendly nation.

- To show one’s colours – to betray one’s real character or intentions. The 
allusion is, once more, to a ship showing the flag of its country at the mast. 

- To strike one’s colours – to surrender, give in, admit one is beaten. The 
metaphor refers to a ship’s hauling down its flag (sign of surrender).

- To weather (to ride out) the storm – to overcome difficulties; to have 
courageously stood against misfortunes.

- To bow to the storm – to give in, to acknowledge one’s defeat.
- Three sheets in(to) the wind (sl.) – very drunk. 
- Half seas over (sl.) – drunk.
Though, as has been said, direct associations with seafaring in all these idioms 

have been severed, distant memories of the sea romance and adventure still linger in 
some of them. The faint sound of the surf can still be heard in such phrases as to ride 
out the storm or breakers ahead! (= Take care! Danger!). Such idioms as to sail 
under false colours, to nail one’s colours to the mast (~ to be true to one’s 
convictions, to fight for them openly) bring to mind the distant past of pirate brigs, 
sea battles and great discoveries of new lands.

The considerable contribution made by Russian scholars in phraseological 
research cannot be exaggerated. We have already mentioned the great contribution 
made by Academician V. V. Vinogradov to this branch of linguistic science.

The classification system of phraseological units devised by this prominent 
scholar is considered by some linguists of today to be outdated, and yet its value is 
beyond doubt because it was the first classification system which was based on the 
semantic principle. It goes without saying that semantic characteristics are of 
immense importance in phraseological units. It is also well known that in modern 
research they are often sadly ignored. That is why any attempt at studying the 
semantic aspect of phraseological units should be appreciated.

Vinogradov’s classification system is founded on the degree of semantic 
cohesion between the components of a phraseological unit. Units with a partially 
transferred meaning show the weakest cohesion between their components. The more 
distant the meaning of a phraseological unit from the current meaning of its 
constituent parts, the greater is its degree of semantic cohesion. Accordingly, 
Vinogradov classifies phraseological units into three classes: phraseological 
combinations, unities and fusions.

Phraseological combinations are word-groups with a partially changed 
meaning. They may be said to be clearly motivated, that is, the meaning of the unit 
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can be easily deduced from the meanings of its constituents. E. g. to be at one’s 
wits’ end, to be good at something, to be a good hand at something, to have a bite, to 
come off a poor second, to come to a sticky end (coll.), to look a sight (coll.), to take 
something for granted, to stick to one’s word, to stick at nothing, gospel truth, bosom 
friends.

Phraseological unities are word-groups with a completely changed meaning, 
that is, the meaning of the unit does not correspond to the meanings of its constituent 
parts. They are motivated units or, putting it another way, the meaning of the whole 
unit can be deduced from the meanings of the constituent parts; the metaphor, on 
which the shift of meaning is based, is clear and transparent. E. g. to stick to one’s 
guns (~ to be true to one’s views or convictions. The image is that of a gunner or 
guncrew who do not desert their guns even if a battle seems lost); to sit on the fence 
(~ in discussion, politics, etc. refrain from committing oneself to either side); to 
catch/clutch at a straw/straws (~ when in extreme danger, avail oneself of even the 
slightest chance of rescue); to lose one’s head (~ to be at a loss what to do; to be out 
of one’s mind); to lose one’s heart to smb. (~ to fall in love); to lock the stable door 
after the horse is stolen (~ to take precautions too late, when the mischief is done); to 
look a gift horse in the mouth (= to examine a present too critically; to find fault with 
something one gained without effort); to ride the high horse (~ to behave in a 
superior, haughty, overbearing way. The image is that of a person mounted on a horse 
so high that he looks down on others); the last drop/straw (the final culminating 
circumstance that makes a situation unendurable); a big bug/pot, sl. (a person of 
importance); a fish out of water.

Phraseological fusions are word-groups with a completely changed meaning 
but, in contrast to the unities, they are demotivated, that is, their meaning cannot be 
deduced from the meanings of the constituent parts; the metaphor, on which the shift 
of meaning was based, has lost its clarity and is obscure. E. g. to come a cropper (to 
come to disaster); neck and crop (entirely, altogether, thoroughly, as in: He was 
thrown out neck and crop. She severed all relations with them neck and crop.); at 
sixes and sevens (in confusion or in disagreement); to set one’s cap at smb. (to try 
and attract a man; spoken about girls and women. The image, which is now obscure, 
may have been either that of a child trying to catch a butterfly with his cap or of a girl 
putting on a pretty cap so as to attract a certain person. In Vanity Fair: «Be careful, 
Joe, that girl is setting her cap at you»); to leave smb. in the lurch (to abandon 
a friend when he is in trouble); to show the white feather (to betray one’s cowardice. 
The allusion was originally to cock fighting. A white feather in a cock’s plumage 
denoted a bad fighter); to dance attendance on smb. (to try and please or attract smb.; 
to show exaggerated attention to smb.).

It is obvious that this classification system does not take into account the 
structural characteristics of phraseological units. On the other hand, the border-line 
separating unities from fusions is vague and even subjective. One and the same 
phraseological unit may appear motivated to one person (and therefore be labelled as 
a unity) and demotivated to another (and be regarded as a fusion). The more profound 
one’s command of the language and one’s knowledge of its history, the fewer fusions 
one is likely to discover in it.
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The structural principle of classifying phraseological units is based on their 
ability to perform the same syntactical functions as words. In the traditional structural 
approach, the following principal groups of phraseological units are distinguishable.

A. Verbal. E. g. to run for one’s (dear) life, to get (win) the upper hand, to talk 
through one’s hat, to make a song and dance about something, to sit pretty.

B. Substantive. E. g. dog’s life, cat-and-dog life, calf love, white lie, tall order, 
birds of a feather, birds of passage, red tape, brown study.

C. Adjectival. E. g. high and mighty, spick and span, brand new, safe and 
sound. 

D. Adverbial. E. g. high and low (as in They searched for him high and low), 
by hook or by crook (as in She decided that, by hook or by crook, she must marry 
him), for love or money.

E. Interjectional. E. g. my God/ by Jove! by George! goodness gracious! good 
Heavens! sakes alive! 

Within each of these large groups the phraseological units are classified 
according to the category of parts of speech of the summit constituent. So, one-
summit units are subdivided into: a) verbal-adverbial units equivalent to verbs in 
which the semantic and the grammatical centres coincide in the first constituent (e. g. 
to give up); b) units equivalent to verbs which have their semantic centre in the 
second constituent and their grammatical centre in the first (e. g. to be tired); 
c) prepositional-substantive units equivalent either to adverbs or to copulas and 
having their semantic centre in the substantive constituent and no grammatical centre 
(e. g. by heart, by means of).

Two-summit and multi-summit phraseological units are classified into: 
a) attributive-substantive two-summit units equivalent to nouns (e. g. black art), іt 
should be pointed out that most Russian scholars do not regard these as 
phraseological units; so this is a controversial point; b) verbal-substantive two-
summit units equivalent to verbs (e. g. to take the floor; c) phraseological repetitions 
equivalent to adverbs (e. g. now or never); d) adverbial multi-summit units (e. g. 
every other day).

Professor Smirnitsky also distinguishes proper phraseological units which, in 
his classification system, are units with non-figurative meanings, and idioms, that is, 
units with transferred meanings based on a metaphor.

Professor Koonin, the leading Russian authority on English phraseology, 
pointed out certain inconsistencies in this classification system. First of all, the 
subdivision into phraseological units (as non-idiomatic units) and idioms contradicts 
the leading criterion of a phraseological unit suggested by Professor Smirnitsky: it 
should be idiomatic.

The classification system of phraseological units suggested by Professor 
A. V. Koonin is the latest out-standing achievement in the Russian theory of 

phraseology. The classification is based on the combined structural-semantic 
principle and it also considers the quotient of stability of phraseological units.

These four classes are divided into sub-groups according to the type of 
structure of the phraseological unit. The sub-groups include further rubrics 
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representing types of structural-semantic meanings according to the kind of relations 
between the constituents and to either full or partial transference of meaning.

The classification system includes a considerable number of subtypes and 
gradations and objectively reflects the wealth of types of phraseological units existing 
in the language. It is based on truly scientific and modern criteria and represents an 
earnest attempt to take into account all the relevant aspects of phraseological units 
and combine them within the borders of one classification system. 
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LOCATION AND MOTIVATION OF GAMES IN TEACHING ENGLISH 
LANGUAGE

The most important condition for the attractiveness of the educational games is 
a strict record of the age of psychological-pedagogical peculiarities of students.

So, when teaching a foreign language pre-school age children should take 
account of the psychological and pedagogical features, as curiosity and 
inquisitiveness. However, it is important to remember that they can not for a long 
time hold the attention on one type of activity. Therefore, their activities in the 
classroom should be of diverse Noah, emotionally rich. Many researchers note, that 
in the all levels of the age of the purpose of the training successfully achieved with 
the game of motivation and the assessment of the behavior of peer .

Game ‘s activity includes exercises, forming the ability to highlight key 
features of objects, compare; group games on the generalization of the items on 
certain grounds; group games in the course of which the students develop the ability 
to control himself, speed of reaction to the word, phonemic hearing. When the story 
develops in parallel with the main content of the training, helps to intensify the 
learning process. The game helps to memorize, which is predominant in the initial 
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stage of studying a foreign language, that it enhances and supports the interest to the 
dialogue. It is possible to allocate the following kinds of training-the voice of the 
games at the initial stage of learning a foreign language (Scheme ):

Having considered the age of psychological – pedagogical features teachers 
can single out the main conditions for the appeal of the game at all stages of learning 
a foreign language 

Game of training

The function of inter-ethnic communication. The game allows a child to learn 
the universal human values, the culture of representatives of different nationalities, 
since the "games of the national and at the same time international, transnational.

The function of self-realization of the child in the game as «the range of human 
practice». Game allows revealing the child. 

The communicative function of the game clearly illustrates the fact that the 
game – activity communicative, allows the child to enter into the real context of 
complex human communications.

Diagnostic feature of the game gives the teacher an opportunity to diagnose the 
various manifestations of the child (intellectual, creative, emotional, etc.). At the 
same time, game is «a field of self-expression» in which children check their powers 
and abilities in the free actions, assert themselves. 

Therapeutic function of the game is to use the games as a means of overcoming 
the various challenges that arise in a child in behavior, communication, teaching of 
the [air conditioning general specification].

Correction function – is making positive changes, modifications in the 
structure of personality indices of the child. In the game, this process occurs naturally 
and gently.

The entertaining function of the game. The game is organized by the cultural 
space of leisure of the child, in which there is its development. 

So, the game activates the cognitive abilities of learners, in the course of the 
operation increases the motivation of teaching, increases the level of interest of 
(heuristic function), working out and improving the skills and skills (training 
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function), because the acquisition of new knowledge through the game goes 
simultaneously with their embodiment, in the course of which the repetition of not 
"pall", easily leading to a more lasting learning.

As a child does not feel the object of impact of an adult, considering himself 
a full-fledged subject of the activity, then there is a possibility through the game to 
form his personal qualities (educational function).

Functions of the game’s form of education promote the use of various methods 
of motivation.

Motives of communication:
a) Students jointly solve the problem, participate in a role play, and learn how 

to communicate, take into account the opinion of the comrades;
b) In the role-playing game, there aim is to solve collective problems, there are 

different opportunities to students; students in practical activities on their own 
experience aware of the usefulness of their actions and the actions of their comrades 
on the game; they can critically assess how quickly their partners; in the game 
disciples become cautious, and sometimes risky;

c) Joint emotional experience during the role-playing game; contribute to the 
strengthening of interpersonal relations

Moral motives:
In a role play every student can express themselves, their knowledge, skills, 

their character, strong-willed qualities, their attitude to the work and to playing with 
him the other pupils.

Educational games:
the situation of success creates a positive emotional background for the 

development of the cognitive interest; failure is perceived not as a personal defeat, 
and the outright defeat in the game, and stimulates educational activities;

b) in the gaming activity in the process of achieving the common goal is 
activated, cogitative activity; the idea of seeking a way out, it is directed on the 
decision of cognitive tasks.

Conditions of the contingent of students
The practical part of this work will demonstrate how the games may be used in 

a process of language learning/teaching, which in this case is English. The aim is to 
present different games representing various games’ types which should develop the 
English learning/teaching process. The focus will be the game itself not the 
involvement of the game to the lesson plan. Although four of five games presented 
here will be used in one lesson. All these outlined activities will be used in my 
classes.

The psychological development of the students of the group corresponds to the 
norm. Children are sufficient degree of independence in judgments, are able to 
analyze, compare, distinguish between the essential and nonessential features of 
objects and phenomena, to draw your own conclusions, and find ways of solution. 
Most of the students correctly express their thoughts in oral and written forms. Able 
to work independently with a book, learn the material. Aware of the importance of 
received knowledge. Have sustained attention in class, disciplined, respectful of the 
teacher.
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With pleasure they take an active part in the lesson. The group is rather 
emotional, friendly. Children do not conflict between themselves and are engaged in 
the various sections and groups (chorus, sport, music, dancing). Increasing the 
number of students comply with the school mode.

The purpose of testing according to my research was to test the system of 
training of the games at the lessons of foreign language at the early stages.

The tasks of testing:
* Find out the attitude to the English language of the students at the early 

stages;
* Determine the initial level of knowledge of the students;
* Pick up the game forms of work with students;
* To play the form of work on the lessons of the English language;
* Compare the level of knowledge of students before and after testing.
At the first stage of work with the students were offered a questionnaire with 

a view to identifying the relationship to the English language. Question: what 
subjects do you like to study, and what you do not to like?

A positive response regarding the English language gave 90% of the students.
Surveys allow making a conclusion about the presence of comfortable situation 

on the lessons of the English language and about the interest to the subject for the 
majority of students. 

The second questionnaire was aimed at the identification of the preferred forms 
of work.

Question: what forms of work at the lesson do you like?
The results show that the game is a favorite form of students’ work at the 

lesson.
Game forms of work have been adapted to the topic of "Meals", which the 

students took place at this stage of learning. Lexical material on the topic was 
introduced in the previous phases of the training. In connection with the fact that the 
methodological development was included in a holistic pedagogical process, its 
objectives correspond to the objectives and tasks standing in front of teachers at 
a particular stage of learning vocabulary. The main objective of the methodological 
development – training of students combining the familiar lexical elements in 
a variety of speech situations.

The initial stage of the lesson on the topic «Meals»:
Objective: the repetition of the lexical material on the topic.
the Game-drill, «Insert the letter».
Description: on the board are written the words from the current dictionary, in 

which missed one or a few letters. The task of the students is to fill in the blank, 
speak and translate a word. Students undertake the task of «the chain».

Reflection: the exercise is very easy on the plan and the conditions of carrying 
out. It is carried out at the initial stage of a lesson in several minutes. This exercise 
intensified students, helped to tune in to work with the vocabulary of a foreign 
language. Students repeated spelling, pronunciation and translation of active words.

Game- exercise «Drawing up of the recipe». 
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Description: the students choose and write the word, which is part of the 
«recipe».

Reflection: this game is an exercise aimed at a repetition of the writing of 
active words, but in contrast to the previous exercises here from students require 
a great deal of autonomy in the choice of words, his writing. May be a logical 
continuation of the previous exercise, or enter into a cycle of exercises to replicate 
vocabulary. Some confusion on the part of students caused the conditions of the game –
the compilation of the general «recipe». After the game we have a vocabulary 
dictation, which showed that the disciples make fewer mistakes.

Game-exercise «Guess the word».
Description: students are divided into teams. The teacher reads out the 

characteristic words, the task of students is to guess what the word in question and it 
correctly pronounce.

Reflection: this exercise is very necessary when learning new vocabulary, 
because it gives the opportunity to understand the meanings of the words and their 
synonyms. The students were active during this exercise, committed mistakes in 
determining the values of the words. In difficult situations teacher did explanations.

The main stage of the lesson on the topic «Meals»:
Objective: training of combining the familiar lexical elements in a speech 

situations.
Game situations.
Description: the game consists of two stages. The first stage: the teacher 

distributes each pair of students’ cards with the active vocabulary (product names). 
The task of the students is with the help of questions to find out, who from the group 
have the necessary cards, and exchange them.

Reflection: with the help of this game, a situation was created realistic
communication between students, which included the questions and the response of 
the replica. In communication between the participants of the game was a certain 
amount of spontaneity, however, the remarks were «tiedto» the lexicon. This game is 
an excellent training usage in speech studied vocabulary of a foreign language. Many 
students managed to open up creatively.

Description of the second stage: the task of the students act out the dialogue in 
the roles, using the speech active words.

Reflection: in this case the pupils trained to use the vocabulary in a situation of 
dialogue of communication, which includes the question, the answer, and the 
subsequent reaction in the form of a question or a statement. The students told the 
dialogue in accordance with the role, in which they were. Phrases were previously 
thought, and spontaneity in communication practically was not. However, this form 
of work allowed the teacher to trace the errors and inaccuracies in the speech of the 
students and explain them.
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GAMES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Language education, based on intercultural paradigm allows to use not only the 

experience of the native language and culture, but also realize the value of work, the 
value of personal development in the rapidly changing world. It’s about intercultural 
communication (with all its bugs, crashes) can only go in if the students in the 
process of dialogue not only belong to different linguistic ethnic cultures but also 
realize that they are different from each other.

Intercultural communication should be formed specifically at students. The
teacher should teach students skillfully to understand partners In today’s world, 
teaching Russian and Kazakh for foreign students is stipulated by several factors: 
economic, socio-political and cultural.

There are four main aspects in the methods of teaching Russian and Kazakh 
languages for foreign students : phonetic, grammatical, lexical and stylistic. Based on 
the requirements of modern methods of teaching in recent years, the idea of 
integration of culture in the theory and practice of teaching the subject has been 
developed the, the concepts of «intercultural competence» and «intercultural 
learning» are used.

This approach to language learning in the process of training involves close 
interaction of language and culture of its speakers. The result of this training is to 
develop both a communicative and social competence, ensuring the use of language 
in a specific cultural context through dialogue of cultures.

Teaching a foreign language for foreign students in Kazakhstan has its own 
characteristics. In Kazakhstan, the official language is Kazakh. The Russian language 
has a place, as a language of interethnic communication. Proclaimed by President 
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Nazarbayev N.A. trilingual course (Kazakh, Russian, English) expands horizons for 
students.

Students from different countries study a Начало формы the Faculty of pre-
university education at Al-Farabi Kazakh National University.

Teaching Russian for foreign students involves the development of the 
individual student based on their knowledge of a foreign reality for them and 
upbringing of another culture.

Intercultural teaching is caused by life-saving reasons. For the teacher, who 
works with foreigners, it is important to use the diversity of languages and cultures as 
a factor of mutual understanding and enrichment, helping the creative development of 
socially active and independent person.

Teacher motivation is not only about the motivation to teach but also about the 
motivation to be a teacher as a lifelong career. A career view underlines the temporal 
dimension of motivation in terms of a vocational situation. The steps on a career path 
activate long-term success in a challenging manner as intrinsic pleasure of being 
involved in one’s profession and different extrinsic rewards with career advancement 
are important.

Teaching is known as one of the most successful professions. There are several 
reasons why teachers burn out: emotional exhaustion, as the result of emotional and 
physical overworking (trying to do too many things in a short time); 
depersonalization when teachers have negative attitudes towards their colleagues. 
The third reason is the lack of personal accomplishment.

Another de-motivating factor is lack of intellectual challenge. Without 
discovery new knowledge, skills, many teachers teach the same subject. So they can 
“lose a spark”. The fifth reason is restricted autonomy. Standardized tests, federal 
curricula. And general mistrust with increasing administration demands is in this 
aspect. According to Hargreaves teachers need positive emotions to affect their self-
determined motivation. Self determination theory underlined three universal 
psychological needs: competence, autonomy and relatedness.

It is essential to choose games which are appropriate to the class in terms of 
language and type of participation. Having chosen an appropriate game, its character 
and the aims and rules must be made clear to the learners. It may be necessary to use 
the mother tongue to do this. If the learners are unclear about what they have to do, 
chaos and disillusionment may result.

Many teachers believe that competition should be avoided. It is possible to play 
the majority of games in this work with a spirit of challenge to achieve, rather than to 
‘do someone else down’. We believe that it is wrong and counter-productive to match 
learners of unequal ability even within a single exchange or challenge. The less able 
learner may ‘give up’ and the more able develop a false sense of his/her own 
achievement. We also believe it is wrong to compel an individual to participate. For
many such learners there will be a point of ‘readiness’ to participate similar to the 
state of ‘reading readiness’ in young children. Learners reluctant to participate might 
be asked to act as judge and scorers.
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As with all events in the classroom, it is advisable to stop a game and change to 
something else before the learners become tired of it. In this way their goodwill and 
concentration are retained.

We believe the teacher should never interrupt a game which is flowing 
successfully in order to correct a mistake in language use. It would suggest that the 
teacher is more concerned with form than with the exchange of ideas. In general, we 
think it better for the teacher to note the error and to comment on it later.

Any games or activities which involve language and your learners enjoy are 
language-learning material. You can find ‘new’ games by studying magazines, 
newspapers, radio and television programmer, party games and indeed by asking your 
learners. If you can create these games in the classroom and the language is 
appropriate, then they are useful. It is usually difficult to find a new game for specific 
language practice just when you need it. It is a wise precaution to collect and file 
games for use whenever you happen to come across them. Games without materials 
can be described as in this book and filed in a binder. Games with visual materials 
could be kept in similar-sized envelopes bound in the same folder. It is helpful if the 
description of the game is written on the outside of the envelope and the visuals and 
handouts kept inside.

When collecting games it is important to note what language need only be 
understood by the players and what language must be used by them. Thus, the 
language level is determined by the type of use, not just the structures and vocabulary 
items themselves.

Students should start using dictionaries as early as possible, from Intermediate 
upwards. With adequate training, dictionaries are an invaluable tool for learners, 
giving them independence from the teacher. As well as understanding meaning, 
students are able to check pronunciation, the grammar of the word (e.g. verb pattern 
verb forms, plurality, comparatives, etc.), different spelling, style and register, as well 
as examples that illustrate usage.

His most important contribution was to highlight the importance of vocabulary 
as being basic to communication. We do agree that if learners do not recognize the 
meaning of keywords they will be unable to participate in the conversation, even if 
they know the morphology and syntax. On the other hand, we believe that grammar is 
equally important in teaching, and therefore in our opinion, it is not the case to 
substitute grammar teaching with vocabulary teaching, but that both should be 
present in teaching a foreign language.
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ФОРМУВАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВРЯДУВАННЯ З 
УРАХУВАННЯМ СТАНДАРТІВ ЄС

В країнах Європейського Союзу існує дві основні тенденції підвищення 
спроможності органів місцевого самоврядування створювати економічні та 
соціальні умови розвитку територіальних громад: з одного боку, курс на 
укрупнення територіальних громад, а, з іншого, на розвиток їх співробітництва. 
Першим шляхом пішли Велика Британія, Бельгія, Данія, Польща, Швеція, ФРН, 
країни Балтії тощо, а другим – Франція, Угорщина, Італія, Іспанія.

Україна в процесі децентралізації та реформування місцевого самовря-
дування намагається поєднувати обидва шляхи. З цією метою бути прийняті 
два закони: «Про співробітництво територіальних громад» від 17 червня 2014 р. 
№ 1508-VII [2] та «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 
5 лютого 2015 р. № 157-VIII [1].

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» визначає 
організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, принципи,
форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та 
контролю. Співробітництво територіальних громад має ґрунтуватися на принципах:
законності; добровільності; взаємної вигоди; прозорості та відкритості; рівно-
правності учасників; взаємної відповідальності суб’єктів співробітництва за 
його результати.

Формами співробітництва можуть бути:
1. делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами 

співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому 
відповідних ресурсів;

2. реалізація спільних проектів, що передбачає координацію діяльності 
суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період 
ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів;

3. спільне фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва під-
приємств, установ та організацій комунальної форми власності – інфраструктурних
об’єктів;

4. утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств,
установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів;

5. утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для 
спільного виконання визначених законом повноважень.

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст. Добровільне об’єднання територіальних 
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громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів: 
конституційності та законності; добровільності; економічної ефективності; 
державної підтримки; повсюдності місцевого самоврядування; прозорості та 
відкритості; відповідальності. У ньому визначені наступні основні умови 
добровільного об’єднання територіальних громад:

6. у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої 
територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого 
самоврядування;

7. територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, 
межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах 
юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;

8. об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах 
території Автономної Республіки Крим, однієї області;

9. при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних
громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші 
чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної 
територіальної громади;

10. якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній 
територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну
та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад. 
Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному
об’єднанню територіальних громад забезпечують місцеві державні адміністрації.
Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад, 
визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, 
розвитку місцевого самоврядування. Фінансова підтримка добровільного 
об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється шляхом 
надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на 
формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-
економічного розвитку такої територіальної громади.

Таким чином, реформування територіальної організації влади в Україні 
лежить в руслі загальної європейської практики і передбачає поєднання обох 
тенденцій підвищення спроможності органів місцевого самоврядування 
забезпечувати надання послуг населенню.

Поряд із такими звичайними об’єктами управління, як суспільство та 
його сфери (політична, економічна, соціальна, міжнародна), галузі всередині 
кожної сфери, комплекси та адміністративно-територіальні одиниці, особливим 
об’єктом управління є регіон. Сьогодні базові відмінності регіонів за рівнем 
соціально-економічного розвитку настільки значні, що не можна сподіватися на 
їхнє подолання тільки за допомогою механізмів саморегулювання. Необхідна 
сильна державна політика, спрямована на соціально-економічне зближення 
регіонів. Цей висновок підтверджується практикою ЄС [4, с. 56–72], в межах 
якого, незважаючи на набагато менші регіональні контрасти, підтягування 
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відстаючих регіонів розглядається як пріоритетне завдання регіональної 
політики більшості країн і наднаціональної регіональної політики ЄС. 

Отже, адміністративно-правова сутність регіону визначається через його 
характеристику як специфічного об’єкта управління, а також територіальної 
громади (місцевого колективу) та тих інтересів (питань місцевого значення), які
притаманні первинному суб’єкту місцевого самоврядування – територіальному 
колективу; соціально-економічна – через визначення місця регіону в загальному
поступальному процесі суспільного розвитку, яке залежить від місця регіону 
в суспільному розподілі праці, від його функцій у внутрішньодержавних 
відтворювальних процесах.

Таким чином українська децентралізація має враховувати як позитивний, 
так і негативний досвід децентралізації в різних країнах Європи. Саме тому слід 
делегувати повноваження на базовий рівень – рівень громад (досвід Швейцарії),
адже саме тут мешкають та працюють люди, а розвиток громад стосується 
повсякденних інтересів людини. Проблеми, що виникають у людини, мають 
вирішуватись там, де вона мешкає. Саме тому поряд із пріоритетами 
регіонального розвитку слід пам’ятати про те, що, на відміну від Європейської 
хартії місцевого самоврядування, яка була ратифікована та успішно діє, Хартію 
регіонального самоврядування держави – члени Ради Європи не ратифікували й 
досі. Регіональний рівень також має здійснює свої важливі повноваження. 
Перш за все, це планування територій, регіональна політика й інфраструктура, 
внутрішньо обласні комунікації, високоспеціалізована медицина, органи 
державної виконавчої влади у вигляді інспекцій тощо [3]. Але як свідчить 
досвід, надлишок повноважень на обласному, регіональному рівні призводить 
до занепаду місцевого самоврядування. Тож, ми розглядаємо зміст реформ та 
децентралізації в Україні не як розподіл країни, а як створення можливостей 
для розвитку всього державного простору на основі пріоритету повноважень 
громад, що складаються з жителів міст, сіл, селищ. 
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НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ 
ЗНАЧЕННЯ

З кожним роком завдяки стрімкій модернізації всіх форм управлінської, 
адміністративної та економічної діяльності з’являються нові види документів 
в підприємницькій діяльності, збільшується обіг електронних документів, на 
перший план виступають питання систематизації, класифікації та впорядкування
роботи документів. Під терміном «номенклатура справ» слід розуміти 
систематизований перелік найменування які утворюються у діловодстві
підприємства і є основою для складання описів справ постійного і тривалого 
(понад 10 років) зберігання і основним обліковим документом у діловодстві. 

Щоб правильно скласти номенклатуру документів треба визначитися 
з категорією документів і колом питань, які повинні включатися в номенклатуру
справ організації чи підрозділу. Тут треба виходити з необхідності охопити весь 
обсяг створюваної та одержуваної документації. Коли в роботі з’являються нові 
питання, не передбачені номенклатурою, в неї потрібно внести доповнення. 
Форма номенклатури справ повинна завчасно складатися так, щоб була 
можливість своєчасно актуалізувати її. Тому при індексації справ слід 
передбачити можливість появи нових індексів і виключити зміну раніше 
присвоєних індексів вже сформованих справ. Перехідні незакінчені справи 
переносяться до номенклатури наступного року зі збереженням первісного 
номера.

Існують три види номенклатур справ: типова, примірна та індивідуальна. 
Для підготовки індивідуальної номенклатури справ усього підприємства та 
номенклатур справ його структурних підрозділів, зокрема відділу кадрів, 
застосовують існуючі примірні та типові номенклатури справ, що їх 
розробляють організації вищого рівня (міністерства, державні комітети, інші 
державні органи, центральні установи країни, великі корпорації, концерни, 
асоціації, товариства та компанії) для мережі підвідомчих організацій або 
дочірніх підприємств, однорідних за характером діяльності, аби створити єдину 
методичну основу раціональної організації діловодства, уніфікувати заголовки 
однотипних справ та встановити для них єдині строки зберігання.

Тема кожної справи має бути чіткою і повністю розкривати склад справи і 
зміст документів, які поміщені в дану папку. На папці необхідно вказувати 
індекс і термін зберігання справи. Об’єднання справ здійснюється по 
номінальній ознаці, наприклад: «Накази», «Протоколи», «Розпорядження» та 
інше. Справи можуть формуватися предметно, наприклад: листування з певним 
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кореспондентом, листування про поставку сировини, листування з кореспон-
дентами, об`єднаними за територіальною ознакою і так далі.

При угрупованні документів слід звертати увагу на терміни їх зберігання. 
Не можна об’єднувати в одну справу документи тимчасового і постійного 
зберігання або з різним терміном зберігання. Не допускається включати 
у справу чернетки, що не стосуються справи документа або варіанти 
розмножених копій. При формуванні справ необхідно перевіряти наявність 
в документі всіх підписів, а також правильність його оформлення.

Індексація справ та порядок їх черговості повинні проводитися за 
ступенем важливості. Першими вказуються найбільш важливі документи 
(накази, розпорядження або інші розпорядчі документи). Номенклатура справ 
повинна містити індекси і заголовки справ, терміни та умови їх зберігання, 
черговість евакуації. Номенклатура справ затверджується в установленому 
в організації порядку і узгоджується з посадовою особою Державного архіву 
регіону. Після закінчення року оформляється підсумковий запис із зазначенням 
кількості справ, які були заведені в звітному році по кожній категорії. Здача 
справ постійного зберігання в архів або утилізація справ тимчасового 
зберігання (по закінченню терміну) проводиться в установленій інструкції 
з діловодства даної організації порядку.

Для того, щоб правильно угрупувати документи потрібно розрізняти їх за 
певними ознаками. Ось найпоширеніші із них:

1. Номінальний. Підставою для групування документів за цією ознакою 
служить їх назву, тобто у справу об’єднуються документи однієї назви, 
наприклад протоколи.

2. Тематичний. У цьому випадку об’єднуються документи одного змісту, 
тобто присвячені одній темі.

3. Авторський. За цією ознакою в одну справу об’єднуються документи, 
складені або однією особою, або однією установою.

4. Кореспондентський. На кожного кореспондента заводиться окрема 
папка, в якій групується вся переписка з окремою особою або підприємством.

5. Географічний. Це різновид кореспондентського ознаки. У цьому 
випадку в одну справу об’єднуються документи різних кореспондентів, що 
знаходяться на певній території.

6. Хронологічний. За хронологічним ознакою групуються документи за 
який-небудь певний період. За цією ознакою групується бухгалтерська 
звітність. 

У деяких випадках документи групуються у справи за кількома ознаками 
відразу.

Посадові особи та структурні підрозділи підприємства, в діяльності яких 
утворюються документи, керуються зведеною номенклатурою справ при 
розподілі документів у справах, визначенні термінів їх зберігання до передачі 
в архів і в інших необхідних випадках.

З цією метою зведена номенклатура справ тиражується в необхідній 
кількості примірників, які спрямовуються:
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- У діловодство – в якості робочого примірника;
- В архів;
- До архівної установи.
Структурні підрозділи підприємства отримують у своє розпорядження 

виписки з відповідних розділів зведеної номенклатури справ.
Примірники номенклатури справ та виписки з неї можуть використовуватися

в практичній роботі як у паперовому, так і в електронному вигляді.
Номенклатура справ має дуже важливе і велике значення для ефективної 

роботи всього підприємства. Вона необхідна для швидкого пошуку документів 
за їх змістом та видами. Від того, наскільки якісно вона складена, залежать 
оперативність роботи з документами та їх зберігання. Наявність номенклатури 
справ в кожній установі, організації, підприємства обов’язково. Номенклатура 
справ додасть ефективність та зекономить час в будь – якому підприємстві.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Впродовж останніх 5-ти років в Україні значно активізувався процес 
оптимізації системи місцевого самоврядування. Безперечно, основи цього
в новій Україні було закладено статтею 140 Конституції, яка вказує, що місцеве 
самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи 
добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 
міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 
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Конституції і законів України [1]. При цьому вказується, що місцеве 
самоврядування здійснюється саме територіальною громадою. 

Попри численні розбіжності у розумінні сутності місцевого самоврядування
практично всі дослідники погоджуються з тим, що відправною точкою у її 
визначенні є поняття територіальної громади. Як слушно зазначає корифей 
української науки в галузі місцевого самоврядування Ю. Панейко: «головним 
предметом науки про самоврядування... є громада» [2].

У законодавстві України має місце закріплення поняття територіальної 
громади – Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» під територіальною 
громадою розуміє сукупність жителів, об’єднаних постійним проживанням 
у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними
одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний 
адміністративний центр [3]. Громада проголошується первинним, центральним 
суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і пов-
новажень.

І ось тут маємо багатоаспектне явище поняття територіальної громади: це 
і ознака через об’єднання саме населення як соціальної спільноти жителів, що 
мають спільну діяльність, інтереси та цілі щодо задоволення потреб, пов’язаних 
з побутом, середовищем проживання, відпочинком, навчанням, спілкуванням; 
і територіальну ознаку – певна спільна територія проживання – в даному 
випадку село, селище, місто. Громада виступає як територіальна одиниця, 
базова ланка територіального устрою – можна сказати найменша частина 
території держави, що має чітко визначені межі і є просторовою основою для 
діяльності суб’єктів місцевого самоврядування. 

Як бачимо, територіальна громада – це складна форма суспільної 
організації сукупності місцевих жителів, об’єднаних на публічних засадах 
у межах певної території [4]. Цей же дефініцій підтверджують і багато 
дослідників місцевого самоврядування: зокрема І. Бутко визначив територіальну
громаду як людей, які мешкають в певних територіальних межах та об’єднані 
спільними інтересами [5].

Якщо підсумувати наробки сучасної науки в сфері дослідження 
територіальної громади, перелік основних ознак територіальної громади буде 
виглядати, так: спільна територія існування (що може включати проживання, 
роботу, володіння нерухомим майном); спільні інтереси у вирішенні питань 
життєдіяльності; соціальна взаємодія в процесі реалізації цих інтересів; 
психологічна самоідентифікація кожного члена з громадою; спільна 
комунальна власність; сплачування комунальних податків[6].

Зазначені ознаки вичерпно характеризують територіальну громаду 
в умовах сучасної держави. Але при цьому однозначно можна сказати, що 
з плином часу, а особливо після розпочатої реформи місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні (розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р «Про схвалення Концепції 
реформування місцевого самоврядування та відповідно Закон України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад») поняттю системи місцевого 
самоврядування, а особливо поняттю територіальної громади, почали надавати 
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все більшого значення та в свою чергу територіальна громада відіграє все 
більшу роль в реалізації певних функцій держави.

Місцеве самоврядування є продуктом, своєрідним результатом, розвитку 
держави, де держава є необхідним ґрунтом для переродження просто 
самоврядування людей на самоврядування місцеве у вигляді територіальної 
громади. Цей процес можливий лише в умовах появи владної конкуренції, 
представленої як наявністю інших територіальних громад, так і, насамперед, 
держави з її органами. Термін «місцеве» вказує на наявність більшого 
територіального об’єднання: реально – держави.

В даному випадку місцеве самоврядування у формі територіальної 
громади нині – це здійснюваний в умовах держави процес реалізації 
територіальною громадою своїх інтересів через усвідомлення власних потреб та 
шляхів їх реалізації. При цьому потреби територіальної громади можуть 
відрізнятись від потреб держави та інших територіальних громад. І саме тут 
територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування на певній окремій 
території починає діяти як суб’єкт держави, а місцеве самоврядування стає 
здійснюваним в умовах держави процесом реалізації територіальною громадою 
своїх інтересів.

І для реалізації цих інтересів громада повинна створити певні самоврядні 
інститути. Такими інститутами є представницькі органи місцевого самоврядування
та їх виконавчі комітети, місцеві референдуми та інші форми прямого 
волевиявлення (збори, сходи), а також різні форми самоорганізації громадян 
(різноманітні територіальні громадські комітети). У масовій свідомості саме ці 
інститути, і насамперед органи місцевого самоврядування, визначаються як 
місцеве самоврядування. 

Право на створення самоврядних інститутів є невід’ємним правом 
територіальної громади. І власне усвідомлення нею наявності такого права, 
права на реалізацію і захист власних інтересів (захист в першу чергу від 
держави), перетворює громаду на місцеву територіальну громаду.

Водночас з початком реалізації своїх інтересів територіальна громада 
набуває певного статуту юридичної особи і починає виступати певним 
суб’єктом державної політики:

1. Територіальна громада стає суб’єктом цивільно-правових відносин. 
Відповідно до цього компетенцією територіальної громади є: створення 
юридичних осіб публічного права – комунальних підприємств, навчальних 
закладів тощо; створення юридичних осіб приватного права – підприємницьких 
товариств тощо; здійснення господарських операцій; майнові відносини; 
входження у зобов’язання (територіальні громади відповідають за своїми 
зобов’язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може 
бути звернене стягнення); ведення процесів; стягнення зборів зі своїх членів 
для задоволення суспільних потреб.

2. Територіальна громада стає суб’єктом бюджетного процесу з повнова-
женнями формування власного бюджету та створення позабюджетних, валютних,
страхових, резервних і інших цільових фондів грошових ресурсів.
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3. Територіальна громада стає суб’єктом підприємницької діяльності 
у сфері надання суспільних послуг через створення підприємств комунальної 
власності та через спільну діяльність з іншими суб’єктами підприємницької 
діяльності на правах сумісної оперативної діяльності або отримання доходу 
у вигляді дивідендів.

4. Територіальна громада стає суб’єктом фінансово-кредитних відносин: 
має право розміщення місцевих позик; отримання кредитів у банківських 
установах; створення комунальних банків, трастових, страхових товариств; 
гарантування кредитів [7].

Як бачимо, місцеве самоврядування в Україні у вигляді територіальної 
громади – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної 
громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду 
жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України, тим самим заявляючи себе 
повноправним суб’єктом місцевого самоврядування, що має свої повноваження 
на захист інтересів громадян та одночасно є певним суб’єктом державної 
політики щодо виконання цієї ж функції держави, а саме – поліпшення життя 
громадян країни.
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ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ МІСЦЕВОГО 

ЗНАЧЕННЯ
Демократизація суспільства, децентралізація влади на основі субсидіарності

були і залишаються пріоритетами України. Важливу роль у цих процесах 
відіграє реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади. Створене нормативно-правове забезпечення надало можливість розпочати
практичну роботу щодо співробітництва територіальних громад.

Співробітництво територіальних громад законодавствомвизначається як 
відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються 
на договірних засадах у визначених законом формах з метою забезпечення 
соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості 
надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного 
виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повно-
важень [1].

Співробітництво територіальних громад являє собою нову форму 
політики місцевого та регіонального розвитку, яке упродовж останніх років 
в Україні набуває поширення. Його поява пов’язана з тим, що місцеве 
самоврядування в Україні має низку різного роду проблем, можливі варіанти 
вирішення яких пропонує саме співробітництво територіальних громад. 
Співробітництво має досить великий потенціал, використання якого може бути 
корисним для забезпечення сталого розвитку територіальних громад, незалежно 
від того, громади є великими чи малими [2].

Важливість впровадження проектів співробітництва громад обумовлена 
можливістю спільно та взаємовигідно вирішувати питання місцевого значення 
і розвивати території шляхом об’єднання зусиль без зміни адміністративних 
меж та жодних статусних втрат. 

Варто зазначити, що згідно ч. 1 ст. 4 Закону України «Про співробітництво
територіальних громад» передбачається п’ять форм співробітництва, зокрема: 

- делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами 
співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому 
відповідних ресурсів;

- реалізацію спільних проектів, що передбачає координацію діяльності 
суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період 
ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів; 
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- спільне фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств,
установ та організацій комунальної форми власності – інфраструктурних 
об’єктів; 

- утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств,
установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів; 

- утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для 
спільного виконання визначених законом повноважень [1].

Для правильного вибору форми співробітництва його потенційні суб’єкти 
спочатку мають визначитися із його кінцевою метою та завданнями, вирішення 
яких призведе до досягнення поставленої мети, а згодом порівняти зміст 
необхідної форми співробітництва для заінтересованих територіальних громад 
із формами співробітництва, визначених Законом України «Про співробітництво
територіальних громад» [2].

Слід вказати, що форми співробітництва громад мають різний характер 
імплементації в процесах децентралізації. Серед них треба вирізняти наступні 
форми реалізації територіального співробітництва:

- неформальне – характерне відсутністю будь-яких юридичних оформлень,
що не передбачають юридично-завірених документів;

- слабо формалізоване – характерне юридичне закріплення відносин між 
територіальниим громадами, що базується на контракті чи договорі.

- комунальне співробітництво – характерне співробітництво між 
громадами в сфері публічного управління та надання послуг. Співробітництво 
в даній сфері має враховувати ідентичність даних об’єктів та юридичну 
закріпленість в договорах чи контрактах між територіальними громадами. 
Впровадження чи створення нових механізмів управління комунальними 
структурами має бути чітко формалізованим, їх відношення до моноцільових 
чи багатоцільових [3].

Співробітництво територіальних громад здійснюється у сферах спільних 
інтересів у межах повноважень відповідних органів місцевого самоврядування.
Перелік таких сфер може бути широким у залежності від ресурсних 
можливостей громад, особливостей розташування та проблем розвитку 
інфраструктурних об’єктів та об’єктів соціальної сфери, наявності перспективних
планів розвитку громад та ін. Логіка співробітництва територіальних громад 
передбачає поєднання зусиль територіальних громад у вирішенні питань, що 
мають нагальний характер для всіх учасників такої співпраці, але їх вирішення 
матеріально затратне та вимагає залучення ресурсів. Співробітництво також 
може здійснюватися у сферах спільних інтересів територіальних громад 
у межах повноважень відповідних органів місцевого самоврядування, якщо 
інше не передбачене законом. 

Вищеописане означає, що співробітництво може здійснюватися виключно 
у межах та у спосіб, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» для сільської, селищної та міської рад та у сферах спільних інтересів 
територіальних громад. Сферами спільних інтересів можуть бути [4]:
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- соціально-економічний і культурний розвиток, планування та облік; 
- бюджет, фінанси і ціни;
- управління комунальною власністю;
- житлово-комунальне господарство, побутове, торгівельне обслуговування,

громадське харчування, транспорт та зв’язок;
- будівництво;
- освіта, охорона здоров’я, культура, фізкультура і спорт;
- регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного

середовища;
- соціальний захист населення;
- забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних

інтересів громадян тощо [5]. 
На сьогоднішній день в Україні налічується близько 720 об’єднаних 

територіальних громад, які вже працюють на прямих взаємовідносинах із 
Державним бюджетом України. Станом на лютий 2018 р. за даними Реєстру 
договорів про співробітництво територіальних громад, в Україні зареєстровано 
139 договорів, а проекти реалізовано більше ніж в 400 громадах [6].

На даний час, держава стимулює прискорення реформи консультативно 
та фінансово. Створюються центри розвитку місцевого самоврядування, 
субвенції на розвиток інфраструктури громад на 2016 рік склали 1 мільярд 
гривень, на 2017 рік – 1,5 мільярда гривень. Вказані кошти спрямували на 
оновлення та будівництво доріг, шкіл, дитячих садків, закладів охорони 
здоров’я, центрів надання адміністративних послуг, на освітлення вулиць, 
придбання спеціалізованої техніки для комунальних потреб. Визначати 
пріоритетність та першочерговість витрат може сама громада [7].

Таким чином, можна дійти висновку, що співробітництво територіальних 
громад створює реальну можливість вирішення проблем місцевого значення. 
Реформа децентралізації передбачає конкретні кроки з підвищення якості життя 
в громадах, має чіткі рамки та концептуальне наповнення. Об’єднання громад 
заради спільної мети допоможе вирішенню ряду проблем та покращити сервісні 
послуги, що надаються органами місцевого самоврядування.
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ 
ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ
Стратегія національної безпеки України – визначає загальні принципи, 

пріоритетні цілі, завдання і механізми захисту життєво важливих інтересів 
особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Стратегія національної безпеки України є основним документом 
оборонного планування. Стратегія є основою для планування діяльності органів 
державної влади у сфері національної безпеки.

Виходячи з її положень розробляються доктринальні документи з питань 
воєнної безпеки, зокрема воєнна доктрина, основні напрями зовнішньої 
політики, стратегії інформаційної безпеки, кібербезпеки, реформування сектору 
безпеки і оборони, інших нагальних питань національної безпеки, а також 
державних програм за окремими напрямами державної політики національної 
безпеки. Органи державної влади керуються Стратегією при розробленні та 
реалізації законодавчих актів, концепцій, доктрин, стратегій, програм, планів та 
окремих заходів, укладенні міжнародних договорів і угод, інших міжнародно-
правових документів, звітують про стан виконання Стратегії. Чинна Стратегія 
національної безпеки України затверджена Указом Президента України. Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про 
Стратегію національної безпеки України».

Згідно Стратегії національної безпеки України основними цілями цієї 
Стратегії є:

– мінімізація загроз державному суверенітету та створення умов для 
відновлення територіальної цілісності України у межах міжнародно-визнаного 
державного кордону України, гарантування мирного майбутнього України як 
суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави;

http://zakon2.
http://decentralization.gov.ua/cooperation.
https://www.pravda.com.ua/columns/
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– утвердження прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової 
якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення 
інтеграції України до Європейського Союзу та формування умов для вступу 
в НАТО.

Досягнення визначених цілей потребує:
Зміцнення Української держави шляхом забезпечення поступального 

суспільно-політичного й соціально-економічного розвитку України;
Якісно нової державної політики, спрямованої на ефективний захист 

національних інтересів в економічній, соціальній, гуманітарній та інших 
сферах, комплексне реформування системи забезпечення національної безпеки 
та створення ефективного сектору безпеки і оборони України;

Нового зовнішньополітичного позиціонування України у світі в умовах 
нестабільності глобальної системи безпеки.

Основні напрями державної політики національної безпеки України:
- Відновлення територіальної цілісності України;
- Створення ефективного сектору безпеки і оборони;
- Підвищення обороноздатності держави;
- Реформування та розвиток розвідувальних, контррозвідувальних 

і правоохоронних органів; 
- Реформування системи державного управління, нова якість 

антикорупційної політики;
- Інтеграція в Європейський Союз;
- Особливе партнерство з НАТО;
- Забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері;
- Забезпечення економічної безпеки;
- Забезпечення енергетичної безпеки;
- Забезпечення інформаційної безпеки;
- Забезпечення кібербезпеки і безпеки інформаційних ресурсів;
- Забезпечення безпеки критичної інфраструктури;
- Забезпечення екологічної безпеки.
Стратегія національної безпеки України чітко визначає два блоки загроз: 

зовнішній і внутрішній. Зовнішня загроза – Росія. Як зазначають автори 
документу, вперше в історії одна з держав-постійних членів Ради Безпеки ООН, 
яка володіє ядерною зброєю, використовує цей фактор для залякування 
міжнародного співтовариства, нехтує міжнародним правом, використовує свій 
військовий потенціал для анексії та захоплення території європейської країни.

Внутрішніми загрозами нацбезпеці названо неефективність системи 
забезпечення нацбезпеки; корупція та неефективна система державного 
управління; економічна криза і виснаження фінансових ресурсів держави; 
зниження рівня життя населення; загрози енергетичні, інформаційні, екологічні 
та техногенна безпека.

Сьогодні перед Україною стоїть важке завдання стабілізації економіки 
й подолання кризи на Сході України – усе це має вирішуватися в короткі 
терміни.
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Крім того, Стратегія включає напрями реформ, передбачені Угодою про 
асоціацію України та Європейського Союзу, і Стратегію сталого розвитку 
«Україна-2020». Можна припустити, що при досягненні успіху в проведенні 
широкомасштабних реформ у державі чутливе питання для української 
громадськості щодо вступу чи невступу в НАТО може відпасти саме по собі, 
якщо, наприклад, заяви Президента України щодо виконання всіх необхідних 
критеріїв для отримання перспективи членства у Євросоюзі у 2020 р. 
справдяться.

Як відомо, кількість тих, хто підтримує ідею вступу України до НАТО 
зростає, але є ще значна частина противників, і з ними варто рахуватися, 
особливо в умовах військової й терористичної загрози. Адже російська 
пропаганда спрямована саме на тих, хто проти НАТО.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАНЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі євроінтеграційного прагнення та реформування 
українського суспільства, суттєвого значення набуває удосконалення 
публічного управління, де розвиток професійного потенціалу у даній сфері 
діяльності є невід’ємною частиною соціально-економічного зростання країни.

Сьогодні Україна намагається адаптувати вітчизняне законодавство до 
міжнародних норм, повноцінного використання управлінського досвіду 
провідних країн світу. Зважаючи на це, проблема пристосування вітчизняних 

http://zakon4.rada.gov.ua/
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нормативних актів до практичної діяльності у сфері публічного управління 
залишається вкрай актуальною та потребує ґрунтовного вивчення.

Основні принципи публічного управління базуються на збереженні норм 
соціальної справедливості. Реформування публічного управління в Україні 
обумовлює необхідність актуалізації правової бази, зокрема Законів України 
«Про державну службу» [1] та «Про службу в органах місцевого самовря-
дування» [2], впровадження стандартів ЄС не тільки у законодавство, але 
й у повсякденне життя громадян України.

Україна вже прийняла низку програмних документів, урядових постанов 
та нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення публічного 
управління, реформування державної служби, адаптацію її до європейських 
стандартів адміністрування. 

Однак, всі програми, концепції, стратегії, закони повинні визначати як 
загальні засади державного управління, так і основні необхідні заходи щодо 
вдосконалення кадрового потенціалу державної служби та створення дієздат-
ного апарату в органах державної влади, системи кадрового забезпечення.

Ефективність функціонування державної служби значною мірою 
залежить від рівня підготовки кадрів, налаштованих на професійну роботу 
в умовах постійного еволюційного процесу в сфері публічного управління. 
Відповідно до Закону України «Про державну службу» професійне навчання 
державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та 
інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, 
перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема у сферіпуб-
лічного управління та адміністрування [1].

Стратегією реформування державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування в Україні на період до 2020 р. [3] передбачено 
напрямки забезпечення рівного доступу громадян до державної служби шляхом 
проведення відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад. 

Центром реалізації політики державної служби та публічного управління 
в умовах інформаційного суспільства є впровадження новітніх інформаційних 
технологій у діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Управлінські кадри повинні володіти достатньо високим 
рівнем професійної інформаційної культури та відповідними знаннями в даній 
галузі.

Отже, насамкінець варто зазначити, що Україна лише починає 
реформування сфери публічного управління. Суттєвою перешкодою на цьому 
важливому шляху є ментальність українського народу, низький рівень самоосвіти
громадян та адаптації до реалій сьогодення. Тому, актуально розробити дієві 
програми підготовки високопрофесійних кадрів, які здатні здійснювати 
публічно-управлінську діяльність в нових умовах. Виходячи з цього, варто 
перш за все, удосконалити стратегію базової освіти, по-друге, забезпечити 
організаційні та нормативно-правові основи розвитку фахових компетенцій, 
а також підвищення кваліфікаційного рівня державних службовців, що дасть 
можливість розвивати професійну ідентичність і успішно відповідати на 
виклики сучасності.
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АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ ТА НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІВНИХ 
ДОКУМЕНТІВ

Архів – установа, що здійснює приймання, опис і зберігання документів 
з метою використання ретроспективної документної інформації.

Архівний документ – документ незалежно від його виду, виду 
матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання та 
форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був 
створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для 
особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкт 
рухомого майна.

Документ Національного архівного фонду – архівний документ, культурна
цінність якого визнана відповідною експертизою та який підлягає державному 
обліку і зберіганню.

Національний архівний фонд – сукупність архівних документів, що 
відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та 
інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації 
1, с. 1.

Національний архівний фонд України відповідно до Закону України «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи» – це сукупність архівних 
документів, що відображають історію духовного і матеріального життя 
Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням 
української нації та складовою частиною вітчизняної і світової історико-
культурної спадщини. До Національного архівного фонду України належать 
архівні документи (оригінали або копії, що їх заміняють) незалежно від їх виду, 

http://zakon3.rada.
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видів носіїв інформації, місця і часу створення і місця зберігання, режиму 
доступу, форми власності на них, що перебувають на території України або за її 
межами і відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною 
Радою України, підлягають поверненню в Україну 2; с. 15.

Експертиза цінності документів – всебічне вивчення документів з метою 
внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, 
проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, 
віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання документів, що 
не підлягають внесенню до Національного архівного фонду.

Особистий архівний документ – архівний документ, що створений 
фізичною особою або безпосередньо її стосується.

Архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові,
організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності 
юридичних і фізичних осіб, пов’язані із нагромадженням, обліком, зберіганням 
архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться;

Архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ – це 
відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і зберігання 
архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування
Національного архівного фонду і/або здійснює управління, науково-дослідну та 
інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства 1, с. 1–2.

Національний архівний фонд формується також із документів, що 
перебувають у власності: – об’єднань громадян (професійних спілок, 
політичних партій і рухів, благодійних, екологічних, культурно-просвітницьких 
та інших об’єднань, спілок, фондів тощо) з часу їх реєстрації відповідно до 
законодавства України про об’єднання громадян; – релігійних об’єднань 
і організацій з часу відокремлення церкви від держави; – недержавних 
підприємств, установ і організацій (акціонерних товариств, корпорацій тощо) 
промисловості, сільського господарства, торгівлі, інших галузей економіки, 
науки, культури, соціальної сфери, засобів масової інформації; – фізичних осіб. 
Власники документів сприяють державним архівним установам у вирішенні 
питань проведення експертизи цінності цих документів та державної реєстрації 
у разі внесення їх до Національного архівного фонду 2, с. 18.

Державна архівна установа – архівна установа, що здійснює свою 
діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України.

Приватне архівне зібрання – зібрання архівних документів, що є власністю
однієї або кількох осіб.

Таємний архів – архівна установа, про існування якої не заявлено 
публічно.

Користувач архівними документами – фізична або юридична особа, яка 
відповідно до законодавства ознайомлюється з архівними документами 1, с. 2.

За своїм профілем – основним видовим складом документів, що підлягають
зберіганню в них, – архіви поділяються на загальні та спеціалізовані, такі, що 
комплектуються, та історичні. Загальні архіви зберігають документи незалежно 
від часу їх створення, галузевої належності, виду носіїв інформації, способу 
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і техніки закріплення інформації. Спеціалізовані архіви зберігають документи, 
що обмежуються тематикою, належністю до певних галузей чи сфер діяльності, 
видами носіїв інформації, способом і технікою закріплення 22 інформації. До 
спеціалізованих архівів належать Центральний державний архів громадських 
об’єднань України, Центральний державний кіно-фото-фоноархів України ім. 
Г. С. Пшеничного, Центральний державний науково-технічний архів України, 
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, галузеві 
державні архіви. Залежно від того, чи здійснюють архіви систематичне 
поповнення своїх архівних фондів документами, що утворилися в їхніх 
джерелах комплектування, чи зберігають закриті архівні фонди установ 
попередніх історичних епох, архіви поділяються на такі, що комплектуються, та 
історичні 2, 21–22.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ, ЩО МІСТЯТЬ
КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

Кожен підприємець самостійно визначає склад відомостей, що 
відносяться до комерційної таємниці. Законодавством України встановлені два 
обмеження, застосовуваних до таких відомостей.

По-перше, відомостями, що складають комерційну таємницю, не можуть 
бути відомості, що складають державну таємницю. Правовий режим відомостей,
що складають державну таємницю, регулюється Законом України «Про 
державну таємницю» від 21.01.1994р. Державна таємниця – це вид секретної 
інформації, що включає відомості в сфері оборони, економіки зовнішніх 
відносин, державної безпеки й охорони правопорядку, розголошення яких може 
заподіяти шкоду життєво важливим інтересам України, і які визнані законом 
державною таємницею і підлягають охороні з боку держави. Державним 
комітетом України з питань державних секретів затверджений перелік 
відомостей, що складають державну таємницю.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
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По-друге, Кабінетом Міністрів України затверджений перелік відомостей, 
що не складають комерційну таємницю. Ці відомості використовуються при 
здійсненні перевірок контролюючими органами, аудиторами для проведення 
аудита, при здачі звітності в різні фонди. До них відносяться:

1. статутні документ, документи, що дозволяють займатися підприєм-
ницькою або господарською діяльністю і її окремими видами;

2. інформація з усіх установлених форм державної звітності;
3. дані, необхідні для перевірки вирахування і сплати податків і інших 

обов’язкових платежів;
4. зведення про чисельність і склад працюючій, їхній заробітній платі 

в цілому за професіями і посадами, а так само наявність вільних місць;
5. документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
6. інформація про забруднення навколишнього природного середовища, 

недотриманні безпечних умов праці, реалізацію продукції, що заподіює шкоду 
здоров’ю, а так само інших порушень законодавства України і розмірах 
заподіяних при цьому збитків;

7. документи про платоспроможність;
8. відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, 

малих підприємствах, союзах, об’єднаннях і інших організаціях, що займаються 
підприємницькою діяльністю;

9. відомості, що відповідно до діючого законодавства підлягають розго-
лошенню.

Хоча зазначені відомості не віднесені до відомостей, що складають 
комерційну таємницю, але вони і не є відкритими і загальнодоступними. 
Надаватися вони можуть лише по підставах встановленим у нормативних актах 
України. Так, наприклад, відповідно до Закону України «Про міліцію» від 
20. 12. 1990 р. міліції для виконання своїх обов’язків дане право безперешкодно 
і безкоштовно одержувати від підприємств, установ і організацій незалежно від 
форм власності по письмовому запиті відомості, у тому числі відомості, що 
складають комерційну таємницю, необхідні по справах про злочини, що 
знаходяться у впровадженні міліції. Для здійснення загального нагляду 
підприємства, установи й організації повинні представляти прокуророві свою 
документацію, у тому числі, по його письмовій вимозі, відомості, що складають 
комерційну таємницю, і, у разі потреби, прокурор має право вимагати передачу 
для перевірки зазначених документів у прокуратуру.

Терміном «комерційна таємниця» не охоплюються відомості, що складають
банківську таємницю, страхову таємницю, авторські права. Зазначені відомості 
складають самостійні групи конфіденційної інформації із своїм відмінним від 
«комерційної таємниці» правовим регулюванням.

Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства,
строки конфіденційної інформації, а також правила її використання визначає 
керівник. Керівник може залучити для здійснення цієїроботи фахівців 
аналітиків або найбільш кваліфікованих і компетентних працівників основних 
підрозділів і працівників служби безпеки підприємства, їх чисельність не 
повинна перебільшувати чотирьох або п’ятьох осіб.
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Всі види інформації, які можуть вважатися комерційною таємницею, 
умовно можна поділити на 2 групи:

1. Технічна інформація :
- незапатентовані науково-технічні розробки;
- бази даних та інші комп’ютерні програми, створені підприємством;
- технічні проекти;
- промислові зразки;
- товарні знаки;
- нові технології;
- методи й способи виробництва;
- напрями модернізації відомих технологій і процесів;
- програмне забезпечення ПОМ, ПК тощо.
2.Комерційна інформація:
- умови контрактів;
- дані про постачальників і покупців;
- інформація про переговори;
- маркетингові дослідження;
- відомості про фінансовий аспект діяльності підприємства;
- відомості про розміри прибутків, собівартість випущеної продукції.
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ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Характеризуючи стан сфери житлово-комунальних послуг, потрібно визнати
відсутність прогресивних змін щодо встановлення ринкових засад господа-
рювання, розвитку конкуренції та залучення приватних інвестицій у цій галузі 
господарської діяльності, з якою пов’язана життєдіяльність кожного громадянина
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України. Неефективність реформування галузі спричинила критичний стан 
основних фондів підприємств комунального господарства. Недосконала тарифна
політика зумовлює хронічну й постійно зростаючу збитковість підприємств 
комунального господарства, унеможливлює їх модернізацію. Несформованість 
та інституціональна неспроможність системи державного регулювання
природних монополій в ЖКП призвела до того, що підприємства цієї галузі 
позбавлені можливостей ефективно працювати в ринкових умовах і надавати 
споживачам послуги належної якості. Нестача власних і державних інвести-
ційних та фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення 
позабюджетних коштів гальмують вирішення завдань технічного переоснащення
комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури.

Разом це визначає значущість накопичених проблем у ЖКП та 
актуальність їх розв’язання шляхом проведення ефективної державної політики 
й забезпечення оптимального державного регулювання ЖКП за визначеними 
пріоритетними напрямами з метою досягнення збалансованого розвитку цієї 
сфери. Під імперативами державного регулювання ЖКП розуміється нагальна 
необхідність розроблення пріоритетних напрямів державної політики, 
механізмів державного регулювання, заходів їх упровадження в ЖКП, що 
є наслідком дії вимог об’єктивних завдань і закономірностей розвитку ЖКП. 
Імперативи формуються на основі цих закономірностей, тому самі є законо-
мірними, обов’язковими й у цьому сенсі вони абсолютні. Водночас, імперативи 
автоматично не можуть бути реалізовані. Методологічне значення імперативів 
полягає в їх пізнанні, осмисленні та правильному формулюванні, що 
в подальшому повинно стати цільовими орієнтирами та керівництвом для 
формування методологічних засад розроблення й упровадження державного 
регулювання розвитку ЖКП. 

Існуючі державні цільові економічні та соціально-економічні програми 
стосуються, як правило, розвитку всього житлово-комунального господарства 
[1] й не враховують структурні властивості окремих видів житлово-
комунальних послуг. Крім того, програмам бракує відповідного теоретико-
методологічного підґрунтя, інституціонально-системного підходу до вдоско-
налення сфери надання ЖКП та розкриття механізмів його державного 
регулювання.

Інституціональне забезпечення реформування ЖКП шляхом запровадження
ефективного державного регулювання галузі передбачає розвинене 
законодавство, політичну волю до реформування галузі та інституціонально 
спроможну систему державних органів, які реалізують це реформування.

У цій галузі треба розмежувати поняття «комунальні послуги» і «житлово-
комунальні послуги». Для чого потрібно звернутися до законодавчо закріпленої 
термінології, де:

– житлово-комунальні послуги – це результат господарської діяльності, 
спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих 
і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд 
відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;



163

– комунальні послуги – це результат господарської діяльності, спрямованої
на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною 
та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, 
а також вивезення побутових відходів [2].

Аналіз змісту зазначених понять дозволяє розрізнити комунальні 
і житлові послуги за функціональним призначенням і технологічними етапами: 
комунальні послуги – забезпечення виробництва, транспортування й постачання
послуг до будинку, а житлові послуги – забезпечення життєдіяльності мешканців
у межах будинку.

Зараз комунальні послуги включають 7 видів послуг, частина з яких 
виробляється, транспортується та постачається суб’єктами природних монополій
або суб’єктами господарювання на суміжних ринках. Це зумовило, з одного 
боку, відсутність економічної конкуренції, з іншого - необхідність створення 
державних інституцій, які повинні здійснювати державне регулювання за 
певними видами комунальних послуг.

Законодавством досі не розкрито самий термін «сфера комунальних 
послуг». Останні закони України в цій галузі [3] визначають основні завдання 
органу державного регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема 
здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природної монополії 
та суб’єктів господарювання на суміжних ринках шляхом:

– забезпечення прозорості та відкритості діяльності на ринках природних
монополій і на суміжних ринках у сферах теплопостачання та централізованого 
водопостачання й водовідведення;

– захисту прав споживачів товарів і послуг у частині отримання товарів 
і послуг належної якості та в достатньому обсязі за економічно обґрунтованими 
цінами;

– формування та забезпечення прогнозованої цінової й тарифної 
політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії та на 
суміжних ринках у сфері теплопостачання та централізованого водопостачання 
й водовідведення.

Отже, сфера комунальних послуг (далі – СКП) – це галузь господарської 
діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на 
суміжних ринках, спрямована на задоволення потреб фізичної особи або 
юридичної особи у забезпеченні централізованим водопостачанням і водовідве-
денням, теплопостачанням, гарячим водопостачанням, газопостачанням, елек-
тропостачанням, вивезенням, переробкою та утилізацією побутових відходів за 
місцем помешкання.

Слід зазначити, що адаптація до законодавства і практики державного 
регулювання СКП у Європейському Союзі повинна вирішити поняттєві 
розбіжності через створення єдиного державного регулятора СКП, що 
виправдовує себе з позицій як оптимізації державного регулювання, так 
і досягнення збалансованого адміністрування усього комплексу комунальних 
послуг та його економічної ефективності. Виходячи зі змісту запропонованого 
визначення СКП, треба відокремити послуги, де інституціональне забезпечення 
з боку держави дозволило би створити достатні економічні передумови 
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збалансованого розвитку СКП. Аналіз досвіду реформування галузі 
виробництва, транспортування, розподілення та постачання природного газу та 
електроенергії в Україні, яке було започатковано 15 років тому, доводить, що 
реформування цієї галузі дозволило державі позбутися проблем модернізації 
основних фондів завдяки впровадженню інвестиційних програм суб’єктами 
господарювання, які приватизували підприємства галузі. При цьому, включення 
інвестиційних складових в економічно обґрунтовані тарифи для об’єктів 
промисловості забезпечили повернення приватних капіталовкладень, що стало 
запорукою відносно сталого розвитку ринків постачання природного газу та 
електроенергії.

Недосконалість державно-управлінських рішень щодо розв’язання проблем
інших складових сфери ЖКП зумовлена тим, що переважною часткою в обсязі 
їх споживання є населення (80% обсягів послуг). Отже, розглядаючи ці 
проблеми з позиції забезпечення електоральної підтримки, владні структури не 
приймають непопулярні рішення. 

Отже, збалансований розвиток сфери ЖКП передбачає баланс інтересів 
підприємств, держави та споживачів. З огляду на те, що майже 80% комунальних
послуг споживаються населенням, досконалість механізмів соціального захисту 
як запоруки довгострокового сталого попиту на послуги має вагомий вплив 
баланс інтересів зазначених суб’єктів сфери. Економічна доцільність приведення
тарифів до обґрунтованого рівня суперечить платоспроможності домогосподарств.
Світовий банк провів певні розрахунки, які підтверджують загрозу соціальної 
недоступності централізованого опалення. «Енергетична бідність», тобто 
перевищення 10% витрат сімей на опалення відносно сукупних доходів, чекає 
20% домогосподарств (зараз – 7,5%) за умови одноразового приведення тарифів 
до економічного обґрунтованого рівня. До 2022 р. 70% громадян можуть 
опинитися у стані енергетичної бідності [4]. Перед державою постає питання 
необхідності розробки та впровадження соціально-орієнтованої моделі 
тарифної політики. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕТИКЕТУ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
Етикет – практичне втілення моральності стосовно тієї чи іншої 

конкретної ситуації. Етикетні норми різні в різних культурах, але в будь-якій 
культурі вони жорстко наказують одну лінію поведінки і забороняють іншу. Ці 
норми виробляються людьми, що володіють найбільшим авторитетом і впливом
в даній спільності. Етикетні норми виражають «моду» у моральних відносинах 
і тому вони найбільш рухливі і мінливі. Етикет має яскраво виражений 
ситуативний характер. Необхідність вибору того чи іншого слова, жесту або 
якого-небудь ще етикетної знака в першу чергу обумовлена специфічною 
ситуацією [1]. 

Етикет органічно пов’язаний з моральними нормами і цінностями сус-
пільства. Система моральних установок, що визначають характер спілкування 
в найрізноманітніших народів, включає набір універсальних загальнолюдських 
цінностей: шанобливе ставлення до старших, батькам, жінкам, поняття честі 
і гідності, скромність, толерантність, доброзичливість.

Правила спілкування людей вироблялися людством протягом тисячоліть. 
З часів середньовіччя ці правила іменуються етикетом. Етикет визначає основні 
форми спілкування – як сперечатися, не зачіпаючи почуттів співрозмовника, як 
вести себе в суспільстві.

Етикет, не заснований на високих моральних принципах, не досягає 
головного - шанобливого ставлення до людей. Слово «етикет» увійшло в побут 
з часів французького короля Людовіка XIV. Але правила відносин між людьми 
визначалися не тільки королівськими указами. На формування етикету 
впливали звичаї та традиції різних народів, рівень розвитку етики і моралі [1].

При характеристиці основних рис етикету зазвичай підкреслюють його 
універсальність, можливість застосовувати правила ввічливості не тільки 
в діловому спілкуванні, але і вдома, на вулиці і т.д. раніше етикет був в ходу 
при дворі правителів і при міжнародних контактах. Юридичні документи, що 
фіксують правила поведінки в міжнародному спілкуванні, складають дип-
ломатичний протокол. Він регламентує форми офіційних контактів між 
представниками різних держав. У протокольних церемоніях віддалених часів 
були відображені форми міжнародної ввічливості, які і сьогодні застосовуються 
не тільки у відносинах між урядами, але і між громадськими організаціями, 
окремими громадянами [1].

На підставі археологічних розкопок, проведених наприкінці минулого 
століття, було встановлено, наприклад, що перший письмовий договір в історії 
людства був укладений між єгипетським фараоном Рамзесом II і королем хетів 
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Хаттушилем III в 1278 р. до н.е. Для підтвердження вірності документу, 
вигравірувані на срібній плитці, на одному її боці король хетів зобразив себе 
сидячим поруч з богом вітрів, а на іншій – королеву поруч з богинею сонця. 
Рамзес II також мав срібну плитку з аналогічними зображеннями. Звичай 
підготовки двох однакових текстів договору та обміну ними увійшов з тієї пори 
в повсякденну практику міжнародного спілкування. Стародавні єгиптяни та 
інші народи Сходу вели усні та письмові переговори, приймали послів, 
оголошували війни і укладали перемир’я, розмічали кордону, обмінювалися 
полоненими [1].

Ці міжнародні дії здійснювалися відповідно до встановлених звичаями 
і освячувалися «божественними силами». Для офіційного спілкування з іншими 
державами стали призначатися спеціальні особи – посли. У стародавньому 
єгипетському документі – «Повчання Дуау, сина Ахто, своєму синові піопіо» –
седі іншого є така згадка: «Посланець, відправляючись в чужу країну, робить 
заповіт на користь дітей з боязні левів і азіатів .... Коли він іде, цегла у нього за 
поясом» (цегла - глиняна клинописна табличка з повноваженнями посланця).

«Посольський церемоніал» обставлявся з особливою урочистістю. 
У Древній Греції покровителем послів вважався бог Гермес. Він же допомагав 
подорожнімі купцям. Посли носили при собі спеціальні «жезли Гермеса». На 
верхівку жезла, оповитого лавром, прикріплювалися крила птаха і два 
переплетених вузла. Вузли символізували моторність і хитрість, а крила –
маневреність і рухливість. Послам давалися інструкції, написані на двох 
картках або табличках, складених навпіл, – «дипломах».

Посланник короля Італії Беренгарія (X ст.) Ліутпранд так описує 
церемонію прийому до Візантії. Перед троном царя стояло золоте дерево, на 
якому щебетали і пурхали золоті птиці. По боках трону стояли золоті леви, які 
били хвостами і гарчали. Трон з сидячим на ньому царем раптом піднявся до 
стелі, а на царя вже була інша одяг [1].

Перший трактат про поведінку «Дисципліна клерікаліс», що з’явився 
в 1204 р., Був написаний іспанським священиком Педро Альфонсо. Книга
призначалася для духовенства. Пізніше виходять посібники з етикету в Англії, 
Голландії, Франції, в німецьких і італійських землях. У них фіксувалися 
правила поведінки за столом, порядок ведення бесід, прийому гостей.

У середні століття все частіше спілкуються не лише дипломатичні 
представники, а й короновані особи, дворяни, купці, вчені, мандрівні студенти. 
Законодавцем правил етикету на початку та в середині Середніх століть 
служила церква, в пізньому середньовіччі – королівські двори Парижа, Лондона 
та інших європейських столиць.

У Китаї імператора змушували відважувати дев’ятикратний земний уклін. 
Коли ж російський посланець вважав для себе це принизливим, китайський двір 
визнав себе ображеним. Зневажливе ставлення до представників інших країн 
мало місце і в більш пізні часи [1].

В Америці, ще перебувала під британським колоніальним пануванням, 
Джордж Вашингтон написав сто десять «Правил пристойної поведінки», серед 
яких були ради: «не чешісь за столом, не колупай вилкою в зубах, не тисни бліх 
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на людях, у противному випадку донезмоги опрохвостішься в будинках сильних
світу цього».

Кожен народ вносив у розвиток етикету свою специфіку, свій 
національний колорит. Більшість звичаїв залишалися національним надбанням, 
але деякі були прийняті і іншими народами. З скандинавських країн прийшов 
прийнятий нині в усьому світі звичай, відповідно до якого саме почесне місце 
за столом надають головному гостю.

З давніх часів важливою частиною етикету став звичай гостинності. 
У Стародавньому Римі його прославляли Цицерон, Тацит, Цезар. Ішер у своїй 
«Історії звичаїв і культури» описує церемонію прийому гостей у середньовічних
замках: «Страж зі свого спостережного пункту оголошує поява чужинця, і тут 
же господарі замку починають готуватися до прийому. На почесному дворику 
господиня вітає гостя, поки той спішується, допомагає йому звільнитися від 
важких обладунків і дає чистий одяг. Потім гостю пропонують охолоджені 
напої і готують для нього лазню. У той же час інші члени сім’ї готують 
урочисту трапезу. За столом гостю надають почесне місце навпроти господаря
замку. Дружина господаря або його старша дочка сідають поруч з гостем, 
пригощають його стравами та питвом» [2, с. 34].

Таким чином, в різні історичні часи етикет змінював свої риси, норми, 
значущість. Але завжди зберігав універсальні, загальновизнані форми 
ввічливості, такту, коректності, які мають значення естетичних і моральних 
потреб людського співіснування. Їх цінність перевірена часом. І в сучасному 
суспільстві етикет не втратив свого авторитету, більш того, він набув вигляду 
обов’язковості і став необхідністю для кожної сучасної людини [3, с. 180]. 

Тому службова етика – саме широке поняття у сфері професійної етики. 
Під службовою етикою розуміють сукупність найбільш загальних норм, правил 
і принципів поведінки людини у сфері його професійної, виробничої та 
службової діяльності. Ці норми повинен дотримуватися кожна людина, що 
почала працювати. Кількість цих норм невелика. Переважна частина їх 
формулюється в гранично загальному вигляді, з тим, щоб бути деталізованими 
стосовно конкретних видів діяльності. Конкретизація цього поняття відбувається
залежно від специфіки та змісту праці.

Отже, сучасний загальний етикет та службовий етикет державної 
установи зорієнтовані на єдність форми та змісту вчинків їх посадових осіб та 
працівників. Тому доброзичливе ставлення до людей має бути естетично 
оформлене, бо будь-який вишуканий і шляхетний за намірами вчинок може за 
формою виглядати непривабливо й безглуздо або й втратити свій благородний 
моральний зміст. Найбільше це виявляється в манерах, жестах, міміці.
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РОЛЬ ГРОМАД У СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Терміном «громадянське суспільство» визначають ту частину суспільного 

життя, яка знаходиться за межами державної влади, не підлягає довільному
втручанню і регулюванню з боку держави. Можна сказати інакше – це 
сукупність недержавних, невладних організацій, асоціацій, союзів, створених
громадянами відповідно до їх невід’ємних прав з метою реалізації 
різноманітних інтересів. 

Неурядові організації відіграють ключову роль у формуванні 
і впровадженні багатьох демократичних структур. Авторитет цих організацій
пояснюється тією відповідальною і конструктивною роллю, яку вони 
виконують у суспільстві. Ця роль тісно пов’язана з такою властивою для них 
рисою як незалежність від влади. За умов, коли людство має відійти від 
нераціональних моделей розвитку і стати на шлях сталого, збалансованого
розвитку, одним з основних завдань неурядових організацій стає сприяння
розумінню цієї загальної мети усіма верствами населення. В інтересах усього 
суспільства національні уряди повинні використовувати необхідні засоби 
і створювати сприятливі умови (нормативні, інституційні, матеріальні, 
інформаційні, організаційні) для реалізації громадськими організаціями своїх 
потенційних можливостей [2, с. 155]. Йдеться, перш за все, про участь 
у виконанні, і особливо у контролі за здійсненням національних та міжнародних
проектів, програм, стратегій сталого розвитку. 

Найбільш цінною є їхня участь у розв’язанні конкретних проблем у сфері 
освіти, скороченні масштабів злиденності, охорони і оздоровлення навколишнього
середовища тощо. 

Одним із реальних факторів посилення впливу громадськості на процеси 
глобального управління у напрямі сталого розвитку стає зростання ролі не 
урядових міжнародних організацій у світовій політиці [3, с. 185]. Особливу 
роль тут відіграють міжнародні об’єднання правозахисних, екологічних, 
жіночих, пацифістських, молодіжних організацій, спілки лікарів, юристів, 
освітян. Вони активно впливають на людський розвиток, здійснюють тиск на 
уряди, міжнародні організації, ТНК, аби примусити їх виконувати зобов’язання
щодо гарантії прав людини, соціального розвитку, дотримання стандартів 
з охорони довкілля. Вони мобілізують значні ресурси донорської, спонсорської 
та іншої допомоги, і ця допомога має стійку тенденцію до зростання. 

Органи місцевого самоврядування створюють економічну, екологічну, 
соціальну інфраструктуру, управляють нею, визначають на місцях політику 
і норми щодо охорони навколишнього середовища, беруть участь і надають
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допомогу в реалізації національних і регіональних природоохоронних стратегій.
Їхня управлінська діяльність знаходиться найближче до пересічних громадян, 
тому для багатьох людей влада часто уособлюється саме з місцевим
самоврядуванням. 

Місцевому самоврядуванню належить життєво важлива роль 
у просвітницькій діяльності, соціальній мобілізації громадськості і орієнтуванні 
її на досягнення сталого розвитку на місцевому рівні. А активність громадян на 
місцевому рівні є запорукою реалізації національних і глобальних стратегій 
сталого розвитку. 

Органи управління на місцях ведуть діалог з громадянами через місцеві 
громадські організації та з приватними підприємствами з метою створення та
реалізації проектів і стратегій місцевого сталого розвитку. Вони мають 
безпосередню можливість ознайомитися з думками громадян, підходами
місцевих громадських організацій, у тому числі – підприємницьких та 
промислових кіл, отримуючи, таким чином, необхідну інформацію для
вироблення узгодженої позиції місцевих жителів. 

Програми, стратегії, нормативні положення і правила місцевих органів
влади, уся їхня діяльність за таких умов суттєво змінюється, якщо вона 
виходить із затверджуваних програм місцевого сталого розвитку. Такі стратегії
і програми у багатьох країнах слугують основою для підтримки пропозицій
щодо фінансування за рахунок ресурсів з місцевого, національного чи
міжнародного рівнів [2, с.108]. 

Сталий розвиток вимагає внесення коректив в управління суспільним
розвитком не лише на національному чи місцевому рівні, а й на рівні 
підприємств, установ, організацій. Йдеться, перш за все, про підвищення ролі 
працівників та їхніх професійних організацій. Профспілки, як представники
працівників, є найбільш організованою і впливовою частиною громадянського
суспільства. Потенційно вони можуть ефективно впливати на уряди та
громадськість у напрямі сприяння забезпеченню сталого розвитку. Про це
свідчить їхній історичний досвід у пристосуванні до змін у промисловому 
секторі, першочергова увага, яку вони приділяють виробничому мікроклімату 
та іншим умовам праці, а також їхня боротьба проти негативних наслідків 
глобалізації, діяльності ТНК, за збалансований соціально-економічний 
розвиток. [4, с. 119].

Система співпраці між профспілками, що входять до потужних 
і багаточисленних регіональних та всесвітніх об’єднань, складає основу для 
налагодження тристороннього співробітництва між працівниками, роботодавцями
та урядами щодо проблем переходу до сталого розвитку.

Важливими завданнями, які плідно вирішують профспілки, є зменшення 
масштабів злиднів, забезпечення повної і сталої зайнятості, мікроклімату на
виробництві, громадського і виробничого середовища, що сприяє встановленню
безпечних умов праці, чистого і здорового довкілля. З цією метою профспілки 
сприяють ратифікації та виконанню відповідних конвенцій Міжнародної організації
праці, створенню двосторонніх (працівники-роботодавці) та тристоронніх 
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(працівники-роботодавці-влада) механізмів для розгляду і вирішення питань 
безпеки, охорони здоров’я і сталого розвитку [1, с. 116].

Ефективність такої діяльності профспілок значою мірою залежить від
забезпечення таких умов, за яких працівники та їхні професійні об’єднання
могли б брати активну участь у прийнятті рішень щодо розробки, 
впровадження і оцінки національних стратегій і програм у сфері охорони
довкілля і розвитку, політики зайнятості, соціальних гарантій, галузевих 
стратегій, програм регулювання робочої сили, передачі технологій тощо
[1, с. 119]. 

Громадянське суспільство може ефективно впливати на ситуацію, коли
воно має потужні об’єднання громадян на всіх рівнях – на рівні виробничих 
одиниць, організацій, установ, на місцевому, національному, міжнародному
рівні, що і становить головну передумову сталого розвитку суспільства. 
Перехід на засади сталого розвитку на всіх рівнях управління гальмується 
з різних причин, але головною виступає наявність гострих протиріч 
у суспільному житті як окремих країн, так і усього глобалізованого світу. Ці
протиріччя, з одного боку, ускладнюють суспільний розвиток і певним чином
його деформують. З іншого боку, вони примушують і світових лідерів, 
і пересічних громадян активізуватися, шукати шляхи подолання розбіжностей
інтересів, іти на компроміси. 
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КРИТЕРІЇ ПОНЯТТЯ ДЕМОКРАТІЇ
Демократія – одна з найстаріших форм організації та управління суспільним

життям, яка забезпечує участь народу в управлінні державою і вирішенні 
суспільних проблем. Близько 2,5 тисячоліть лише відомій нам писаній історії 
демократії, коли вона стає однією з форм державного правління [5].

Протягом багатьох століть розвиток держави і права відбувається 
у нерозривному зв’язку з поняттям «демократії», яке вперше вжив два 
з половиною тисячоліття тому давньогрецький учений Фукідід [4, с. 4]. З того 
часу проблема демократії продовжує залишатися у центрі наукових дискусій. 
Традиційно демократія визначається як «народовладдя», у перекладі з грецької 
означає «demos» – народ, «kratos» – влада. 

Серед фахівців немає єдиного, узгодженого і прийнятого усіма розуміння 
демократії. Незважаючи на різноманітність визначень змісту демократії, 
з впевненістю можна говорити про набір певних критеріїв, що дозволяють 
дійти висновку наскільки в тих чи інших умовах наявна демократія і чи 
розвинена вона. В першу чергу таким необхідним елементом є вільні громадяни 
як головні дійові особи суспільного самоврядування. Другим елементом, що 
формує основи демократичного ладу, є визнання громадян рівними й рівно-
правними. Третім елементом демократичного устрою є повага до спільно 
прийнятих рішень та готовність сумлінно виконувати їх. Четвертий елемент –
це вільні й чесні вибори [6, с. 227, 228].

Демократія – це така форма організації та функціонування політичної 
системи, при якій існують рівні можливості для здійснення прав і свобод 
кожного члена суспільства; її зміст становлять права та свободи людини, 
рівність, справедливість [2, с. 225].

Маючи багато вимірів та визначень, демократія в сучасному розумінні 
є системою державних, громадських, ідеологічних інституцій, покликаних 
забезпечити не лише народовладдя, але й створити усі необхідні умови для 
цивілізованого життя людей. Тому демократія, яка не виражає життєві інтереси 
людей, позбавляється їхньої підтримки, приречена на те, щоб бути 
формальною. Демократію можна сприймати як зразок, ідеал, до якого прагнуть 
усі держави.

Основою демократії є місцева влада. У наш час місцеві органи влади 
розглядаються як основні інститути прояву демократії, тобто установи, які 
розташовані ближче до громадян та управляють місцевими справами згідно 
принципу субсидіарності. Це дозволяє демократії здійснюватися ефективніше, 
коли участь місцевих громадян є простим способом в реалізації місцевої 
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демократії за принципом більшості. Поширення демократії місцевими органами 
влади, які беруть участь у процесі демократизації суспільства, кваліфікується 
як місцева демократія.

Дискусії з приводу визначення поняття демократії, і як наслідок 
плюралізм підходів у його розумінні – проблема, яка є однією з найбільш 
пріоритетних у теоретико-правовій науці. Сутнісне наповнення поняття 
демократії обумовлено, передусім, певними критеріями, які є підставою для 
виокремлення цього типу державного режиму. Іншими словами, найбільш 
повно розкрити зміст демократії можливо через характеристику його складових 
інститутів. Емпіричною базою дослідження досліджуваного поняття статті 
будуть норми міжнародного права, а саме Європейської конвенції з прав 
людини від 04 листопада 1950 р., яка є одним із документів, що закріпили 
норми демократії для європейської спільноти. Крім того, важливим є з’ясування
практики застосування положень Конвенції у діяльності Європейського суду 
з прав людини. Зміст Конвенції вимагає розуміння і тлумачення її як єдиного 
цілого, тобто окремі положення необхідно сприймати системно. Такий підхід 
дозволяє виокремити базові елементи – критерії, без яких демократія згідно 
з положеннями Конвенції є неможливою.

Перший критерій – пріоритетність прав і свобод людини. Права та 
свободи, які містяться в Конвенції – це визначальні європейські норми прав 
людини, покладені в основу діяльності держав-учасниць Ради Європи в царині 
дотримання прав людини. Водночас за кожною окремо взятою державою-
членом Ради Європи залишається свобода вибору засобів застосування цих 
норм.

Згідно з Конвенцією, права людини формують єдину систему для захисту 
гідності людини; будь-яке втручання в гарантовані права повинно бути оцінено 
з урахуванням того, що є «необхідним у демократичному суспільстві». Тому 
єдиною підставою, яка може виправдати таке втручання, є виникнення потреб 
демократичного суспільства. Демократія таким чином виступає єдиною 
політичною моделлю, прийнятою Конвенцією, і, відповідно, єдино сумісною 
з нею.

Другий критерій – це народовладдя, тобто демократія передбачає 
безпосередню участь народу. Тільки інститутам, створеним народом і для 
народу, може бути надано владу держави. До цього критерію можемо віднести 
право на свободу мирних зібрань, що є одним із основних політичних прав, без 
ефективної реалізації якого неможливий повноцінний розвиток демократичних 
інститутів та громадянського суспільства.

Третій критерій – це незалежна судова влада, тобто закон повинен 
тлумачитися і застосовуватися тільки незалежною судовою владою.

Право на справедливий суд – одне з пріоритетних прав людини, без 
забезпечення якого фактично неможливий ефективний захист будь-яких інших 
цінностей. Зокрема, ч. 1 ст. 6 Конвенції передбачає право кожного «на 
справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом…».
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Можна визначити такі базові принципи справедливого судового розгляду, 
закріплені Конвенцією: незалежність та безсторонність суду, який розглядатиме
справу, відкритість судового розгляду та публічне оголошення судового 
рішення, розумність строків розгляду справи [1].

Як влучно зазначає, Кабанець О.С. на сьогоднішній день в Україні гостро 
стоїть питання про реальне забезпечення проголошених засад прав і свобод 
людини та громадянина.Україна є одним із лідерів за кількістю заяв, що 
надходять до Європейського суду з прав людини. Це свідчить про необхідність 
системного вдосконалення вітчизняного законодавства, адміністративної та 
судової практики, де б людина почувала себе захищеною, почутою, гідною 
і рівною у можливості реалізації своїх прав та законних інтересів. Зазначене 
вказує на неабияку цінність справедливості і рівності у праві та їх ключову роль 
у процесі побудови демократичного суспільства [2, с. 350–354]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що біля джерел 
формування того чи того демократичного інституту стоїть певне право, зокрема 
право на вільні вибори, свободу думки, об’єднання, доступ до незалежного 
судочинства, власне право особи мати права та володіти реальними гарантіями 
їх реалізації. Через інституалізацію прав людини відбувається утвердження 
демократичних принципів. На прикладі аналізу окремих положень Конвенції та 
судової практики резюмуємо, що європейські норми демократії – це ті права, 
які закріплені в базовому акті європейського співтовариства загальної дії та 
безпосередньо ґрунтуються на основних принципах міжнародного права.

Слід також зауважити, що в чинному законодавстві відсутнє визначення 
понять «демократія» і «місцева демократія», що в свою чергу створює 
підґрунтя для вільного тлумачення зазначених термінів.
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В умовах швидкоплинності зовнішнього середовища інновації стали 
основним чинником результативності та розвитку сучасного підприємства. 
Моделі інноваційного розвитку підприємства передбачають створення комплексної
системи оцінювання результатів інноваційної діяльності, яка залежить від умов 
функціонування суб`єкту господарювання. Інноваційна діяльність є основою 
розвитку підприємств, саме оновлення продукції, технологій, засобів виробництва,
удосконалення методів управління забезпечують ефективність роботи. Проте, 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень залежить від якості 
аналітично-оцінювальної роботи. Складність інноваційного процесу стає на 
заваді впровадженню багатьох нових рішень, що зумовлює нагальну необхідність
багатогранної та комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності 
задля забезпечення активізації інноваційного розвитку підприємства.

Питанням аналізу та оцінки інноваційної діяльності присвячено багато 
праць вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, Шумпетер Й., П. Друкер, 
Х. Хартман, Р. Ратвел, Х. Рігс, Б. Твісс, Гохберг Ю. О., Ендрю Дж.П., 
Ілляшенко С. М., Федулова Л. І., Геєць В. М., Перерва П. Г., Савчук В. С., 
Федоренко В. Г., Бузько І. Р., Вартанова О. В., Голубченко Г. О., Крилова А. А., 
Пересади А. А., Райзберга Б. А., Хомутського Д., Антонюк Л. Л., Вахович І. В., 
Гардинер П., Денисенко Н. П., Бубенко П. Т., Кузнецова Т. Е., Воробйова І. М. 
та ін. Відмінністю сучасних пропозицій є значна кількість нових аналітичних 
показників, що змушує необхідність використання інтегральних показників та 
специфічних методів згортання часткових. Особливої актуальності набула 
проблема визначення етапів та елементів комплексної програми оцінювання 
процесу інноваційної діяльності.

Інтеграційні процеси в Україні, її входження до Світової організації 
торгівлі поставили вітчизняні підприємства в умови складної конкуренції. 
У «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах 
глобалізаційних викликів» [1], Законах України «Про пріоритетні напрями 
розвитку науки і техніки» [2] та «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні» [3] визначені пріоритети розвитку країни:

– переведення вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку;
– формування якісно нового науково-технічного потенціалу та макси-

мального його використання;
– забезпечення ефективної ресурсної та інтелектуальної бази світового 

рівня, що виражається у підготовці високопродуктивних науковців, формування
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сучасного технологічного оснащення та інформаційного забезпечення їх праці, 
раціональній організації науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок,
розвитку системи комерціоналізації наукових результатів.

Умови створення ефективного інноваційного процесу залежать від таких 
чинників [4]:

1. 100 % результативність інноваційної діяльності.
2. Відповідність поставленим цілям підприємства.
3. Виправданість здійснених витрат на інноваційну діяльність.
З огляду на вищевказане постає нагальна необхідність визначити ознаки 

ефективності інноваційної діяльності, завдання та складові її оцінки (табл. 1).

Таблиця 1. – Завдання та складові оцінювання інноваційної діяльності згідно із різними 
ознаками її цілей та результатів [4-6].

Види ефективності інноваційної діяльності
- за наслідками: економічна, технологічна, соціальна, екологічна;
- залежно від взаємодії з середовищем: внутрішня та зовнішня;
- залежно від результату: проміжна, кінцева;
- з погляду часу: статична та динамічна.

Завданняоцінювання інноваційної діяльності
-оцінка результату здійснення інноваційної діяльності (результативний підхід);
-оцінка ступеню досягнення поставлених цілей підприємства (цільовий підхід);
-оцінка ефективності здійснення витрат на досягнення результату від інноваційної 

діяльності з урахуванням її тривалості (витратний та статико-динамічний підходи).
Складові оцінювання інноваційної діяльності

- економічна ефективність, яка відбивається у рівні прибутковості інноваційного 
продукту, ступені оптимізації витрат на його здійснення, підвищенні інвестиційної 
привабливості підприємства;

- науково-технічна ефективність характеризує ступінь раціоналізації виробництва, 
підвищення техніко-економічних показників, ступінь підвищення якості продукції;

- соціальна ефективність відображає вплив інновації на умови праці працівників 
підприємства, зростання її продуктивності;

- екологічній ефективності – підвищенні екологічної безпеки виробничого процесу під 
час його здійснення.

Аспекти науково-технічного оцінювання інноваційної діяльності
- наскільки прийняті технічні рішення відповідають технологічним вимогам 

в індустріально розвинених країнах, сприяють руху до постіндустріального суспільства;
- який рівень і масштаб новизни інноваційного проекту, його складових частин, чи 

ґрунтується він на інтелектуальному продукті чи на захищеній патентами інтелектуальній 
власності;

- наскільки перспективними є закладені в проект технології й технічні засоби;
- на який ринок (зовнішній чи внутрішній) розрахована нова продукція.

Аспекти економічного оцінювання інноваційної діяльності
- продуктивний аспект – поліпшенням якості продукції і розширенням її асортименту;
- технологічний аспект – підвищенням продуктивності і поліпшенням умов праці;
- функціональний аспект – підвищенням ефективності управління; 
- соціальний аспект – поліпшенням якості життя.
- місце отримання: локальні, регіональні, галузеві і загальнодержавні;
- мета визначення: абсолютні та порівняльні;
- ступень збільшення: одноразові й мультиплікаційні;
- час урахування результатів і витрат: за розрахунковий період і за рік.
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Аспекти ресурсного оцінювання інноваційної діяльності
- визначення впливу інновації на обсяги споживання певного виду ресурсу і подолання 

проблеми його обмеженості (важлива у разі використання дефіцитних чи 
непоновлюваних ресурсів, особливо тих, які імпортують); 

- визначають її показниками підвищення ефективності використання ресурсів 
(підвищення ресурсовіддачі та зменшення ресурсоємності продукції).

Аспекти соціального оцінювання інноваційної діяльності
- визначення внеску інновації у поліпшення якості життя працівників підприємства;
- суспільний соціальний ефект від інноваційної діяльності на рівні регіону та країни. 

Аспекти екологічного оцінювання інноваційної діяльності
- вплив інновації на вирішення проблем охорони довкілля, що особливо важливо під 

час реалізації інноваційних проектів, які можуть змінювати рівень екологічної безпеки 
території;

- кількісний та якісний аналіз інноваційної діяльності (покращення екосистеми при 
взаємодії підприємства із навколишнім середовищем, нарощування запасу знань, 
зростання життєздатності підприємства);

- оцінка соціально-економічний ефекту із урахуванням гарантування екологічної 
безпеки.

1. Процес оцінювання інноваційної діяльності має носити комплексний 
характер на рівні економічних, соціальних та екологічних проблем.

2. Оцінювання інноваційної діяльності повинно грунтуватися на 
ієрархічному підході макро- мезо- та мікрорівнів.

3. Необхідно створити ефективні моделі оцінки взаємозв`язку та взаємо-
залежності цілей, ресурсних витрат та результатів інноваційної діяльності.

4. Процес комплексної оцінки інноваційної діяльності потребує подальших
досліджень в контексті пошуку універсальних моделей аналізу та способів 
інтегральної оцінки всіх аспектів даного процесу.

Література
1. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів. [Електронний ресурс] // Комітет з питань науки 
і освіти. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DF46L
00A.html

2. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» вiд 
11.07.2001 № 2623-III з наступними змінами і доповненнями. [Електронний 
ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14

3. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 
вiд 16.01.2003 № 433-IV з наступними змінами і доповненнями. 
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15

4. Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : 
монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.

5. Іжевський В. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства / 
В. В. Іжевський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.4 –
С. 160–166.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DF46L
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15


177

6. Доуртмес П. О. Економічна сутність іннвоаційного розвитку підприємства / 
П. О. Доуртмес // Вісник Київського національного університету технологій 
та дизайну. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 3 (99). – С. 119–124.

Золотухін-Голубка Є. О.,
магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»
Мірзоян Р. Ю.,

магістрант,
ПВНЗ «Київський університет культури»

Стояцький М. М.,
кандидат філософських наук, доцент,

Дніпровський коледж Київського університету культури

ДОСВІД КРАЇН ЗАХОДУ В СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Електронний документообіг в сучасному світі став глобальними 
і розгалуженим, далеко не всі відносини між його учасниками регулюються 
спеціальними законами або іншими юридичними документами. Розвиток 
електронного документообігу, пов’язаний не лише з технологією, а й з правом, 
потребує професійних підходів, чіткої взаємодії традиційно далеких одна від 
одної галузей знань.

У розвинутих країнах електронний документообіг вже став самостійною 
цариною юридичних взаємовідносин у внутрішній і міжнародній торгівлі, що 
спричинило кілька принципових правових наслідків:

– з’явилася однойменна правова категорія і ціла сукупність пов’язаних із 
нею понять: електронна угода, електронний підпис, електронні платежі, електронні
гроші тощо;

– електронні повідомлення (або електронний обмін даними), що 
застосовуються для укладення та виконання угод, замінюють паперову договірну 
документацію, традиційну для комерційних операцій. Виникла проблема в роз-
робці критеріїв обов’язкової форми електронних угод та необхідних вимог до 
процедури їх укладення;

– природа угоди принципово не змінилася – іншим став тільки спосіб її 
укладення і здійснення;

– на рівні звичаїв ділового обороту ствердився основний правовий 
принцип електронного документообігу, який полягає в тому, що сторони не 
вправі ставити під сумнів законність і дійсність угоди лише на тій підставі, то 
вона здійснена електронним способом.

Однак добитися гарантованого дотримання цього принципу не завжди 
вдається, що часто породжує значні юридичні труднощі. Зокрема, немає 
впевненості в тому, що всі положення такої угоди матимуть рівну юридичну 
силу в разі судового розгляду.
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Глобальний і розгалужений характер економіки унеможливлює її 
регулювання в режимі реального часу будь-яким урядом або державною 
установою. Тому законодавство має бути зведене до мінімуму, стати 
послідовно міжнародним і прозорим, відповідати чітко визначеним цілям, 
забезпечувати довіру, ефективність та уніфіковані правила поведінки. Воно 
повинні визначити основні процедури визнання дійсності електронних угод дії 
судових органів, щодо винесення вердиктів у позовах компаній або особистостей,
предметом розгляду якого є застосування електронного цифрового підпису та 
інше.

Нині найбільш значущими міжнародно-правовими документами у сфері 
електронного документообігу є:

1. Модельний закон «Про електронну комерцію» (ModelLaw On Electronic 
Commerce).

Це модель, за допомогою якої країни у національному законодавстві 
можуть вирішити основні проблеми, пов’язані з юридичною значимістю 
договорів, що укладаються за допомогою ЕОМ, з обов’язковою письмовою 
формою, підписом, оригіналом і копіями, зберіганням договірної документації 
в електронному вигляді, а також визнанням останньої як судового доказу. 
Правовий режим електронного обміну даними, передбачений у законі, ґрунтується
на принципі так званого функціонального еквівалента. Зміст такого підходу 
полягає в тому, аби проаналізувати цілі та функції традиційних юридичних 
вимог, що висуваються до упорядкування документів на папері, з метою 
встановлення, як їх можна досягти за допомогою методів електронної передачі 
даних. Ідеться про те, що, включивши в національне законодавство процедури, 
передбачені Модельним законом для врегулювання ситуацій, коли сторони 
обирають електронні засоби передачі даних, держава створює правове середовище,
нейтральне (без будь-яких переваг) стосовно різних носіїв інформації.

2. Директива Європейського парламенту та Ради Європи від 13.12. 1999 
року про політику ЄЄ щодо електронних підписів.

Цей документ створює правові передумови для широкого використання 
електронного підпису (ЕП) у країнах Європейського Союзу. Серед 
пріоритетних – надання електронному підпису юридичної та доказової сили. 
(Зазначимо, що юридичні наслідки має викликати не сам факт використання 
ЕП, а обмін електронними документами, які містять електронний підпис, 
причому ці наслідки залежать від змісту документів).

Отже, визнання юридичної сили необхідне щодо електронного документа. 
Стосовно ж доказової сили електронного підпису можна погодитися з підходом,
відповідно до якого саме він може слугувати підтвердженням істинності 
електронного документа. При цьому в преамбулі наголошено, що в законо-
давчому регулюванні немає потреби, якщо ЕП використовується виключно 
в рамках систем, заснованих на угодах між обмеженою кількістю учасників 
(ідеться про закриті системи електронного документообігу).

Згідно зі ст. 5 зазначеної директиви держави – учасниці повинні 
забезпечити умови, за яких електронний підпис задовольняв би юридичні 
вимоги до даних в електронній формі тією ж мірою, якою власноручний підпис 
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на паперовому носії. Крім того, держави-учасниці повинні в законодавчій 
формі визнати правомірність використання ЕП. Як доказу при судовому 
розгляді.

3. Директива Європейського парламенту та Ради Європи від 08.06. 2000
року про деякі правові аспекти інформаційних суспільних послуг, зокрема 
електронної комерції, на внутрішньому ринку (Директива щодо електронної 
комерції). Цей документ регулює окремі види діяльності в комп’ютерних 
мережах на внутрішньому ринку ЄЄ. Зокрема, в ньому розглядаються державне 
регулювання, а також питання стосовно поширення комерційної та іншої 
інформації з комп’ютерних мереж, договори, які укладаються в електронній 
формі, та відповідальність інформаційних посередників. Директива забезпечує 
правовий (у тому числі судовий) захист угод, укладених в електронній формі. 
Так, договір не може бути визнаний недійсним лише на тій підставі, що його 
укладено в електронному вигляді.
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МУЗЕЙ-МАЙСТЕРНЯ І. П. КАВАЛЕРІДЗЕ ЯК КУЛЬТУРНИЙ 
ФЕНОМЕН ХХІ СТОЛІТТЯ

Актуальність теми дослідження зумовлена значними змінами в політичному,
економічному, культурному, духовному житті українського суспільства, що 
відбулись наприкінці ХХ–ХХІ ст. Сучасна діяльність музеїв розвивається 
в межах нових культурних парадигм, здобутків світової культури, використовуючи
нові наукові досягнення, які дозволяють не тільки краще зберігати музейні 
експонати а й проводити науково-пошукову роботу, повертати суспільству 
втрачені матеріальні цінності та забуті імена. 

Не потребує додаткових обґрунтувань особливий статус музеїв у коор-
динатах сучасної культури. Протягом ХХ–ХХІ ст. музеї стали посередниками 
між людиною та світом, що інтенсивно впливають на масову свідомість. 
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Музеї є скарбницею історичної та культурної спадщини, а музейні 
експонати являються безцінними носіями інформації про історію, культуру 
держави та її народу. 

Чинний Закон України «Про музеї та музейну справу» визначає музей як 
«науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, 
збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних 
колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань 
національної та світової культурної спадщини» [1]. Сучасний музей є науковим 
і духовним центром, який пропонує нове бачення, нове осмислення тієї чи 
іншої проблеми, через переосмислення значення і ролі культурної спадщини 
в розвитку суспільства.

Як зазначено у Довгостроковій стратегії розвитку української культури 
«Культурна спадщина, рухома, нерухома та нематеріальна, свідчить про 
людську творчість і лежить в основі ідентичності народу. Здатність оцінювати, 
зберігати та передавати традиції, знання та навички визначає самобутність 
культури окремих груп, громад і суспільств. Посилення зусиль у сфері 
збереження і відтворення культурної (матеріальної і нематеріальної) та 
природної спадщини є одними з провідних пунктів програм довгострокового 
розвитку Європи та ООН» [2]. Музейні експозиції є важливим феноменом 
міжнародного інформаційного простору, засобом міжкультурної комунікації. 

З тих часів як з’явилися музеї вони не тільки несуть знання, а й своїми 
багатими і унікальними колекціями відтворюють національний характер 
народу, його культуру, традиції, відповідають на численні запитання минулого 
і сучасного. Музеї – це культуро-освітні та науково-дослідні заклади, 
призначені для вивчення, збереження та використання пам’яток історії, 
матеріальної і духовної культури, залучення громадян та працівників музеїв до 
надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Музей, як 
соціальний продукт, є результатом цілеспрямованої, систематичної, творчої, 
пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи.

Оригінальні пам’ятки історії і культури, рукописи, документи, зібрані 
і дбайливо збережені в музеях, відіграють велику роль у вихованні духовних 
і моральних цінностей у молодого покоління. Саме на прикладах життя, 
боротьби і творчості найвидатніших українців молодь виховує у собі почуття 
самоповаги і гідності, поваги до пам’яті національних героїв. 

Виникнення Музею-майстерні І. П. Кавалерідзе у місті Києві, що на 
Андріївському узвозі, 21, ініціював Ростислав Олександрович Синько, у якого 
виникла думка створити постійне місце збереження та систематизувати творчі 
доробки майстра саме тут. Адже саме у цьому будинку літом 1911 р. одну із 
кімнат знімав під майстерню скульптор Іван Кавалерідзе де створював макет 
пам’ятника княгині Ользі, який на всеросійському конкурсі, удостоївся першої 
премії. Подальша доля пам’ятника зазнала багато трагічних змін і лише в 1996-
му на Михайлівській площі в Києві було встановлено цей чудовий пам’ятник, 
який став окрасою столиці України.

Отже 15 листопада 1993 р. вийшло Розпорядження представника Президента
№ 17 про створення в Києві Музею-майстерні І.П.Кавалерідзе згідно з дозволом 
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Ради Міністрів України від 28 червня 1990 р. № 990/25. На посаду директора 
було призначено засновника музею, заслуженого працівника культури України 
Ростислава Олександровича Синька. 

В основу діяльності Музею-майстерні І.П.Кавалерідзе було покладено 
постанови Кабінету міністрів України і Міністерства культури і мистецтв 
України «Про використання творчої спадщини видатного українського 
скульптора, кінорежисера і кінодраматурга Івана Кавалерідзе», та «Скульптор 
І. Кавалерідзе у відродженні історичного обличчя України». 

Творчий шлях Івана Петровича Кавалерідзе (1887–1978) співпав з часом, 
який потребував розробки нових підходів і методів вивчення та пошуку нових 
форм світосприйняття, художнього освоєння матеріалу, будь то в кіно чи 
в скульптурі. Історичні перетворення, які відбулися в Україні, дозволяють нам 
по-новому оцінити внесок Івана Кавалерідзе в національну і світову культуру. 
На поч. XX ст. було сформовано покоління скульпторів, поява ряду нових 
майстрів у кіно, що здобули міжнародне визнання. До таких майстрів саме 
належить Іван Кавалерідзе, сторіччя від дня народження якого відзначалось за 
календарем ЮНЕСКО. Аналіз існуючої літератури свідчить, що важливий для 
мистецтвознавства і художньої практики період творчості Івана Кавалерідзе не 
було вивчено належним чином, і таке дослідження є актуальним і доцільним 
сьогодні. Щоб дослідити життєвий і творчий шлях Івана Кавалерідзе, потрібно 
максимально повне вивчення всієї доступної інформації. Основним джерелом 
інформації виступають друковані статті, мемуари, наукові публікації, архівні 
матеріали, спогади та творча спадщина. Також використовуються меморіальні 
речі, ілюстрації його робіт, фотографії тощо. Чимало є маловідомих документів 
де висвітлюється творчий і життєвий шлях І.Кавалерідзе.

Суттєвий внесок у дослідження творчості й особистості І. Кавалерідзе на 
початку 1980-х рр. внесли ґрунтовні роботи і статті Н. Капельгородської, 
С. Зінич, О. Синько, Д. Горбачова, Р.Синька, Є. Глущенко, О. Парфенюк [3] та 
ін., що змінили ситуацію, значно активізували інтерес до постаті І. Кавалерідзе, 
якого сприйняли як новатора й видатного майстра.

Музей-майстерня протягом всього часу існування пропагує багатогранну 
й оригінальну творчість Івана Кавалерідзе, демонструє проекти його нездійснених
задумів, активно популяризує роботи талановитих художників і скульпторів 
України, які розвивають кращі національні традиції в мистецтві.

Основні напрямки роботи музею забезпечуються відділами: експозиційним,
фондової роботи, науково-освітньої роботи, реставраційно-виробничим. Особлива
увага приділяється науково-дослідній роботі, оскільки нині є тенденція (і про 
це сказано у щойно прийнятому законі про музей та музейну практику) 
офіційно розглядати музеї як повною мірою науково-дослідні установи, котрі 
на практиці такими і є, оскільки і за наповненням, і за трактуванням експозицій, 
і за всіма іншими видами діяльності стоїть, у першу чергу, наукова робота. 
У цьому плані передбачається вивчення всіх сторін життя і діяльності І. Кавале-
рідзе, популяризація його творчого доробку в пресі, видання монографії про 
творчість майстра. Наукова концепція фондової роботи передбачає зосередження 
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в музеї всієї спадщини майстра і детальне її опрацювання, повернення до 
Музею-майстерні І. П. Кавалерідзе його розпорошеної колекції. 

У музеї зберігається близько 4000 експонатів, присвячених життю 
і творчості майстра: проекти пам’ятників, оригінали скульптур, унікальні 
фотографії, рукописи сценаріїв фільмів і п’єс, відеокасети фільмів українського 
режисера, а також стрічок про нього. У фондах музею знаходяться гіпсові та 
бронзові скульптури, проекти пам’ятників, які були виконані майстром. Його 
творчість – ціла епоха у вітчизняному мистецтві, значення якої актуально як 
в Україні, так і за її межами.

Розкриваючи суттєві моменти, які дозволяють висвітлити реальне 
значення митця, музейні працівники сприяють національному культурному 
оновленню, промоції української культури та створюють універсальний 
простір, який об’єднує минуле, сучасне й майбутнє. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ВИДІВ 
ДОКУМЕНТІВ

Документ (document) – комбінація носія та інформації, що записана на 
ньому, яка може використовуватись для засвідчення або усвідомлення; 
обособлена одиниця архіву, документального фонду.

Документ (record) – записана інформація, незалежно від форми або 
застосованого носія, що отримується або створюється агенцією, інститутом, 
організацією чи окремою особою для виконання їх статутних обов’язків або 
здійснення діяльності.

Анджей Сускі (A.Suski) вважає, що корені слова «документ» слід шукати 
в індоєвропейській прамові, яка існувала приблизно за дві тисячі років до н.е. 
Слово «dek» у цій мові означало жест протягнутих рук, пов’язаний із 
передаванням або прийманням, одержанням чогось.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/119-2016-%D1%80
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Дослідник діяльності Отле У. Рейвуд писав: «Термін «documentation» – це 
неологізм, винайдений Отле, щоб позначити те, що сьогодні ми схильні 
називати зберіганням та пошуком інформації. Фактично не буде перебільшенням
оголосити «Трактат про документацію» (1934) одним з перших посібників 
з інформаційної науки». Уважається, що уперше термін «documentation» Поль 
Отле застосував в 1905 р. у доповіді на Міжнародній конференції з економіки. 
Науковець запропонував дану назву використовувати як позначення групи 
процесів, пов’язаних з документами (виробництво, передача, нагромадження) 
в певних інституціях (бюро, інститут, редакція, видавництво, бібліотека, офіс), 
головною метою яких є надання послуг щодо швидкого й повного отримання 
будь-якої інформації необмеженою кількістю споживачів. Висунуте П. Отле 
й утілене в життя визначення «documentation» як діяльності по збиранню, 
зберіганню і наданню в користування документів спочатку одержало досить 
широке міжнародне визнання і поширення. «Documentation» розумілося як 
система знань, яку можна подати як науку, технологію і практичну діяльність 
і широко обговорювалася у виданнях Міжнародної федерації з документації. 
У різних країнах створювалися проекти й організовувалися центри документації.
1920 р. у Нідерландах, при Патентному відомстві, було створено Голландський 
інститут документації 1, с. 9–10.

Пропонувалося багато визначень терміну «documentation». Походження 
значення цього терміну – довести, що-небудь за допомогою документа, особливо
в юридичному сенсі. Документаційний рух розширив це первісне значення, 
коли «Документаційний комітет» Асоціації спеціальних бібліотек в США 
прийняв таке визначення: «Документування – це мистецтво (уміння), що 
складається з:

– відтворення (копіювання) документів;
– розповсюдження документів;
– використання документів». 
Міжнародна федерація документації і інформації визначає поняття як 

«збирання і зберігання, класифікацію і відбір, розповсюдження та використання 
будь-якої інформації». С. Бьєрком, коментуючи це визначення, зазначав, що 
воно не забезпечує чіткого розмежування з бібліографією.

Он-лайновий словник бібліотечно-інформаційної науки надає чотири 
значення терміна «documentation», залежно від сфери застосування:

1) процес систематичного збирання, організації, зберігання, пошуку та 
поширення спеціалізованих документів, зокрема наукового, технічного і правового
характеру, як правило з метою забезпечення дослідження або збереження 
відомчої пам’яті. Також відноситься до збирання документів, що стосуються 
певної теми, зокрема, щоб довести факти.

2) У наукових публікаціях практика посилання на джерело шляхом 
прямого цитування або витягу з тексту, запозичення ідеї або фактичного 
матеріалу для підтвердження тези (положення) чи аргументу та/або для 
запобігання плагіату чи порушення авторського права, що особливо важливо 
при написанні історії та біографії.
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3) В архівній практиці процес написання та організації описань архівних 
документів для довідкових цілей та забезпечення створення довідкового 
апарату для користувачів.

4) У процесі оброблення даних детальна описова інформація, необхідна 
для здійснення операцій з файлами і системами машино-читних даних. У більш 
загальному сенсі систематичне письмове описання будь-якої процедури (чи 
сукупності процедур і/або політик), включаючи історію її застосування в певному
контексті 1, с. 10–11.

Документація офіційного походження – це сукупність документів, що 
застосовуються у певній сфері функціонування, галузі, напрямі діяльності 
установи чи її підрозділу.

Документи особового походження – документи, що створені фізичними 
особами поза службовою діяльністю, або які містять у її приватних зібраннях.

С. Г. Кулешов зазначає, що всі системи документації офіційного походження
можна поділяти на базові, інфраструктурні та дисциплінарні

Базові – це сукупність систем документації, що утворилися в результаті 
функціонування «базових» сфер соціальної діяльності (наука, економічна сфера, 
виробництво, освітянська діяльність тощо) та спрямовані на забезпечення такого 
функціонування.

Інфраструктурні види документації – функціонують в інфраструктурі 
кожної базової сфери соціальної діяльності: науці, виробництві, навчанні, 
економічній сфері тощо. Цей блок включає управлінські, нормативні та 
інформаційні групи документів.

На управлінське документознавство суттєво впливають теорія менеджменту
та інформаціологія. Її предмет – управлінський документ як база інформаційної 
підтримки теорії і практики менеджменту. 

Нормативний документ – документ, що встановлює правила, загальні 
принципи чи характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів.

Інформаційний документ – один із найпоширеніших засобів подолання 
труднощів на шляху доведення інформації до споживача в умовах інформа-
тизації суспільства. 

Дисциплінарні (галузеві) – це види документації, що утворюються 
в результаті функціонування різних сфер соціальної діяльності і відповідають 
за змістом певній науковій (науково-технічній) галузі знань 2, с. 48.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Взяття курсу на Євроінтеграцію,запровадження стандартів Європейського
Союзу та перехід на демократичні засади врядування спонукають до пошуку 
нової моделі стратегічного планування в органах публічного управління 
України. Досвід України в формуванні демократичної, правової,незалежної та 
суверенної держави має як позитивні, так і негативні сторони. Недосконалість 
системи публічного управління,поспішність в спробах реформування існуючих 
систем призводить до політичних, соціальних та економічних проблем 
в державі. Трансформації в політичному і соціальному середовищі показали, 
що пошук ефективної моделі стратегічного планування в органах публічного 
управління є наріжним каменем у процесі перетворення, розвитку та 
становлення держави. На цьому складному шляху вивчення світового досвіду 
стає не тільки важливим, але і необхідним елементом перетворень. На сьогодні 
світове співтовариство, пройшовши великий шлях розвитку цивілізації, має 
напрацьований роками та століттями досвід державотворення,який потребує 
вивчення для вирішення питання його застосування в нашій країні, 
з урахуванням національних традицій та особливостей.

Світовий досвід дозволить винайти таку модель управління, яка 
б відповідала вимогам сьогодення, забезпечувала дотримання прав і свобод 
громадян,сприяла подальшому розвитку та становленню інститутів демокра-
тичного суспільства. Досвід успішних демократій світу є необхідним елементом
в механізмі вироблення ефективної системи стратегічного планування в органах
публічного управління України.

На необхідність вивчення світового досвіду вказують як зарубіжні, так 
і вітчизняні вчені. Набуває гострої актуальності і стає головною науковою 
проблемою питання про адаптацію накопиченого світового досвіду до 
національних умов розвитку держави. Ставиться акцент, на вивченні проблем 
сучасного глобалізованого соціального життя де ключову роль повинні 
відігравати міжнародні порівняльні дослідження [1]. При цьому, звернення до 
досвіду інших країн охоплює перехід від традиційного етноцентричного 
погляду на проблему до глобальних питань на людське навчання [2].З огляду на 
велику зацікавленість вчених у питаннях порівняльного аналізу систем 
управління, зародилась така підгалузь науки, як порівняльне публічне управління,
яке є знанням про адміністративні концепції та процеси в організаціях, націях 
та культурах [3]. Серед інноваційних управлінських інструментів, які з різною 
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повнотою реалізуються в окремих країнах в ході реформування публічного 
управління, слід виділити наступні:

– використання в державних установах типу менеджменту, який передбачає
перехід від бюрократичного стилю керівництва до більшої гнучкості та 
застосуванню нових ефективних соціальних технологій;

– введення в державний сектор конкуренції, як ключового фактора 
зниження витрат надання послуг та підвищення їх якості;

– використання контрактних відносин як усередині державного сектора, 
так і з приватними організаціями;

– практичний і професійний менеджмент, що включає контроль організацій
з боку вищестоящих державних відомств і підзвітність їм (така підзвітність 
вимагає ясного встановлення відповідальності за зроблені дії, а не дифузії 
влади);

– чіткі стандарти та вимірювачі цілей, результатів і ефективності 
функціонування підрозділів, чіткого визначення цілей, завдань та індикаторів 
успішності їх виконання (підзвітність вимагає чіткого встановлення цілей, 
а ефективність припускає розглядати останні як точку відліку); 

– контроль «на виході» (оцінка результатів, а не процесу їх отримання);
– в’язка просування по службі, розподілу ресурсів і винагород з рівнем 

демонстрованих результатів по досягненню цілей і підвищення ефективності 
стратегічного планування.

Інноваційний підхід до публічного управління можна охарактеризувати 
наступними ознаками:

– демократичне і децентралізоване прийняття рішень;
– участь адміністративного персоналу всіх рівнів у прийнятті рішень; 
– участь громадськості у розробці та прийнятті стратегічних програмних 

документів;
– підзвітність перед громадськістю;
– продукти та послуги визначаються попитом;
– залежність фінансування від функцій і кількісно вимірюваних 

результатів;
– управління виконанням і ресурсами;
– визначення основних і неосновних функцій;
– змішаний ринок надання послуг;
– змішані джерела фінансування, включаючи збори з споживачів;
– цільове та гнучке використання ресурсів;
– відкритий конкурс на заміщення державних посад;
– підвищення по службі залежно від заслуг.
Очевидно, що інноваційні методи публічного управління значною мірою 

акцентують увагу на інтереси громадянського суспільства та урахування думки 
населення як споживача послуг, які надаються йому державою. Найважливішим
концептуальним інноваційним підходом до організації функціонування органів 
державної влади, об’єднуючим безліч окремих напрямів вдосконалення 
державного управління, є впровадження в органах виконавчої влади принципів 
і процедур управління за результатами. Також стала очевидною необхідність 
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зміни стилю керівництва в державних установах і використання поряд 
з традиційними сучасних інноваційних управлінських технологій, властивих 
приватним фірмам, що характеризуються більшою гнучкістю і застосуванням 
прогресивних розробок в області менеджменту. Однак, існує ряд серйозних 
проблем, що перешкоджають формуванню в Україні системи стратегічного 
планування в органах публічного управління, орієнтованого на результат. 
Серед них, відсутність методики розрахунку показників результативності по 
ряду найважливіших напрямів діяльності органів виконавчої влади; відсутність 
системи збору та обробки інформації, необхідної для формування цільових 
значень показників результативності, та системи моніторингу їх досягнення; –
у службовців немає необхідних знань і навичок такої роботи, а також мотивації 
до її проведення. 

Тому, в системі державного управління України необхідно: створення та 
впровадження комплексної системи відомчого та міжвідомчого планування та 
проектного управління за цілями і результатами діяльності, конкурентного 
розподілу ресурсів між відомствами та контролю за досягненням результатів їх 
діяльності; розробка ключових вимірних показників ефективності та результат-
тивності діяльності органів виконавчої влади;впровадження технологій і процедур
визначення мети, забезпечують прив’язку цілей до конкретних виконавців; 
розробка та впровадження управлінського обліку, що дозволяє розподіляти 
ресурси по поставлених завданнях, а також забезпечувати контроль за 
досягненням; розробка та впровадження системи внутрішнього аудиту, що 
дозволяє оцінювати ефективність діяльності структурних підрозділів та посадових
осіб; впровадження системи регулярної оцінки ризиків, що перешкоджають 
досягненню цілей.

Наявні напрацювання за проблематикою сучасного стратегічного планування
в органах публічного управління потребують підтвердження запропонованих 
теоретико-методологічних та прикладних положень через перевірку їх на 
достовірність, їх відповідність реальній ситуації. Поміж відомих видів верифікації,
визнаним є експертне підтвердження отриманих результатів досліджень, як 
одна з фундаментальних процедур наукового методу у публічному управлінні. 
Експертна верифікація може проводитися як шляхом анкетування, так методом 
інтерв’ю та раціонального поєднання їх результатів. В якості експертів 
доцільно обирати осіб, що мають досвід впровадження поширених публічно-
управлінських нововведень, зокрема систем управління якістю, стратегічного 
планування, програмно-цільового методу, функціонального обстеження, інстру-
ментів оцінювання ефективності та результативності. Предметне поле цих 
досліджень визначається інноваційно-орієнтованими положеннями Конституції 
України, Законів України, Указами Президента України, постанов Кабінету 
Міністрів України, де окреслено широкий спектр сучасних перетворень 
у рамках публічно-управлінських реформ, невід’ємною складовою яких 
є реалізація інновацій стратегічного планування в органах публічного управ-
ління. [4, с 27–31]
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ЕЛІТИ В УКРАЇНІ

Слово еліта має подвійне походження – від лат. eliqere і фран. elite –
ліпше, відібране, вибране, меншість суспільства, що становить достатньо 
самостійну, вищу, відносно привілейовану групу, наділену особливими психо-
логічними, національними і політичними якостями, яка бере безпосередню 
участь у затвердженні і здійсненні рішень, пов’язаних з функціями управління, 
розвитку науки і культури.

У сучасній західній політології не існує однозначного та єдиного 
тлумачення поняття терміну «еліта». Цим терміном, як правило, означаються 
люди, що мають найбільшу кількість певних позитивних якостей, цінностей 
і пріоритетів (влада, багатство, культура, професіоналізм, компетентність, сила 
волі тощо) і займають найбільш впливові позиції у суспільній ієрархії [2].

Так, В. Парето визначає еліту, як людей, що отримали найвищий індекс 
у галузі їхньої діяльності. Ґ. Моска – як найбільш активних з політичного 
погляду людей, зорієнтованих на владу, організовану меншість суспільства, 
правлячий клас. Ортеґа-і-Ґассет елітою вважає людей, що мають інтелектуальні 
чи моральні переваги над масою, найвище почуття відповідальності. А. Тойнбі 
твердить, що еліта – це творча меншість суспільства на противагу нетворчій 
більшості [2].

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_
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Попередниками теорії еліт були ідеї, обґрунтовані у працях Конфуція, 
Платона, Н. Макіавелі, Т. Карлейля, Ф. Ніцше. Як цілісна система світогляду 
теорії еліт були сформульовані на початку ХХ ст. В. Парето, Ґ. Моска, 
М. Вебером, Р. Міхельсом, К. Маносельмоном, Х. Ортеґою-і-Ґассетом, А. Тойнбі,
Р. Міллсом та ін.

Роль еліти у суспільстві багатогранна. За своїми функціями еліта розпо-
діляється на певні класи та типи. Подібно до визначень існують численні 
класифікації еліт. Наприклад, К. Мангайм виділяє такі головні типи еліт: 
політичні, організаторські, інтелектуальні, художні, моральні та релігійні. 
Д. Ласуел і А. Каплан запропонували свою класифікацію типів еліт – за критерієм 
ролі в суспільстві: 1) ті, хто реалізує офіційну владу; 2) шляхетні; 3) «спра-
ведливі»; 4) «популісти»; 5) «мужні»; 6) багаті; 7) спеціалісти; 8) ідеологи [2].

Еліта як соціально-політичне явище насамперед залежить від стану 
розвитку тієї чи іншої держави. Особлива роль серед еліт належить політико-
управлінській еліті. Загальновідомо, що функуціонально політико-управлінській
еліті в сучасному суспільстві належить значна роль, зважаючи на те, що 
головною функцією політичної еліти є управління. В основному, завдяки 
лінійній структурі еліта може ефективно і оперативно вирішувати завдання 
в державному управлінні [1].

Головним завданням політичної еліти, на думку Панаріна О. С. є «захист 
державних національних інтересів та їх ефективне представництво на світовій 
арені» [5, с. 271] і така еліта повинна включати:

– розробку і реалізацію стратегії розвитку країни, що гарантує їй гідне 
місце у світі ;

визначення цілей та пріоритетів у внутрішній та зовнішній політиці;
– забезпечення та підтримку життєздатності суспільства і соціального 

порядку;
– охорону соціальних принципів та культивування духовних цінностей, 

що лежать в основі системи соціального та духовного відтворення;
– забезпечення гармонійного поєднання у суспільстві всього комплексу 

загальнонаціональних і приватних інтересів та вміле їх позиціонування, що 
формують в різних шарах і регіонах відчуття спільної долі і загальної справи.

Виховання еліти – важлива задача суспільства. Навчання господарському 
управлінню утворює умови для підготовки людей, які здатні зайняти в державі 
високі політичні посади. Це передача знань, досвіду аналізувати ситуації, 
розвиток управлінських навичок, виховання відповідальності, навчання різно-
манітним стилям управління. Сучасний управлінець повинен мати репутацію 
професіонала – розумного й порядного, здатного до боротьби за правду, 
готового до виправданого ризику, інновацій, людини, яка здатна швидко 
перекваліфіковуватись, вивчати іноземні мови і світовий досвід управління.

Від якості еліти, як вважають більшість дослідників, залежать умови 
позитивного розвитку будь-якої розвиненої країни. Без активної ролі еліти всі 
інші фактори не будуть функціонувати тому, що тільки еліта в змозі 
організувати людей для вирішення тих загальних для країни проблем, без 
подолання яких не буде ні процвітаючого суспільства, ні ефективної держави. 



190

Література
1. Лопушинський І. П. Формування української політико-управлінської еліти: 

сучасний погляд на проблему / І. П. Лопушинський // Актуальні проблеми 
державного управління. – 2010. – № 1. – С. 22–30.

2. Пірен М. Українська еліта і проблеми модернізації суспільства / М. Пірен // 
Універсум. – 2000. – №3–4. – С.11–16.

3. Бебик В. М. Еліта, елітарність, лідерство / В. М. Бебик // Віче – 1993 – №7.
4. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери / Б. Кухта, Н. Теплоухова –

2-ге вид., перероб.і доп. – Львів: Кальварія, 1996. – 221 с. 
5. Панарин А. С. Народ без элиты / А. С. Панарин. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-

во Эксмо, 2006. – 352 с.

Карнаухова А. С.,
студентка,

 Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут),

Михальченко Г. Г.,
доктор економічних наук, доцент,

професор кафедри економіки підприємств та менеджменту,
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК 
ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Проблема бідності є нажаль розповсюдженою для нашої країни. При 
цьому необхідно відмітити розповсюдженість бідності саме серед працюючого 
населення на тлі низького рівня життя населення країни в цілому. Негативні 
тенденції в економіці, відсутність державної підтримки вітчизняного виробника,
неефективна соціальна політика обумовили збільшення бідності серед населення,
його розшарування за рівнем доходів, що разом призвело до катастрофічного 
стану ринку праці України. Отже, в сучасних соціально-економічних умовах 
проблеми подолання бідності населення України стають визначальними для 
державної політики.

Під бідністю розуміється те, що внаслідок матеріальних нестатків бідні 
верстви населення не можуть харчуватися відповідно до зазначених стандартів, 
не можуть оплачувати житло-комунальні послуги, не мають можливості 
лікуватися та відпочивати, врешті, не можуть забезпечити оплату освіти собі та 
своїм дітям. Таким чином, маючи економічне походження, бідність є набагато 
ширшим явищем, що стосується різноманітних аспектів життя населення.

Як свідчать дані ООН, в умовах, коли людина витрачає на проживання та 
продукти харчування менше 5 доларів на день, а на місяць менше 150 доларів, 
вона живе за межею бідності. В Україні цей показник прив’язаний до 
прожиткового мінімуму (нині він складає 1700 грн.) [6], що на даний момент 
відповідає приблизно 2 доларам на день.
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Зазначимо, що міжнародна організація ООН виокремлює чотири основні 
прояви бідності населення [1], що представлені на рис. 1.

Рисунок 1. Прояви бідності

Охарактеризуємо більш детально прояви бідності серед українського 
населення відповідно основних соціально-економічних індикаторів рівня та 
якості життя.

Одним із основних та вагомих показників рівня життя населення є дані 
про величину ВВП на душу населення.

Зазначимо, що ВВП на душу населення – це весь вироблений країною 
ВВП поділений на кількість жителів цієї країни [6]. Так, за даними 
Міжнародного валютного фонду ВВП на душу населення в Україні на 2017 рік 
становив 2293 дол. США. У той час, як у Греції цей показник складає майже 19 
000 дол. США, у Франції – трохи більше 39 000 дол. США, а у Люксембурзі –
більше 100 000 дол. США [3].

Другою основною причиною бідності можна вважати зростання безробіття,
що безпосередньо впливає на рівень життя населення та характеризує 
економічний розвиток країни. Прийнято вважати, що чим нижчий рівень 
безробіття, тим нижче і рівень бідності в країні. За даними Міністерства 
фінансів України рівень безробіття у 2017 р. становив майже 10% [6]. 
Враховуючи, що основною формою реалізації економічної активності населення
і засобом забезпечення його добробуту є зайнятість, в країні сьогодні склалася 
катастрофічна ситуація з прихованим безробіттям. Значною перешкодою 
ефективного функціонування сучасного ринку праці в Україні залишається 
його тінізація, тобто значні обсяги прихованого безробіття та нелегальної 
зайнятості [2].

Ще одним важливим моментом визначення рівня життя є співвідношення 
розмірів мінімальної пенсії та мінімальної заробітної плати. Дані показники 
є державними соціальними стандартами, які відображають можливості держави 
забезпечувати «нормальний» рівень життя найбільш незахищених верств 
населення.

Як відомо, сьогодні пенсія є чи не єдиним доходом для більшості 
українських пенсіонерів. Її мінімальний та середній розміри на кінець 2017 р. 
становили відповідно 1373 грн. [5] і 1828 грн. [6] (приблизно 65 дол. США). 
У той час, як середні пенсії в інших країнах складають (у дол. США): 440 
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у Польщі, 1200 у США, у Німеччині – 1400 [4]. Сьогодні українська мінімальна 
заробітна плата становить 3723 грн., а це приблизно 4,5 долари на день [6]. 
Відповідно стандартам ООН – жити тільки на одну мінімальну заробітну плату 
або пенсію, означає жити за межею бідності. При цьому, середня заробітна 
плата у грудні 2017 р. складала 8777 грн. або приблизно 260 євро. Коли 
в країнах Європи даний показник коливається в межах 3000–4000 євро [8]. 
У свою чергу Міжнародна організація праці та члени Європарламенту вважають,
що мінімальна заробітна плата повинна бути не менше 60% середньомісячної 
заробітної плати.

Зазначені дані вказують на те, що Україна за розмірами пенсій, мінімальної
та середньої заробітних плат значно програє державам Європи, їх величина не 
може забезпечити та гарантувати якісного життя населення.

Прожитковий мінімум є основним державним стандартом у сфері доходів 
населення. Саме на його основі розраховуються такі соціальні гарантії, як 
мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, мінімальний розмір допомоги по 
безробіттю тощо. Нині офіційний прожитковий мінімум на одну особу такий як 
і на кінець 2017 року, тобто – 1700 грн. [6].

Міністерство соціальної політики України повідомляє, що фактичний 
розмір прожиткового мінімуму у цінах грудня 2017 р. в розрахунку на місяць на 
одну особу становив 3090 грн. Виходить, що «узаконений» прожитковий 
мінімум менше фактичного майже у 2 рази, або приблизно на 80 %.

Слід наголосити, що основу для розрахунку прожиткового мінімуму для 
основних соціальних і демографічних груп населення становить вартість 
мінімальних наборів продуктів харчування, послуг та непродовольчих товарів, 
які зазвичай називаються споживчим кошиком.

За даними Міністерства праці та соціальної політики України, 
у споживчому кошику для працездатного населення продукти займають майже 
55 %, послуги – близько 22 %, на непродовольчі товари та інші витрати 
залишається трохи більше 23 %. У багатьох європейських країнах люди 
витрачають на продукти харчування 5–15 % свого доходу [7].Отже, із 
вищенаведеного стає зрозуміло, що формування споживчого кошика в теорії 
значно відрізняється від потреб людей в Україні на практиці.

Вищезазначений аналіз доводить нам, що ситуація з бідністю в Україні 
є серйозною політичною та соціально-економічною проблемою. Саме тому, 
необхідно чітко визначити шляхи подолання бідності та мінімізувати темпи її 
зростання та розвитку.

Вважаємо, що серед основних напрямів державної політики щодо 
скорочення масштабів бідності в Україні можуть стати: збільшення ВВП на 
душу населення; зниження рівня безробіття шляхом підвищення зайнятості 
населення; розробка механізмів заохочування підприємців до створення нових 
робочих місць; збільшення рівня доходів від трудової діяльності; покращення 
соціальних умов життя, передусім, запровадженням більш ефективних 
соціальних програм допомоги пенсіонерам, багатодітним та малозабезпеченим 
сім’ям; ліквідація тіньової економіки, адже окремі працюючі, зайняті у такій 
економічній діяльності, отримують набагато вищі доходи, ніж це декларується, 
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і використовують їх виключно у власних інтересах; підвищення конкуренто-
спроможності економіки, технологічного рівня виробництва як основи зростання
рівня життя працюючого населення.

Проведений аналіз дає підстави стверджувати про необхідність розробки 
ефективної державної політики, направленої на подолання бідності. Важливим 
також постає питання розробки системи соціальних стандартів, яка б дійсно 
забезпечувала гідний рівень життя українського населення та відповідала 
європейським стандартам. Головною метою соціально-економічної політики 
уряду та держави має бути забезпечення зростання добробуту її населення, 
досягнення якої можливе тільки через зменшення бідності. Але, необхідно 
розуміти, що все це є неможливим без росту економіки нашої держави. Адже, 
лише економічне зростання може створити сприятливі умови для соціально-
економічного розвитку країни.
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УПРАВЛІННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА: СПЕЦИФІКА 
ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Актуальність представленої тематики обумовлена тим, що явища 
суспільного життя без категорії «управління» розглядатися не можуть. На 
теперішній час така категорія, як «управління» не має однозначного визначення.
В дане поняття вкладається так багато значень, дається безліч трактувань, 
інтерпретацій, що важко зрозуміти, про що дійсно йде мова, і що мають на 
увазі, коли пишуть (говорять) про управління. 

Найбільш «спільне» визначення категорії «управління» подається у філо-
софсько-соціологічних словниках. Так, категорія «управління» визначається як 
функція організованих систем, що виникли природним (еволюційним) або 
штучним шляхом. Найбільш загальними функціями управління вважаються: 
підтримка та оптимізація системних характеристик, свідома дія на внутрішні 
і зовнішні (по відношенню до системи) процеси, створення різноманітності, 
цілепокладання, регулювання, облік [9, с. 144].

Дослідник В. Афанасьєв відмічав, що управління виступає в якості 
неодмінної, внутрішньо властивої властивості суспільства на будь-якому рівні 
його розвитку. Дана властивість має загальний характер і витікає з системної 
природи суспільства, з суспільної, колективної праці людей, з необхідності 
спілкуватися в процесі праці і життя, обмінюватися продуктами своєї 
матеріальної і духовної роботи [1, с. 29].

Розуміння управління як регуляції властиво і М. Солодкій. Змістом 
управління М. Солодкая вважає цілераціональне регулювання діяльності [11], 
але, розуміючи управління як діяльність, автор характеризує його як таке, що 
займає наддіяльністну позицію [12]. М. Солодкая виходить з положення про те, 
що управління як діяльність є взаємодією саме з іншими типами діяльності 
людей [11].

На філософському рівні в центрі вивчення управління перебувають такі 
категорії, як суб’єкт і об’єкт, мета і засоби, свідоме і несвідоме. У найбільш 
загальній класифікації розрізняються три типи управління: у біологічних, 
соціальних (економічних, політичних) і технічних системах. На філософському 
рівні виявляються два сенси категорії: 1) управління як об’єктна для суб’єкта 
взаємодія (цілеспрямована дія суб’єкта на керовану систему, свідоме
регулювання внутрішніх та зовнішніх процесів, взаємообумовлена зміна суб’єкта
і об’єкта); 2) управління як діяльність (цілепокладання, підтримка і оптимізація 
системних характеристик, створення різноманітності, облік) [7, с. 17].
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Змістзагальнонаукового рівня вивчення управління представлений ре-
зультатами, отриманими в кібернетиці – загальній теорії управління. Саме 
в кібернетиці управління почали розуміти як найзагальнішу (універсальну) 
властивість механічних, біологічних та соціальних систем. В основі даної теорії 
виступили три принципи, на основі яких ті чи інші явища відносять до 
управління. Це, по-перше, наявність процесу передачі, обробки й зберігання 
інформації; по-друге, наявність телеологічного ефекту або цілепокладання; 
і, по-третє, наявність механізму зворотного зв’язку для корегування дій 
з досягнення цілей. На основі даного підходу були розроблені математичні 
і інформаційні теорії управління. Багато аспектів управління описано так 
званою спільною теорією систем, синергетикою, «організмічною теорією 
управління» та іншими галузями науки [10, с. 2].

У системі управління виділяються наступні елементи: контрольований 
параметр або стан; датчик (чутливий елемент); блок корекції; блок дії. При 
цьому важливим є те, аби система була здатна виконувати основне завдання 
управління – підтримувати вихідні параметри відповідно до заданих вимог. 
Отже, на загальнонауковому рівні виявляється новий сенс категорії: управління 
виступає в якості особливої дії, що відрізняється від безлічі інших наявністю 
програми управління і збором інформації про функціонування системи 
в середовищі [7, с.17].

М. Вінер вперше зв’язав поняття управління з поняттям інформація: 
«техніка управління і техніка зв’язку невід’ємні один від одного і концентруються
довкола поняття повідомлення» [2, с. 50]. Проте процес обміну інформацією 
між технічними системами і соціальними системами різний. Отже, і в управлінні
існують особливості. «Природно, що не лише між живими організмами 
і машинами, але і в кожному більш вузькому класі істот існують детальні 
відмінності в обміні інформацією і в проблемах управління» [3, с. 30–31]. 

У цьому контексті визначимо функціональне призначення інформаційних 
систем. Я. Лазер визначає що Інформаційні системи, у широкому сенсі, 
призначені для своєчасного забезпечення та задоволення потреб користувачів 
в інформації [6, с. 83]. За суттю інформаційна система виступає як цілісна 
система, яка володіє всіма властивостями системи такого роду: інформаційна 
система залежно від виду і конкретного призначення має якості, які не можуть 
бути зведені до властивостей елементів, що її утворюють; від якісних 
характеристик її елементів залежать якісні характеристики конкретної 
інформаційної системи; між елементами інформаційної системи існує зв’язок, 
причому, коли відбувається зміна одного компонента системи, це призводить 
до зміни іншого, а іноді і системи загалом; впорядкованість елементів, які її 
утворюють, а також зв’язків і відношень між ними характеризує інформаційну 
систему як цілісне утворення; інформаційна система не існує ізольовано, дана 
властивість проявляється у взаємозв’язку системи з іншими системами.

І. Вовчак класифікує інформаційні системи на такі види: інформаційно-
пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-консультативні [4, с. 43]. 
Комплекси методів, які використовуються і засоби їх реалізації, технологічні 
процеси обробки даних, види і форми інформації, яка обробляється, функціональна
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орієнтація системи являються основою для такої класифікації. Дослідник даної 
проблематики розглядає інформаційно-пошукові системи та виділяє їх за видом 
роботи на системи довідково-інформаційного обслуговування і довідково-
бібліографічні, за режимом роботи – на системи вибіркового поширення 
інформації і ретроспективного її пошуку. 

За рівнем автоматизації Л. Мельник, С. Ілляшенко, В. Касьяненко 
виділяють такі інформаційні системи: ручні, в яких весь обсяг робіт виконує 
людина; автоматизовані, в яких частину роботи виконує машина, а частину –
людина; автоматичні, за яких весь обсяг робіт виконується машиною [8, с. 202]. 

Науковці В. Гужва і А. Постєвой звертають увагу на автоматизовані 
інформаційні системи (АІС) в економіці і систематизують їх за такими 
класифікаційними ознаками: 

1) сферою функціонування об’єкта управління: АІС промисловості; АІС 
сільського господарства; АІС транспорту; АІС зв’язку та ін.; 

2) видами процесів управління: АІС управління технологічними процесами;
АІС управління організаційно-технологічними процесами; АІС організаційного 
управління; АІС наукових досліджень; навчальні АІС; 

3) рівнем у системі державного управління: державні АІС; галузеві АІС; 
територіальні АІС; міжгалузеві АІС; 

4) зоною ведення бізнесу: АІС внутрішнього використання; АІС для 
міжнародного бізнесу [5, с. 30].

Таким чином, управління постає перед науковцями в якості багатоаспектного
явища. Воно може розглядатися як теорія і практика суспільного життя. І кожен 
аспект цього явища може бути використаний для підвищення ефективності 
громадської організації.

Інформація виступає як найважливіший об’єкт інформаційної системи. 
Однією з сутнісних характеристик «інформації» є суб’єкти інформаційної 
діяльності. Отримання, обробка інформації, її використання з певною метою 
зумовлює виникнення інформаційних технологій, які є складовою будь-якої 
інформаційної системи.
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НОРМАТИВНА БАЗА В СФЕРІ ДІЛОВОДСТВА. СУЧАСНИЙ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У всіх організаціях повинні бути єдині правила оформлення однотипної 
документації, тобто чітко визначено, як створювати документ, які повинні бути 
реквізити, хто має право підпису і т. п. 

Форма діяльності, яка спрямована на забезпечення документування 
і побудову праці з офіційними документами, називається діловодством, і, як 
будь-яка інша діяльність, має свою нормативну базу. Нормативно-правові 
документи в діловодстві мають важливе значення, оскільки регламентують всі 
процеси створення, обробки і зберігання документів в організації. 

Нормативно-правова база діловодства на сьогодні – це такі закони, акти, 
методичні документи, які допомагають створити технологію обробки документів,
їх зберігання, використання в роботі установи. Діяльність будь-якої організації 
будується на підставі правил законодавчо-правових актів, які передбачають 
роботу з документованою інформацією.

На сьогодні розгляд окремих аспектів даної теми не набув широких 
масштабів у вітчизняній історіографії. Разом з тим, не існує спеціального 
комплексного дослідження по даній проблемі, що має негативне значення для її 

http://credonew.ru/
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розгляду. Власне загалом дана проблема не набула достатнього рівня 
дослідження, що значно ускладнює її розгляд.

Проте все ж існує певний доробок, який складається з праць 
Л. А. Кисельової Л. А. Сокур, Л. П. Піддубної та інших [1; 3; 6].

Для розгляду нормативно-правового регулювання діловодства необхідно 
спочатку визначити дану дефініцію. Одне із офіційних визначень даного 
терміну наводиться в Національному стандарті України «Діловодство й архівна 
справа. Терміни та визначення понять» (ДСТУ 2732:2004), який визначає 
поняття «діловодства» як сукупність процесів, які спрямовані на забезпечення 
документування адміністративної інформації та організацію роботи зі службовими
документами [2].

Сьогодні в Україні діяльність у сфері документознавства, діловодства та 
інформаційної діяльності регулюють близько сотні нормативно-правових актів 
[1, c. 4].

Значна кількість регулюючих актів потребує певної систематизації та 
класифікації. Тому пропонується класифікувати усі документи за їх юридичною 
силою.

Так, до першої групи відносяться закони, які регламентують загальні 
засади політики держави в галузі інформації взагалі та діловодства (зокрема, 
закони України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи», «Про електронні документи 
та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» тощо).

Другу групу складають правові акти з діловодства, які мають міжвідомчий
характер. Це, в першу чергу, «Примірна інструкція з діловодства у міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153, та «Інструкція 
з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, орга-
нізаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 14 
квітня 1997 р. № 348. Крім даних актів, ця група також включає і державні 
стандарти, в яких визначена класифікаційна схема адміністративної документації
та понятійний апарат діловодства, встановлено конкретні правила до порядку 
складання документів. Відповідно, це державні стандарти: «Діловодство і архівна
справа. Терміни і визначення: ДСТУ 2732:2004», «Державний класифікатор 
управлінської документації: ДК 010-98», «Державна уніфікована система 
документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99».

До третьої групи належать типові та примірні інструкції з діловодства 
органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. 
Важливою їх ознакою є розробка і складання на засадах положень Примірної 
інструкції та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян. 

Визначається ще одна окрема група, до якої відносяться ті законодавчі 
акти, ціллю яких є регулювання принципів та засад спеціального діловодства 
[5, c. 27-29].
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Велику та необхідну роль у сфері діловодства відіграло прийняття Закону 
України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», одним із 
важливих аспектів якого стало визначення держави як гаранту, який забезпечує 
збереження існуючого документального фонду і, крім того, зобов’язується 
підтримувати та сприяти розвитку діловодства, підведенню його до світових та 
європейських стандартів, що особливо актуальним є у процесі нинішнього євро 
інтеграційного курсу; разом із тим, були сформовані повноваження ВРУ у даній 
сфері, до їх компетенції віднесено формування державної політики, забезпе-
чувати виконання якої доручено Кабінету Міністрів України та інших органам 
виконавчої влади, у тому числі органам місцевого самоврядування. 

Необхідно зауважити, що зі здобуттям незалежності Україна постала як 
окремий суб’єкт міжнародних відносин і цей факт сформулював перед 
державою низку певних задач, зокрема, у сфері діловодства необхідним 
визначалося привести у відповідність сферу діловодства відповідно до 
міжнародних та європейських стандартів, а також покликів часу. У зв’язку 
з цим дана сфера, як і інші, зазнала певного реформування. Відповідно, було 
розроблено та ухвалено деякі нормативно-правові акти, спрямовані на 
інформаційне забезпечення процесів діловодства («Про інформацію», «Про 
захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Націо-
нальну програму інформатизації», «Про державну таємницю»), переходу до 
електронного діловодства («Про електронні документи та електронний 
документообіг», «Про електронний цифровий підпис»), збереження національної
документальної спадщини та ін. Крім того, окремі аспекти діловодства 
регламентуються підзаконними нормативно-правовими актами [3].

Проте на сьогодні існує низка проблем, як то, наприклад, на законо-
давчому рівні немає норм, які регулюють право суб’єкта у сфері діловодства на 
його документаційний фонд. На жаль, поширеною є практика коли у разі 
необхідності правоохоронні або інші органи, які мають на це право, вилучають 
оригінали службових документів і після закінчення слідчих дій не повертають 
їх установі та інші. Дані проблеми пропонується урегулювати прийняттям 
Закону України «Про діловодство», який надасть можливість забезпечити 
виконання державної політики з діловодства; запровадити законодавче 
регулювання організації діловодства з врахуванням міжнародної практики 
стандартизації процесів керування документацією; забезпечити прозорість 
рішень органів державної влади, що є особливо актуальним для боротьби 
з корупцією, доступ громадян до відкритої службової інформації та реалізувати 
інші необхідні аспекти [4].

Крім того, науковцями пропонується здійснити низку інших заходів, як 
то: доповнити інші законів, які тією чи іншою мірою стосуються діловодства 
через внесення норм, спрямованих на сприяння розвитку діловодства, до 
фінансового, майнового, податкового та інших спеціальних галузей законо-
давства, забезпечити належної реалізацію норм актів законодавства та інформацію
про недостатність, застарілість окремих норм, прогалини у правовому полі 
дасть систематичний контроль за їх виконанням, який у межах своїх 
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повноважень має здійснюватися спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади у сфері діловодства [6, c. 127].

На сьогодні питання сучасного стану і перспектив розвитку нормативної 
бази у сфері діловодства має певні проблеми та недоліки, які потребують 
нагального вирішення.

Отже, питання сучасного стану і перспектив розвитку нормативної бази 
у сфері діловодствапередбачає висвітлення низки питань, що дозволяють більш 
змістовно зрозуміти досліджувану проблему. 
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Всеохоплюючий та інтенсивний характер переходу сучасної цивілізації 
від індустріального до постіндустріального суспільства пов’язаний, насамперед, із 
формуванням економіки знань. Досвід розвинених країн свідчить, що 
довгострокова конкурентоспроможність національної економіки забезпечується 

http://www.kukim.org/articles/osoblivosti-formuvannya-ta-realizaciyi-
http://www.archives.
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переходом саме до економіки, пріоритетом якої є знання, інтелект, інвестиції 
в формування людського капіталу. За підрахунками експертів, приріст валового 
внутрішнього продукту в розвинених країнах за рахунок сучасних знань, нової 
інформації та інноваційних технологій становить від 50 до 70 % [1].

Проблемі становлення та розвитку економіки знань присвятили свої 
дослідження такі вітчизняні та зарубіжні вчені як Ю. Бажал, П. Дракер, 
В. Геєць, В. Жаров, М. Згуровський, В. Іванова, Ф. Махлуп, В. Семиноженко, 
Е. Тоффлер, Л. Федулова та ін. 

Концепція економіки знань – це сукупність поглядів, ідей науковців щодо
переходу економіки до інтенсивного використання знань, заснованих на 
творчій праці переважної більшості зайнятих. На думку О. Гапоненко, 
економіка знань – це економіка, що створює, розповсюджує та використовує 
знання для забезпечення свого зростання та конкурентоспроможності [2]. 
У такій економіці знання збагачують та розвивають усі сфери суспільної 
діяльності, усіх її учасників і ведуть до створення інноваційної високотехнологічної
продукції, висококваліфікованих послуг та якісної системи освіти. Це 
призводить до того, що знання стають невід’ємними від продукту чи послуги. 
Більш того, знання набувають ознак особливого продукту, якому притаманні 
дискретність, доступність для всіх та інформативність. Саме на цій основі 
можуть відкриватися нові можливості для перетворення знань у нові технології 
та корисні винаходи. У широкому розумінні економіка знань виступає як 
інноваційна економіка, бо тільки знання є основою для формування потреби 
у нововведеннях та їх впровадження в життя [3]. 

У цьому плані сьогодні для України, економіка якої характеризується 
переважно низько технологічними галузями (3-го і 4-го укладів), стоїть проблема
вибору: чи обрати шлях повільного поступового розвитку і залишатися 
країною-аутсайдером за технологічною ознакою, чи зробити інноваційний 
прорив, який буде відзначатися стрімким розвитком галузей вищих укладів. 
Необхідні передумови для такого прориву Україна має – це наявний людський 
капітал, достатньо високий рівень освіти та науки. Але має бути здатність не 
просто генерувати знання, а їх зберігати, прирощувати, оновлювати та 
використовувати з отриманням прогнозованих результатів. У зв’язку з цим 
вкрай значущою вбачається потреба у стратегічному управлінні процесом 
формування економіки знань. Як показує практика розвинених країн, 
стратегічна спрямованість на знання забезпечує:

- підсилення інвестиційної орієнтації на формування людського 
капіталу;

- можливість створення нових освітніх технологій;
- активізацію кооперування освіти, науки і виробництва;
- активізацію надання суспільству ефективних інформаційних та 

комунікаційних послуг;
- можливість створення комплексної системи освоєння наукових та 

технологічних нововведень.
Стратегічне управління процесом формування економіки знань має бути 

прерогативою держави. Держава повинна стати ініціатором, координатором 
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економіки знань, формувати та стимулювати попит на знання в суспільстві. Для 
цього в Україні мають бути створені відповідні умови, які можуть бути 
забезпечені завдяки активній політиці держави за такими напрямками: 

- інвестування в формування людського капіталу, тобто інвестування 
в розвиток якісної і доступної системи освіти, системи підготовки і перепідготовки
кадрів, системи медичного обслуговування, системи мотивацій і стимулів до 
творчої інтелектуальної праці; 

- державне фінансування НДДКР як обов’язковий вклад держави 
в економіку, без якого неможливий інноваційний розвиток; 

- стимулювання фінансування науки та інноваційних розробок на всіх 
рівнях національної економіки; 

- посилення забезпечення захисту інтелектуальної власності через 
вдосконалення законодавчої бази;

- забезпечення конкурентних умов господарювання на макро-, мезо- та 
регіональному рівнях;

- структурування системи управління інноваційною сферою з визначенням
повноважень кожного органу управління;

- створення інституційного органу з метою сприяння формуванню 
економіки знань, до складу якого входили б урядовці, представники державних 
органів, громадських організацій, провідних підприємств, приватні особи, 
діяльність яких пов’язана з формуванням і розвитком людського капіталу.

Успіх формування економіки знань і, відповідно, інноваційної діяльності 
потребує узгоджених дій, чіткого алгоритму прийняття управлінських рішень 
на всіх щаблях державної системи України. Очевидно, що подальші дослідження
науковців мають бути спрямовані на розроблення і обґрунтування державної 
стратегії економіки знань в Україні та сукупності методів й інструментів щодо 
її реалізації.
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ФОРМА ТА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР 
СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ

Фактори структуризації парламентської опозиції традиційно поділяють на 
інституційні, особливо партійно-виборчі та виконавчо-законодавчі, соціополітичні,
культурні, поведінкові тощо, але чи не найважливіше значення з-поміж них 
займає врахування форми та системи державного правління, зокрема її 
дихотомії на президентську та парламентську або ж трихотомії на президентську,
парламентську і напівпрезидентську, а останньої – на президентсько-парламентську
і парламентсько-президентську. 

Річ у тім, як зауважує О. Совгиря [4, c. 16], що форма/система державного 
правління генерує різні умови для розвитку опозиційної діяльності й статусу 
парламентської опозиції. Так, президентська і президентсько-парламентська 
система правління не тільки не виключає, а й провокує протистояння 
парламентської опозиції політичному курсу глави держави і уряду (якщо він 
віддзеркалює позиції глави держави). Натомість, у парламентській та 
парламентсько-президентській системі правління парламентська опозиція в силу 
причин, зумовлених передусім особливостями міжінституційних відносин,
в основному протистоїть політичному курсу уряду, що представляє 
парламентську більшість чи більшість у парламенті, й значно рідше главі 
держави. Це окреслює, що вибір системи державного правління не тільки 
розкриває спрямованість діяльності парламентської опозиції, а й слугує 
підставою її дефініції і сутнісного наповнення, на підставі чого парламентську 
опозицію чи меншість можна структурувати із огляду на її ставлення і до глави 
держави, і до уряду, а також з огляду на особливу розстановку пріоритетів, 
повноважень та відносин між цими інститутами. Окрім того, це впливає на те, 
як парламентська опозиція спроможна змінювати свій акцент та вплив на уряд, 
оскільки на підставі врахування виконавчо-законодавчих відносин можна 
структурувати їх моделі, в яких притаманне чи відсутнє розмежування статусу 
уряду/більшості та парламентської опозиції. 

Так, для президентських або президентсько-парламентських систем 
правління традиційно притаманне чітке розмежування статусу уряду/більшості 
й опозиції, бо консолідуючим фактором для функціонування парламентської 
опозиції, яка прямим чином не впливає на формування та діяльність уряду, 
природно є президентські вибори, які лише й можуть те, що привести колишню 
опозицію до влади. За таких систем державного правління та притаманних для 
них виконавчо-законодавчих відносин опозиція в легіслатурі має не досить 
комфортні умови існування, хоча й, з іншої сторони, за умов «розділеного 
правління» вона сама стає більшістю, опозиційною до глави держави. Це часто 
змушує президентів, які не мають більшості в легіслатурі, шукати підтримки 
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з боку парламентської більшості, яка формально виступає проти глави держави 
та перебуває до нього у парламентській опозиції [8, c. 300]. Додатково про 
парламентську опозицію у президентській системі правління свідчить те, що 
в основу цього варіанту міжінституційних відносин покладено принцип 
стримувань та противаг, а тому й не виникає потреби жорсткого розмежування 
на парламентську більшість і парламентську меншість чи опозицію. Більше 
того, цілком очевидно і те, що формально парламентська більшість не причетна 
до формування уряду, функції парламентського контролю здійснюються 
парламентом загалом [6], а тому фракціям легіслатури надається однаковий 
правовий статус, незалежно від того, яка партія перемогла на виборах до неї. 
А як наслідок цього політична влада чітко розподіляється, а не контролюється 
однією групою, через що парламент, приміром, не втручається у справи уряду 
і навпаки [2].

Насамперед, для парламентської або парламентсько-президентської 
системи правління не властиве чи не завжди властиве чітке розмежування 
уряду/більшості й опозиції, бо уряди (особливо меншості) часто створюють 
доволі комфортні умови для функціонування парламентської опозиції, 
внаслідок чого остання має багато підстав для того, щоби у свою чергу стати 
більшістю. Також оптимально узгоджуються із такою логікою та ефективно 
діючою опозицією так звані мінімально-переможні коаліції, адже за таких умов 
парламентська опозиція (можливо будучи дуже ідеологічно диверсифікованою) 
може мати потужний кількісний склад. Натомість, широка/велика коаліція або 
уряд національної єдності не залишає парламентській опозиції шансів для 
порівняно повноцінного функціонування, принаймні на фоні інших типів 
кабінетів, які притаманні для парламентської чи парламентсько-президентської 
системи державного правління. Доповнює логіку парламентаризованих (парла-
ментських та парламентсько-президентських) систем державного правління той 
факт, що парламентська опозиція в них звикло здійснює функції критики та 
контролю діяльності виконавчої влади. Більше того, найбільша парламентська 
партія, яка виступає проти правлячої/урядової партії, традиційно називається 
«офіційною» або «лояльною» опозицією і своєю магістральною метою має 
контролювати уряд й пропонувати програмні альтернативи політиці влади. 
Саме у такому випадку парламентська опозиція схильна формувати «тіньовий 
кабінет», до складу якого входять вищі посадові особи опозиційної партії чи 
партій, які дублюють чи не дублюють кожного окремого члена офіційного 
урядового кабінету. Натомість, значно рідше в парламентських та пар-
ламентсько-президентських республіках до складу уряду парламентської 
більшості/більшості в легіслатурі входять міністри від парламентської опозиції. 
Такий крок здійснюють в умовах загальнонаціональної кризи чи війни з метою 
забезпечення єдності різних політичних сил у парламентів [7, c. 122], але 
у такому випадку навряд теоретико-методологічно коректним є іменування 
партій з міністерськими посадами опозиційними.

Специфічною у цьому контексті є напівпрезидентська система 
державного правління, яка в зрізі відносин влади і парламентської опозиції 
може нагадувати президентську та парламентську системи правління. Річ у тім, 
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що в окресленій системі правління важливе значення має політична належність 
президента та більшості чи меншості депутатів у легіслатурі. Це змушує 
Р. Павленка [3, c. 8] аргументувати, що якщо політична належність президента 
та більшості депутатів у легіслатурі збігається, то виконавча і законодавча 
влада перебувають у відносинах «контролю й противаг». Це означає, що 
парламент має не допустити узурпації влади із боку президента чи уряду, 
підтримати їх ефективні кроки, виправити чи удосконалити ініціативи, які не 
збігаються з інтересами політсил, які представлені у легіслатурі. Якщо 
політична належність президента та більшості (або меншості – за умови 
відсутності більшості) депутатів у легіслатурі не збігається, фактично виникає 
ситуація, коли у відносинах опозиційності можуть перебувати президент 
і парламентська більшість [4, c. 15] чи президент, парламентська меншість 
(меншості – проурядова та антиурядова) і прем’єр-міністр. А це ж сумарно 
аргументує, що в країнах із напівпрезидентською системою державного 
правління властиве або невластиве чітке розмежування статусу влади/більшості 
та парламентської опозиції [2]. Причому, остання в умовах змішаної системи 
правління в сфері парламентського контролю над урядом і в законодавчому 
процесі наділена повноваженнями, які традиційно визначені у законах, 
регламенті парламенту й інших нормативно-правових актах [5]. Але з єдиною 
різницею у тому, що напівпрезидентські системи правління формально (на 
підставі різних інституційно-процесуальних відносин) бувають різними –
президентсько-парламентськими і парламентсько-президентськими.

Так, в умовах парламентсько-президентської республіки прем’єр-міністри 
і їхні кабінети є більш сильними, аніж у президентсько-парламентській 
республіці, а тому вони приділяють менше уваги запитам окремих політичних 
груп. Парламентарям від парламентської опозиції, незважаючи на свободу 
дискутувати, критикувати або голосувати проти політики уряду, не вдається 
впливати на неї визначально. Тому головним завданням парламентської 
опозиції в парламентсько-президентській системі є кваліфікована робота 
в легіслатурі із застосуванням усіх доступних інструментів. Метою такої 
роботи традиційно вважається розробка альтернативних підходів до політики та 
політичного курсу уряду, моніторинг і контроль за діяльністю влади та 
ретельна підготовка майбутніх виборів. У свою чергу, в умовах президентсько-
парламентської республіки основним об’єктом протистояння парламентської 
опозиції вважається президент (і його уряд). 

Загалом, це доводить правдоподібність висновку К. Зонтхаймера, згідно 
якого «уряду доводиться порівняно зрідка (окрім дебатів із основних питань) 
боятися опозиції як контролюючої інстанції, адже і вона прагне лише дещо 
«покерувати» [1, c. 234]. Але така правдоподібність є відносною, бо більшою 
мірою стосується парламентської, парламентсько-президентської та президентсько-
парламентської систем правління, але практично (за винятком систем 
«розділеного правління») не властива для президентської системи. Специфіку 
дещо доповнюють такі інституційні фактори структуризації парламентської 
опозиції, як тип (однопартійний чи коаліційний, більшості чи меншості) уряду 
та тип і характер партійної системи й міжпартійної конкуренції.
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ТЕХНОЛОГІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ 
У РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Сьогодні здобуття та обробка інформації, обмін нею та її захист, набуття 

навичок користування джерелами інформації є пріоритетними напрямами 
розвитку суспільства. В умовах тотальної інформатизації всіх сфер життя 
одним з важливих питань стає оволодіння комп’ютером як засобом та 
інструментом якісного виконання професійних обов’язків. Важко знайти якусь 
сферу діяльності, де б не застосовувалися комп’ютери та інформаційні 
технології. Їхній стрімкий розвиток живлять такі фактори: бажання людини 
знати більше, оволодіти більшою кількістю інформації та швидкий темп 
технічного прогресу, Все це з кожним днем все більше вдосконалює технічні 



207

засоби та джерела отримання та переробки інформації. Обчислювальна техніка 
і засоби зв’язку міцно ввійшли в нашу сучасне життя, і здивування викликає 
вже не їхня наявність, а скоріше, відсутність чи недостатньо ефективне 
використання.

Останніми роками значно виріс обсяг інформації, якою обмінюються 
органи державного управління, а також потік управлінських документів. 
Відповідні процеси спостерігаються і в сусідніх державах.

Актуальність проблеми підвищення ефективності державного управління 
за допомогою інформаційних технологій не викликає сумніву, адже 
використання автоматизованих систем підвищить якість та швидкість обробки 
та передачі інформації, потік якої постійно зростає. Органи державної влади 
можуть підвищити ефективність управління і створити якісно нові способи 
взаємодії між собою та громадянами, використовуючи переваги нових 
інформаційних технологій. 

Використання інформаційно-комунікативних технологій в органах влади 
дозволить надати державні послуги населенню й бізнесу через Інтернет, 
збільшити доступ до державної інформації, встановити прозорість прийнятих 
рішень через постійний діалог із громадськістю і, як результат, розвиток 
демократичної, інформаційно відкритої для населення держави. Рішенню 
названих проблем може сприяти впровадження Інтернет-представництв 
у процеси державного управління через створення органами влади своїх 
офіційних веб-сайтів та розвиток на їхній базі системи електронного уряду, що 
являє собою один з основних напрямків розвитку й трансформації відносин між 
державою та суспільством.

Нині Україна поступово здійснює перехід до інформатизації суспільства, 
яке характеризується зростанням ролі інформації у соціальних процесах, 
швидкості її обробки, у проникненні електронно-обчислювальної техніки та 
заснованих на ній сучасних інформаційних технологій у всі сфери суспільного 
життя.

Ще одним з показників, які наочно відображають ефективність впровадження
та використання інформаційних технологій в у роботі з персоналом органів 
державної влади, яка забезпечується набором сервісів, що дозволяють 
громадянам і організаціям запитувати і одержувати по Інтернету необхідні 
довідки або дозволи і передавати в органи державного управління передбачену 
законом звітність. Крім того, повинна існувати можливість відстеження стану 
запитів. Наприклад так званий принцип «єдиного вікна» передбачає наявність 
однієї точки входу для взаємодії з органами влади всіх рівнів. Для цього 
необхідна система, що дозволяє автоматично направляти запити і звітність 
в уповноважені органи державної влади і тим самим розглядати державу як 
єдиного «провайдера» послуг для громадян і бізнесу 

Тому можливості використання інформаційних технологій в сучасному 
управлінському процесі є досить широкі, проблеми існують у цій галузі на 
місцевому та загальнодержавному рівнях, але ми побачили безліч шляхів 
їхнього вирішення.
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Будь-який орган державної влади у процесі своєї діяльності тією чи 
іншою мірою має справу з документами, їх підготовкою, прийняттям, 
зберіганням, виконанням тощо. У документах відображається їх багатогранна 
управлінська діяльність. Однією з форм роботи з управлінськими документами 
є діловодство. Обов’язковою умовою раціональної організації діловодства, 
засобом підвищення продуктивності та здешевлення правлінської праці 
є механізація та автоматизація діловодних процесів.

Механізація та автоматизація впроваджується на всіх етапах діловодного 
процесу: реєстрація і підготовка документів, їх копіювання, оперативне 
зберігання і транспортування, контроль за виконанням тощо. Ці етапи повинні 
бути сумісними і передбачати можливість їх об’єднання в єдину систему. Склад 
програмного забезпечення і засобів, що використовують ся, залежать від 
конкретних умов роботи апарату управління з документами, зокрема, від 
організаційної структури органу управління, його розміщення, умов праці 
співробітників, кількості та змісту документів, потреб в оперативній 
і ретроспективній інформації, ступеня централізації робіт з документами. 
З метою більш раціонального використання технічних засобів, ПК в органах 
державної влади створюються централізовані служби: сектори діловодства, 
комп’ютеризації і оргтехніки, друкарські та копіювальні бюро тощо. Від 
ефективності роботи таких підрозділів багато в чому за лежить нормальна 
робота всієї установи. Під час впровадження нових технологій роботи 
з документами необхідно враховувати:

1. Доцільність впровадження технічних засобів;
2. Можливість придбання технічних засобів;
3. Наявність придатних приміщень;
4. Можливість підготовки чи залучення спеціалістів до обслуговування 

техніки та її ремонту.
Важливим завданням, яке стоїть сьогодні на порядку денному, 

є комп’ютеризація та запровадження відповідного програмного забезпечення 
всієї системи органів виконавчої влади України, що дозволило б піднести на 
якісно новий рівень роботу апарату державного управління.

Для цього слід активно впроваджувати систему електронного документообігу
на вищих рівнях виконавчої влади та централізованого моніторингу підготовки 
державно-управлінських рішень, включаючи систему підтримки процедур їх 
підготовки та прийняття. Згодом розв’язання проблеми інформаційно-
аналітичного забезпечення органів влади необхідно перенести на рівень 
«область-центр». Завершальним етапом даної роботи має стати ланка «район-
область».

Основний клас завдань, притаманний офісу – документаційне забезпечення
управління. Незалежно від класу завдань, рішення будь-якого з них передбачає 
проведення великого обсягу типових офісних робіт, які включають:

- опрацювання вхідної і вихідної інформації: читання і відповіді на листи 
(як електронні так і звичайні, написання звітів, та іншої документації, яка може 
містити також малюнки і діаграми;
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- збирання і подальший аналіз деяких даних, наприклад: звітності за певні 
періоди часу, за різними підрозділами або організаціями , яка задовольняє різні 
критерії відбору;

- збереження інформації, яка надійшла, забезпечення швидкого доступу 
до неї і пошук необхідної у даний момент інформації.

Отже, у рамках СЕД електронні версії документів мають існувати поряд 
з паперовими або замість них. Система, що здійснює електронний документообіг,
має забезпечувати можливість нескладного переведення документів з паперової 
в електронну форму і бути оснащеною засобами захисту документів (криптографія,
електронний підпис) у відповідності до вимог чинного законодавства. Під 
управлінням електронним документообігом взагалі прийнято розуміти орга-
нізацію руху документів між підрозділами організації, групами користувачів 
або окремими користувачами. При цьому під рухом документів слід розуміти 
не їхнє фізичне переміщення (бо вони частіше залишаються на сервері, 
а передачу прав на їхнє використання зі сповіщенням конкретних користувачів 
і контролем за їхнім виконанням.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

Економічна категорія «ефективність» відіграє ключову роль в діяльності 
та функціонуванні підприємств, організацій та суб’єктів господарювання та 
є основним узагальнюючим показником оцінки їх діяльності. Поняття 
«ефективність» є найпоширенішим та найбільш використовуваним терміном 
в різних сферах суспільної діяльності. Однак відсутність однозначного трактування
поняття категорії «ефективність» робить дану проблему актуальною та 
необхідною для подальших досліджень.

Визначення економічної ефективності допомагає дати оцінку результат-
тивності використаних ресурсів, розробити план дій та стратегію подальшого 
розвитку підприємства [1]. Але перед тим, як переходити до розрахунку 
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і оцінки ефективності, перш за все необхідно розібратися в самому визначенні 
даного поняття.

Для більш детального дослідження поняття «ефективність», доцільним 
буде розглянути трактування даної економічної категорії різними авторами-
науковцями, які представлені в табл. 1.

Трактування поняття «ефективність» різними авторами можна розділити 
на наступні три групи (табл.2):

1. Ефективність, як відношення «витрати-результат».
2. Ефективність, як досягнення максимального ефекту при мінімальних 

затратах ресурсів.
3. Ефективність, як результативність діяльності.

Таблиця 1–Визначення категорії «ефективність» різними авторами
№ Автор Визначення
1 Макконнелл К. Р., С. 

Л. Брю[2]
Ефективність досягається коли будь-які необхідні товари і 
послуги виробляються з найменшими витратами.

2 Д. Кейнс[3] Відношення між очікуваним доходом, принесеним 
додатковою одиницею даного виду капітального майна, і 
ціною виробництва цієї одиниці, дає граничну ефективність 
цього виду.

3 А. В. Череп [4] Ефективність – це максимальна вигода, яку можна отримати 
при мінімальних затратах в процесі економічної діяльності з 
урахуванням додаткових умов, які мають місце в момент 
визначення ефективності відповідного господарського 
заходу.

4 Б. А. Райзберг, Л. Ш. 
Лозовський, Є. Б. 
Стародубцева[5]

Ефективність – результативність економічної діяльності, 
економічних програм і заходів, що характеризується 
відношенням отриманого економічного ефекту, результату 
до витрат факторів; досягнення найбільшого обсягу 
виробництва із застосуванням наявної обмеженої кількості 
ресурсів або забезпечення заданого випуску при мінімальних 
витратах.

5 К. Ю. Білецька [6] Ефективність – це відносна величина, яка відображає 
відношення отриманих результатів до понесених витрат, або 
співвідношення кінцевих результатів до затрачених ресурсів.

6 А. О. Гупало [7] Ефективність – це показник співвідношення ефекту та витрат 
на його виконання, що показує певний результат діяльності 
підприємства. 

7 Х. В. Кравченко [8] Ефективність є мірою фактичного досягнення результатів, 
здатністю приносити корисний ефект і розраховується 
відношенням результату до витрат що його спричинили.

8 Т. С. Морщенок, О. М. 
Біляк [9]

Ефективність є багатоаспектним і складним економічним 
поняттям, під яким розуміють: по-перше, результативність 
діяльності, що характеризується відношенням отриманого 
економічного ефекту до витрат ресурсів, які зумовили 
отримання цього результату; по-друге, комплексну оцінку 
результатів використання всіх видів ресурсів; по-третє, міру 
досягнення поставлених цілей.

9 К. Графтон, Д. Сквірес, 
К. Дж. Фокс [10]

Економічна ефективність (ЕЕ) – це здатність фірми 
виробляти певну кількість продукції за мінімальними 
витратами завдяки як технічній ефективності, так і 
ефективному розподілу ресурсів.

10 В. О. Літвінова [11] Ефективність – здатність системи (процесу) функціонувати 
на умовах забезпечення мінімально можливих витрат або 
максимально можливого результату в досліджуваному 
часовому періоді.

11 В. В. Щербатюк [12] Ефективність є важливою економічною категорією, яка 
показує, що ми отримали в кінцевому рахунку, вона 
спрямована на те, щоб з найменшими затратами ресурсів 
досягти максимального ефекту.

12 М. А. Полегенька [13] Ефективність – це економічна категорія, яка відображає 
здатність підприємства досягати поставленої мети та 
характеризується максимально оптимальним 
співвідношенням витратної і результативної складових.

13 Ю. Г. Ємець [14] Ефективність – це характеристика можливостей 
підприємства, його здатності діяти з визначеним рівнем 
результативності.

14 П. Н. Угланов [15] Ефективність є відношення по сукупній кінцевій 
результативності суспільного виробництва.

15 М. В. Братанич,
Т. В. Полозова [16]

Ефективність – це відносний показник, який 
характеризується динамічністю та висвітлює 
результативність діяльності з використання ресурсів для 
досягнення поставленої мети.
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Таблиця 2 – Групи існуючих визначень економічної категорії «ефективність»
№ Визначення Автори
1 Ефективність, як 

відношення «витрати-
результат»

Д. Кейнс [3],К. Ю. Білецька [6],Б. А Райзберг, Л. Ш 
Лозовський, Є. Б. Стародубцева [5], А. О. Гупало [7], Х. В. 
Кравченко [8], Т. С. Морщенок, О. М. Біляк [9]

2 Ефективність, як 
досягнення 
максимального ефекту 
при мінімальних 
затратах ресурсів.

Макконнелл К. Р., С. Л. Брю[2],А. В. Череп[4], Б. А Райзберг, 
Л. Ш Лозовський, Є. Б. Стародубцева [5],К. Графтон, Д. 
Сквірес, К. Дж. Фокс[10], В. О. Літвінова [11], В. В. 
Щербатюк [12], М. А. Полегенька [13]

3 Ефективність, як 
результативність 
діяльності

Б. А Райзберг, Л. Ш Лозовський, Є. Б. Стародубцева[5], А. О. 
Гупало [7], Х. В. Кравченко [8],Т. С. Морщенок, О. М. Біляк 
[9], В. В. Щербатюк [12],Ю. Г. Ємець [14], П. Н. Угланов 
[15], М. В. Братанич,Т. В. Полозова [16]

При цьому, варто звернути увагу, що деякі автори відносять «ефективність»
до однієї конкретної групи, а деякі дають визначення, комбінуючи ці групи.

Отже, проаналізувавши існуючі визначення ефективності, як економічної 
категорії, можна зробити висновок, що не існує єдиного підходу щодо 
визначення сутності даного поняття. На нашу думку, найбільш повним та 
точним буде наступне визначення ефективності, як економічної категорії: 
«ефективність» – це комплексний показник позитивної економічної результативної
діяльності, який характеризується найбільш оптимальним відношенням 
отриманого ефекту чи результату до витрачених ресурсів, з метою досягнення 
поставлених цілей. Та варто зазначити, що будь-яке існуюче визначення 
ефективності має право на існування, оскільки дозволяє розглядати та вивчати 
цю категорію з різних боків.
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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ 
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

На сучасному етапі державотворення України проблема реформування 
місцевих органів виконавчої влади має важливе теоретичне та практичне 
значення. Політичні зміни, після революції Гідності, анексія Автономної 
Республіки Крим, війна на сході України зумовили потребу проведення 
адміністративної реформи. 

Виконавча влада є складовим eлeмeнтом державної влади, що діє через 
систему органів від загальнодержавного до місцевого рівня і здійснює 
виконавчо-розпорядчу діяльність з метою управління у визначeних сфeрах 
відання шляхом рeалізації дeржавно-владних повноважeнь мeтодами і засобами 
публічного права [1]. Сутність її полягає в органічній єдності зі змістом 
управлінської діяльності дeржави [2].

Принцип узгодження передбачає, що здійснюючи реформування місцевих
органів державної виконавчої влади, їх цілі мають бути узгодженими з цілями 
розвитку держави і з цілями інших реформ та синхронізованими в часі. 
Відповідно узгоджуватись мають і дії суб’єктів по вертикалі і горизонталі. 
Узгодження передбачає повідомлення про наміри щодо реформування, про 
заплановані зміни, про їх загрози і ризики, результативність тощо, для того, 
щоб визначити їх відповідність очікуванням. Відповідно до принципу 
доповнюваності неможливо відразу встановити усі властивості системи та чіткі 
причинно-наслідкові зв’язки реформи. Реформування системи необхідно 
розглядати з позицій реформ в інших сферах, при цьому враховувати, що 
в результаті реформування на кожному етапі можуть з’являтися нові 
можливості. 

Реформування варто розглядати як систему діяльності, складовими якої 
є зміст та форма. До змісту реформування входять його суб’єкти, об’єкти, 
принципи, підходи і моделі, що визначають бажаний стан системи, дії, що 
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забезпечують досягнення цілей, результати реформ. Форма реформаторської 
діяльності – порядок організації діяльності, послідовність процесу (наявність 
певних етапів), методів, технологій (засоби) діяльності, відповідних процедур, 
зокрема прийняття рішень, розроблення і виконання стратегічних документів, 
програм, планів, оцінювання результатів. Адміністративне реформування –
сукупність складових елементів у статиці в єдності з динамічними. 

Реформа повинна враховувати погляди усіх зацікавлених груп. Потрібно 
забезпечити обговорення, скоординувати дії з реалізації визначених заходів для 
досягнення цілей, визначити відповідальність та розподілити повноваження. 
Друга включає створення структури, що спроможна впроваджувати зміни, та 
наявність відповідних рішень і ресурсів, необхідних для їх здійснення. До 
третьої належать людські ресурси, часовий фактор та матеріальні засоби. При 
цьому на особливу увагу потребують людські ресурси, оскільки необхідно 
забезпечити їх підготовку до адаптації в новій ситуації. Б. Кравченко робить 
висновок, що на етапі підготовки суттєвими є консультації, відкритість, 
прозорість і ретельно продумана стратегія спілкування [3, с. 21]. 

Отже, для успішної адаптації і попередження спротиву змінам потрібне 
чітке роз’яснення змісту, навчання та формування позитивного сприйняття 
реформ у середовищі держслужбовців, а також здійснення інформаційної 
кампанії з роз’яснення населенню причин, змісту і переваг для них від 
упроваджених змін. Важливо щоб динаміка реформування місцевих органів 
державної виконавчої влади корегувалася з реформами державної служби, 
адміністративно-територіального устрою, розвитку громадянського суспільства 
та електронного урядування, муніципальною та бюджетною реформами. 
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

На сучасному етапі інновації є основним фундаментом для економічного 
зростання і для розвинених країн, і для країн, що розвиваються. Сутність 
інноваційного розвитку економіки полягає в активізації інноваційної діяльності 
зі створення, впровадження та розповсюдженні нових продуктів, послуг 
і технологічних процесів. Насамперед, це стосується сфери високотехнологічних
і наукомістких галузей, які є ключовими силами розвитку економіки. Інно-
ваційний розвиток економіки зумовлює конкурентоспроможність країни, яка 
охоплює конкурентоспроможність підприємств і продукцію, що випускається 
ними.

На жаль, для України інновації не є одним з головних чинників 
підвищення конкурентоспроможності. Перш за все це пов’язано з тим, що 
вітчизняна економіка орієнтована на удосконалення процесів виробництва, а не 
на забезпечення конкурентоспроможності товарів.

Для оцінки інноваційності української економіки та дослідженню її 
зв’язку з конкурентоспросожністю країни використовують ряд індексів.

Одним з рейтингів, який оцінює інноваційність економіки є Глобальний 
індекс інновацій (GII), що кожного року розробляється Корнельським уні-
верситетом (США), Школою бізнесу INSEAD (Франція) та Всесвітньою 
організацією інтелектуальної власності. Підсумковий рейтинг розраховується 
як середнє двох субіндексів-ресурсів інновацій і результатів інновацій:

1) субіндекс ресурсів інновацій – наявні ресурси і умови для здійснення 
інновацій: інститути, людський капітал і наука, інфраструктура, розвиток 
внутрішнього ринку, розвиток бізнесу;

2) субіндекс результатів інновацій – практичні результати здійснення 
інновацій: розвиток технологій і економіки знань і розвиток креативної 
діяльності [1]. Максимальний бал при оцінці – 100.

В 2016 році лідером в цьому рейтингу стала Швейцарія, Україна займає 
50-те місце (табл.1).

Таблиця 1.
Рейтинг інноваційності країн в 2016 р. [1] 

Місце Країна Оцінка
1 Швейцарія 67,69
2 Швеція 63,82
3 Нідерланди 63,36
4 США 61,40
5 Великобританія 60,89



215

25 Естонія 50,93
33 Латвія 44,61
40 Литва 41,17
45 Російська Федерація 38,76
50 Україна 37,62
88 Білорусь 29,98

Таким чином, перші місця в рейтингу займають європейські країни. На 
пострадянському просторі найкращі показники у Естонії (25 місце). Росія 
обійшла Україну і займає 45 місце. В порівнянні з країнами-лідерами Україна 
має середній рівень інноваційності. Це вказує на ряд проблем, що не
дозволяють країні використовувати свій потенціал повною мірою.

Рис. 1. Динаміка показників і рейтингу інноваційності України [1]

Як видно з рис. 1 з кожним роком Україна піднімалася в рейтингу GII, що 
свідчить про розвиток інноваційного потенціалу країни. 

Інновації та конкурентоспроможність є взаємозалежними. Євразійська 
рада зі стандартизації, метрології та сертифікації визначає інновації як нові або 
вдосконалені технології, види продукції або послуг, а також організаційно-
технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що сприяють просуванню технологій, товарної продукції та послуг 
на ринок [2].

Ще одним показником, що оцінює інноваційність країни, а також 
демонструє її взаємозв’язок з конкурентоспроможністю, є Глобальний індекс 
конкурентоспроможності (GCI), який кожного року складається Всесвітнім 
економічним форумом.

Автори «Глобального індексу конкурентоспроможності країн» визначають,
конкурентоспроможність як «набір інституцій, заходів і чинників, які 
визначають рівень продуктивності країни». Рівень продуктивності встановлює 
рівень процвітання, якого може досягнути економіка, а також рентабельність 
інвестицій, що є показником потенціалу зростання економіки [3]. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності складений з 113 змінних, які 
детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, які перебувають 
на різних рівнях економічного розвитку. Всі змінні об’єднані в 12 контрольних 
показників, що визначають національну конкурентоспроможність:

63 64
56

50



216

− якість інститутів;
− інфраструктура;
− макроекономічна стабільність;
− здоров’я і початкова освіта;
− вища освіта і професійна підготовка;
− ефективність ринку товарів і послуг;
− ефективність ринку праці;
− розвиненість фінансового ринку;
− рівень технологічного розвитку;
− розмір внутрішнього ринку;
− конкурентоспроможність підприємств;
− інноваційний потенціал.

Таблиця 2.
Рейтинг країн за індексом глобальної конкурентоспроможності

Місце Країна Оцінка (з 7)
1 Швейцарія 5,9
2 США 5,9
3 Сінгапур 5,7
4 Нідерланди 5,7
5 Німеччина 5,7
29 Естонія 4,8
35 Азербайджан 4,7
38 Росія 4,6
81 Україна 4,1

Якщо порівняти лідерів з рейтингу інноваційності та глобальної 
конкурентоспросожності (табл.2), то можна побачити, що вони ідентичні. 
Україна займає 81 місце з 137, що свідчить про низьку конкурентоспромож-
ність країни.

GCI включає в себе 2 показники, які характеризують інноваційний 
потенціал та можливості країни: рівень технологічного розвитку та інноваційний
потенціал (табл.3).

Таблиця 3.
Рейтинг країн за рівнем технологічного розвитку та інноваційним 

потенціалом [3]
Рівень технологічного розвитку Інноваційний потенціал

Місце Країна Оцінка 
(з 7)

Місце Країна Оцінка 
(з 7)

1 Люксембург 6,5 1 Швейцарія 5,8
2 Швейцарія 6,4 2 США 5,8
3 Нідерланди 6,3 3 Ізраїль 5,8
4 Великобританія 6,3 4 Фінляндія 5,7
5 Швеція 6,3 5 Німеччина 5,6
20 Естонія 5,9 30 Естонія 4,0
57 Росія 4,5 49 Росія 3,5
81 Україна 3,8 61 Україна 3,4
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Таким чином, абсолютним лідером за інноваційністю та конкурентоспро-
можністю економіки є Швейцарія, так як країна очолює або знаходиться серед 
лідерів в обох рейтингах. Україна в свою чергу має середні показники, але 
в останні роки спостерігається позитивна тенденція, що свідчить про посилення 
інноваційності країни. 

Частка інновацій у формуванні загального індексу конкурентоспромож-
ності країн становить від 1/3 до 1/2. Тому, інновації та рівень інноваційної 
активності, є найпрогресивнішим фактором, що впливає на конкурентоспро-
можність національної економіки [3].

Отже, розвиток сучасного суспільства і його конкурентоспроможність 
напряму залежить від ефективності інноваційних процесів. Їх результати 
стають головним джерелом науково-технічного, економічного і соціального 
розвитку країни. На сьогодні в Україні тільки зароджується поняття інновацій 
і тому це дещо ускладнює процеси активізації інноваційної діяльності, оскільки 
формується думка, що за підтирку та регулювання цієї діяльності відповідальна 
тільки держава, а бізнес та населення залишаються поза цих процесів [4].

У зв’язку з останніми подіями в Україні, то її конкурентоспроможність 
національної економіки знижується, бо має вона підвищену політичну та 
економічну нестабільність, надзвичайно високі ризики господарської діяльності 
та несприятливий інвестиційний клімат. Необхідною умовою для появи 
перспектив підвищення конкурентоспроможності за рахунок інноваційного 
розвитку має стати відновлення миру і державного контролю над східними 
регіонами України і Кримом. Підвищенню рівня конкурентоспроможності 
української економіки є такі умови: попит на науку має формуватися на 
загальнодержавному рівні; краще фінансування науки; фінансова підтримка 
інноваційних проектів; політичні інструменти підтримки інновацій; підвищення 
національної безпеки країни; залучення іноземних інвесторів; вдосконалення 
правової системи щодо інноваційної діяльності.
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РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

В Україні спостерігається кілька підходів до визначення громадянського 
суспільства: 

а) недержавний сектор економіки, політичного і духовного життя; 
б) сукупність громадських об’єднань і організацій; 
в) опозиційні, напівопозиційні і нейтральні до влади соціальні сили тощо. 

Але головною ознакою громадянського суспільства вважається його 
незалежність від держави, «недержавність» (політична, фінансова) [4, с. 36-45].

Неурядові організації (НУО) та організоване громадянське суспільство 
роблять вагомий внесок в розвиток демократії та дотримання прав людини. 
В демократичному суспільстві повноваження на прийняття рішень надаються 
обраним представникам, які забезпечують виконання своїх рішень через 
державні виконавчі органи на національному або місцевому рівнях. 

Закон України «Про об’єднання громадян» декларує такі права об’єднань 
громадян: представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси 
своїх членів (учасників) у державних та громадських органах; одержувати від 
органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування 
інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; вносити пропозиції 
до органів влади і управління [3].

У Законі «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» пропонується поєднувати такі форми залучення 
громадськості до процесу прийняття регуляторними органами рішень, як 
оприлюднення проектів регуляторних актів і застосування різних форм їх 
відкритого обговорення. Законом передбачено широкі права громадян, 
суб’єктів господарювання, їх об’єднань у процесі реалізації державної 
регуляторної політики. Закон дає змогу підприємцям та їх об’єднанням брати 
участь у здійсненні регуляторної діяльності нарівні із спеціально уповноваженим
органом [1].

Згідно із Законом громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання та 
наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, створені при органах 
державної влади та органах місцевого самоврядування, набувають права 
подавати до регуляторних органів пропозиції щодо необхідності підготовки тих
чи інших регуляторних актів, брати участь в опрацюванні проектів регуляторних
актів шляхом надання пропозицій та зауважень до оприлюднених проектів 
регуляторних актів, у відкритих обговореннях проектів, одержувати від 
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регуляторних органів інформацію щодо здійснення цими органами регуляторної
діяльності та ін.

Практика дій регуляторних органів в Україні істотно відрізняється від 
теорії та навіть від виконання вимог законодавства. Зокрема, упровадження 
вимог Закону України № 2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних 
актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» 
висвітлило певні складності виконання місцевими органами самоврядування 
вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики [2].

Згідно із законом протягом 90 днів переглядаються усі регуляторні акти, 
прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування. 
Регуляторні акти аналізуються робочими комісіями на відповідність принципам 
державної регуляторної політики, зокрема, таким як доцільність, адекватність, 
ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування 
громадської думки. Саме врахування громадської думки викликає останнім 
часом занепокоєння з боку представників підприємців та розуміння необхідності
об’єднання зусиль, аби стати справжніми партнерами для влади, яка має 
обов’язково враховувати їхні інтереси.

Забезпечення ефективності такої взаємодії потребує наявності механізмів, 
які передбачають: 

− зв’язок членів представницьких органів на місцях (депутатів місцевих 
рад) з громадою; 

− прозорість функціонування органів місцевого самоврядування; 
− відповідальність депутатів місцевих рад перед територіальною 

громадою; 
− ефективність систем адміністрування місцевих коштів. 
Для запобігання цим негативним явищам пропонується введення до 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» публічного обговорення проектів регуляторних актів 
як обов’язкової умови їх прийняття. Ці пропозиції розглянуто та обговорено 
Асамблеєю громадських організацій малого та середнього бізнесу України та 
підготовлено до розгляду на Комітеті Верховної Ради України з питань 
промислової та регуляторної політики та підприємництва.
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ДОСВІД КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
Якщо у вітчизняній науці і практичній діяльності установ вживання 

поняття «керування документацією» ще не набуло широкого поширення та 
сутнісного розмежування змісту з подібними до нього означеннями, то за 
кордоном воно має тривалу історію. Найзагальніше в зарубіжній і вітчизняній 
історіографії тлумачення поняття «керування документацією» звучить так – це 
наукова дисципліна й організаційна функція керування документами з метою 
забезпечення оперативних потреб усіх сфер життя держави і суспільства.

Значну роль у вирішенні проблеми керування документацією відіграла 
Комісія з дослідження невиробничих втрат у промисловості (т. зв. Комісія 
Гувера), створення якої було продиктовано необхідністю упорядкування 
інформаційних ресурсів у вигляді документів, скорочення ємності роботи 
з ними в державних, муніципальних установах.

Із 1930-х рр. розпочинається новий етап розвитку керування 
документацією. Це було зумовлено зростанням обсягів документальних 
потоків. Для раціонального їх структурування й упорядкування потребувалося 
спеціальна установа. Від початку цією проблемою опікувався Національний 
архів США у структурі якого було організовано відділ керування документацією.
1934 р. відділ розробив принципи і методи роботи з документами для всіх 
федеральних відомств. Теоретичні напрацювання Комісії Гувера та інших 
інституцій було покладено в основу Закону про керування федеральними 
документами (1950), який, у свою чергу, став правовою базою для розроблення 
Закону про Національний архів США (1984) і Закону про скорочення обсягів 
роботи з документами (1980, 1989). Закон США про керування федеральними 
документами 1950 р. установлював відповідальність за організацію роботи 
з урядовими документами, поклавши її на Національний архів США та 
установи, що створюють документи. Згідно з вимогами Закону були відкриті 
центри документації для тимчасового зберігання службових документів, які 
втратили оперативне значення. Закон зобов’язував урядові установи розробляти 
та впроваджувати чітку програму реалізації керування документацією. 
Розуміння необхідності упорядкування сфери керування документацією 
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привело до прийняття законів і в інших країнах. Зазначимо типовість проблем 
керування документацією, інформацією в країнах світу, що позначилося на 
змісті тематичних нормативних документів. Найбільша кількість законів у цій 
сфері прийнята в країнах із високим рівнем розвитку економіки (США, Велика 
Британія, Франція, Німеччина, Норвегія, Швеція, Данія, Австралія та ін.). Ці 
акти встановлюють правові норми створення та функціонування різних видів 
документації, зокрема банківської, фінансової, комерційної, зовнішньотор-
говельної і т.д., у традиційному й електронному вигляді. Правові норми, що 
стосуються організації загального діловодства, як правило, є складовою різних 
законів (кодексів) або державних (урядових) програм чи систем, а також 
національних стандартів. Так, у Німеччині норми загального діловодства 
викладено в Законі про загальні правила роботи федеральних міністерств, 
Великій Британії – Земельному кодексі, Урядовій програмі з керування 
документацією. Зміцнення нормативно-правової сфери забезпечення керування 
документацією сприяє унормуванню процесів створення документів, доку-
ментообігу, раціоналізації експертизи – цінності документів та організації їх 
зберігання. Теоретичні та організаційні засади КД, сформовані у 1950 – першій 
половині 1960-х рр., стали основою для його подальшого розвитку. 
Впровадження електронно-обчислювальних машин (із другої половини 1960-х 
рр.) сприяло серйозним змінам форми та змісту процесів керування 
документацією. Особливу увагу було звернуто на кінцевий етап «життєвого 
циклу документа», пов’язаний із визначенням складу документів, які 
підлягають передаванню до архіву, методикою їх зберігання, а також практику 
дослідження документів, створених за допомогою ЕОМ. Це продукувало 
започаткування спеціальних програм із керування електронною документацією, 
призначених для розроблення методів вивчення нових видів документів, їх 
систематизації, формування умов і визначення строків зберігання. Першими 
розробниками та провідниками відповідних програм стали національні архіви 
США та Канади, на початку 1970-х pр. 

Згідно з Законом про Національний архів США сформовано федеральне 
відомство під назвою «Національний архів та керування документацією», яке 
виступає у межах країни координаційним органом архівної справи та КД.

Національний архів США розробив один із перших федеральних переліків
типових «машино зчитуваних» (електронних) документів Generalrecords-
Schedule№ 20, який визначив ті види документів, що мали передаватися до 
архівної установи на постійне зберігання.

Наприкінці 1970-х – на початку 1980-х p. посилено студіюються питання, 
пов’язані з інтеграцією у системи керування документацією документів на 
нетрадиційних носіях, у т.ч. й електронних, з метою об’єднати різні джерела 
документної інформації в єдину мережу, організувати документи з відмінними 
носіями в межах єдиної класифікаційної схеми, усунути дублювання 
документних потоків, уніфікувати прийоми роботи з документами. На рубежі 
наступних десятиліть XX ст. з’являються стандарти 180 серії 9000. Серед вимог 
180 9000 значна увага приділяється правильній організації діловодства та 
створенню і підтримці внутрішніх нормативних документів, скрупульозному 
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документуванню всіх виробничих і ділових процесів, в основу яких покладено 
класичну концепцію «життєвого циклу» документа. Проте стандарти 180 серії 
9000 окреслили лише загальні вимоги до діловодства та організації 
документообігу в системі якості. Останнім часом, у зв’язку з поширенням 
новітніх інформаційних технологій, переосмисленням можливостей інформа-
ційного менеджменту в умовах масштабної інформатизації суспільства, було 
переглянуто концептуальні положення керування документацією. Якісно нові 
умови продукування та розповсюдження інформації вимагали не тільки 
науково-методичного, але й нормативно-правового забезпечення. Це привело 
до прийняття нових законодавчих актів, внесення змін і доповнень до тих, що 
залишаються чинними і регулюють різні аспекти створення інформації, 
керування нею, використання та забезпечення її збереженості. Більшість 
правових актів, розроблених у 1990-х на початку 2000 – х p., що прямо чи 
опосередковано визначають зміст керування документацією, пов’язані 
з електронним документуванням і документообігом. Насамперед, це стосується 
розроблення документаційних систем, впровадження стандартів оптимальної 
методики електронного діловодства в державних установах, посилення ролі 
державних архівів. Першим, хто розробив національний стандарт із керування 
документацією за нових умов побутування інформації, став Національний архів 
Австралії (НАА). Ще 1995 р. НАА видав методичний посібник «Керування 
електронними документами», а 1997 р. – «Керування повідомленнями 
електронної пошти як документами». 2000 р. Національний архів Австралії 
оголосив про приймання електронних документів державних органів і приступив
до формування відповідної технологічної інфраструктури, розроблення 
процедурних вимог передання документів на зберігання в архів. Національний 
архів Австралії є активним учасником діяльності «електронного уряду». Ним 
розроблено державний стандарт метаданих AGLS, тезаурус інтерактивних 
функцій австралійських державних закладів AGIFT. Плідна співпраця 
з Національною бібліотекою Австралії, Австралійським товариством архівістів, 
Австралійською асоціацією керуючих документацією сприяла розробленню 
концепції керування веб-документацією, ут.ч. архівування сайтів, збереження 
мережевих публікацій. Суть керування документацією в австралійській моделі 
чітко відображено в абревіатурі САБ88, що включає назви п’яти основних 
функцій із забезпечення ефективної роботи з документами: контроль (Control), 
доступ (Access), розміщення (Disposal), зберігання (Storage), підтримка 
(Sustain). Важливим явищем конституювання керування документацією стало 
відкриття окремих (або у складі) спеціалізованих науково-освітніх інституцій. 
Так, ще з 1950-–1970-х р в австралійських університетах існують спеціалізовані 
програми з керування документацією. Нині австралійські професійні освітні 
про грами з КД – одні з найкращих у світі, більшість із яких доступна для 
дистанційного навчання. Особливо слід поцінувати наукову й освітню 
діяльність Школи інформаційного менеджменту, Університету Монаш.

Компетенція керуючих документацією підтримується за допомогою 
систематичного підвищення їх кваліфікації. Слід зауважити, що підготовка 
фахівців із керування документацією у країнах Західної Європи, так само як 
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і в США, Канаді чи Австралії, є складовою різних напрямів навчання. Найпо-
ширенішим варіантом є здобуття освіти в межах спеціальності «Бібліотечна та 
інформаційна наука» (LibraryandlnformationScience).

Останнім часом спостерігається стрімке поширення керування доку-
менттацією як навчальної дисципліни в системі університетської освіти, що 
забезпечує опанування знаннями на вищому загальному, теоретичному рівні, 
вільне вибудовування освітніх модифікацій на середньому спеціалізованому 
рівні та в рамках післядипломного професійного підвищення кваліфікації.

Усвідомлення необхідності поліпшення керування документацією 
знаходить відображення в діяльності не лише державних, самоврядних установ, 
але й різних наукових товариств, спілок, організацій.

Література
1. Блощинська В. Сучасне діловодство: Навчальний посібник / В. Блошинська, 

М-во освіти і науки України, Інститут менеджменту та економіки «Галицька 
академія». – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 319 с.

2. Гомонов О.М. Основні положення Єдиної державної системи діловодства // 
Архіви України. – 2010. – № 2. – 66 с.

Любаров Ю. Й.,
магістрант кафедри державного управління і права,

ПВНЗ «Київський університет культури»
Шуляк С. О.,

кандидат педагогічних наук, професор з наказу,
кафедри інформаційної бібліотечної та архівної справи,

ВП «Миколаївська філія КНУКіМ»

НОВА ПАРАДИГМА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
Сучасний парадокс у відношеннях та взаємодіях держави і суспільства як 

об’єкта та суб’єкта полягає на сам перед в тому, що сформована віками 
практика управління не відповідає вимогам розвинутих соціальних систем. 
У випадку, коли суспільство цілком підпорядковане державі, або іншими 
словами суб’єкт повністю керує об’єктом, не виникає ніяких проблем 
у формуванні цивілізаційних відносин. В історії є багато прикладів сформованих
на цих принципах сталих спільнот. Але з того часу, як самоорганізація 
суспільства починає займати важливе місце в системі управління та 
адміністрування, державні методи керування крок за кроком приводять до 
виникнення гострих суперечностей між громадянами та владою. 

Великий поштовх цим процесам дали історичні події, такі як відміна 
рабства та знищення кріпосного права. З того моменту усталені державні 
механізми стають гальмами подальшого розвитку громадянського суспільства. 
Вільна спільнота розвинутої країни починає слугувати себе самій, формуючи 
самоорганізовану систему. Саме тут і виникають суперечності, суть яких 
в тому, що держава, яка повинна сприяти соціальним процесам розвитку її 
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громадян, має управлінську функцію, яка обмежує цей розвиток. Офіційні 
інститути, базуючись на принципах історичного минулого, руйнують саму 
сутність самоорганізації та перетворюють відповідні соціальні процеси 
в управлінські системи. І саме в цих системах держава продовжує грати 
домінуючу роль у життєдіяльності суспільства в цілому, та кожного 
громадянина окремо.

Щоб вирішити питання зняття суперечності у взаємодіях між державою 
(як суб’єктом) та громадянським суспільством (як об’єктом) можливо якщо 
об’єкт та суб’єкт поміняти місцями. Суспільство повинне стати суб’єктом 
власних процесів самоврядування, а держава повинна перетворитися на 
інструмент, завдяки якому ці процеси будуть наповнені необхідними 
інституційними складовими. Ця ідеальна модель може скластися у тому 
випадку, якщо самоорганізована соціальна модель суб’єктної людської 
взаємодії зможе підкорити собі систему державного управління, діючи 
в суспільних інтересах.

Тому саме суспільний розвиток потребує створення такої парадигми 
державного управління та адміністрування, яка повинна базуватися на засадах, 
які принципово відрізняються від сталої системи державного управління. Нові 
соціально-управлінські та адміністративні системи повинні мати нові форми 
суб’єктів, які здатні будуть керувати створенням та розвитком засад та 
механізмів публічного управління. Завдання часу – це створення теоретичних 
та практичних підходів до питання перетворення державного адміністрування в 
публічне, оновлення державного адміністрування як такого, яке повинне 
отримати нову парадигму. 

Оцінюючи реальні перспективи напрямку розвитку переважної більшості 
сучасних держав, науковці роблять висновок про здебільше зростання 
соціального розриву між суспільством та державою. Процеси трансформації 
суспільства приводять не до консолідації громади, а навпаки до соціальних 
руйнацій. Зблизити сучасну державу і суспільство вільних громадян можливо 
лише через дійсну активізацію громадської діяльності, яка буде спрямована на 
активну участь суспільства в процесах, які не тільки формують політику 
держави, не тільки допомагають в її провадженні, але й готують управлінські 
рішення та здійснюють повний громадський контроль за процесом їх 
виконання та аналізом результатів такої державної політики. Це і є –
демократизація процесів державного управління та адміністрування трансформацій
суспільства.

Ніколи в історичному процесі не було збігу істинної суті держави та 
суспільства. Держава як суб’єкт захищає інтереси одних громадян, не 
зважаючи, а іноді і нехтуючи потребами інших. Держава завжди стояла по над 
суспільством, по над громадянами. Держава завжди створює межу між 
верхівкою, що керує, та тими, хто повинен підкорятися законам та вказівкам 
політичних та адміністративних еліт. Держава формує правову базу сталих 
управлінських систем на основі відносин типу «суб’єкт – обєкт». У той же час 
суспільство розвивається значними темпами. У первинних формах держав 
переважна кількість людей була позбавлена усіх прав, а сучасні громадяни 
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є повністю рівноправні суб’єкти. І саме ця рівноправність ускладнює об’єкт 
управління – громадянське суспільство, розвиток якого вступає в протиріччя 
з державою, як суб’єктною формою управління життєдіяльністю людей.

Тому так важко проходять зміни в сфері публічного адміністрування. 
Тверда, суто ієрархічна форма, притаманна у минулому, поступово змінюється 
на гнучкі, більш модернові форми. І це не стільки зміна управлінського стилю, 
скільки зміна ролей владних структур. 

Нова парадигма адміністрування вступає в протиріччя та протистоїть 
фундаментальним основам, які не змінювались протягом століть. Сучасне 
життя демонструє що традиційна модель адміністрування не відповідає 
реаліям. І хоча сувора адміністративна система забезпечує чітке виконання 
приказів, ситуація в світі змінилась і ця модель перестала бути адекватною 
сьогоденню та його викликам. 

Вже стало очевидним те, що розвиток реформ в усіх сферах суспільного 
життя є неможливим доки не буде реформовано систему публічного 
адміністрування. Треба якомога скоріше впроваджувати в життя сучасні 
ефективні моделі публічної адміністрації, створювати умови, за якими робота 
органів влади буде стабільною та раціональною. Треба також розподілити 
повноваження та функції органів публічної влади з урахуванням багаторівневої 
публічної адміністрації процесів. 

На жаль на сьогодні в Україні не завершене реформування системи 
публічної адміністрації, яке було розпочате ще у 1998 р. Реалізована лише 
частково концепція адміністративної реформи, а це в свою чергу створює 
значні перешкоди в процесі розвитку держави як правової та демократичної. 
Треба також зазначити, що сучасна система управління розвитком суспільства 
в значної мірі не відповідає нормам європейського союзу, що не дає надію на 
перспективу скорішого вступу до ЄС.

Розроблений у 2005 р. проект Концепції реформування публічного 
адміністрування не був прийнятим як загальнодержавний програмний документ.
Розробка окремих нормативних актів по публічному адмініструванню на жаль 
не має комплексного програмного характеру. Не визначені терміни проведення 
реформи, її етапи і очікувані результати. 

Адміністративна реформа вкрай необхідна сучасній Україні. Але її 
провадження можливо лише після розробки та прийняття концептуальних засад 
реформування публічного адміністрування, які повинні повною мірою 
відповідати сучасним вимогам і перспективам подальшого розвитку розвинутого
суспільства.
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІННОВАЦІЇ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сьогодні проблема інновацій стає однією із пріоритетних у публічному 
управлінні. Глобальні економічні процеси, розвиток інформаційного суспільства,
вітчизняні процеси реформування державного устрою потребують застосування 
сучасних інноваційних інструментів в публічному управлінні. За таких умов, 
необхідні нові форми, методи, засоби в сфері державного управління, яка 
зазнала істотної еволюції внаслідок розвитку демократії, громадянського 
суспільства і трансформувалася у нову модель управління – публічне 
управління.

У вітчизняній науці недостатньо дослідженим залишається питання про 
співвідношення понять «публічне управління» та «публічне адміністрування». 
У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють систему 
державного управління, представлену адміністративними інститутами в рамках 
прийнятої ієрархії влади.

Відповідно до Енциклопедії державного управління «публічне адміністру-
вання (державне управління – за традиційною пострадянською термінологією) –
це технічна складова врядування, що має здійснюватись на професійній 
(неполітичній) основі і чим далі, тим більше звертатиметься до залучення 
недержавних партнерів для спільного вирішення проблем, що постають у цій 
сфері управлінської діяльності» [1, с. 489]. Щодо публічногоуправління, 
український вчений Куйбіда В.С. розглядає його, як управління, яке 
здійснюється організованою громадськістю та представниками народу –
інститутами громадянського суспільства та інститутами держави [2, с. 12].
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Інноваційним розвитком у сфері публічного управління на державному 
рівні визначено впровадження нових сучасних інструментів електронного 
урядування, пріоритетність даного напрямку підтверджена стратегічними 
документах розвитку України [4–6]. Сьогодні ефективність публічного 
управління все більшою мірою залежить від упровадження інформаційно-
комунікаційних технологій і використання мережі Інтернет.

Що стосується поняття «електронне урядування», то слід зауважити, що 
воно й до сьогодні не має однозначного визначення. Науковці та практики 
ведуть постійно дискусії, акцентуючи на різних його аспектах. Скористаємось 
офіційним визначенням, яке опубліковано у новій Концепції розвитку 
електронного урядування в Україні (2017 р): «електронне урядування це форма 
організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, 
відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних 
технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення 
потреб громадян» [3, с. 2].

Розвиток електронного урядування в Україні, формування цифрових 
відносин влади, громадян та бізнесу відбувається під впливом державної 
політики.На кожному етапі розвитку були прийняті відповідні законодавчі акти, 
що були орієнтовані на розбудову інформаційного суспільства, впровадження
технології «електронного урядування». 

Заслуговують на увагу, інноваційні інструменти електронного урядування,
які впроваджені в Україні протягом останніх років:

 єдиний державний портал адміністративних послуг (https://poslugy.
gov.ua/);

 державний веб-портал відкритих даних (http://data.gov.ua/);
 портал публічних фінансів України (http://spending.gov.ua/);
 сервіс «електронні петиції»: Верховна Рада України (https://itd.rada.gov.

ua/services/Petitions/); Кабінет Міністрів України (http://petition.kmu.gov.ua/);
Президент України (https://petition.president.gov.ua/); органи місцевого самовря-
дування (http://e-dem.in.ua/).

Сьогодні Урядом у Концепції розвитку електронного урядування 
виділено ключові заходи, щодо перспективного його розвитку в Україні, а саме: 

 розвиток інституту електронних звернень та електронних петицій;
 розвиток інструментів електронної демократії: відкритий та громадський

бюджет, он-лайн обговорення проектів нормативних актів;
 запровадження он-лайн-форм зворотного зв’язку на офіційних веб-

сайтах органів влади;
 широке залучення громадських організацій та профільних асоціацій до 

планування розвитку та моніторингу стану розвитку електронного уряду-
вання [3].

Реалізація заходів, згідно з документом, буде здійснюватись за трьома 
ключовими напрямами: модернізація публічних послуг, модернізація публічного
управління, управління розвитком електронного урядування.

https://poslugy.
http://data.gov.ua/)
http://spending.gov.ua/)
https://itd.rada.gov.
http://petition.kmu.gov.ua/)
https://petition.president.gov.ua/)
http://e-dem.in.ua/).


228

Література
1. Енциклопедія державного управління: довід. вид. у 8 т. Т.8. Публічне 

врядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. 
ін-т держ. упр.; наук. редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), В. П. Трощинський, 
Ю. П. Сурмін та ін.; наукова редакція ввосьмого тому: В. С. Загорський 
(голова) С. О. Телешун (співголова), А. В. Ліпенцев та ін. – К.: НАДУ, Львів: 
ЛРІ НАДУ, 2011. – 710 с.

2. Куйбіда В. С. Організація публічної служби України: монографія / В. С. Куйбіда,
О. В. Хорошенюк. - Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2016. –
271 с.

3. Концепція розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р . [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://nc.da-gov.adamant.ua/menu/.../doc/posib.doc.

4. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. №385 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show//
385-2014-%D0%BF.

5. Про Стратегію сталого розвитку «Україна–2020»: Указ Президента України 
від 12.01.2015 р. №5\2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

6. Стратегія реформування державного управління на 2016-2020 роки : 
Розпорядження КМУ від 24.06.2016 р. № 474-р [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24914
0701&cat_id=246711250.

Нестеров О. Ю.,
кандидат технічних наук, доцент,

Донецький державний університет управління

ІННОВАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ
Роль утворення на новому етапі розвитку туризму, полягає в розробці 

нових завдань. У світлі ситуації, що склалася, відповіддю туристської індустрії 
і державних відомств, що відповідають за цю сферу, стало підвищення 
професіоналізму – ключового елементу в забезпеченні якості і конкурентоспро-
можності фахівців на світовому ринку праці [1; 2].

Ставати дійсністю, коли хороша освіта, здатність до творчості 
і компетентність є найважливішим капіталом кожного. Ці якості сприяють 
перетворенню нашого суспільства.

Відомо, у світі позначилася тенденція, пов’язана з переходом на інший 
тип навчання, – «інноваційний». Йому властиві, на думку учених (Н. В. Бордовская,
Р. М. Грановская, А. А. Реан та ін.), дві характерні особливості. Перша – це 
навчання передбаченню, тобто орієнтація людини не стільки в минулому 
досвіді і сьогоденні, скільки на далеке майбутнє. Таке навчання підготує 

http://nc.da-gov.adamant.ua/menu/.../doc/posib.doc.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show//
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=24914
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людину до використання методів прогнозування, моделювання і проектування 
в житті і професійній діяльності. Звідси такий важливий розвиток уяви, 
акцентування уваги на проблеми і труднощі, очікуючі людину в майбутньому, 
на альтернативні способи їх вирішення. Другою особливістю інноваційного 
навчання є включеність того, що навчається в співпрацю і участь в процесі 
ухвалення важливих рішень на різному рівні.

Тому інновації в системі освіти пов’язані з внесенням змін : в цілі, зміст, 
методи і технології, форми і організації і систему управління; у стилі 
педагогічної діяльності і організацію учбово-пізнавального процесу; у систему 
контролю і оцінки рівня освіти; у систему фінансування; у навчально-
методичне забезпечення; у систему виховної роботи; у учбовий план і учбові 
програми; у діяльність викладача і навчається.

Освіта у сфері туризму, враховуючи його разноплановость і мультидис-
циплінарний характер, повинна закласти механізми адаптації, рефлексії, 
збереження її індивідуальності, щоб засвоєння і відтворення індивідуумом 
соціального досвіду відбувалося без значних витрат для особи. Усі ці 
положення зможуть стати значущими лише за умови, якщо будуть наповнені 
відповідним змістом учбової діяльності. Вони мають бути спрямовані на 
задоволення потреб людини : свободи і вільного вибору цінностей, дій, позиції 
в певних умовах, самостійності і відповідальності, самовизначення і творчості. 
Служити цьому покликані принципи науковості навчання, систематичності 
і послідовності навчання.

У сучасних умовах державного розвитку України цей особово-орієнтований
і гуманістичний підхід до особи повинен наповнюватися формуванням такої 
якості особи, як громадянськість, єдність світоглядних, професійних, моральних
принципів і принципів особистої поведінки. [3].

Важливою передумовою навчання є професійне самовизначення – це 
процес ухвалення рішення особою відносно вибору майбутньої трудової 
діяльності. Професійне самовизначення проявляється в усвідомленні особою 
себе як суб’єкта конкретної професійної діяльності, в нашому розумінні, 
у сфері туризму і припускає самооцінку людиною індивідуально-психологічних 
якостей і відповідності своїх можливостей психологічним вимогам професії до 
фахівця.

Професія фахівця з туризму на воді завжди пов’язана з ризиком. Тому, 
для кожного конкретного випадку, перш ніж виконувати свої службові 
обов’язки, майбутні фахівці повинні пройти спеціальну підготовку 
і підтвердити наявність у них необхідних знань, умінь і кваліфікації. Адже 
інакше, ряд дій фахівців з туризму може привести до травматизму і загибелі, як 
людей, що оточують його, так і членів його команди [4].
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Проводити публічну політику в певній галузі означає прозорий та 
відкритий процес прийняття рішення стосовно певної проблеми, участь не 
лише зацікавлених сторін, але й усіх бажаючих у цьому процесі, обов’язкове 
врахування пропозицій та зауважень громадян у прийнятті рішення. Тобто, на 
відміну від державної політики, де основними суб’єктами виступають органи 
влади, передбачається, що учасниками процесу розробки та реалізації публічної 
політики являються не лише державні органи, але й інститути громадянського 
суспільства, органи самоорганізації та громадяни. В результаті цього, рішення 
публічної політики схвалені громадянами та прийнятті в інтересах громадян, 
що сприяє вдосконаленню політичної системи та всіх сфер життєдіяльності 
громадян.

Сучасне суспільство створює нові способи й принципи управління. Так, 
як приклад, можна назвати New Public Management як концепція управління, 
в основі якої методи, запозичені з бізнесу та некомерційних організацій, 
слугувала відправною точкою до створення нової інформаційно-технологічної 
парадигми взаємодії між органами влади, бізнесом та громадянами.

Нова концепція управління «Good Governance» розглядається як здійснення
економічної, політичної та адміністративної влади з метою управління на всіх 
рівнях, яке відбувається на основі принципу розподілу влади, народовладдя, 
виборності і змінюваності вищих посадових осіб, підзвітності інститутів 
виконавчої влади, верховенства закону, транспарентності, незалежності засобів 
масової комунікації, що надає управлінському процесу демократичної спрямо-
ваності.

Концепція електронної демократії передбачає новий погляд на суб’єктів 
та процедуру здійснення управління державою. Хоча втілення е-демократії не 
несе революційних перетворень в політичній системі, проте її вплив на 
оптимізацію, покращення та посилення участі громадян у політичному процесі 
є беззаперечним.
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Втілення в життя ідеї електронної демократії призведе до більшої 
результативності в організації соціально-політичної взаємодії, що надасть нові 
можливості для реалізації політичних прав та свобод громадянина. Можна 
з впевненістю сказати, що використання ІКТ є ефективним засобом 
демократизації процесу прийняття політичних рішень завдяки значному 
спрощенню доступу до публічної інформації, можливостям забезпечення 
зворотного зв’язку з громадянами та залучення їх до обговорення актуальних 
проблем і вироблення необхідних заходів для вирішення цих проблем. 

Реалізація концепції е-демократії передбачає участь громадян у публічній 
політиці через ряд механізмів, які дисертант згрупувала відповідно до статусу 
результатів такої участі – е-механізми, які передбачають ухвалення рішення, 
тобто прямо впливають на зміст політичного рішення (електронні вибори, 
електронні референдуми, електронне нормотворення) та е-механізми, результати
яких носять рекомендаційний характер та опосередковано впливають на 
прийняте рішення (електронні консультації, електронні звернення, електронні 
ініціативи, електронна громадська рада, електронна приймальня, а також 
механізми участь у вирішенні питань місцевого значення черезонлайн 
муніципалітети та онлайн спільноти). Завдяки цим механізмам громадяни 
мають можливість віртуально висловлювати свою позицію, коригувати 
запропоновані моделі розвитку країни, впливати на ухвалення рішення, яке 
буде мати юридичну вагу в реальному світі.

Для того, щоб електронна демократія стала реальністю, в якій живуть 
і працюють громадяни України, необхідні політична воля правлячої верхівки, 
досконала нормативно-правова база, інформатизація та комп’ютеризація всіх 
сфер суспільного життя, позитивне ставлення та психологічна готовність 
громадян жити за принципами е-демократії.

На основі аналізу значної частини сайтів центральних органів влади та 
управління, обласних державних адміністрацій, обласних рад, окремих органів 
місцевого самоврядування можна стверджувати, що в 2014–2015 р. з̓явилися 
нові можливості для політичної участі громадян. Зокрема, вони отримали 
можливість не лише знайомитися й обговорювати проекти владно-управлінських
рішень, але й подавати свої звернення, запити, петиції засобами інформаційно-
комунікаційних технологій.

Так, 2 липня 2015 р. президентом України Петром Порошенком був 
підписаний Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» [1]. 
Зокрема, відповідно до нього, громадяни можуть звернутися до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу 
місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт 
органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке 
здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено 
прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу 
електронної пошти. На веб-сайті відповідного органу або громадського 
об’єднання, що здійснює збір підписів, обов’язково зазначаються дата початку 



232

збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які 
підписали електронну петицію.

Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного
ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, 
жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики 
до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) 
електронної петиції.

Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідно 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
органу місцевого самоврядування або на веб-сайті громадського об’єднання, 
яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох 
робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається у порядку, встанов-
леному цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів 
громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції 
до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються 
статутом територіальної громади.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через 
веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала 
необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після 
набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням 
органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку 
збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та 
перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої 
інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу 
електронної пошти громадського об’єднання.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується
на офіційному веб-сайті Президентом України – щодо електронної петиції, 
адресованої Президенту України, Головою Верховної Ради України – щодо 
електронної петиції, адресованої Верховній Раді України, Прем’єр-міністром 
України – щодо електронної петиції, адресованої Кабінету Міністрів України, 
головою відповідної місцевої ради – щодо електронної петиції, адресованої 
органу місцевого самоврядування.

Отже, спостерігаються позитивні тенденції в організації роботи центральних
та місцевих органів влади у управління, органів місцевого самоврядування 
щодо інформування громадян, роботи зі зверненнями громадян та інформа-
ційними запитами, взаємодії з інститутами громадянського суспільства, 
засобами масової інформації.

Разом з тим цілком очевидною є недостатня інформаційна підтримка 
прийняття й виконання більшості управлінських рішень, що, серед іншого, 
є наслідком фрагментарного підходу до реформування інституційно-процедурних
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засад функціонування органів влади та управління в Україні загалом та 
відсутністю системного підходу до модернізації публічної адміністрації особливо.

Наприклад, 12 березня 2016 р. П. Порошенко Президент застосував право 
вето до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році» і направив його до 
Верховної Ради України з пропозиціями, погодженими з Євросоюзом [2]. 
Президент повідомив, що серед основних змін, які пропонуються, зобов’язання 
всіх високопосадовців подати електронні декларації в 2016 році. Так само у 
цьому році запроваджується кримінальна відповідальність за значні порушення 
у декларуванні. Петро Порошенко наголосив, що цей документ допоможе 
Україні продовжити боротьбу з корупцією.

На наше переконання, значний потенціал для розвитку мають політико-
комунікативні технології взаємодії з органами державної влади (GR –
government relation), що потребує окремого розгляду в наступних роботах.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ

Обучение как русской, так и английской терминологической лексике, 
с целью аудирования связано с трудностями членения звучащего речевого 
потока на дискретные единицы речи, минимальным из которых является слово-
термин, что требует формирование навыков вычленения терминологических 
слов из потока звучащей речи на основе специальных упражнений. Отсюда, 
терминологические слова представляют собой общие лексические единицы, 
усвоение которых важно для всех видов речевой деятельности. В этой связи 
следует отметить, что основные параметры надежности лексики, её точность, 
прочность и применимость касается отдельных слов, а не словосочетаний. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/577-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1022-19
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Главная же цель обучения русскому и английскому языкам – это овладение 
речевой деятельностью, то самый верный путь к этому – развитие коммуника-
тивных умений на основе запоминания языкового материала и овладения 
соответствующими языковыми навыками.

При изучении языков требуется большая усидчивость, заинтересованность. 
При четкой целевой установке можно мобилизовать эмоционально-волевые 
резервы личности обучаемых. Именно направляющая роль учителя обеспечивает
полноценное усвоение школьниками знаний, умений и навыков, развитие их 
умственных сил и творческих способностей [1].

Работая с постоянным составом учащихся, можно тщательно проанали-
зировать их типичные языковые и речевые ошибки, учесть действие языковой 
интерференции.

Для начала можно провести «настраивающую» беседу и завершить ее 
письменным сочинением, которое и послужит своего рода тестом для 
определения интересующих нас данных. Из предлагаемых тем назовем: 
«Я и моя семья», «Мои друзья», «Любимая музыка» и т. д.

Отбор текстов для чтения в данной группе проводится вместе 
с обучающимися. Текстовым материалом может быть представлен любой 
журнал, газета на русском или английском языках. Это позволяет учащимся 
выбрать по названиям и после беглого просмотра те рассказы или отрывки, 
которые привлекут их внимание, а затем мотивировать свой выбор. Так 
с первых шагов формируется творческое отношение учащихся к процессу 
занятий. Преподаватель предлагает свои варианты выбора, останавливаясь на 
текстах, которые вызовут активную речевую реакцию, дадут простор для 
споров и дискуссий [3].

Обучая устной речи, мы исходим из того, что научиться говорить можно 
только говоря. Следовательно, задача педагога – «разговорить» учащихся, 
мобилизовать, активизировать их речевой потенциал, помочь им преодолеть 
психологическую скованность, увлечь предметом беседы, нестандартной 
формой занятий, чтобы заговорили даже самые молчаливые и неконтактные. 
Методы нестандартных уроков, в особенности использование игр дает очень 
эффективный результат [4].

Самостоятельность в обучении представляет собой необходимое условие 
активизации познавательных процессов и всей учебной деятельности 
обучаемого и одновременно является одним из путей подготовки к жизни, 
труду в условиях постепенно и быстро развивающихся научных знаний, 
техники и духовной культуры. Самостоятельная работа – это непрерывное 
пополнение и обновление полученных знаний во время обучения и решения 
новых задач. Поэтому игровая технология предполагает самостоятельное 
приобретение новых знаний, умений и навыков. При самостоятельной работе 
ученики получают свободу действия, радость самопознания, связанная 
с желанием проверить себя, свои силы, осознание ответственности 
выполняемого. Самостоятельная работа студентов активизирует мыслительную 
деятельность. Интерес к выполнению особых проблемных работ повышается, 
если задание имеет проблемную формулировку или ставится как реальное 
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задание и обсуждение. В процессе обучения необходимо решить следующие 
задачи: стимулировать познавательную активность студентов; организация 
познавательной деятельности по усвоению знаний, навыков и умений: развитие 
мышления, памяти, творческих способностей и самостоятельности; совер-
шенствовать умения и навыки.

Одним из сложных способов подачи материала в связи с разным уровнем 
языковой подготовки обучающихся является лекция, которая несет в себе 
воспитательные функции, необходимые для дальнейшей самостоятельной 
работы студентов. Это развернутое и организованное в доступную форму 
систематическое изложение изучаемого материала. При изложении материала 
речь преподавателя должна быть яркой и живой. Правильно построенная речь 
учителя эмоционально воздействует на учащихся. 

Занятие устной речевой практики в среде изучаемого языка не должно, по 
нашему мнению, замыкаться только в рамках аудитории, где создается лишь 
имитация языковой среды. Мы разрабатываем тип «внеаудиторного» занятия 
по данной теме. Такое занятие дает познавательный материал, но вырабатывает 
в основном лишь навык аудирования. 

Практика показывает, что на обычной экскурсии, как и в любой другой 
обстановке, у учащихся может вовсе не возникнуть потребность заговорить, 
и тогда наша методическая программа будет выполнена лишь наполовину.

Во время внеклассного урока ученики не должны только пассивно 
воспринимать новую информацию. Задача преподавателя заключается в том, 
чтобы находить стимуляторы речевой активности.

Знакомство с группой можно начинать и вне класса. Дистанция между 
преподавателем и учеником, барьер ранга не так ощутимы, когда в неофициальной
обстановке возникает неофициальная беседа. Первая встреча и знакомство 
могут происходить в библиотеке, в столовой, перед школой и т. п. Полезным 
будет попутная беседа с учеником. Тем самым мы даем возможность 
обучающимся возможность говорить, незаметно для себя ученики 
подключаются к диалогу. 

Вне урока не должно быть ничего стихийного, формулы речи, лексика, 
фразеология заранее отбираются преподавателем и вводятся в процессе 
естественной коммуникации. Чтобы привлечь учащихся к активной речевой 
деятельности во время такого урока, мы поручаем им обращаться за справкой 
к прохожим, водителям, продавцам, комментировать действия людей на улице, 
описывать их внешность и т.д .

Есть еще одна важная деталь внеклассного занятия – запрет говорить на 
родном языке. Не категорический запрет строгого наставника, а добровольная, 
осознанная договоренность учеников с преподавателем, который сумел убедить 
учащихся в целесообразности такого приема.

Серия учебных текстов пособия составлена авторами так, чтобы по 
содержанию они либо предваряли выход в реальную речевую практику, 
подсказывая стиль речевого поведения, либо завершали работу над определенной
группой «смыслоречевых ситуаций». Эти тексты включают страноведческий 
справочный материал, элементы речевого этикета.
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На учебных занятиях можно создать такие условия, которые позволили 
бы расширить рамки иноязычной речевой деятельности учащихся ситуациями 
естественного общения. Стимулом к совершению речевого действия служат 
либо реально возникающие ситуации, либо подставные, спровоцированные 
в учебных целях. Умение создавать иллюзию естественной беседы зависит от 
мастерства преподавателя. Если в аудитории появляется альбом с редкими 
фотографиями известных писателей, актеров, артистов, сборник стихов, даже 
меню ресторана, то за тонко направляемой в нужное методическое русло живой 
беседой учащиеся перестают чувствовать себя «обучаемыми и наставляемыми»,
ищут способ убедить, доказать, испытывают радость познания или удовлетворение
от проявляемой осведомленности [7].

Хотя специфика обучения обусловливают тенденцию к интенсификации 
учебного процесса, к концу курса заметен некоторый спад внимания, активности, 
интереса слушателей к усвоению учебного материала. Преподавателю 
предстоит внести новый эмоциональный заряд и проявить методическую 
изобретательность, чтобы вызвать интерес студентов и поднять их угасающую 
речевую активность. Особую роль при этом играет фактор занимательности, 
элементы соревнования, игры. В процессе занятий можно предложить 
составление лингвистических кроссвордов, которые содержат популярные 
поговорки, пословицы, яркие разговорные выражения, фразеологизмы на 
определенную тему. Такие виды работ оживляют занятия, вносят в нее веселую 
разрядку. 

Подъему речевой активности способствует и разучивание песен. Эта 
форма работы, как никакая другая, содействует установлению более тесного 
психологического контакта студентов с преподавателем. 

Принцип активности ученика в процессе обучения является одним из 
основных в дидактике. Такая активность возникает нечасто, она является 
следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий, 
т.е. применяемой педагогической технологии. К таким технологиям можно 
отнести игровые технологии.

Педагогическая технология конкретно реализуется в технологических 
процессах. В теории обучения технологическими процессами являются, 
например, система форм и средств изучения определенной темы учебного 
курса, организация практических занятий по обработке умений и навыков 
в решении разного типа задач. Каждая задача разрешима с помощью 
адекватной технологии обучения. 
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ІННОВАЦІЇ В ДОКУМЕНТАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯК ЧИННИК 
ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

(НА ПРИКЛАДІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ)
Документаційне забезпечення – важлива складова управлінської 

діяльності будь-якої установи, підприємства, організації [1]. Професійна 
організація документаційного забезпечення – це запорука конкурентоспро-
можності сучасних підприємств, а для державних організацій – основа 
прийняття ефективних управлінських рішень. Питання організації ефективного 
документозабезпечення в системі якісного управління є особливо актуальним 
щодо задоволення сучасних вимог прогресивного і ефективного управління для 
державних відомств і організацій, особливо в жорстких умовах економічних та 
безпекових викликів. 

Для Міністерства оборони України, як для основної державної інституції 
забезпечення національної безпеки та оборони України, в сучасних умовах 
високотехнологічних військових конфліктів, управління висуває високі вимоги 
щодо оперативного і точного складання та обробки документів, які 
є інструментом управління, оскільки саме на їх основі приймаються 
управлінські рішення. Крім того, документи є головним аргументом у ситуаціях 
по застосуванню вогневого впливу, закріплюючи права особи і виступаючи 
способом доказу при розгляді правомірності тих чи інших прийнятих рішень. 
Процес прийняття обґрунтованих управлінських рішень ґрунтується на зборі 
і обробці об’єктивної і достовірної інформації. Інформація про фактичний стан 
справ у системі управління міститься в різних джерелах, але найважливіше 
місце серед них займають розвідувальні, довідково-інформаційні, оскільки вони 
подають відомості, які спонукають приймати певні рішення, інакше кажучи, 
ініціюють управлінські рішення, дозволяють вибрати той чи інший спосіб дії. 
Для того, щоб управлінські рішення були максимально ефективними, для 
силового відомства висуваються самі найвищі вимоги достовірності та 
оперативності системи документаційного забезпечення [2]. 

З метою створення такої системи головним інформаційним управлінням 
Міністерства оборони України було розроблено і впроваджено автоматизовану 
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систему СЕДО – систему електронного документообігу (автоматизовану 
інформаційну технологію), як основу системи документаційного забезпечення 
Міністерства оборони України.

Під автоматизованою інформаційною технологією управління 
розуміється система методів і способів збору, накопичення, зберігання, пошуку, 
обробки та захисту управлінської інформації на основі застосування 
розвиненого програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки 
і зв’язку, а також способів, за допомогою яких ця інформація надається 
користувачам, тобто інформаційного забезпечення [3].

В основі інформаційного забезпечення управління лежать декілька 
факторів. По-перше – це органічно взаємопов’язана сукупність елементів, 
взаємодія яких організовано певним чином у єдину технологію, що реалізує 
правила та методологічні принципи ефективного перетворення інформації 
відповідно до потреб управління. По-друге - це відомості, знання, що 
надаються споживачеві в ході робіт по задоволенню його інформаційних 
потреб, і відповідним чином оброблена інформація. По-третє - це одна зі 
складових сучасних автоматизованих систем, розглянута поряд з технічним, 
програмним та іншими видами забезпечення. Крім того, це складний 
динамічний процес, який забезпечує задоволення інформаційних потреб 
управлінців і виконує функції раціоналізації діяльності апарату управлінні, 
тобто процес надання інформації окремим особам або групам - інформаційними 
потребами. 

Система СЕДО Міністерства оборони України побудована за ієрархією по 
трирівневому принципу вертикальної підпорядкованності. Перший (найнижчий)
рівень – тактичний. Охоплює систему документаційного забезпечення підрозділів
тактичного рівня. Другий рівень – оперативно-тактичний – включає систему 
документаційного забезпечення оперативних корпусів, командувань, угрупувань
військсил. Третій рівень – це система документаційного забезпечення коман-
дування видів, Генеральний Штаб Збройних Сил України та Міністерства 
оборони України. В основі кожного рівня впроваджені автоматизовані робочі 
місця (АРМ) відповідних спеціалістів.

Типові АРМ відповідають наступним вимогам:
- своєчасного задоволення інформаційної та обчислювальної потреби 

фахівця;
- мінімального часу відповіді на запити користувача;
- адаптації до рівня підготовки користувача і його професійним запитам;
- простоти освоєння прийомів роботи на АРМ і легкість спілкування, 

надійність і простота обслуговування;
- терпимість по відношенню до користувача;
- можливість швидкого навчання користувача;
- можливість роботи в складі обчислювальної мережі.
Принципи створення таких АРМ є загальними - системність, гнучкість, 

стійкість, ефективність. Користувачам АРМ системи СЕДО часто доводиться 
працювати з великими обсягами даних, з тим, щоб знайти необхідні відомості 
для підготовки різних документів. Для полегшення такого роду робіт були 
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використані системи управління базами даних (СКБД: DBASE, RBASE, 
ORACLE та ін.). СУБД дозволяють зберігати великі обсяги інформації, і, що 
найголовніше, швидко знаходити потрібні дані. Так, наприклад, при роботі 
з картотекою постійно потрібно опрацьовувати великі архіви даних для пошуку 
потрібної інформації, особливо якщо картки відсортовані за необхідною 
ознакою. СУБД типового АРМ справляється з цим завданням за лічені секунди. 
СУБД системи СЕДО забезпечує: опис і стиснення даних; маніпулювання 
даними; фізичне розміщення і сортування записів; захист від збоїв, підтримку 
цілісності даних та їх відновлення; роботу з транзакціями.

Нові інформаційні технології пов’язані з інформаційним забезпеченням 
процесу управління в режимі реального часу для системи документаційного 
забезпечення Міністерства оборони України – це технології, які ґрунтуються на 
застосуванні електронно-обчислювальних машин, активній участі користувачів 
в інформаційному процесі, високому рівні дружнього користувальницького 
інтерфейсу, широкому застосуванні пакетів прикладних програм загального 
(оперативного) і проблемного (оперативно-бойового) спрямування, використанні
режиму реального часу і доступу користувача до віддалених баз даних 
(з використанням захищених каналів передачі даних) і програмам завдяки 
обчислювальним мережам ЕОМ. З використанням цих технологій була 
побудована автоматизована система СЕДО, що лежить в основі документаційного
забезпечення Міністерства оборони України. Така технологія дозволила 
підвищити ефективність управлінських рішень, особливо за напрямком 
оперативного забезпечення військсил і виконавської дисципліни підрозділів 
Міністерства оборони України.
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СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Удосконалення системи надання публічних послуг в Україні відбувається 
на основі втілення концепції сервісної діяльності держави, яка передбачає зміни 
в підході до управління в публічному секторі, трансформацію засад відносин 
між публічними органами і громадянами. Головним призначенням держави 
стає служіння людині, а ключовою функцією публічних установ – надання 
якісних послуг громадянам. Сервісний підхід у публічному управлінні, 
насамперед, передбачає впровадження методів і технологій управління, 
спрямованих на підвищення якості публічних послуг. 

Проблематика сервісної діяльності держави по наданню публічних послуг 
має на увазі впровадження сучасної теорії і практики модернізації публічного 
управління.

Сервісну модель модернізації публічного управління, тобто модель 
модернізації відносин між органами публічної влади та громадянами, 
побудовано на принципах, де слід позначити принцип клієнтських відносин 
між громадянами і органами влади, принцип конкурентності публічних послуг, 
принцип незалежного оцінювання якості публічних послуг, принцип 
оптимізації механізму надання публічних послуг тощо.

Сервісна ідея розвитку публічного управління по наданню послуг 
громадянам ґрунтується на класичній економічній схемі «виробник послуг –
споживач», де стійкість і легітимність публічних інститутів пов’язані 
з ефективністю виявлення, моделювання та реалізації інтересів громадян та їх 
потреб.

Адміністративні послуги органів публічної влади в Україні розгляд-
даються як процес обслуговування громадян, що дає підстави для розвитку 
змісту і форматів надання адміністративних та інших видів публічних послуг. 
як основного інструмента сервісної діяльності держави із забезпечення 
добробуту громадян та створення комфортних умов життя.

Важливим завданням доктрини адміністративних послуг є впровадження 
підходу до приватної особи як до споживача/клієнта. Так з цього приводу 
В. Бакуменко зауважує, що «в процесі публічного управління та адміністрування
центральним є людський чинник. Закономірність комунікативності споживач/
клієнт проявляться в тому, що всі елементи структури публічного управління та 
адміністрування не ізольовані від навколишнього середовища і пов’язані з ним 
множиною комунікацій, які слід враховувати в процесах управління, прийнятті 
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управлінських рішень та наданні адміністративних послуг. Комунікація відіграє 
важливу роль у спілкуванні держава - споживач/клієнт, що пов’язує вузли 
управління, які належать даній організації та іншим, серед яких можуть бути 
організації того самого рівня (горизонтальні комунікаційні зв’язки) та вищого 
або нижчого рівня управлінської ієрархії (вертикальні комунікаційні зв’язки)» 
[1, с. 67].

Закон України «Про адміністративні послуги», який набрав чинності 
06.09.2012 р., визначає правові засади реалізації прав, свобод, і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг 
та врегульовує надання адміністративних послуг публічними органами управ-
ління [2]. 

Так, Законом України «Про адміністративні послуги» визначено об’єкт, 
та суб’єкти надання і споживання адміністративних послуг, зокрема:

адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень 
суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної 
особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків 
такої особи відповідно до закону;

суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за 
отриманням адміністративних послуг;

суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, 
інший державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, 
державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно 
до закону надавати адміністративні послуги» [2]. 

Оскільки діяльність передбачає активну взаємодію суб’єкта та об’єкта 
з метою задоволенням суб’єктом власних потреб, а обслуговування – це дія, то 
на наш погляд, в даному трактуванні можна використовувати термін «сервісна 
діяльність».

В Україні особливо актуальним стає питання щодо вдосконалення системи
надання адміністративних послуг, як визначального чинника забезпечення 
реалізації прав громадян. 

При цьому важливим є момент надання саме якісних послуг, які 
підвищують довіру громадян до держави, сприяють розвитку їх взаємовідносин:
«Орієнтація на якість обслуговування населення визначає цінність та 
ефективність державного управління для громадян. У зв’язку з цим одним 
з ключових напрямів адміністративних реформ, проведених у країнах 
розвиненої демократії, було запровадження оцінювання ефективності роботи 
органів влади у зв’язку з якістю надання публічних послуг» [3]. 

Підвищення якості адміністративних послуг потребує проведення 
комплексної реформи, що дозволить удосконалити й узгодити нормативно-
правові акти, які регламентують механізм надання адміністративних послуг, 
і забезпечать їх спрощення, зокрема шляхом упровадження сучасних 
інформаційних технологій. 

У даний час концепція публічного менеджменту трансформуваласяв 
концепцію сервісної держави, яка конкретизує електронне управліннястосовно 
цільових завдань і функцій публічних інститутів, пов’язуючи йогозі створенням 
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інтегрованих багаторівневих інформаційних систем, щозабезпечують міжвідомчу
взаємодію та інформаційну комунікацію громадянорганізацій) і держави.

Так, адміністративні послуги повинні бути інтегровані до Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг, тестову експлуатацію якого 
розпочато. Єдиний державний портал адміністративних послуг повинен 
забезпечити створення сприятливих умов для надання громадянам і юридичним 
особам доступних, прозорих, безпечних та зручних в отриманні адміністративних
послуг, як наприклад, за принципом «оne-stop-shop». 

Модернізація механізму надання адміністративних послуг свідчить, що 
цей процес має бути комплексним, науково обґрунтованим і спрямований на 
поглиблення співпраці громадянського суспільства і держави, зміну філософії її 
діяльності, модернізацію публічної адміністрації з урахуванням євроінтеграційних
вимог.

Крім того, впровадженню такої моделі сприяють сучасні технології та 
стандарти, які дозволяють забезпечити перетворення держави в сервісну 
організацію з надання адміністративних (публічних) послуг. 

Таким чином, в процесі діяльності органів публічної влади, пов’язаної 
з наданням адміністративних послуг, повинні впроваджуватися правові норми 
європейського ґатунку та формуватися новітні адміністративно-правові відносини,
які дозволять поступово переорієнтувати завдання адміністративного права на 
вироблення ефективних механізмів щодо реалізації та захисту прав і свобод 
громадян в українському суспільстві.
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МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Міжрегіональне співробітництво в умовах євроінтеграційних процесів 
є одним із важливих механізмів соціально-економічного розвитку та міжнародного
співробітництва України. Оскільки Україна географічно розташована в центрі 
Європи то має можливість використовувати взаємозв’язки прикордонних 
областей із сусідніми регіонами країн ЄС, що підвищує економічний рівень 
українських регіонів, створюючи нові можливості для ведення бізнесу та 
міжлюдських контактів, покращення екологічної ситуації, розширюючи межі 
самостійності місцевих органів влади та зміцнюючи місцеву демократію. 

Наповнення міжрегіонального співробітництва конкретним змістом 
передбачає вивчення досвіду інших країн у становленні та розвитку 
співробітництва регіонів, використання його можливостей у різних галузях 
суспільного життя. З точки зору впровадження у вітчизняній регіональній 
політиці позитиву європейських структур управління актуальним є досвід 
формування регіональної політики ЄС. Аналіз європейської практики 
здійснення регіональної політики окремою державою свідчить, що її базовими 
цілями є, по-перше, створення та посилення єдиного економічного простору та 
забезпечення економічних, соціальних, правових та організаційних основ 
державності. По-друге, відносне вирівнювання умов соціально-економічного 
розвитку регіонів. По-третє, пріоритетний розвиток регіонів, що мають важливе 
стратегічне значення для держави. По-четверте, максимальне використання 
природно-ресурсних особливостей регіонів. По-п’яте, екологізація регіонального
природокористування, комплексний екологічний захист регіонів. Поєднання 
цілей регіональної політики з іншими пріоритетами в єдину державну стратегію –
мета кожної демократичної держави. Україні потрібно використати досвід 
регіонального управління країн ЄС, де було знайдено найоптимальніший шлях 
подолання економічних протиріч та проблем. Регіональна політика ЄС 
базується на таких принципах: – принцип концентрації вимірів регіональної 
політики ЄС навколо пріоритетних регіональних напрямів окремих держав-
членів ЄС (зважаючи на значні розбіжності розвитку європейських регіонів); –
принцип партнерства: максимальне зближення можливостей Європейської 
Комісії та органів влади на національному, регіональному та місцевому рівнях 
при підготовці та впровадженню рішень; – принцип програмування: кожна 
програма на конкретному рівні прийняття рішень максимально узгоджена з 
іншими окремими програмами; – принцип комплексності: передбачає 
фінансування з фондів ЄС завжди разом з витратами національних урядів. 
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Варто зазначити, що країни Європейського Союзу приділяють велику увагу 
розвитку міжрегіонального співробітництва і на фінансування проектів 
міжрегіонального співробітництва йде 0,5% коштів Європейського фонду 
регіонального розвитку. Методологія європейської регіональної політики 
ґрунтується на чотирьох основних компонентах: теорії розміщення, урбаніст-
тичному плануванні, факторі мобільності та теорії міжнародної інтеграції. 
Отже, регіональне співробітництво в ЄС тісно пов’язане з регіональною 
політикою Союзу [3, с. 20–21].

Міжрегіональне співробітництво включає взаємодію між територіями 
різних держав, не розділеними демаркаційними лініями кордонів і локально 
незалежними одна від одної [2]. Прикордонне співробітництво ж розуміється як 
легальна і, як правило, систематична взаємодія територій, господарських та 
адміністративних одиниць сусідніх держав, що реалізується в економічній, 
гуманітарній, екологічній сферах з метою взаємообміну товарами, послугами, 
матеріальними, інформаційними, трудовими, інтелектуальними та іншими 
ресурсами, культурними досягненнями, тобто прикордонне співробітництво 
передбачає локалізацію процесу рамками прилеглих до кордону регіонів. 
У сучасному геоекономічному просторі виділяють дві основні моделі 
просторової організації міжтериторіального співробітництва – інтегрована 
(централізована) і мережева. Перша модель була реалізована ще в епоху 
індустріалізації і пов’язана з домінуванням у регіональному господарстві 
співпраці територій (або окремих з них) великих масових промислових 
виробництв. Вони – основне місце роботи для більшості працездатного 
населення регіону, головне джерело податкових надходжень до бюджету, 
значимий фактор формування інфраструктурного господарства регіону та 
фінансових потоків на території базування. Великі масові промислові 
виробництва – центр такого регіону [1, с. 38].

Отже, для України, в якій лише чотири регіони мають суто внутрішні 
кордони, особливої актуальності набувають дослідження переваг і змісту 
прикордонного співробітництва як специфічної форми транскордонної взаємодії
регіонів різних країн і розробка принципів та інструментів обґрунтування 
стратегічних напрямів його ефективного розвитку. Тому міжрегіональне 
співробітництво є важливою складовою стратегічного партнерства України та 
європейських країн, ефективним засобом європейської інтеграції України, 
а також практичним механізмом впровадження європейських стандартів на 
регіональному та місцевому рівнях. При цьому слід зазначити, що в міжнародній
практиці відсутня єдність у здійсненні міжрегіонального співробітництва та 
інтерпретації його форм. 
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СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 
РЕІНЖИНІРИНГУ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

У будь-якому суспільстві існує певний набір соціальних потреб. Вони 
складаються в певний набір послуг, наданням і розподілом яких займається 
в основному держава безпосередньо через свої інститути управління або через 
громадські організації і підприємства різних форм власності. Найбільш 
складну, з теоретичної точки зору, сферу представляють собою послуги у сфері 
цивільного захисту, адже виникає багато суперечливих питань про можливості 
їх споживання, надання та каналів розподілу. Більшість послуг у сфері 
цивільного захисту представляються специфічними видами соціальних благ, що 
мають важливе значення для особистості і суспільства. Їх особлива значимість 
для людини обумовлена вітальним характером (важливі для збереження життя 
та здоров’я), базовим характером в її психологічному стані (важливі для 
відчуття впевненості у завтрашньому дні). 

Розвиток інформаційного суспільства впливає на зміни у підходах та 
можливостях щодо здійснення сервісної діяльності органами влади (надання 
певних публічних послуг). Виділяють 2 підходи до трактування публічної 
послуги: управлінський, де наголос робиться на взаємодії держави та зовнішніх 
суб’єктів; та ринковий, який визначає послуги як продукт, що надається 
органами влади фізичним і юридичним особам. Під процесом надання 
публічних послуг розуміється певний набір процедурних вимог до порядку 
здійснення сервісної діяльності органом влади, що поєднує технологічний, 
матеріальний і ресурсний аспекти надання публічної послуги за потребами 
споживачів. Процес надання публічної послуги встановлюється законним та 
підзаконним нормативно-правовим актом, що визначає місце її надання, 
необхідний проміжок часу, вартість послуги, вимоги до кваліфікації безпосередніх
надавачів та інформаційне супроводження клієнтів. Процес сервісної діяльності 
органів влади є певним договором між державою і суспільством, який визначає 
порядок надання публічних послуг.
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Автоматизація надання публічних послуг потребує 3 базових компонентів:
планування потреби в послугах, надання послуг в електронному вигляді 
і аналізу параметрів надання послуг. Крім того, для вдосконалення надання 
публічних послуг важливе значення має: 

– створення в рамках єдиної системи порталів органів влади правових 
інструментів, що забезпечують електронну взаємодію G2C, G2B, та G2G;

– формування нормативної бази, що регламентує надання публічних 
послуг із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних мереж (зокрема 
мережі інтернет, інтранет та екстранет), інформації про порядок надання публічних
послуг, іншої необхідної інформації про діяльність органів державної влади 
і органів місцевого самоврядування, необхідної громадянам та бізнесу;

– забезпечення ухвалення підзаконної нормативної бази, що 
регламентує надання публічних послуг або окремих адміністративних 
процедур, здійснюваних у процесі їх надання, в електронному вигляді 
з використанням мереж загального користування.

Впровадження технологічних та інформаційних правил надання 
публічних послуг дозволяє: оптимізувати схеми прийому заяв; гарантувати 
дотримання термінів розгляду заяв; підвищити якість експертизи документів; 
скоротити терміни проходження документів на кожному етапі; оперативно 
обмінюватися інформацією із заявником; перейти на електронну взаємодію при 
напрямі запитів, заяв про виправлення технічних помилок і отримання 
відповідей у вигляді відомостей або документів в електронному вигляді, що 
виключає паперовий документообіг і дозволяє скоротити терміни для 
отримання інформації [1]. Архітектуру реалізації реінжинірингу державно-
управлінських процесів можна визначити як композицію організації та 
забезпечення функціонування елементів системи сервісної діяльності, зв’язаних 
між собою та зовнішнім середовищем за допомогою певних правил. Відповідно,
інформаційно-аналітичну систему реалізації реінжинірингу державно-управ-
лінських процесів варто визначити як сукупність архітектур, що на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій використовує комплекс методів 
збору та обробки інформації з зовнішніх та внутрішніх джерел, для 
забезпечення органів влади вичерпною інформацією, необхідною для 
прийняття та реалізації державно-управлінських рішень і надання публічних 
послуг. 

До адміністративної належить область опису архітектури, яка визначається
вищим керівництвом, що відповідає за головні функції, місію, стратегію та 
фактори успіху організації. Це область, де описуються функції державного 
органу влади, адміністративні регламенти та перелік послуг, що надаються
громадянам. При цьому, послуги повинні бути описані у формі моделей 
технічних процесів, що забезпечують реалізацію визначених послуг, наприклад, 
повинні бути розглянуті всі необхідні кроки бізнес-процесу від запиту 
користувача до надання відповіді. Бізнес-моделі забезпечують відповідність 
між ключовими бізнес-процесами та інформаційно-технологічною архітектурою,
а також будуються лише для тих основних бізнес-процесів, що будуть 
змінюватися. Моделі бізнес-архітектури повинні надавати мінімум інформації 
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про ключові функції, процеси та потоки інформації, але бути достатніми для 
процесу прийняття рішень. Деталізація бізнес-моделей повинна включати 
наступні компоненти опису: декомпозиція функцій та процесів, аналіз подій, 
моделювання виконання функцій та процесів, інтеграція функцій та процесів. 
Успішна реалізація принципів електронного уряду вимагає проведення робіт по 
реструктуризації виконання функцій органами державної влади та управління 
на рівні процесів та адміністративних регламентів [2].

Якщо архітектура органу влади, як архітектура звичайної організації, 
відображає структуру формалізованих процесів організаційного планування, 
управління персоналом, прийняття рішень, комунікації, обліку, аналізу, 
контролю і регулювання, здійснення документообігу з урахуванням надання 
публічних послуг (тобто реалізація СRM-методології), то взаємодія органів 
влади між собою – це питання значно складніше та лежить у іншій площині.

Отже, процес реінжинірингу стає постійним процесом фази експлуатації 
управлінської системи. Він базується на механізмах: збирання інформації про 
функціонування системи, створення та оперування з моделями архітектури 
системи, синтезу варіантів трансформації архітектури системи, оцінки варіантів 
трансформації архітектури системи, розробки системи [3].

Література
1. Гринюк Р. Ф. Правове забезпечення інформаційного та технологічного 

аспекту надання адміністративних послуг / Р. Ф. Гринюк, О. М. Синкова // 
Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 106–109.

2. Шевцов О. М. Загальна характеристика інтегрованої архітектури 
електронних комунікацій органів державної влади / О. М. Шевцов // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 13. – С. 120–125.

3. Альмхерат Ахмад Алі (Абдель Карім) Моделі архітектурних рішень та 
методи їх оцінки в процесі реінжинірингу інформаційних систем 
організаційного управління : автореф … канд. техн. наук. … спеціальність 
01.05.02: «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Ахмад Алі 
Альмхерат ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. –
Харків : 2010. – 20 с.



248

Суслович С. В.,
магістрант,

 ПВНЗ «Київський університет культури»
Ткач Л. М.,

кандидат філологічних наук, доцент,
ВП «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу КУК»

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У СУЧАСНЕ 
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Значне місце в інфраструктурі українського документознавства займають 
професійні форуми. Активно цей напрям реалізується у НАКККіМ, де було 
проведено ряд міжнародних конференцій «Бібліотекознавство. Документознавство. 
Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики». Систематично 
почали проводити міжнародні конференції КНУКіМ, Одеський національний 
політехнічний університет і Донецький національний університет.

Формування розгорнутої інфраструктури сприяло активізації документо-
знавчих розвідок, які проводить значна група дослідників. Найбільш активно 
і результативно працюють на терені українського документознавства професори 
В. В. Бездрабко, С. Г. Кулешов, H. М. Кушнаренко, M. С. Слободяник,
Г. М. Швецова-Водка .

Найактивніше в українському документознавстві розробляються 
теоретико-методологічні проблеми науки. До цього розділу також віднесено 
питання історії документознавства, документознавчої термінології, зарубіжного 
і галузевого документознавства, теорії документальних комунікацій, теорії 
документальних потоків.

Розвитку теорії документознавства присвячено фундаментальні монографії
і докторські дисертації В. В. Бездрабко, С. Г. Кулешова, Г. М. Швецової-Водки.

Монографічний рівень викладу матеріалу властивий підручникам Н. М. Куш-
наренко і Г. М. Швецової-Водки, які ґрунтуються на авторському баченні науки 
про документ. Відзначимо, що наявність значної кількості підручників і навчальних
посібників з документознавства, які ґрунтуються на прямо протилежних 
концептуальних поглядах, суттєво ускладнює засвоєння навчального матеріалу 
студентами. Очевидно, настав час для створення підручника, в якому було 
б викладено усталене знання і проаналізовано різницю у концептуальних 
підходах до документознавства провідних українських та зарубіжних вчених.

Сучасний рівень українського документознавства у значній мірі відображає
українська архівна енциклопедія. Високо оцінюючи цей важливий проект слід 
відзначити, що з переважної більшості дискусійних питань документознавства 
у ньому на енциклопедичному рівні відображено лише позицію провідних 
співробітників УНДІАСД.

У той же час у сучасному українському документознавстві розвиваються 
чотири концепції – «архівно-діловодна» (С. Г. Кулешова), «інформаційна» 
(М. С. Слободяника), «ноокомунікаційна» (Г. М. Швецової-Водки), «бібліотек-
кознавча» (Н. М. Кушнаренко). Суттєвим є внесок у формування історіографії 
документознавства В. В. Бездрабко. Українські вчені активно відгукнулися на 
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пропозицію знаного російського вченого Ю. М. Столярова, щодо необхідності 
паралельного розвитку двох наук про документ – документознавства і доку-
ментології. Обговорення публікацій Ю. М. Столярова привело до поляризації 
позицій провідних українських дослідників. Однією з причин такого становища 
є те, що ініціатор обговорення професор Ю. М. Столяров, по суті, обмежився 
лише постановкою проблеми. Він не окреслив меж документології, не 
обґрунтував її об’єкт, предмет, структуру, функції, коло документологічних 
досліджень. Це, безумовно, ускладнило обговорення даної проблеми. Проте 
діапазон оцінки ідеї Ю. М. Столярова виявився досить широким – від повної 
підтримки і спроби подальшого розвитку у працях його учениці Н. М. Куш-
наренко – до умовного сприйняття цієї пропозиції С. Г. Кулешовим. Значну 
увагу аналізу документології приділено у працях М. С. Слободяника, який 
здійснив спробу визначення структури, об’єкта, предмета документології та 
проблемного поля документологічних досліджень. Розвиваючи документологічну
складову науки про документ, М. С. Слободяник категорично заперечує проти
базової ідеї Ю. М. Столярова і Н. М. Кушнаренко щодо паралельного існування 
документознавства і документології, і вважає ці терміни синонімічними. Значну 
увагу аналізу документології приділяє професор Г. М. Швецова-Водка. Проте 
спроба визначити документологію як комплекс наук про документ та 
запропонована структура цього комплексу викликає досить серйозні заперечення. 
Плідну спробу аналізу існуючих концепцій документології здійснила 
В. В. Бездрабко.

Великі перспективи має пропозиція професора Г. В. Папакіна щодо 
формування документознавчої герменевтики. Значну увагу провідні українські 
документознавці приділяють розвитку методології документознавства. Суттєву 
роль у підвищенні рівня методологічної підготовки фахівців відіграла «Школа 
молодого дослідника», проведена на сторінках журналу «Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія».

Характерною рисою вітчизняного документознавства є висока активність 
обговорення нагальних проблем розвитку науки про документ, що зумовлює 
творчі дискусії між провідними вченими. Варто відзначити активну участь 
у дискусіях, які в основному відбуваються на сторінках журналу «Бібліотеко-
знавство. Документознавство. Інформологія» російських колег Е. О. Плешкевича
і Ю. М. Столярова.

Значну увагу українські дослідники приділяють історії розвитку доку-
ментознавства. Найбільш повно і багатоаспектно ця проблематика розглядається
у фундаментальних монографіях і важливих публікаціях В. В. Бездрабко 
і С. Г. Кулешова.

Суттєвий інтерес викликають дослідження присвячені документознавчій 
термінології. Слід відзначити велику роль в організації активного обговорення 
даної проблематики професора В. В. Бездрабко, яка на базі КНУКіМ 
організувала шість міжнародних наукових конференцій.

Теоретичний аналіз документознавчої термінології здійснено у навчальному
посібнику М. В. Комової, працях В. В. Бездрабко, С. Г. Кулешова, Г. М. Шве-
цової-Водки, В. В. Шульгіної та ін.
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Заслуговують підтримки публікації, що пов’язані з термінологією 
електронного документознавства В. В. Рудюка, М. Н. Цивіна, Г. М. Швецової-
Водки. Цей напрям у перспективі займе суттєве місце у дослідженнях 
документознавчої термінології.

Важливим напрямом розвитку вітчизняної науки про документ є галузеве 
документознавство, обґрунтоване М. С. Слободяником та практично реалізоване
під його керівництвом у підготовці документознавців НАКККіМ. Найбільш 
активно розвиваються управлінське і юридичне документознавство.

Увагу дослідників привертає проблема класифікації управлінських 
документів. Безумовне практичне значення у поєднанні з високим теоретичним 
рівнем мають публікації С. Г. Кулешова, присвячені перегляду Державного 
класифікатора управлінської документації. У навчальних посібниках С. Г. Ку-
лешова і В. В. Бездрабко у доступній для студентів формі викладені усталені 
знання з управлінського документознавства.

Розробка теорії документальних комунікацій є однією зі стрижневих 
проблем вітчизняного документознавства. У межах розв’язання цієї проблеми 
Г. М. Швецова-Водка здійснила спробу формування ноокомунікаційної теорії 
документознавства. Запропонований підхід є перспективним, проте, на 
сучасному етапі автор лише починає його розробку. Вона також розглянула 
низку питань, присвячених теорії документальних комунікацій і місцю у цій 
теорії документа і книги.

Місце низки наук у системі комунікацій, а також теорії документальних 
комунікацій у структурі документознавства обґрунтував М. С. Слободяник.

Значну увагу аналізу документа як засобу комунікацій приділяє С. Г. Ку-
лешов. Проте, він не підтримує віднесення ВАК України документознавства до 
соціально-комунікаційних наук. Українські фахівці приділяють значну увагу 
аналізу якісно нової системи комунікацій, що базуються на можливостях 
Інтернет-технологій.

Останніми роками українські документознавці почали вивчати проблему 
керування документацією. Але основну увагу дослідників і досі привертає 
питання теорії, історії та організації діловодства, організації та технології 
документування; спеціального діловодства.

Отже, документознавство відноситься до розряду молодих наук, воно ще 
остаточно не сформувалось як наука, що узагальнює сукупність знань про 
документ, її складники визначені недостатньо чітко. Проте йде активний 
процес самовизначення документознавства загалом, а також його відносин 
з іншими науковими дисциплінами, пов’язаними з документознавством за 
походженням або об’єктом дослідження. Багато питань залишаються ще 
невизначеними або недостатньо з’ясованими, отже, слід передбачати активний 
розвиток наукознавчого знання про документознавство в майбутньому.
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ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ: ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Документування та обмін інноваціями у державному управлінні є дуже 
важливим інструментом сприяння інноваціям в уряді та сприяння розвитку 
громад та суспільства у цілому. Незважаючи на багатство гарних прикладів 
у всьому світі, завдання полягає в тому, щоб розрізняти випадки, що є дійсно 
найкращими практиками в управлінні та випадками, які не входять до цієї 
категорії. Іншими словами, те, що представлено як інноваційна практика, не 
завжди є успішним довгостроковим досвідом, який може бути розповсюджений 
в інших країнах [2].

У державному управлінні є різні типи інновацій, в тому числі:
 інституційні інновації, що зосереджуються на оновленні встановлених 

установ та / або створення нових інституцій;
 організаційні інновації, включаючи впровадження нових робочих 

процедур, або методи управління в державному управлінні;
 процес інновацій, який зосереджується на поліпшенні якості суспільства

служба доставки; 
 концептуальне нововведення, яке зосереджується на запровадженні 

нових форм управління (наприклад, інтерактивна політика, задіяне управління, 
бюджетні реформи людей, горизонтальні мережі) [4].

Для публічного управління та адміністрування застосовується ряд 
інноваційних та успішних рішень проблем державного управління. Вивчення 
інноваційних випадків державних послуг відібрані нагородами Організації 
Об’єднаних Націй за несення державної служби, ряд ключових принципів та 
стратегій інновацій у сфері управління та представляються як видатні:

 інтеграція послуг;
 децентралізація надання послуг;
 використання партнерських відносин;
 залучення громадян; і
 використання інформаційних та комунікаційних технологій.



252

Інновації можуть бути запропоновані сторонніми діячами (наприклад, 
справою про вступ до Європейського Союзу і політика зв’язаною із неї), або це 
може бути внутрішньо керованим процесом. Стратегії інноваційної діяльності 
можуть відбуватися на всіх рівнях державного управління, тобто на 
центральному та місцевому рівнях.

Вони також можуть бути розпочаті громадянами, а уряд лише сприяє 
цьому. Існують такі прикладів, де люди зібралися разом, щоб вирішити 
проблему, яка зачіпає всю спільноту.

Останнім часом у країнах ЄС, США та і в самій Україні запроваджуються 
національні програми, що корегують публічне управління до сучасних умов 
інформаційного суспільства. Це зумовлює утворення е-урядування як нової 
форми взаємодії влади, громад і суспільства в цілому. [3]

Все більш ширше, електронне врядування стосується всіх ролей
і діяльності публічного управління, яке спирається на інформаційно-
комунікаційні технології. 

Якщо, розглядати це питання більш конкретно, то е-урядування об’єднує 
два елементи, які не були природно пов’язані у минулому. Перше – це 
навколишнє середовище, всередині адміністрації та громад у цілому, яке 
породжується використанням електронних технологій, таких як обчислювальна 
техніка, електронна пошта, бездротові технології та інші технології. Інфор-
маційно-комунікаційні технології у поєднанні з такими моделями управління, 
як надання пріоритету громадянину стає все більш розповсюдженим [8].

Ми використовуємо термін «електронний уряд» тому, що як практично 
так і концептуально – він був один з головних подій останніх 10 років у сфері 
публічного управління. 

Електронне урядування, за своїм характером, постійно змінюється. 
Можна висунути лише проміжні рішення щодо взаємозв’язку між електронним 
урядом та публічною адміністрацією, і ризикованопередбачати майбутній 
напрям і масштаби електронного уряду.

Оскільки уряди у всьому світі вступають у цифрову епоху, зростають 
очікування від громад та зацікавлених сторін для більш чутливого, ефективного 
та відкритого врядування. Інновації в інформаційних технологіях та веб-
технологіях можуть полегшити ці зміни.

В Україні ми бачимо, що запроваджено такі сервіси як «Взаємодія поліції 
та громади», за лінком http://bezpechne.community, яке орієнтоване на налаго-
дженню комунікації між поліцією та громадами міст і містечок України [1].

За допомогою даного сервісу можливо:
1. Поставити питання поліції
2. Подивитись, які питання ставлять ваші сусіди
3. Отримати відповідь на своє питання та подивитись відповіді на 

питання інших
4. Дізнатися хто дільничний 
5. Отримати інформацію про права та обов’язки дільничного.

http://bezpechne.community
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Також запрацював додаток My Pol. Додаток працює з Головними 
управліннями Національної поліції областей та МВС України. Користувачі 
можуть:

 робити швидкий виклик патрульної поліції дотиком завдяки функції 
«SOS»;

 оцінювати роботу поліцейських за номером жетону;
 спілкуватися з поліцейськими мовою закону.
Однією із інновацій у роботі публічного управління, є те що запрацював 

сервіс «ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ» за допомогою якого можна 
зареєструвати бізнес та ЗМІ, отримати інформацію із реєстрів, запросити 
повторну видачу документів. 

Відкрилися сервісні центри МВС. За допомогою них можливо 
зареєструвати та переєреструвати транспортні засоби, отримати водійські 
посвідчення, довідку про відсутність судимості. 

Також відкрився за участю волонтерів сервіс https://igov.org.ua//. Даний 
сервіс включає як послуги громадянам, так і послуги бізнесу. До них належать 
послуги щодо видачі персональних документів, які стосуються родини та 
знакових подій у житті громадянина, внутрішньо переміщених осіб, 
автотранспортних засобів, соціального захисту, місця проживання, нерухомого 
майна, іноземних громадян, інформаційних запитів та іншого. 

Інноваційні перспективи щодо державного управління в епоху цифрового
суспільства є критичним науковим ресурсом, який аналізує поширеність 
електронного уряду та просування інформаційних систем для полегшення 
відкритості та доступу громад та бізнесу до уряд.

Електронний уряд охоплює всі державні функції та функції, а також 
базується на інформаційних та комунікаційних технологіях. Крім порівнянь із 
електронною торгівлею, він охоплює чотири напрями управління та 
державного управління: державні економічні та соціальні програми, його 
відносини із громадянином та верховенство права (демократія його внутрішні 
операції та його відносини із міжнародним середовищем. Електронне 
керування базується на трьох постійних елементах які розвиваються: 
технологіях, концепціях управління та фактичному управлінні. Вона породила 
кілька явищ, які зараз переосмислюються.

Чотири аспекти електронного уряду мають тривалі наслідки для 
державного управління: службу, яка орієнтована на громадян, інформацію як 
публічний ресурс, нові навички та робочі стосунки, а також моделі підзвітності 
та управління. 

Проблеми електронного уряду є ще більш важливими у країнах, що 
розвиваються, навіть якщо вони також пропонують свої рішення. У всіх країнах 
державне управління переживає новий спосіб мислення та новий напрям для 
забезпечення того, щоб е-урядування реалізувало свій повний потенціал [5].

Ще однією інновацією є запровадженняон-лайн петицій. Насамперед, 
представники публічної влади, які прагнуть чесних та ефективних змін, 
отримали належний інструмент, що допоможе діяти рішуче й правильно при 
прийнятті управлінських рішень у процесі виконання своїх обов’язків на 

https://igov.org.ua//.
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користь громад та суспільства у цілому. Онлайн петиція є формою клопотання, 
яке підписується в Інтернеті, як правило, через форму на сайті. Відвідувачі 
онлайн-петиції підписують клопотання, додавши такі дані, як ім’я та адреса 
електронної пошти. Як правило, після того, як є достатньо підписантів, дане 
звернення може бути доставлено до органів публічного управління [7].

Можемо сказати, що у кожному місті та селищі працюють такі електроні 
сервіси. Також, є можливість надати петицію Президенту України за 
посиланням https://petition.president.gov.ua/ [6].
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БЮДЖЕТ УЧАСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 
ВПРОВАДЖЕННЯ

Загострення проблем соціального розшарування, громадянської байдужості
та падіння рівня довіри населення до органів державної та місцевої влади 
обумовлює зростаючу актуальність ефективного управління сучасними 
муніципалітетами у країнах, що відрізняються між собою політичним устроєм 
та структурою доходів. Як відповідь на ці сучасні виклики у багатьох державах 
світу отримав поширення новий соціальний та політичний рух ХХІ століття –
бюджет участі (БУ).

Згідно [3] БУ – це демократичний процес, який передбачає надання 
громадянам (зокрема й тим, які формально не мають громадянства) права 
розподілу частини коштів з місцевого бюджету. При цьому БУ може бути 
реалізований на різних адміністративних рівнях: регіону, муніципалітету, міста, 
району, мікрорайону, організації, школи тощо. 

У світовій практиці БУ вперше з’явився як засіб боротьби із соціальною 
нерівністю у місті Порту-Алегрі в Бразилії у 1989 р. [5]. До його впровадження, 
у 80-х роках ХХ століття, у Порту-Алегрі процвітали корупція і безробіття, 
була відсутня належна комунальна інфраструктура, податкові надходження до 
міського бюджету були мізерними. За роки існування БУ місто значно 
покращило свої соціально-економічні показники: смертність серед немовлят 
була знижена майже на 33%; середня тривалість життя перевищила 
загальнонаціональний рівень на 240%; зросла кількість учнів початкової та 
середньої шкіл; більшість жителів міста отримали доступ до води та електрики; 
станом на 2001 рік доступ до міської каналізації отримали 98% містян, тоді як 
у 1989 році нею користувалися лише 48% жителів; загальна кількість міських 
громадських організацій збільшилась на 19% [4]. Завдяки своїй високій 
соціальній ефективності механізм БУ набув значного поширення і сьогодні 
його застосовують у більш ніж 40 країнах світу, серед яких Східна та Західна 
Європа, США, Латинська Америка, країни Азії та Африки [7]. 

Сучасною особливістю БУ є те, що він використовується як у великих 
містах з населенням більше 700 тис. жителів, так і у маленьких містечках із 
чисельністю до 30 тис. осіб [1]. Механізм БУ передбачає безпосереднє 
залучення місцевих мешканців до процесу прийняття рішень щодо способу та 
напрямів витрачання коштів локальних бюджетів. Водночас, портфель проектів 
у його складі є результатом спільних дискусій містян про пріоритети громади, 
а також залежить від місцевих умов та можливостей.
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Певна країна (місто), як правило, використовує запозичену у Порту-
Алегрі, проте модифіковану власну модель БУ. Наприклад, у США механізм 
БУ представлений щорічним циклом зустрічей та голосуванням, інтегрованим 
у широкий процес прийняття бюджетних рішень, який складається з п’яти 
основних етапів: розробки процесу; подачі ідей; створення пропозицій; 
демократичного голосування; фінансування проектів-переможців. Модель БУ 
в США передбачає попередній етап серії «мозкових штурмів», де жителі 
відповідної громади подають свої ідеї щодо головних потреб міста та обирають 
волонтерів-делегатів, які опрацьовують подані пропозиції, встановлюючи 
пріоритетність ідей, та розробляють остаточні варіанти проектів для 
голосування. Результатами запровадження БУ у США стали: збільшення 
зацікавленості громадян у питаннях розвитку міста; поява нових лідерів 
спільнот; зміцнення взаємовідносин між урядом, організаціями та містянами; 
прозоре та більш ефективне управління грошовими коштами тощо. У свою 
чергу, БУ Канади представлений консультативною моделлю: за допомогою 
інтерактивної системи громадяни пропонують зниження або підвищення 
обсягів витрат за окремими бюджетними статтями [6]. 

Для Німеччини БУ не є інструментом прямої демократії, адже остаточне 
рішення про реалізацію пропозицій ухвалюється відповідними органами 
місцевої влади, однак, він розширює можливості участі та права мешканців. 
Процес БУ в країні містить три етапи: 1) інформування (відбувається 
інформування та заохочення жителів до процесу БУ); 2) консультування 
(жителі подають власні ідеї, вносять пропозиції щодо планування бюджету та 
надають відгуки на існуючі пропозиції); та 3) підзвітність (відбувається 
звітування осіб, що приймають рішення, та адміністраторів про результати 
процесу БУ, а також пояснення вибору проектів, що будуть реалізовані) [8]. 

Характерною особливістю проектів БУ у Польщі є відсутність поділу 
поданих проектів за категоріями, однак, вони поділяються на загальноміські, 
локальні та змішані. У Польщі не існує закону, що зобов’язує муніципалітети 
впроваджувати БУ, тому регулювання БУ відбувається на базі нормативно-
правових актів місцевого самоврядування відповідного міста [3]. Внаслідок 
відсутності єдиних встановлених правил, БУ у Польщі набуває форми 
суспільного договору між жителями та органами місцевого самоврядування. 
При цьому усі проекти БУ мають відповідати плану стратегічного розвитку 
міста, входити до його компетенцій, вартість проекту не може перевищувати 
відведену на його реалізацію суму, імплементація проекту можлива лише на 
території відповідного міста тощо [3]. Наслідками впровадження БУ в Польщі 
є підвищення рівня громадянської освіти; зменшення відстані між органами 
влади та мешканцями; підвищення соціальної активності населення; виявлення 
нових громадських лідерів, які здійснюють контролюючу функцію та 
співпрацюють з органами влади; реалізація необхідних проектів для розвитку 
міста; об’єднання громадян заради реалізації проектів; зростання прозорості 
роботи державної адміністрації, що підвищує рівень довіри мешканців до 
представників місцевої влади тощо [3].
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Для України пілотне запровадження БУ розпочалося у 2015 р., а вже 
станом на кінець 2017 року більше, ніж 32 міста України вже використовували 
цей інструмент. Особливістю вітчизняних БУ є те, що кожний населений пункт 
самостійно визначає обсяги грошових коштів, які виділяються ним на 
реалізацію БУ. Оскільки для України БУ є новим явищем у демократичній 
практиці міст, то під час проведення процесу БУ виникає ряд непорозумінь [2] 
як серед населення, так і серед органів влади, пов’язаних з технічними 
проблемами та труднощами проведення процесу голосування. Крім того, на 
початкових етапах впровадження БУ рівень довіри громади до представників 
органів влади є низьким. Як наслідок, процес впровадження БУ в містах 
України вимагає додаткового часу та зусиль, залучення додаткових грошових 
витрат, визначення осіб, які будуть займатись процесом БУ; виникає 
необхідність узгодження БУ з іншими заходами та подіями, що заплановані 
у місті. До того ж, є загроза виникнення прихованого ризику домінування 
певних представницьких груп, які лобіюють інтереси зацікавлених осіб. 
Зазначені проблеми, однак, можуть бути успішно вирішені за рахунок 
об’єднання зусиль місцевої громади.

Таким чином, як показує закордонний та вітчизняний досвід щодо 
впровадження механізмів БУ на місцевому рівні, загалом БУ є ефективним 
сучасним інструментом для покращення взаємовідносин між представниками 
місцевої влади та громадою. Він сприяє зростанню рівня життя на певній 
території; підвищує активність громадян у демократичному житті суспільства; 
залучає населення до процесу прийняття рішень щодо розподілу частки 
місцевого бюджету тощо.

(Публікація містить результати досліджень, виконаних в рамках 
виконання держбюджетної теми № 53.14.01-01.18/20.ЗФ «Розроблення 
фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного 
розвитку в ході Третьої промислової революції»)
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ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Національна безпека України забезпечується шляхом проведення 

виваженої державної політики відповідно до прийнятих (затверджених) 
в установленому порядку загальнодержавних та галузевих концепцій, доктрин, 
стратегій та програм, у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній,
науково технологічній, інформаційній та інших сферах, а вибір конкретних 
засобів і шляхів її забезпечення обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття
заходів, адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам.

Тому, першоосновою інтересу є потреби розвитку та безпеки суспільства 
і держави. За своєю суттю та спрямованістю вони зорієнтовані на забезпечення 
виживання та прогресивного розвитку й тією чи іншою мірою лідерства особи, 
суспільства, держави. Тільки через призму їх реалізації та захисту можуть та 
повинні розглядатися всі проблеми пов’язані із забезпеченням національної 
безпеки. 

Для повного та всебічного визначення поняття національної безпеки 
необхідно зрозуміти що саме може становити або може бути небезпекою. Щодо 
дефініції «небезпека» то вона є суб’єктною формою оцінки дії (події, явища, 
процесу тощо), яка ідентифікується (сприймається, оцінюється) суб’єктом як 
заперечення його природного існування (буття). Отже, по своєму об’єктивному 
змісту небезпекою є заперечення власного буття суб’єкта. Відтак вищевказана 
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http://www.gianlucasgueo.it/wp-content/uploads/2017/02/Partici
http://buergerhaushalt.org/
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оцінка покликана спонукати суб’єкта до активних дій щодо самозбереження. 
Також одну і ту ж саму дію (явище, процес тощо) людина може оцінювати по 
різному у контексті її інтерпретації як небезпеку, у тому числі її причини, 
наслідки, масштаби тощо. Так, передумовою формування образу «ворог» може 
бути об’єктивно існуюче вороже відношення до людини. Але це відношення 
лише після перенесення суб’єктивних визначень на вказані відносини набуває 
якості «ворог». Видатний український вчений у галузі державного управління
з питань національної безпеки Ситник Г. П. вважає: «основними факторами, які 
здійснюють визначальний вплив на величину (ступінь, міру) ризику 
національній безпеці є невизначеність, суперечливість, неповнота, неточність 
інформації, яка використовується при підготовці державно-управлінських 
рішень стосовно того чи іншого об’єкта управління» [2, с. 138].

Щодо законодавчого закріплення, то відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про основи національної безпеки України» поняття національна безпека –
захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства 
і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 
виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз націо-
нальним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 
прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров’я, 
охорони дитинства, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної 
політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та 
інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, 
житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав 
власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та 
митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських 
послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної 
політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського 
господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики та 
енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, 
земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навко-
лишнього природного середовища та інших сферах державного управління при 
виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних 
загроз національним інтересам; національні інтереси – життєво важливі 
матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія 
суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства
і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її 
прогресивний розвиток; загрози національній безпеці – наявні та потенційно 
можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим 
національним інтересам України; воєнна організація держави – сукупність 
органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, діяльність яких перебуває під демократичним цивільним 
контролем з боку суспільства і безпосередньо спрямована на захист національних
інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз; правоохоронні органи –
органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено 
здійснення правоохоронних функцій [1].
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Отже, державне управління національною безпекою – специфічний вид та 
невід’ємна складова державного управління, що охоплює соціальну, економічну,
гуманітарну та політичну сфери життєдіяльності суспільства та держави.
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Загальні засади ліцензування певних видів господарської діяльності 

в Україні закріплюються Цивільним кодексом (ЦКУ), Господарським кодексом 
(ГКУ) та Законом України «Про ліцензування видів діяльності» [1]. Ч. 3 ст. 91 
ЦКУ встановлює правило про те, що юридична особа може здійснювати окремі 
види діяльності, перелік яких встановлено законом, після одержання нею 
спеціального дозволу (ліцензії). Згідно зі ст. 12 ГКУ ліцензування певних видів 
господарської діяльності є одним з основних засобів регулюючого впливу 
держави на діяльність суб’єктів господарювання. Стаття 14 ГКУ, розкриваючи 
наведене вище положення, уточнює, що ліцензування певних видів господарської
діяльності (поряд з деякими іншими правовими інститутами, до яких віднесено 
й патентування підприємницької діяльності) є засобом державного регулювання
у сфері господарювання, який спрямований на забезпечення єдиної державної 
політики у цій сфері та захист економічних та соціальних інтересів держави, 
суспільства та окремих споживачів. Таким чином, базові нормативні акти, що 
регулюють порядок здійснення господарської (підприємницької) діяльності, 
передбачають необхідність отримання спеціальних дозволів для заняття 
певними (передбаченими законодавством) видами діяльності.

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на за 
безпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист 
економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих спо-
живачів [1].

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
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П. 23 ч. 1 ст. 7 вищезазначеного Закону України ліцензуванню підлягає
діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних 
засобів негласного отримання інформації [1]. Здійснення ліцензування 
у зазначеній сфері виконує Служба безпеки України (далі – СБУ). СБУ – це 
державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує 
державну безпеку України згідно Закону України «Про Службу безпеки 
України» [2].

Відповідно до п. 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності,
пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів 
негласного отримання інформації, спеціальні технічні засоби для зняття 
інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання 
інформації – це технічні, апаратно-програмні, програмні та інші засоби, які 
відповідають критеріям належності технічних засобів негласного отримання 
інформації, що мають технічну забезпеченість для негласного отримання 
(прийому, обробки, реєстрації та/або передачі) інформації, призначені для 
використання у скритний спосіб, характерний для оперативно-розшукової, 
контррозвідувальної або розвідувальної діяльності [3].

Критерії належності та перелік технічних засобів негласного отримання 
інформації визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Служби 
безпеки України) відповідно до Постанови КМУ від 22 вересня 2016 р. № 669
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших 
технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, 
і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 
(контролю) Службою безпеки.

Відповідно до Переліку органів державного нагляду та контролю, якими 
у віднесених до їх відання сферах затверджено уніфіковані форми актів, що 
складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів 
державного нагляду (контролю) (станом на 16.01.2018), затвердженим Державною
регуляторною службою України СБУ здійснює провадження господарської 
діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних 
засобів негласного отримання інформації згідно Наказу Центрального управління
Служби безпеки України від 29 грудня 2016 р. № 706 «Про затвердження 
уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки 
України».

Висновок щодо належності/неналежності засобів до спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних 
засобів негласного отримання інформації надає СБУ.

Таким чином із вищенаведеного можна зробити висновок, що СБУ 
є органом ліцензування у сфері, що тісно пов’язана із захистом безпеки та 
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інтересів держави. Розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів 
негласного отримання інформації є особливо актуальним видом господарської 
діяльності в умовах проведення Антитерористичної операції на території 
України.
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ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 

АНАЛІЗ
Стрімкий розвиток сфери інформаційно-комп’ютерних технологій 

зумовив значні перетворення в практиці політичних інститутів, зокрема, 
органів влади та управління. Трансформація політичних взаємовідносин 
у суспільстві сприяла демократизації та формуванню нової моделі взаємодії 
влади і суспільства, що ґрунтується на активній участі громадян в політичних 
процесах та прийнятті політичних рішень. Максимальна інформатизація 
дозволяє значно розширити простір політичної комунікації держави і громадян 
і посилити участь, ініціативність та залучення громадян на національному, 
регіональному та місцевому рівнях публічного життя.

Термін «електронна демократія» (electronic democracy) вперше з’явився 
в США і досить швидко став загальновживаним у багатьох країнах світу. 

Поняття «електронна демократія» розглядають у двох смислах. Говорячи 
про Е-демократію у вузькому розумінні, мають на увазі застосування інфор-
маційно-комп’ютерних технологій для забезпечення (електронного супроводу) 
прав громадян. У цьому разі змінюється лише технологічний бік подання заяв, 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/669-2016-п
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звернень, запитів органам влади від імені громадян. Тобто, використовуючи 
своє законне право на отримання певної довідки, громадянин може звернутися 
до інстанції письмово, а може, наприклад, користуючись електронною поштою. 
Е-демократія у широкому розумінні передбачає залучення громади за допомогою
сучасних інформаційних технологій до вирішення різноманітних суспільно-
політичних завдань. Саме в цьому розрізі ми й розглядатимемо електронну 
демократію. Прикладом може бути інтерактивна участь жителів у засіданні 
місцевої ради. Під час транслювання засідання в Інтернеті кожен зацікавлений 
може висловити своє ставлення до рішень ради, виступів депутатів, і відтак –
вплинути на позицію органу влади [4].

У вітчизняному законодавстві поняття «Е-демократії» як напрямок 
державної політики визначено у Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 
15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного
суспільства в Україні». В Стратегії електронна демократія розглядається як 
форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до 
державотворення та державного управління, а також до місцевого самоуправління
шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій» [12]. 

Правовою основою розвитку електронної демократії в Україні є Концепція
розвитку електронного урядування в Україні (схвалено розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р) [10] та Національна стратегія 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 
роки [9].

Відповідно «Концепції розвитку електронного урядування в Україні» 
електронна демократія – форма організації суспільства, за якої громадяни та 
представники бізнесу залучаються до процесу державного управління та 
державотворення, а також до місцевого самоуправління за допомогою 
інформаційних і комунікаційних технологій [10]. Реалізація Концепції дасть 
змогу: підвищити ефективність роботи органів державної влади й органів 
місцевого самоврядування та досягти якісно нового рівня управління державою,
що базується на принципах результативності, ефективності, прозорості, 
відкритості, доступності, довіри та підзвітності; покращити якість надання 
публічних послуг фізичним та юридичним особам відповідно до європейських 
вимог, а також забезпечити необхідну мобільність й конкурентоспроможність
громадян та суб’єктів господарювання у сучасних економічних умовах; 
мінімізувати корупційні ризики при виконанні владних повноважень; стимулювати
соціально-економічний розвиток в Україні. Реалізація Концепції передбачена 
на період до 2020 року.

Затвердження Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016–2020 рр. зумовлено необхідністю створення 
державою сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, 
різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії 
громадськості з органами державної влади та органами місцевого самовря-
дування [9].

Головним завданням Е-демократії є «електронна підтримка демократії», 
вона є однією зі стратегій підтримки демократичних інститутів, демократичних 
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процесів і поширення демократичних цінностей. Е-демократія доповнює 
традиційні інструменти демократії і є взаємопов’язаною з ними[4].

В Рекомендаціях Ради Європи визначаються наступні напрямки 
електронної демократії: е-парламент, е-законотворення, е-голосування, е-
правосуддя, е-медіація (досудове вирішення спорів), е-навколишнє середовище 
(екологія), е-вибори, е-референдум, е-ініціативи, е-голосування, е-консультації, 
е-петиції, е-політичні компанії, е-опитування [1].

Серед основних переваг електронної демократії можна визначити 
наступні: 

- істотне зниження витрат на здійснення демократичних процедур; 
- зниження витрат на інтерактивні форми взаємодії з громадянами, що 

дозволяє органам державної влади більш повно враховувати думки різних 
соціальних груп при прийнятті рішень; 

- залучення громадян до прийняття рішень на більш ранніх стадіях 
і в більш тісній формі; 

- залучення суспільних груп громадян з обмеженими можливостями, яким 
складно забезпечувати свої громадські права за «традиційними» формами 
демократичної участі;

- зміцнення довіри громадян до держави за рахунок іміджевих функцій 
нових комунікаційних каналів, створення у громадян ілюзії участі в прийнятті 
рішень [4].

Форми е-демократії постійно розвиваються й удосконалюються. 
Отже, основою електронної демократії є підвищення участі громадян 

в політичному управлінні. Електронна демократія активізує громадянську 
активність, вона є тим механізмом політичної комунікації влади і держави, що 
значною мірою відповідає потребам сучасного інформаційного суспільства.
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старший викладач відділу підготовки

прокурорів з представництва інтересів
громадянина або держави в суді,

Національна академія прокуратури України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО 
НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) В СФЕРІ ТЕХНОГЕННОЇ ТА ПОЖЕЖНОЇ 

БЕЗПЕКИ
Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, 
ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та 
в особливий період є основною метою реалізації державної політики у сфері 
техногенної та пожежної безпеки.

Вирішення цих завдань неможливе без належного державного нагляду 
(контролю) у цій сфері, який здійснюється відповідно до Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
(далі – Закон), Кодексу цивільного захисту України та інших законодавчих 
актів.

За змістом ст. 1 Закону [1] державний нагляд (контроль) – це діяльність 
уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх терито-
ріальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в межах 
повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням
вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів 
суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого 
рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища. 

Згідно з приписами ч. 1 ст. 64 Кодексу цивільного захисту України [2] 
організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання 
вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та 
пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб 
уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний 
нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки (натепер – Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій). 

Зазначимо, що відповідно до Положення про Державну службу України 
з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 грудня 2015 року № 1052 [3], Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ.

Вивчення сучасного стану правового регулювання державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності свідчить, що законодавець вживає 
поняття «державний нагляд (контроль)» у нерозривній єдності, підкреслюючи 
спільність цілей і завдань контрольно-наглядової діяльності державних органів. 
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Водночас функції державного нагляду і контролю розмежовуються 
у залежності від форми здійснення зазначеної діяльності (перевірки, постійні 
спостереження), обсягу повноважень суб’єктів проведення контрольно-наглядових
заходів, їх об’єктів та засобів реагування на виявленні порушення законодавства.

Пропонуємо закріпити на законодавчому рівні, що державний нагляд 
(контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки – це діяльність спеціально 
уповноваженого центрального органу виконавчої влади щодо виявлення та 
запобігання порушенням вимог законів та інших нормативно-правових актів із 
питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності 
аварійно-рятувальних служб.

На жаль, доводиться констатувати, що посадові особи ДСНС замість 
належного виконання функціональних обов’язків самі часто вдаються до 
вчинення протиправних дій.

До прикладу, в лютому цього року прокуратурою Одеської області 
повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального 
кодексу України) одному з провідних інспекторів територіального управління 
ДСНС, який не вжив заходів для звернення до суду з позовом щодо повного або 
часткового зупинення роботи дитячого оздоровчого табору «Вікторія», незважаючи
на фіксацію протягом 2016-2017 років системних порушень законодавства 
у сфері пожежної та техногенної безпеки. Діяльність закладу в таких умовах 
призвела до пожежі та загибелі трьох дітей. Досудове розслідування 
у кримінальному провадженні триває [4].

Після трагічних подій у дитячому таборі «Вікторія» Кабінет Міністрів 
України видав розпорядження від 20 вересня 2017 року № 643-р. «Деякі 
питання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 
безпеки» [5] щодо проведення позапланових перевірок стану техногенної 
і пожежної безпеки у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, 
закладах охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням, будинках для людей 
похилого віку та інвалідів, закладах відпочинку та оздоровлення державної та 
комунальної форми власності.

Вкрай важливим є питання щодо застосування заходів реагування 
у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або 
реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг).

Зазначимо, що відповідно до Закону на підставі акта, складеного за 
результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог 
законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для 
повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації 
продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, 
встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі 
необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду 
(контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу 
державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший 
розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення 
заходу (ч. 7ст. 7).
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Законом встановлено, що виробництво (виготовлення) або реалізація 
продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання 
можуть бути призупинені виключно за рішенням суду. Відновлення 
виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання 
послуг суб’єктами господарювання після призупинення можливе з моменту 
отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював 
призупинення, повідомлення суб’єкта господарювання про усунення ним усіх 
встановлених судом порушень (ч. 5ст. 4).

Згідно з ч. 2 ст. 68 Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс) 
у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та 
пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, посадові 
особи ДСНС звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів 
реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, 
окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, 
споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції,
систем та засобів протипожежного захисту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 70 Кодексу підставами для звернення ДСНС до 
адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді 
повного або часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих 
виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, 
транспортних засобів є, зокрема: неготовність до використання за призначенням
аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, 
призначеного для забезпечення безпеки суб’єктів господарювання; проведення 
робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних 
об’єктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений 
законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення або 
проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб’єктам господарювання,
обладнанню та майну, що в них перебувають. 

Таким чином, застосування заходів реагування у вигляді повного або 
часткового зупинення роботи підприємств, об’єктів, окремих виробництв, 
цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних 
засобів здійснюється відповідним органом державного нагляду (контролю) 
виключно за рішенням адміністративного суду за умови, якщо виявлені 
порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей.

Необхідно зазначити, що донедавна адміністративні справи щодо повного 
або часткового зупинення виробництва (виготовлення) чи реалізації продукції, 
виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання розглядалися 
у стислі терміни. Так, Кодекс адміністративного судочинства України у редакції,
яка діяла до 15 грудня 2017 року, визначав, що в таких справах застосовується 
скорочене провадження (п. 5 ч. 1 ст. 183-2). Для звернення до адміністративного
суду суб’єкта владних повноважень у справах щодо застосування у випадках, 
передбачених законом, заходів реагування у сфері державного нагляду 
(контролю), якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим 
рішенням, було встановлено 15-денний строк, який обчислювався з дня 
виявлення суб’єктом владних повноважень підстав для звернення до 
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адміністративного суду (ст. 99). Постанови суду про повне або часткове 
зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, 
експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, 
механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі 
будівельно-монтажних, з випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, 
систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує 
життю та/або здоров’ю людей, виконувалися негайно (п. 10 ч. 1 ст. 256).

Крім того, цим Кодексом було закріплено право особи подати заяву про 
скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), застосованих
судом. Така заява підлягала розгляду та вирішенню суддею протягом п’яти днів 
з дня її отримання, а ухвала про задоволення заяви не підлягала оскарженню та 
набирала законної сили з моменту постановлення. Як наслідок, суб’єкт 
господарювання мав можливість відновити свою роботу у найкоротший термін 
після усунення обставин, які стали підставою для вжиття заходів реагування, 
що відповідає європейським стандартам запобігання надзвичайним ситуаціям 
та профілактики пожеж (ч.ч. 12, 13 ст. 183–2).

Однак, Кодекс адміністративного судочинства України у редакції Закону 
України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України та інших законодавчих актів» [6] не містить аналогічних 
правових норм. Викликає занепокоєння законодавча невизначеність механізму 
скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), застосованих
судом. 

На даний час розгляд адміністративних справ щодо повного або 
часткового зупинення виробництва (виготовлення) чи реалізації продукції, 
виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарюванняздійснюються за 
загальними правилами судочинства. Така ситуація унеможливлює оперативне 
вжиття відповідних заходів реагування на порушення, що створюють загрозу 
життю та/або здоров’ю людей.

Окружним адміністративним судом міста Києва вже напрацьовано 
пропозиції щодо внесення відповідних змін до Кодексу адміністративного 
судочинства України та доведено їх до законодавчого органу [7]. 

Тому дуже сподіваємося, що зазначені проблеми застосування заходів 
реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва 
(виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг) 
будуть вирішені найближчим часом.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЕТИКЕТУ ДЕРЖАНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. 
№ 889-VIII державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена
діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави. Державний 
службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби 
в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті),
одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює 
встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з вико-
нанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується 
принципів державної служби.

Одним із аспектів у професійній діяльності державного службовця 
є службова етика або принцип професіоналізму в контексті вищезазначеного 
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Закону України. Тенденція значення державної служби постійно зростає. 
Кваліфікованому службовцю необхідно володіти комунікативними, організа-
ційними, стратегічними та морально-етичними навичками у сфері своєї 
діяльності. Таким чином, сьогодні тема дослідження шляхів формування 
професійного етикету державних службовців є надзвичайно актуальною. 

Етика державного управління – інституційна етика, яка випливає з місії та 
філософії державного управління і презентує його цінності, етичні принципи, 
норми й механізми їх підтримки. Етика державного управлінця – основана на 
усвідомленні професійного призначення система етичних цінностей, принципів 
і норм, які відображаються у свідомості державних управлінців, орієнтують 
і регулюють їх відносини, діяльність у сфері державного управління [1, с. 11]

Етика від початку є практичною наукою: вона пов’язана з практикою, є її 
частиною, її змістом стає не те, що існує, а те що може й повинно існувати 
завдяки людині, групі людей, суспільству, їх вчинкам, поведінці, відповідальним
та свідомим зусиллям. Крім цього, етика пов’язана з філософськими, смисло-
життєвими питаннями, проблемами пошуку кінцевих сенсів та принципів 
життя людини. Тобто етика є вченням про те, як вчиняти, як поводитися, як 
і для чого жити. [1, с. 9]

Головним завданням державного управлінця є сумлінне та високоякісне 
виконання професійних задач, якими є висока кваліфікація і етична поведінка, 
які мають визначати основну базу професіоналізму державного службовця. 
Формування структур громадянського суспільства перш за все має витоки із 
кадрової політки. 

У процесі побудови соціальної, незалежної, демократичної, правової 
держави зростає значимість діяльності державних службовців. Метою змін 
в державному управлінні є становлення професійних, високоефективних, ста-
більних і авторитетних владних інститутів, діяльність яких базується на чітких 
моральних та професійно-етичних принципах і нормах. Довіра громадян до 
влади, спроможність державних службовців ефективно та етично коректно 
виконувати свої соціальне призначення є визначальними факторами продуктивних
суспільних взаємодій та конструктивного суспільного розвитку.

Наявність цієї проблеми надає стимул для пошуку способів та рішень, 
щодо подолання цього явища. Потрібно враховувати досвід світових країн-
лідерів, що вже йдуть у напрямку боротьби з неякісною роботою в сфері 
державної служби.

Таким чином, етика державного службовця – заснована на усвідомленні 
професійного призначення система професійно-етичних цінностей, принципів 
і норм, які відображаються у свідомості державних службовців, орієнтують 
і регулюють їх відносини, діяльність у сфері державної служби та механізмів 
підтримки професійно-етичної складової державної служби. Основне суспільне 
призначення державної служби – служити народові та кожному його 
громадянину. Навколо місії професії будується вся професійно-етична система 
державної служби: цінності, принципи, норми і стандарти поведінки, вимоги до 
моральних якостей державних службовців. На державній службі фіксують 
стандарти поведінки у взаємодіях та спілкуванні з громадянами, представниками
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релігійних і громадських об’єднань, ЗМІ; ставлення до професійних обов’язків; 
внутрішньо-службової поведінки; участі в об’єднаннях та політичної або іншої 
неупередженості; ділових відносин з представниками інших гілок влади, 
іноземними делегаціями; управління конфліктом інтересів; антикорупційного 
поводження; поводження з конфіденційною, службовою інформацією; прав 
співробітників; службових викриттів тощо. Відносини державних службовців і 
громадян ґрунтуються на принципах гуманізму та пріоритету прав і свобод 
людини і громадянина. Забезпечення довірливого ставлення громадян до 
органів державної влади є одним із першочергових завдань, вирішення якого 
допомагатиме створенню ефективної системи державного управління та 
налагодженню гармонійних взаємин між громадянами та державними 
службовцями. Конфлікт інтересів є однією із найбільш гострих проблем 
публічного адміністрування, невирішеність якої затрудняє результативну 
діяльність, підриває авторитет влади в очах громадян, унеможливлює 
реалізацію місії бюрократії. Для запобігання та урегулювання конфлікту 
інтересів, крім впливу на активізацію моральних регуляторів поведінки, 
необхідно задіяти інституціональні засоби управління цим конфліктом, 
створити сприятливі умови для діяльності державних службовців. 
Перетворення в етиці державної служби можуть проходити через особистісну 
моральнісну саморегуляцію службовців та інституціональні впливи. Система 
інституційних засобів підтримки етики державного службовця (етична 
інфраструктура) включає політичну волю, законодавство, кодекси поведінки, 
певні умови підтримки державної служби, координуючі органи, механізми 
звітності та нагляду, механізми професійної соціалізації, дієве громадянське 
суспільство. Практика державної служби свідчить про необхідність постійного 
поєднання й взаємозв’язку між інституціональними та моральними засобами 
впровадження гідного управління.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДІЛОВОДСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Ускладнення управлінських процесів, яке є ознакою сьогодення, впливає 
на сферу діловодства. Для реалізації управлінської стратегії на всіх ієрархічних 
рівнях розробляється політика управління документами, оскільки діловодство 
є галуззю адміністративного управління зі створення, зберігання, користування 
документами протягом їх стадії оперативного функціонування. На всіх етапах 
розвитку діловодства зміни в його унормуванні синхронізувалися зі змінами у 
сфері управління. Нормативна база діловодства усвідомлювалася як важливий 
інструмент ефективного управління. В об’єктну сферу управлінської стратегії 
всіх рівнів потрапляли питання діловодства, а саме, створення «якісних» 
документів, забезпечення повноти, систематизації, збереженості службової 
документації, яка є доказом законності управлінських рішень, які приймаються. 

Вся управлінська діяльність тісно пов’язана з документами. Для прийняття
управлінського рішення необхідна інформація з питання, що розглядається. 
Носієм цієї інформації є документ управлінський/службовий. Управлінський 
(офіційний) документ – це документ створений організацією або посадовою 
особою і оформлений в установленому порядку. Найважливіша місія документа 
в управлінні – участь в оперативному управлінні (бере участь в управлінському 
процесі). Швидкість отримання управлінської інформації залежить від 
організації систем документації, раціональної організації документообігу, тобто 
ефективної моделі діловодства. Система документування управлінських дій 
передбачає наявність норм і вимог до складання і оформлення документів, 
порядку роботи з ними. Створені у процесі управління документи мають 
потребу в обробці і організації, для того щоб стати упорядкованим 
інформаційним масивом, інформаційною базою прийняття управлінських 
рішень. Задокументована управлінська інформація виступає в якості об’єкту 
управління і, опосередковано через людину, суб’єкту управління. 

Збільшення кількості установ, організацій, розширенням кола питань, які 
вони вирішують, обумовили зростанням обсягів документування та документ-
тообігу. Останнє, насамперед, актуалізує необхідність перегляду підходів до 
проведення експертизи цінності документів на стадії діловодства. Нормативна 
база експертизи цінності документів є потужним сегментом в унормуванні 
діловодства Відчутною стала проблема оновлення чинних відомчих (галузевих) 
переліків, у яких призначення − конкретизація складу і строків зберігання 
документів в певній системі організацій, пов’язаних єдиним управлінням. 
Строки зберігання документів, встановлені відомчими (галузевими) переліками, 
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є обов’язковими для всіх установ, що входять в систему відповідного 
міністерства, державної служби, іншого центрального органу виконавчої влади. 
Відомчі переліки є інструментом експертизи цінності для встановлення строків 
зберігання документів і визначення складу установ, що передають документи 
на постійне зберігання до державних архівів.

Розвиток сучасних технологій швидка зміна технічних, технологічних 
процесів, програмного забезпечення впливає на техніко-технологічні засади 
документування та організації роботи з документами в діловодстві. Діловодство 
тривалий час було спрямовано тільки на традиційну документацію. Удосконалення
прийомів роботи з «машиночитаними» документами проводилось незалежно 
від нього й мало на меті тільки підвищення ефективності електронної обробки 
даних. Перехід на нові методи документування, впровадження електронних 
документів та систем електронної взаємодії актуалізують питання унормування 
роботи з документами на електронних носіях як на стадії діловодства, так і на 
стадії архівного зберігання. Інтенсивна інформатизація суспільства, розвиток 
мережі Інтернет, поява нових носіїв інформації створили передумови для якісно 
нового характеру продукування та поширення електронних документів, 
викликали необхідність розроблення нових нормативів у сфері діловодства. 
З урахуванням появи нових технологій були прийняті законодавчі акти, що 
регулюють різні аспекти роботи з електронними документами (Закони України 
«Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний 
цифровий підпис»). Наявність законів актуалізувала питання розробки підзаконних
нормативних актів [Типовий порядок здійснення електронного документообігу 
в органах виконавчої влади (Постанова Кабінету Міністрів України від 
28.10.2004); Порядок роботи з електронними документами через систему 
електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного 
цифрового підпису (Наказ Міністерства юстиції України від 01.11.2012; 
Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки 
для передавання на архівне зберігання (Наказ Міністерства юстиції України від 
11.11.2014), підготовлені проектиПорядку передавання електронних документів 
на архівне зберігання (ЦДЕА) та Типової інструкції з документування 
управлінської інформації в електронній формі, організації роботи з електро-
нними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (Державне
агенство з питань електронного урядування України)].

Впровадження електронного документообігу актуалізувало розроблення 
нової редакції Державного класифікатора управлінської документації. Перегляд 
зумовлений потребами кодування сучасних уніфікованих форм документів 
(видів номіналів управлінських документів) для електронного документообігу.

Нова редакція 2016 р. Державного класифікатора управлінської документації
з оновленою структурою і змістом передана на затвердження Мінекономрозвитку
і торгівлі, яке є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері стандартизації.

Нормативна база сучасного діловодства повинна враховувати наявність 
гібридних документаційних систем, що включають службові документи як 
традиційні, так і електронні, а відтак, регулювати процеси організації роботи 
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з документами на різних носіях, їх систематизацію, організацію доступу та 
використання документованої інформації.

Ще один важливий фактор, що актуалізує перегляд нормативної бази 
діловодства − сучасні процеси інтеграції, глобалізації, які вимагають єдиних 
підходів до документування, організації обігу, зберігання і забезпечення 
збереженості документів на оперативній стадії, пошуків оптимальної моделі 
діловодства. Інтеграція України в єдиний простір керування документацією, 
вплинула на процеси організування роботи з управлінською документацією 
(новітні способи систематизації, зберігання, пошуку документації та документ-
тованої інформації). Каталізаторами перегляду нормативної бази діловодства, 
впровадження національних стандартів у сфері діловодства (керування 
документаційними процесами) їх гармонізація з міжнародними стандартами, 
стало прийняття міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) серії 
стандартів, що унормовують дану сферу: ISO 15489-2001 Інформація та 
документація. Керування документацією. ISO 15489−1: 2016 Інформація та 
документація Керування документацією. Концепції і принципи − нова редакція 
першої частини стандарту ISO 15489-2001; ISO 30300 «Інформація та 
документація. Система керування документами», ISO 30301:2011 «Інформація 
та документація. Системи керування документами/менеджменту документів. 
Вимоги».

Характеризуючи чинну регуляторну базу діловодства, слід зазначити, що 
нормативно-правові акти стосуються унормування не лише ієрархічних рівнів 
(на що вказано вище), а й різних сфер, у тому числі й експертизу цінності 
документів, обов’язки та повноваження у сфері діловодства.
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 
ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

Сьогодні в Україні експертиза цінності є єдиним механізмом, через який 
здійснюється регулювання потоку документів, що надходять на архівне 
зберігання. Експертиза цінності документів має певні напрямки розвитку. Перш 
за все варто згадати про такий напрям дослідження, як принципи та критерії 
відбору документів на архівне зберігання. Питання їх удосконалення слід 
вирішувати за допомогою існуючих видів принципів та критеріїв, а також
впровадження нових, які відповідають сучасності.

Важливим напрямом розвитку експертизи цінності документів є удоско-
налення нормативно-правової бази експертизи цінності. Сьогодні розроблена 
значна частина законодавчо-нормативних актів та Законів, які регулюють 
загальні питання проведення експертизи цінності документів.

Звичайно всі ці закони та нормативи потребують постійного моніторингу 
та модернізації в зв’язку з розвитком суспільства для їх відповідності 
сучасності. Актуальним питання є для всіх переліків документів, як на 
загальнодержавному та і відомчому рівні. Удосконалення переліків дозволить 
скоротити кількість документів з дублетною інформацією. Адже, часто 
зустрічається дублювання інформації саме через виникнення нових видів 
документів.

Згідно термінологічного словника визначають наступні напрями розвитку 
системи переліків: «Подальший розвиток вітчизняної системи переліків може 
бути визначений за такими основними напрямами:

– удосконалення структури побудови та постійне поповнення типового 
переліку новими видами документів (він має відповідати сучасним вимогам 
організації діловодства та сприяти створенню повноцінної документальної бази 
для подальшого розвитку історичної науки, а також забезпечувати інтереси 
держави, суспільства й громадян у збереженні ретроспективної інформації); 

– розроблення відомчих (галузевих) переліків зі строками зберігання, що 
охоплюють документацію певної галузі чи сфери діяльності;

– розроблення переліків спеціальних систем документації;
– розроблення переліків документів зі строками зберігання для однотипних

установ» [1, с. 18].
Недостатньо вивченим та унормованим залишається питання роботи 

з електронними документами. В епоху інформатизації суспільства це питання 
постає особливо гостро. Сьогодні роботу з електронними документами регулює 
«Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до
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передавання на архівне зберігання», але цей нормативний акт визначає лише 
загальні засади роботи з електронними документами. Отже, сьогодні постає 
питання розробки нормативного акту, який регулював би питання проведення 
експертизи цінності документів електронних документів.

Відбір електронних документів на архівне зберігання здійснюється 
в результаті експертизи цінності електронних документів, яка проводиться 
експертною комісією організації.

На першому етапі експертизи електронних документів уповноважені 
особи визначають перелік систем, тем і проектів, документи яких можуть мати 
цінність відповідно до загальних вимог експертизи. В рамках переліку проводиться
відбір електронних документів на постійне та тимчасове зберігання; перелік 
затверджується експертною комісією організації [2].

Електронні документи, потребують не лише унормування прийняття 
нормативно-правових актів, а й вивчення принципів та критеріїв за якими 
проводять їх експертизу цінності [3].

Ще одним перспективним напрямом в розвитку експертизи цінності 
документів є вивчення та робота з кіно-, фото-, фотодокументами. До їх числа 
належать, перш за все, дослідження питання інтерпретації системи загальних 
критеріїв щодо аудіовізуальних документів, вивчення додаткових специфічних 
критеріїв оцінки кіно-, відео-, фото-, фонодокументів. Розвиток цифрових 
технологій вимагатиме спеціальних досліджень та окремих розробок стосовно 
відбору на постійне зберігання АВД у цифровому форматі, а саме: визначення 
понять (оригінал, копія), розміру та формату файлу, його роздільної здатності 
тощо [4].

Також, необхідне втручання держави в питанні посиленого державного 
контролю за відповідальність при ненаданні документів на експертизу цінності 
документів. Це може відбуватися з різноманітних причин але завданням 
держави має стати налагодження механізму витребування всіх необхідних 
документів для проведення експертизи та передачі в архів відібраних 
документів.

Всі зміни, як на теоретичному так і практичному рівні неможливі без 
підготовки кваліфікованих кадрів, які б мали глибокі знання з теорії експертизи 
цінності документів та практичні навички роботи з документами на будь-яких 
носіях. Це можливо лише за допомогою впровадження відповідних навчальних 
курсів, семінарів, проведення круглих столів та конференцій, де науковці 
різного рівня будуть розглядати існуючі проблеми та знаходити їх оптимальне 
рішення.

Для вирішення цього питання необхідна участь держави, адже якісне 
формування Національного архівного фонду неможливе без відбору на збері-
гання документів, що може виконати лише висококваліфікований працівник.

Отже, експертиза цінності документів сьогодні має багато перспективних 
напрямів удосконалення, які пов’язані з переглядом принципів та критеріїв 
експертизи цінності документів, законодавчим унормуванням всіх питань 
експертизи, в тому числі роботу з кіно-, фото-, фонодокументами, електронними
документами, постійним переглядом та удосконаленням переліків документів, 
підготовкою кваліфікованих кадрів для проведення якісної експертизи цінності 
документів.
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