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IMPACT OF SOCIOECONOMIC STATUS, HEALTHCARE 
FACILITIES ON DEMOGRAPHY AND CRIME  

 
This article gives a scratch on the social psychology which is significantly influenced 
by the individual’s particular socioeconomic status. We use two hypotheses in 
explaining the phenomenon. The first one is related to population size and population 
growth rate difference between backward rural and advanced urban counterpart of 
any society and the second one is related to the intensity of crime in society and its 
connection towards the access to public healthcare facilities. However, this is not 
based on any quantitative research rather qualitative observations by authors. 
 
Introduction 
The lifestyle and social position of individual has impacts on his/her psychology as 
well as psychology about life also has long term impacts on someone’s future social 
position. Socioeconomic status of individuals in society is a psychological 
construction which has effects on material performance of individual in society thus 
related to material development of the society. According to American Psychological 
Association “Socioeconomic status is commonly conceptualized as the social standing 
or class of an individual or group. It is often measured as a combination of education, 
income and occupation” (APA, 2006). 
While replicating material development following the western ideology, lifestyle and 
culture, different societies of the world are encountering different sort of problems 
among which the growth of population and rapid increment of social crimes are 
becoming most prevalent especially in the developing societies. South Asia is the 
inhabitant of the largest number of poor population and the structure of modernization 
thus urbanization are pretty dissimilar than that of the rest of the world. Nevertheless 
the occurrence of social crimes were less in this region though it is increasing rapidly 
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with the expansion of urbanization where the life of citizens in urban area are not well 
secured by various government funded social security schemes unlike the western 
developed societies. If the developing countries can introduce health care facilities 
like universal health coverage for all citizens then it can empower citizens by 
improving socioeconomic status. It is suggested that, attention should be paid both in 
policy decisions and in clinical practice to other socioeconomic status related factors 
that may influence patterns of health and disease as well as the intensity of other 
social problems (Adler et. el, 1993). 
With this background, based on our observations both in local and global context we 
establish two hypotheses in this article. These hypotheses may help in introducing 
social security scheme with further importance which may justify the expenditure of 
public money not only in terms of cost-benefit but also maintaining social harmony 
and cohesion.  
 
The Hypotheses 
Our first hypothesis is on Population growth rate difference in urban and rural area. It 
is seen that the birth rate in urban area is lower than the birth rate in rural area in the 
developing countries. This phenomenon can be visualized with the socioeconomic 
status differences. Where there exist low social security payment, income source 
insecurity, high unemployment rate, insufficient and low medical care etc. have rule in 
demographic structure. Demography changes significantly by the level of social 
status. Urban area tends to have low birthrate and rural are tends to have high birth 
rate. People march to urban or city areas to get better social benefit and security either 
provided by state or individual himself/herself, thus to improve their socio-economic 
status. The high income people in city have low birth rate where the medium/low 
income people don’t have the same view of life. The middle/lower income group 
people have tendency to increase family members because of commitments derived 
from strong family bonding as well as risk averseness. This trend is also seen in high 
level income groups but less than (comparison by perception) the medium/low income 
group. Because socioeconomic status is a major indicator of standard of living which 
is not solely depended on individuals earning only. Moreover, this affect significantly 
on the psychology and influence individuals toward progress. So, our first hypothesis 
is Socioeconomic status significantly affects on peoples’ psychology, thus on their 
social behavior. 
“There is now substantial evidence showing that where income differences are 
greater, violence tends to be more common, people are less likely to trust each other, 
and social relations are less cohesive. The growing impression that social cohesion is 
beneficial to health may be less a reflection of its direct effects than of its role as a 
marker for the underlying psychological pain of low social status. Low social status 
affects patterns of violence, disrespect, shame, poor social relations, and depression. 
In its implications for feelings of inferiority and insecurity, it interacts with other 
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powerful health variables such as poor emotional attachment in early childhood and 
patterns of friendship and social support. Causal pathways are likely to center on the 
influence that the quality of social relations has on neuroendocrine pathways.” 
(Wilkinson, R. G.,1999) 
US National Library of science defines Health facilities or Healthcare facilities that 
“Health facilities are places that provide health care. They include hospitals, clinics, 
outpatient care centers, and specialized care centers, such as birthing centers and 
psychiatric care centers” (USNLM, 2015). Those are locations where health care is 
provided. 
Unemployment is also a major problem in developing country which has adversely 
affect the public health structure. Social class, poverty, age and pre-existing morbidity 
has thus an added factor like unemployment which needs to be seriously considered 
when referring to the health care condition of any society. Research found that 
unemployed men and their families have increased mortality experience, particularly 
from suicide and lung cancer. Unemployed men also have a reduction in 
psychological well-being with a greater incidence of para-suicide, depression and 
anxiety. Unemployed men are more likely to use general practitioner and hospital 
services and receive more prescribed medicines (Wilson, S. H., & Walker, G. M. 
1993). 
In high level of social security regime, communities tend to have low crime rate; in 
this doctrine our opinion is that, a standard level of health care facilities influence the 
people to occur less crime or even no crime even in the developing countries. Young 
people when find that their family members are getting quality healthcare in spite of 
their poverty (i.e. extreme financial hardship to cover expenses), they try to arrange 
some kind of employment repeatedly which forced them to involve in crime by seeing 
their family members suffering from acute diseases and are not getting proper health 
care facilities. Thus the unemployed young people search for work opportunities 
where most of them live under extreme poverty. If the state can ensure work 
opportunity then the crime rate will be reduced significantly. At the same time social 
security payment and standard level of health care facilities can also make their life 
better and that way they feel themselves valuable which make them responsible 
towards society. Spreading of education attached with the healthcare facilities can 
avoid mass scale criminal activities in the short run. So our second hypothesis is, 
sufficient level of quality health care facilities will reduce crime rate. 
Research found that there exist a relationship between unemployment and increased 
level of alcohol, tobacco and illicit drags consumptions. According to Wilson & 
Walker (1993)“Smoking and alcohol consumption are often increased after the onset 
of unemployment. Women are less affected by enforced unemployment, but families 
are put at greater risk of physical illness, psychological stress and family breakdown. 
Maintaining financial security, providing proactive health care and retraining for re-
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employment can all reduce the impact of unemployment on health”( Wilson, S. H., & 
Walker, G. M. 1993) 
Morrell, Taylor and Kerr, C.B from the University of Sydney's Department of Public 
Health, review the evidence of an association between unemployment and 
psychological and physical ill-health in young people aged 15-24 years. Aggregate 
data show youth unemployment and youth suicide to be strongly associated .( Morrell, 
S. L., Taylor, R. J., & Kerr, C. B. 1998)  
 
 
The Model 
From the above arguments we can establish a dependency relation between Crime and 
Health care facilities (both in Quality and quantity) by considering all other social 
factors unchanged. 

Crime= ƒ (Sufficient level of Quality Health Care Facilities) 
Here, we propose that the relation is negative and the one-way i.e. Dependent variable 
is not affecting independent variable. We strongly recommend to increase the health 
care facilities; Standard level of sufficient services for all groups of people in a 
uniform basis. That means, urban and city people are getting same health care 
faculties by same amount of money especially from Public health care. There should 
be no quality differences. But we admit it, that quantity of health care facilities are 
more needed in urban due to unplanned urbanization, high level pollution and climate 
change effect. We also admit that, Private health care services differ from Public, by 
this circumstances we express our concern to increase the public health care facilities 
more and more with a very minimal fee. We recommend a uniform Public health care 
facility throughout the whole country, because public health care has the mass people 
access and in developing countries poor people prefer public health care. 

 
                                         Crime Rate 
 
 
 
 
 
 
 
 Health Care (both 
in quantity and quality)  

Fig1: A hypothetical graphical relation between Health care and Crime Rate. 
Note that, zero crime rate is not possible even if we reach at the highest peak of health 
care facilities. Crime depends on further factors like income inequalities, poverty and 
other emotional and psychological disorder. But we have to utilize our available 
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resources to avail the more health care facilities. We therefore suggest allocating more 
budgets on Health sector considering the fact of improving social benefits. 
In a Technical study, Morrison and Andrew (1999) showed how violence impedes 
economic development. “From a macroeconomic point of view, violence reduces 
foreign and domestic investment as well as domestic savings, thus hindering prospects 
for long term growth. From the microeconomic standpoint, one of the effects of 
violence is to dissuade individuals from investing time and money in education; it 
may deter some people from attending night school out of fear of becoming a victim 
of violent crime, or it may even induce some individuals to turn to a life of crime 
instead of completing their education” (Morrison and Andrew, 1999). 
 
Conclusion 
Improving health care facilities can reduce the gap between urban and rural people’s 
socioeconomic status, thus it would be possible that low/middle income people in 
developing countries have a quality standard of living. Research and our observation 
indicate that, maximum crimes are occurred by youth in developing countries. By 
reducing the crime occurred by youth, we can utilize our young labor force efficiently, 
thus can achieve more economic development. Our youth has to be taken care of, so 
forth to ensure a better social life for them which is the duty of the state as well as 
private individuals as well. This is well established that the economic development of 
any country is mostly depended on the labor force of young generation. Furthermore, 
when we consider the context in developing countries this issue becomes the primary 
factor without which development is merely impossible. 
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POLITICAL EUPHEMISMS AS A POWERFUL VEHICLE OF 
CREATING LANGUAGE AMBIGUITY 

 
‘One great use of words is to hide our thoughts’ 

Voltaire 
 

Political language is highly purpose-oriented. Political speech is always 
intended to find the right kind of language and the right choice of verbal means to 
address particular audiences in order to render a positive image of themselves and 
their parties. Politics is one of the fields where the use of euphemisms is increasing at 
an alarming rate due to politicians’ intention to lead or even manipulate a society ‘by 
camouflaging the grim reality with the help of euphemisms’ (Linfoot-Ham, 2005: 
228).   

Political euphemisms are on a large scale strategic and doublespeak in their 
nature. Drawing on Prof. William Lutz ‘the sole purpose of doublespeak is to make 
the unreasonable seem reasonable, the blamed seem blameless, the powerless seem 
powerful’ (Lutz, 1989). Virtually, there are exist clear aims for the excessive 
application of euphemisms by politicians.  

Even though euphemizing is now an accepted and established practice, it has 
acquired a dubious connotation in light of its tendency to deliberately disguise actual 
meanings of words primarily in modern political discourse. Allan and Burridge (1991) 
refer to this phenomenon as to deceptive euphemisms. These types of euphemisms 
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perform two fundamentally different functions in discourse, namely to mitigate face 
threat, that is the interpersonal function, and to project a self-interested version of 
reality – the ideational function which Luchtenberg refers to as veiling and concealing 
respectively (Burkhardt, 2010: 356).  

To add to that, political euphemisms may perform the covering-up function 
as deliberately withholding information. Some politicians and news media make good 
use of the vagueness of euphemisms to cover up some facts or events. Sometimes 
people use euphemisms to make their statements sound more persuasive. Thus, the 
‘cosmetic words’ (Rawson, 1995) have a special communicative function, which is 
called inducing function. This function widely manifests itself in advertisement and 
sales promotion activities.  

In this regard, following Allan and Burridge (2006), face concerns play a 
crucial role in understanding euphemism as a social phenomenon. Indeed, euphemistic 
use in political language responds to the politicians’ need that their self-image be 
appreciated and approved of in the community, that is, to the desire of maintaining 
their positive face. On this basis, the face-saving function may be distinguished. 

Granted that politicians avoid displeasing groups of people, especially those 
who are most vulnerable in society (homeless and disabled people, sexual and ethnic 
minorities, etc.), they tend to avoid lexical labels deemed by many as inconsiderate 
and, obviously, impolite.  Thus, political discourse is saturated with the ‘sugar-
coating’ language represented by ‘strategic’ euphemisms that are extensively 
employed to act upon mind of vast audiences and to show some burning issues and 
problems to the advantage of politicians. Below follow some instances. 

The expression ‘special treatment’ means ‘to torture or kill political 
opponents’. Expressions ‘strategic movement to the rear’ and ‘strategic withdrawal’ 
refer to ‘military failure’. Another semantically marked word is the word ‘people´s’ 
often used to conceal the idea of autocracy (Holder, 2008). The terms ‘people´s 
democracy’, or ‘people´s republic’, ‘people´s party’ are connected with the autocratic 
regime. Holder claims that political vocabulary contains many euphemistic 
expressions denoting war, for instance: ‘armed struggle’, ‘conflict’, ‘confrontation’, 
‘counter-attack’, ‘incident’, ‘intervention’, ‘limited action’, ‘operation’. 

Over the last decades there has been a heated discussion in regard to 
politically correct euphemisms. A current trend to soften things up so much that 
clarity is obscured or even lost all together is greatly chastised today. A lot of ideas 
have been advocated that namely politically correct euphemisms have to be eliminated 
from language for the reason that: “A ‘problem’ isn’t a ‘challenge’, it is a ‘problem’ ” 
(Vogt, 2013). 

Similarly, Ben O’Neill in his essay ‘A Critique of Politically Correct 
Language’ (2011) propounds the statement that euphemistic terminology is stripped 
of all meaning and chastises the tendency to dub meaningful words as insensitive. 
O’Neill declares: ‘At the heart of politically correct language lies dishonesty, not 
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civility. This reality is manifested in the preference for euphemism over literalism, for 
vagueness over specificity, and for propaganda over honesty. The politically correct 
society is not the civilized society, but rather the dishonest society’. 

Of all the aforesaid, it may be inferred that political euphemism can be 
considered as a strategic device of politically correct language, that is ‘conformity to 
current beliefs about correctness in language and behavior with regard to policies on 
sexism, racism, ageism, etc’ (Burridge, 1998: 57). In fact, euphemisms have a 
property of both mollifying some unpleasant realities and promoting outright 
dishonesty. Finally, as political speech is the one that should most clearly elucidate 
facts, some euphemistic expressions must be fading away.  
 Euphemisms performing the disguising function are used to prettify things to 
eschew negative impact, though it is not always used out of good motives producing 
ambiguity. ‘Some profiteers and politicians are likely to use euphemism to make it a 
language of deceit’ (Pan, 2013) expressing themselves in an extremely roundabout 
way. To exemplify this, the following expressions may be pertinent: pre-emptive 
action (aggressive action) active defense (attack), rescue mission (invasion).  

Political euphemism is a powerful linguistic tool that serves to mitigate, 
prettify and even disguise some vexatious phenomena, thus helping politicians to 
equivocate and benefit from it. The understated euphemistic expression is a breeding 
ground for language dubiosity, therefore people have to be more discerning in regard 
to the ‘sugar-coated’ words. 
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LES AVANCEES TECHNOLOGIQUES ET L’ENSEIGNEMENT 
DES LANGUES ETRANGÈRES 

 
TECHNOLOGICAL ADVANCES AND THE TEACHING OF 

FOREIGN LANGUAGES 
 

Résumé. Cet article aborde le problème de l’usage des technologies d’information et 
de communication dans l’enseignement des langues étrangères. Les expériences 
montrent que l’utilisation des nouvelles technologies favorise le travail interactif, le 
travail sur projet, le travail en équipe, nous permettant de transformer le rôle 
d’enseignant. 
 
Abstract. This paper considers the problem of the applying of new information 
technologies in the process of teaching foreign languages. As it may be seen from the 
practical experience, the application of new technological advances significantly 
contributes to the interactivity of students’ work, as well as the work on special 
projects and teamwork, giving us a possibility to transform the role of a teacher. 
 

L’évolution récente des technologies d’information et de communication (l’ère 
du numérique et des réseaux) modifie en profondeur les possibilités d’accès et les 
modes d’enseignement en plus de manière interactive. Comment et quand intégrer ces 
technologies dans les processus d’apprentissage? 

L’utilisation des nouvelles technologies favorise le travail interactif, le travail 
sur projet, le travail en équipe. Le rôle d’enseignant s’en trouve ainsi progressivement 
transformé. Au-delà de la transmission des connaissances, s’est en effet la fonction de 
guide, de médiateur dans la construction des apprentissages de l’étudiant qui se voit 
renforcée. L’intégration des TICE (technologies d’information et de communication 
dans l’éducation) implique une remise en question des méthodes pédagogiques 
traditionnelles de même qu’une nouvelle définition du rôle de professeur: Il quitte le 
status d’expert au profit de celui qui accompagne la démarche de l’étudiant. 
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Mais il faut reconnaître que certains doutes peuvent entraîner une résistance 
face à l’usage des TICE. Apprend-on vraiment mieux avec les TICE? Le prix à payer, 
en termes d’efforts et de temps, se justifie-t-il vraiment? 

En effet, les nouvelles technologies d’information et de communication sont 
devenus partie intégrante de l’éducation. Chaque établissement dispose d’un 
équipement informatique satisfaisant, sale informatique, espace multimédia, locale 
équipé d’un système de vidéoprojection. De plus en plus de logiciels libres et gratuits 
sont accessible en ligne. Les avancées technologiques permettent d’augmenter 
l’intérêt et la motivation à l’égard des TICE: 

1) Les contenus de cours peuvent être mis en ligne et complétés par d’autre 
activités: photos, simulations, synthèse de cours, exercices avec la correction. Le 
contenu d’un site peut être géré par des étudiants. 

2) Par courrier électronique les étudiants peuvent échanger avec des personnes 
spécialisées dans un domaine, ou bien avec des étudiants d’un autre établissement. 

3) L’accès à réseau favorise les apprentissages en ligne, les exerciseurs et la 
pratique des évaluations sommatives (préparation d’un quiz). 

4) L’utilisation du réseau de l’établissement permet le professeur de produire 
du travail collectif. 

5) Les enseignants internautes sont de plus en plus nombreux à utiliser les sites 
Web et les blogs dans le cadre de leur enseignement et à en reconnaître les intérêts 
pédagogiques. Les étudiants possèdent souvent leur blog personnel. 

L’utilisation de ces novelles technologies rend la leçon plus effective, plus 
vive, plus intéressante, plus facile, plus motivée. Dans ce nouvel environnement, des 
étudiants ont la possibilité supplémentaire d’acquérir et de développer des 
compétences fondamentales et des savoirs de façon plus autonome, à leur rythme. 

L’ordinateur conduit les étudiants à une démarche plus active, la diversité des 
supports (texte, image, audiovisuel) stimulant leur créativité. Grâce aux bases de 
données sur Internet, les étudiants peuvent accéder, directement ou de façon 
interactive, à des connaissances et construire autour de projets. Grâce aux réseaux 
internes aux établissements, les étudiants peuvent échanger et travailler en groupes, en 
dépassant les limites habituelles inhérentes à leurs classes et leurs niveaux 
d’enseignement. Le courrier électronique leur permet de dialoguer avec des 
interlocuteurs du monde entier. 

L’accès à ces outils d’enseignement et d’apprentissage a transformé la nature 
de l’enseignement. La maîtrise des TICE est maintenant une nouvelle caractéristique 
du professionnalisme en matière d’enseignement. On demande de plus en plus aux 
enseignants et aux étudiants non seulement de se familiariser avec ces technologies 
mais aussi d’acquérir les compétences nécessaires à leur intégration dans leur 
enseignement. Ces compétences sont indispensables à la poursuite des études 
universitaires et nécessaires à l’entrée dans la vie professionnelle. Elles sont 
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susceptibles d’évoluer en fonction des développements technologiques et doivent 
permettre de se former tout au long de la vie. 
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DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE 
 

The Law of Ukraine “About Tourism” (last edition of 9.04.2014) defines 
tourism as temporary departure of the person from the place of permanent residence 
with health improving, informative, professional and business or other purposes 
without exercising the paid activity in the place of temporary stay. At the International 
meeting on Tourism under the auspices of UN World Tourism Organization in 
Acapulco (Mexico) on August 21-27, 1982 it was emphasized that the right to rest as 
a natural consequence of the right to work is to be recognized as an inalienable human 
right to happiness and the states’ responsibility must not to be limited to simple 
recognition of this right, but must lead to the creation of the appropriate practical 
arrangements for efficient access to the vacation by all right-holders. 

In many countries of the world tourism has long been one of the main 
elements of society’s life, bringing a significant portion of the national income. 
Ukraine's accession to the World Trade Organization has risen the development of 
market relations to a new level, that also had an impact on tourism, which as a socio-
cultural phenomenon in recent years has gradually developed into an independent 
branch of the economy. 

It is a well-known fact that tourism is not only a self-contained industry, on 
the contrary, the development of tourism is impossible without an integrated 
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development of transport, communication, recreational areas, hotel industry, cultural 
and sports facilities, as well as other objects of the tourist industry. Therefore, 
countries, where the world's major centers of tourism were formed, turned tourism 
into the state policy, putting it at the center of the development of commercial 
relations, the main form of employment, the development of national culture. 

All the abovesaid is present in Ukraine, where the role of public impact on 
tourism as an economic sector has significantly increased in recent years. Ukraine has 
a high tourist and recreational potential, unique natural and recreational resources, 
objects of national and world cultural and historical heritage are located on its territory 
and important economic, sports and cultural events take place. But not always the 
tourist potential of the country is fully used. The most effective development of 
tourism potential requires a number of radical measures, among which an important 
place is taken by the state support. 

The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) publishes their 
list of the most visited countries every year. The World Tourism rankings are 
compiled by the UNWTO as part of their World Tourism Barometer publication. 
Ukraine was the 9th most visited county in Europe in 2013. Despite the fact that the 
number of tourists who visited Ukraine in 2014 halved and amounted to 13.2 million 
people compared to 2013 (25.7 mln persons), Ukraine still remains an interesting 
destination for tourists from various areas of tourism, leisure and recreation. That is 
why the question of improving the quality of tourism product and formation of the 
strategy to manage the quality of tourist services in modern conditions becomes 
important. Development of tourism is of great importance for the state as a whole and 
for the regions as well. There is an immense potential for the development of domestic 
and foreign tourism in Ukraine. Development and maximum implementation is one of 
the key objectives of the Tourism Development Strategy in our country for the nearest 
future. At the press-conference presenting the Concept for the Development of 
Tourism and Resorts by 2022 it was said that the aim of Ukrainian Tourism industry is 
to double the number of tourists who come to our country to 50 million people a year 
by 2022. To achieve this goal a government program is to be developed by the 
experts. 

Ukraine has a huge untapped potential for tourism development due to the 
diversity of tourist attractions: the ski resorts in the Carpathians; Black Sea coast, 
medieval towns and castles, ethnic, music and film festivals, and many others, which 
attract 20 million tourists a year. So, in Ukraine the European model of tourist 
specialization of regions is going to be introduced. This concept envisages tourist 
specialization of regions for a more effective use of spa opportunities, natural and 
human potential. This will require regular investments into the development of the 
most attractive to tourists places, as tourism is not only some good place, but 
primarily it is roads, hotels, service, experienced personnel, sufficient information on 
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the Internet and at the travel agencies. Thus an important tool for this can be a public-
private partnership of the state and private investors.  

Examples of such tourist specialization of regions can be: the development of 
Poltava therapeutic resort Mirgorod and green tourism; key task of Odessa and 
Nikolayev is to create infrastructure for the 24-hour rest facilities area; industrial 
regions can develop industrial tourism and invite guests to the cultural and musical 
events; mountainous regions should develop mining and speleological tourism. 

To achieve all these goals Ukrainian legislation is to be brought into line with 
European norms in the sphere of tourism and resorts, so that tourists could be sure that 
the service corresponds to the number of “stars” as well as in any European country. 

Many Ukrainians have rich experience in the tourism sector abroad. 
Conditions for their return to Ukraine should be created. This is especially important 
for Western Ukraine. Tourism Development Strategy envisages increasing of the 
number of jobs in tourism by 2.5 times to 1 million positions by 2022. 

The European principle of accessibility to facilities of tourist and recreational 
infrastructure for people with disabilities is to be introduced in Ukraine as well as the 
system of presenting information on tourism opportunities in Ukraine; improvement 
of the safety of tourists; measures to deregulate tourism; improving statistical 
reporting in the field of tourism based on the methodology of the UNWTO. 

An important part of tourism development in Ukraine is cooperation with 
other countries. For example the development of cruise tourism in the Black Sea, the 
organization of flights, joint tourist routes in the border areas. The concept of 
partnership in tourism was discussed at the International Tourism Forum held in Kiev 
in October 10, 2013. It was attended by the General Secretary of the UNWTO Taleb 
Rafa, the Ministers of Tourism of Turkey, Georgia, Greece, Bulgaria, Armenia, 
Azerbaijan, Albania, Moldova, Romania and Serbia. All these countries are part of the 
Black Sea Economic Cooperation Organization.  

Ukraine is of great interest to the world. According to one of the key global 
travel portals ‘Tripadvisor’ ranking the attractive tourist destinations, in 2012, Kyiv 
took the first place in Europe and the third in the world. According to the publication 
in the journal Lonely Planet - Lviv is ranked the second out of the best places for 
weekend in Europe.  

Cultural events and world-class sports events also contribute to the 
promotion of the image of our country in the world. UNESCO included the wooden 
churches in the Carpathian region and the ancient city of Chersoneses into its list of 
world cultural heritage. Petrikivsky painting was awarded the status of intangible 
heritage of the World. In August 2013 in Kyiv hosted Junior Basketball 
Championship and in 2015 Ukraine will host EuroBasket-2015.  

Achievement of the goals of public administration in the sphere of tourism is 
impossible without training, retraining and employment of highly qualified personnel 
of tourism management. The innovative character of vocational training in the tourism 
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and hotel industry is realized in the framework of fulfillment of the Strategy of 
Sustainable Development “Ukraine-2020”. a document defining directions and 
priorities of development of Ukraine for the period till 2020, designed under the 
initiative of the President of Ukraine Petro Poroshenko, presented by him on 
September 25, 2014, through the development of training in the field of tourism, 
including higher and secondary vocational education, training and retraining. So, in 
front of us there are a lot of time and money-consuming tasks which are to be fulfilled 
in order Ukraine reaches such level of developed tourism that could allow it to be on a 
par with the most popular tourist destinations of the world, which to our mind we 
deserve. 

 
Resources: 
 
1. Strategy of Sustainable Development “Ukraine-2020”, access point: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/стратегия_устойчивого_развития_«Украина-2020» 
2. Assessment of national tourism development strategy – Ukraine, access 
point: http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2013/02/final_ntds-
assessment_ukraine1.pdf 
3. Law of Ukraine about tourism (last edition from 09-04-2014), access point:  
http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=9550 
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ІСТОРИКО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ МІСТА ВІННИЦЯ 
 

Актуальною проблемою сьогодення залишається розвиток регіональної 
економіки. Туризм в цьому контексті є одним із перспективних напрямків 
зовнішньо- і внутрішньоекономічної діяльності як держави так і її регіонів. 
Проте активізація туризму неможлива без використання всіх елементів 
рекреації. 

Процес реструктуризації промисловості Вінниччини, високий рівень 
безробіття та деактивація більшості галузей господарства спонукає до пошуку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f_%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f_
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2013/02/Final_NTDS-Assessment_Ukraine1.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2013/02/Final_NTDS-Assessment_Ukraine1.pdf


23 

 

нових методів і способів для створення робочих місць в регіоні. У зв’язку з цим 
особливої актуальності набуває туристичний бізнес.  

Історико-культурні туристичні ресурси – це сукупність створених у 
процесі історичного розвитку певної території пам’ятників матеріальної і 
духовної культури, які є об’єктами туристського інтересу. До групи історико-
культурних рекреаційних ресурсів належать пам’ятки історії, історичні 
архітектурні пам’ятки, пам’ятки сучасної архітектури, унікальні споруди 
культури, спорту тощо. 

Історико-культурний потенціал, матеріальні та духовні пам’ятки народу 
дуже важливі для формування світогляду народу, для задоволення матеріальних, 
у тому числі туристичних, потреб. У розвинених країнах світу цей туристичний 
ресурс активно використовують для отримання прибутку. Вінниччина за своїм 
рекреаційним потенціалом є одним з найперспективніших туристичних регіонів 
нашої держави. В області функціонує 320 територій та об’єктів природно-
заповідного фонду: 45 заказників (18 – державного значення), 213 пам’яток 
природи (8 – державного значення), 33 заповідні урочища, 29 парків-пам’яток 
садово-паркового мистецтва (11 – державного значення), 1893 історичних, 1724 
археологічних, 574 архітектурних пам’яток. З них 146 – національного значення 
[1]. 

Місто Вінниця як центр регіону має гарні туристичні перспективи на 
майбутнє. Туризм у Вінниці стрімко розвивається. Про це свідчать економічні 
показники та кількість гостей, які мають бажання подивитися на визначні місця 
міста. 

Для розвитку туристичної галузі Вінниці місцевою владою проводиться 
активна робота з впровадження системи туристичної навігації міста, 
встановлення туристичних вказівників, розробки туристичних схем та карт. Для 
популяризації туризму серед вінничан було організовуються соціальні 
екскурсійні програми. 

Серед історико-культурних пам’яток міста найбільшою популярністю 
серед туристів користуються Єзуїтський монастир побудований вздовж вулиці 
Соборної в 1610–1617 роках, як великий архітектурний ансамбль. У нього 
входили костел, колегіум і конквіт (гуртожиток). Увесь ансамбль був 
огороджений цегляними стінами з розташованими по кутах вежами. За ним 
закріпилася назва «Мури», що походить за однією з легенд від того, що в одній 
зі стін був замурований живий чоловік.  

Домініканський монастир, зведений з дерева в 1624 році, входив до 
складу комплексу оборонних укріплень «Мури». У 1760 році монастир був 
перебудований в кам’яний костел. Його фасад виконаний у стилі бароко. На 
стінах зберігся живопис XVIII століття. У 1832 році монастир був переданий 
православній церкві.  
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Костел Пресвятої Діви Марії, побудований в стилі тосканського бароко. 
Храм був закритий в 1931 році, зараз належить католицькій громаді міста. 

Вже перебуваючи у складі Російської імперії у Вінниці було побудовано 
в 1746 році Миколаївську церкву. Дерев’яний храм на масивному кам’яному 
фундаменті є одним з кращих зразків подільської народної дерев’яної 
архітектури. Розташований на території Старого міста біля підніжжя гори, на 
якій стояв старовинний Вінницький замок. 

Ще однією видатною пам’яткою міста є синагога Лівшиця, побудована 
в 1897 році. У той час єврейська торгово-реміснича громада була практично 
найсильнішою у фінансовому плані. Нею спонсорувалося будівництво багатьох 
будівель в місті, в тому числі і синагог [2]. 

Справжньою туристичною меккою міста є музей-садиба Пирогова, 
придбана відомим вченим і хірургом у 1859 році у спадкоємців доктора 
медицини Григолевського. Прожив в ній Микола Іванович Пирогов майже 20 
років до самої смерті в 1881 році. В ансамбль входять сама садиба, музей-
аптека, парк та церква-усипальниця, де і похований відомий хірург. У парку 
збереглися дерева, посаджені самим Пироговим [3]. 

Неподалік Південного Бугу, на його лівому березі, стоїть скромний 
одноповерховий будинок, побудований в першій половині ХIХ століття. Він не 
належить до пам’яток архітектури, бо нагадує собою звичайну селянську хату. 
Саме в цьому будинку 17 вересня 1864 року народився великий український 
письменник Михайло Коцюбинський. Тут вiн прожив з перервами тридцять три 
роки, написав чимало творів, що увійшли до золотої скарбниці української 
літератури. Тепер у цьому будинку – літературно-меморіальний музей, 
заснований в 1927 році. 

Водонапірна вежа, іноді іменована пожежною, побудована в 1911 році 
за проектом архітектора Г. Артинова – є візитною карткою міста. Спочатку 
використовувалася за прямим призначенням для забезпечення водопостачанням 
міста. На вежі досі стоїть годинник-куранти, і справно показує час. Стіни її були 
спочатку облицьовані, теперішній вигляд вежі датується 80-ми роками ХІХ 
століття. 

По праву ще однією візитівкою сучасної Вінниці є Фонтан ROSHEN 
побудований в руслі річки Південний Буг біля острова Кемпа (Фестивальний) і 
відкритий в 2011 році. Це найбільший в Україні і Європі плавучий фонтан. За 
оцінками експертів входить до десятки кращих і найбільш видовищних 
фонтанів світу. Плавучий фонтан ROSHEN занесений до туристичних 
путівників по Україні. 

Це звичайно не повний перелік історико-культурної спадщини міста 
Вінниці. На прикладі міста ми бачимо унікальне поєднання національних 
культур, а саме української, російської, польської та єврейської. 
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Вінниця є гостинною та цікавою для туристів, однак необхідно 
забезпечити включення усіх міських готелів до міжнародної системи пошуку, 
аби гості мали можливість бронювати місця через систему Інтернет. 
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ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАХІДНО-

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА 
ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
Актуальність теми полягає у тому, що у сучасному світі проблема 

правового регулювання архітектурної діяльності набуває все більшої 
популярності. Автор ставить за завдання дослідити подібні процеси на західно-
українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., у період, коли 
уряди та громадськість більшості європейських держав прийшли до 
усвідомлення необхідності кодифікації системи архітектурно-будівельної 
правосвідомості. 

Розвиток економічних та суспільних явищ за останні десятиліття 
швидко змінюють наше життєве середовище, тому сьогодні особливо постають 
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питання подальшого розвитку та пристосування до нових умов сформованих 
міст та охорони архітектурної спадщини минулого. 

Дослідження попереднього архітектурно-просторового розвитку міст з 
точки зору залежності від суспільних, виробничо-економічних, правових, 
будівельно-технічних змін, врахування прогресивних концепцій просторового 
формування міських поселень можуть виявити архітектурні комплекси, які 
можуть дати відповідь на ряд правових архітектурних проблем.  

У всі часи в будь-яких країнах міста вважались головними осередками 
суспільного прогресу. Ступінь їх розвитку, «вмонтованості» в складні ієрархічні 
зв’язки із державою, сільською периферією, міжрегіональні і міждержавні 
відносини визначався особливостями історичної епохи. В свою чергу міста самі 
впливали на вимір соціально-економічних, політичних і культурних процесів. У 
перехідну, переломну добу роль міст стрімко зростала. В Україні саме такою 
добою була друга половина ХІХ – початок ХХ ст., коли потреби глибокої 
всебічної модернізації, урбанізації, індустріалізації кинули виклик традиційному 
аграрному суспільству. 

В цей час поруч і паралельно із великими містами економічно, 
культурно, фінансово зростали й інші центри. Саме від того, наскільки 
розгалуженою і досконалою буде мережа міст, а самі міста – сучасними, 
залежало поширення модернізації вшир.  

Одним із найважливіших містобудівних інструментаріїв відбудови, 
розбудови і планування міст західної України XVII – поч. XІX ст. були спершу 
будівельні і будівельно-поліцейські приписи. На розвиток урбаністичного 
середовища ряду столичних міст, їх перебудову і благоустрій («прикрашання») / 
«Umgestaltung» und «Verschönerung» у XVII – XIX ст. мали вплив урядові 
патенти щодо формування великих площ (поч. XVII ст.) і перші обмеження 
висоти забудови (XVIII ст.) [2, с. 108].  

Велика кількість проблем, що з’явилися в містах XVIII – XIX ст., в 
першу чергу, пов’язаних з індустріалізацією, швидким ростом населення й 
відсутністю гігієни в них, вимагали законодавчого регулювання забудови й 
формування містобудівного середовища.  

Щоб проілюструвати розвиток державно-законодавчої бази з 
врахуванням містобудівного планування, будівельні статути й відповідні 
новелли (зміни до законодавства) австрійських коронних земель для періоду з 
1820 по 1850 р. – поділені на крайові і міські будівельні статути – було 
викладено у хронологічному порядку [5, с. 119].  

За період з 1820 по 1850 р. в загальному для 41 королівства, герцогства, 
графства, землі та міста було видано відповідні власні будівельні статути. Ці 
будівельні статути поділялися на 18 крайових і 23 міські будівельні статути.  

Для кращої оцінки змісту окремих будівельних статутів були зіставлені 
найбільш  важливі визначення містобудівних планів [1, с. 215].  
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В існуючій літературі побутує припущення, що з виданням  «Урядового 
циркуляру від 13 грудня 1829 р. для Відня і передмість» / «Regierungscirculare 
vom 13. Dezember 1829 für Wien und seine Vorstädte» було узаконено перший 
будівельний статут на коронних землях монархії. Цьому заперечує той факт, що 
вже дев’ять років до того «цісарсько-королівський верхньоавстрійський 
крайовий уряд» видав будівельний статут для Лінца і Зальцбурґа. Саме тут 
вперше було згадано поняття «будівельний статут» / «Bauordnung» на 
австрійських коронних землях, внаслідок чого започатковано розвиток 
будівництва у містах та сільських громадах на нових засадах [4, с. 76]. До цього 
моменту видавалася велика кількість різного типу окремих приписів, що також 
частково містили будівельно-правові аспекти, однак ці законодавчі заходи за 
своїм характером були  пожежно-поліцейськими розпорядженнями влади. У 
більшості випадків місцеві поліцейські розпорядження зазначеного змісту мали 
передусім запобігати катастрофам від пожеж, що неодноразово повторювалися 
впродовж століть.  

Ці приписи містили, в силу обставин, з точки зору запобігання пожеж 
елементи, передбачені майбутніми будівельними статутами, оскільки поєднали 
окремі правові сфери пожежної поліції і будівництва. Вагомою правовою 
передумовою для розробки заходів покращення забудови в містах Австрійської 
імперії був «Пожежний статут для крайових міст і містечок» / «Feuerordnung für 
Landstädte und Märkte», виданий Йосифом ІІ 7.09.1782 р. для ерцгерцогства 
Австрія нижче Енсу (сьогоднішня Нижня Австрія), окремі елементи з якого у 
майбутньому лягли в основу численних будівельних статутів [1, с. 216]. Цей 
«Протипожежний статут» містив будівельно-поліцейські приписи, 
призначенням яких було запобігання пожежі в містах і містечках. Знаменним 
було в цьому «Протипожежному статуті» визначення, що як і спорудження, так 
і «капітальний ремонт» / «Hauptreparazion» (§11) будівель ставали залежними 
від дозволу на будівництво. Цим будівельно-правовим змістом він істотно 
відрізнявся від «Припису на найвищий наказ від 31.12.1817 р. із запобігання 
небезпеки від вогню і гасіння пожеж, що спалахнули» [4, с. 79]. 

Крайові будівельні статути регламентували забудову (розбудову або 
відбудову у разі пожежі і стихійного лиха) по містах, містечках і сільських 
громадах у кожному з коронних країв. І лише Галичина і Буковина становили 
виняток, адже для цих провінцій крайові будівельні статути були видані для 
окремих категорій поселень. Для Галичини: 1) для 29 міст, 2) для більших 
місцевостей, 3) для сільських громад і містечок (малих міст); для Буковини: для 
міст, для сільських громад і містечок (торгових місцевостей) [5, с. 120].  

У зв’язку з освоєнням ландшафту пожвавилося закладення курортів. 
Оскільки закладення нових курортів або відповідна реорганізація 
(перетворення) існуючих місцевостей вимагала не лише особливих умов для 
відпочинку й оздоровлення, але й нових комунікацій, в окремих провінціях для 
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цих «містобудівних завдань» передбачалися спеціальні постанови будівельних 
статутів. Зокрема на теренах Галичини приписами «Будівельного статуту для 
сільських громад і містечок» (§14) були зазначені заходи, пов’язані з 
плануванням курортів, розробкою регуляційних планів і будівництвом у цих 
місцевостях [3, с. 136].  

Таким чином ми бачимо, що становлення правової архітектурної бази 
на західноукраїнських землях відбувалось у загально європейському контексті, 
що в подальшому і обумовило архітектурно-правову базу на цій території. 
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Механізм будь-якого явища у загальному філософському сенсі може бути 
представлений як процес, як система, як засіб (інструмент) для вирішення 
певних завдань. Разом з тим, це сукупність державних інститутів та структур 
громадянського суспільства, а також практичних заходів, важелів, стимулів, 
способів дій з визначення та організації (залучення) необхідних і достатніх 
матеріальних, духовних, людських ресурсів, інтеграції різних сфер суспільства з 
метою досягнення певних завдань забезпечення національної безпеки України. 
У найзагальнішому вигляді алгоритм механізму забезпечення національної 
безпеки виглядає так: суб’єкти системи національної безпеки, дії яких 
визначаються національними інтересами, встановлюють цілі цього механізму, 
необхідні шляхи, сили, засоби, форми і способи діяльності функціональних 
суб’єктів, організовують їх взаємодію, контроль, корекцію [1].  
З огляду на таку позицію дієвий комплексний механізм забезпечення 
продовольчої безпеки доцільно побудувати з позицій системного підходу як 
фундаментального у теорії державного управління [2]. 
Комплексний механізм забезпечення національної безпеки мусить бути 
побудований як відносно самостійна система, тобто необхідно визначити його 
структуру, встановити взаємозв’язок між елементами, проаналізувати їх функції 
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та спроможність діяти цілеспрямовано зі своїми особливостями. Це дозволяє 
розробити його як результативний спосіб пізнання реальної дійсності і науково 
обґрунтованого впливу на процеси, які відбуваються в державі, що відповідає 
вимогам системного підходу. 
На основі теоретико-методологічних засад визначення та функціонування 
механізмів державного управління, логіки формування взаємозв’язку ключових 
дефініцій державної політики продовольчої безпеки, визначимо основні 
складові комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки. Він має 
декілька основних складових, що представляють собою окремі механізми, 
об’єднані в систему правових, інституційних, організаційних, фінансових, 
соціальних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних засобів, які 
повинні використовуватись у комплексі, що й забезпечить досягнення цілей 
державної політики продовольчої безпеки, сприятиме підвищенню її 
ефективності. 
Правова складова (правовий механізм) формується, виходячи з того, що на 
створення та розвиток нормативно-правової бази державної політики 
продовольчої безпеки, безумовно, здійснюють вплив різноманітні чинники, 
серед яких такі: особливості вихідного правового поля; особливості стану 
соціально-економічних умов країни в цілому; розширення міжнародної 
співпраці у сфері забезпечення продовольчої безпеки України тощо.  
Правові засади у сфері державної політики продовольчої безпеки встановлюють 
такі норми і правила: суб’єктів державної політики продовольчої безпеки, їх 
статус, функції і компетенцію (предмет управлінського впливу, права та 
обов’язки, форми і методи діяльності), структуру і характер взаємовідносин; 
порядок формулювання мети, цілей та завдань державної політики продовольчої 
безпеки; принципи побудови та функціонування державно-управлінських 
інститутів; форми, умови, порядок виникнення, зміни та припинення відносин 
між суб’єктами та об’єктами державної політики  продовольчої безпеки; 
сукупність правових інструментів для гарантування реалізації суб’єктами 
державної політики продовольчої безпеки національних інтересів; правові 
засоби, які визначають юридичні технології: заборони, терміни, процедури та 
ін.; методи адміністрування та засоби впливу, заходи відповідальності та заходи 
заохочення тощо. 
Правові норми не лише визначають цілі та завдання органів державного 
управління, їх компетенцію, принципи побудови та функціонування, а й 
регламентують відносини в межах організаційної структури як самої системи, 
так і її окремих елементів; визначають організаційно-правові форми та методи 
діяльності органів державного управління.  
Інституційний механізм охоплює діяльність інституціональних елементів, які 
представляють суб’єктів державної політики продовольчої безпеки відмінного 
статусу з різним призначенням та роллю у процесах її реалізації. 
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Організаційний компонент комплексного механізму забезпечення продовольчої 
безпеки покликаний забезпечити функціонування інституцій (суб’єктів) 
державної політики продовольчої безпеки, тобто являє собою сукупність правил 
і процедур щодо: організації виконання органами виконавчої влади стратегічних 
документів з питань забезпечення продовольчої безпеки; організації 
ідентифікації (оцінки), моніторингу та прогнозування загроз продовольчій 
безпеці; організації програмно-цільового планування, розподілу та 
використання ресурсів системи забезпечення продовольчої безпеки; організації 
виконання функціональних завдань та координації дій між державними 
інститутами, що забезпечують безпеку на рівні заходів та адміністративно-
правових режимів; організації виконання функціональних завдань системи 
забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні; організації 
виконання функціональних завдань системою державних (недержавних) 
наукових центрів та вищих навчальних закладів, що входять до системи АПК та 
здійснюють підготовку фахівців для галузі; координації дій між державою та 
неформальними об’єднаннями громадян, окресленими раніше; організації 
консультування і громадського обговорення проектів документів щодо 
реалізації державної політики продовольчої безпеки, моніторингу їх виконання, 
надання і збирання відповідної інформації, здійснення контролю згідно 
існуючих критеріїв; організації інформаційного супроводження державної 
політики продовольчої безпеки; організації контролю результатів реалізації 
державної політики продовольчої безпеки. 
Фінансова складова комплексного механізму забезпечення продовольчої 
безпеки має на меті створення умов для залучення грошових ресурсів для 
функціонування системи забезпечення продовольчої безпеки шляхом 
формування системи багатоканального фінансування.  
Соціальна складова комплексного механізму забезпечення продовольчої 
безпеки має на меті підвищення відсотка зайнятості населення в аграрному 
секторі економіки з відповідною продуктивністю праці, її оплатою, з 
передбаченням повного забезпечення інфраструктурними факторами 
функціонування сільських районів.  
При цьому реалізація вищеназваних та інших заходів має відбуватись шляхом 
розробки та виконання конкретних програм за видами та напрямами державної 
політики продовольчої безпеки на перспективу. 
Науково-методична складова комплексного механізму забезпечення 
продовольчої безпеки полягає у тісній взаємодії органів державної влади, 
відповідальних за забезпечення продовольчої безпеки та науково-дослідних 
інститутів і установ, в питаннях напрацювання методологічної бази 
впровадження новітніх технологій виробництва, їх апробації та адаптації до 
природно-кліматичних особливостей України; проведенні наукової роботи по 
найбільш проблемним питанням галузі та закріпленню шляхів їх вирішення на 
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законодавчому рівні. 
Запропонована структурна схема комплексного механізму забезпечення 
продовольчої безпеки дозволить у подальшому здійснити його змістовне 
наповнення з визначенням суб’єктів і об’єктів, функціонально-організаційної 
структури, нормативно-правового і ресурсного забезпечення, інструментів 
державного реагування на загрози продовольчій безпеці, а також уникнути 
суперечностей та дублювання, які сьогодні мають місце у даній сфері, 
забезпечити реалізацію системного підходу до здійснення державної політики 
продовольчої безпеки. 
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Сьогодні відбувається процес вироблення нових орієнтирів та 
концептуальних підходів до основних напрямів розвитку туризму в світі. 
Невід’ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна 
туристична галузь. Туризм в Україні став сферою реалізації ринкових 
механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом 
загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також 
ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого 
народу і країни. Держава сприяє «історичному ренесансу» – розвитку туризму, 
раціональному використанню та збереженню туристичних ресурсів. 
Невід’ємною частиною практичного здійснення національного і культурного 
відродження України є краєзнавчо-екскурсійна справа, головна мета якої – 
глибоке пізнання історії, багатовікових традицій українського народу. 

Одним з головних завдань і найважливіших напрямів державної 
політики у туристичній галузі є підвищення ефективності інформаційно-
комунікаційної інфраструктури, створення позитивного образу України як 
туристичної держави та активізація просування національного туристичного 
продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичних 
послуг. 

У вітчизняній історіографії проблема ролі й місця краєзнавчо-
екскурсійна справа в українському суспільстві є малодослідженою. Опис 
подорожів про нашу країну і етнос, – це незвичайно цінний скарб для пізнання 
минувшини і сучасности українського народу у всіх проявах його життя і 
творчости. Вагомий внесок у наукові дослідження данної теми зробили визначні 
дослідники: В. Січинський, Д. Яворницький. Крім згаданих вище наукових 
робіт для нас особливо цікавими є наукові праці В. Голобуцького, К. Сушко, А. 
Карагодіна, В. Супруненко та ін.[1]. 

Запорізька область – це земля де тисячоліттями перехрещувалися 
історичні шляхи різних етносів. Унікальною пам’яткою природи і археології є 
Державний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» (біля селища 
Мирне Мелітопольський район) – на території 15 га заповідника знаходиться 
пісковий пагорб площею 3 га. Чому могилою, святилищем ? Тому, що 
тисячоліттями мисливці, скотарі та землеробці знали, що високі кургани у степу 
– це могили пращурів. 

Стародавне святилище починається з легенд, пов’язаних з її 
виникненням. Перша легенда розповідае що, Кам’яна гора виросла на місці 
двобою богатирів, які закидали один одного велетенськими кам’яними брилами. 
Друга – її створив Багур (богатир), який за велінням Аллаха вибудував цю гору, 
але, нещільно уклавши каміння, застряг у щілині й був привалений принесеною 
ним же брилою. Отож Кам’яна гора залишилась у ногайському фольклорі як 
могила велетня Багура. Українське населення краю також сприйняло ногайську 

http://www.zotic.zp.ua/uk/turobl/melitop_r/kam_mog
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легендарну традицію й побоювалось цього пагорбу, часто називаючи його 
Чортовою горою. 

Однак Кам’яна Могила – це виключно природне утворення. Десятки 
млн. років тому Азово-Чорноморська низовина була дном так званого 
Сарматського моря, відступаючи, оголило піщаний пагорб, що з плином часу 
перетворився на твердий моноліт. Кам’яна Могила утворилася на місці 
величезного стародавнього гейзера чи грязьового вулкану, який припинив свою 
діяльність. Під дією сонця й вітру а також дощу пагорб почав тріскатися. Великі 
брили повільно почали сповзати до землі. В результаті в Кам’яній Могилі 
утворилася велика кількість гротів і печер. Це не хаотичне нагромадження 
пісковикових плит, а кам’яний панцир, що розпався, а його гроти та печери 
виявилися дуже зручними для культових цілей. «Священною горою», місцем 
паломництва був пагорб Кам’яної Могили для наших далеких пращурів. 
Протягом багатьох тисячоліть сюди приходили стародавні мисливці, 
скотарі,численні народи: кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни, печеніги, 
хазари, половці. Кожний хто приходив сюди, знаходив собі відокремлене місце, 
створював своєрідний олтар та здійснював релігійні обряди. 

Стародавні люди, здійснюючи тут певні ритуали, лишали на стінах і 
стелях печер та гротів малюнки, знаки, написи. У гротах та печерах цього 
пагорбу, яких на сьогодні відкрито декілька тисяч рисунків петрогліфів (грец. – 
«різьба по каменю»). Це величезні петрогліфічні комплекси - у 68 гротах і 
печерах зосереджено велику кількість унікальних зразків первісного мистецтва. 
Біля 3 тисячі малюнків починаючи від кам’яного віку до епохи бронзи і більш 
пізні утворюють унікальну галерею. В одній з «галереї» є грот Бика, на плитах 
якого зображено запряжених биків, плита «слідів» з малюнками людських стіп, 
«кінські» плити з зображенням коней з першими в Європі вершниками на них, а 
також окремі петрогліфи візків, човнів, диких тварин, солярних знаків, сцен 
полювання і багато іншого. Вчені дослідили що, Кам’яна Могила давніша за 
Стоунхендж, єгипетські піраміди. Тому й була вона протягом багатьох 
тисячоліть «Меккою» стародавніх жерців Великого Степу, які залишили тут 
сакральні знаки своєї релігії. 

1994 р. до заповідника завітав відомий історик, фахівець з шумерології 
Анатолій Кифішин. Йому вдалося зробити переклад та ідентифікувати з іншими 
відомими джерелами понад 40 з 60 написів. Вчений вважає, що ці тексти є 
«канонічними», тобто являють собою найдавнішу з усіх відомих «кам’яних» 
Біблій. В основному вони носили релігійно-ритуальний характер. Він дійшов 
висновку, що саме написи Кам’яної Могили послужили першоджерелом для 
ряду міфологічних сюжетів, відображених пізніше у шумерських, вавилонських, 
ассирійських текстах. Один із таких сюжетів – Всесвітній потоп. За 
геологічними й археологічними даними, у середині VI тис. до н. е. відбувся 
прорив через Босфор Середземного моря і затоплення тогочасного озера, яке 

http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=26
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перетворилося на Чорне море. Тоді рівень озера піднявся на 100 метрів. Вже 
тоді, А. Кифішин вказував, що грандіозний природний катаклізм знайшла своє 
відображення в написах Кам’яної Могили, а потім, через шумеро-вавилонські 
джерела, потрапила й на сторінки Біблії. Нажаль і сьогодні найавторитетніші 
фахівці не можуть дійти згоди щодо датування того чи іншого комплексу 
малюнків. Проте загальна лінія розвитку давнього образотворчого мистецтва 
виявлена доволі чітко. 

2007 р. заповідник «Кам’яна могила» внесено до переліку номінацій 
ЮНЕСКО як найдавніший пам’ятник культури та історії розвитку людства. В 
наступному році історико-археологічному заповіднику «Кам’яна Могила» 
присвоєно статус Національного. 

Район дніпровських порогів заселено з часів кам’яного віку. VII ст. до 
н.е. на місці Кам’янського городища існувала столиця могутнього Скіфського 
царства. Поселення було розташоване на лівому (східному) березі сучасного 
Каховського водоймища, а точніше — на дюнних пагорбах поблизу міста 
Кам’янки-Дніпровської та Великої Знам’янки, займало площу близько 1200 га. 
Воно мало земляні укріплення, було основним ремісничим центром, який 
постачав залізні знаряддя праці та зброю скіфським степовим племенам. Поява 
цього поселення свідчило про початок поступового переходу скіфського 
кочового населення до осілості. Центральну, добре укріплену його частину, 
становило Знам’янське городище, яке, певно, правило за адміністративний 
центр Скіфії. На ці часи припадає існування широко відомих курганів Солоха (зі 
знахідками золотих гривні і гребеня зі скульптурними зображеннями скіфів) та 
Мелітопольський (із двома катакомбними похованнями скіфської знаті, слуг, 
колісниці, коней тощо), датовані IV ст. до н. е. Потім на ці землі ходили кочові 
племена сарматів, гунів, аварів, угрів, печенігів, половців. 

Ще в ІІІ ст. н. е. на територію Причорноморських степів України з 
території південного узбережжя Балтійського моря та нижньої течії Вісли 
прийшли племена готів. Вони протрималися на цих землях до 375 р. Про 
відношення місцевих племен до готів свідчать не дуже благозвучні назви 
сучасних населених пунктів України: Зміїв, Гадяч та ін., якими місцевий люд 
«нагородив» адміністративні центри завойовників (слово «гот» сприймалося як 
старослов’янське – «гадь», тобто змія, гадюка) [2, С. 8. С. 30-31]. Матеріали з 
готської мови дають деякі цікаві результати: plug – плуг; meko – меч; hilm – 
гелм, шолом; skatt – скот, худоба; hlaifs – хліб; szklo – шкло, скло; chlew – хлів; 
chyż – хижа, дім; kniedz – князь; misa – миска; vino – вино; vinogradz – виноград; 
koldzdz – колодязь; berg – берег; bor – бор; dlg – довг, борг; gord – город, град; 
gos – гість; ljud – люд; most – міст та ін. [3]. Таким чином германські субстрати у 
мовах східних та західних слов’ян – наслідок готської епохи. Історія германцівів 
налічує не одне століття, оскільки поодинокі уродженці німецьких земель 
осідали на території майбутнього міста від часу його заснування. Про німецьких 



36 

 

купців, ремісників, місіонерів, дипломатів у місті на Дніпрі неодноразово 
згадують стародавні джерела. Поява німецьких поселенців в країні надавала 
українським містам і селам певних середньоєвропейських рис, де 
запроваджувалися самоврядні управлінські засади. 

972 р. князь Святослав загинув на Хортиці біля Чорної скелі в бою з 
печенігами, коли в повертався з болгарського походу. У цих місцях археологи 
виявили давньоруські мечі, датовані X ст. Цікаво шо, у 2011 р. на дні Дніпра 
біля Хортиці археологи виявили мечі каролінгського типу. 

Запоріжжя ніколи не було на узбіччі історії, споконвіку стоячи на 
легендарному шляху «із варяг у греки», що відповідним позначилося на торгівлі 
й політиці Русі. Відомий шлях із варяг у греки проходив трохи нижче острова 
Хортиця за течією Дніпра. Уже в ті часи острів був важливим стратегічним 
об’єктом для племен населялих околиці і кочівників. Хто контролював острів - 
контролював переправу через Дніпро в найвужчому місці річки, яке становить 
приблизно 175 метрів. 

XI ст. приазовські степи були захоплені половцями, і слов’яни почали 
називати їх «половецьким полем». Біля річки Молочної виникли половецькі 
поселення — вежі. Це сприяло тривалому перебуванню кочівників у запорізьких 
степах і проце свідчать понад 50 кам’яних скульптур-баб, переважно в 
Мелітопольському, Приморському, Кам’янсько-Дніпровському і Токмацькому 
районах. 

Після татаро-монгольської навали XIII ст. територія Запорізького краю 
на два століття ввійшла до складу золотоординських, а потім кримських ханів. 

XV ст. виникло козацтво, тюркське слово козак – «степовий мисливець» 
(«вільна людина»). Південноукраїнські землі стали центром формування 
козацтва. За порогами (тобто нижче за течією) Дніпра вони будували укріплені 
«засіки», що дали назву Запорозькій Січі — знаковому місцю в історії України. 
Вже у ранню новочасну добу посол німецького імператора Рудольфа II Еріх 
Лясота залишив ціні спогади про свою подорож на Запорозьку Січ улітку 1594 
р. [4, С.57-58, 101]. Вона стала першим на території України політичним 
формуванням з усіма атрибутами республіки. Козацтво поділялося на полки 
чисельністю 500–1000 осіб. Полки складалися з сотень. А сотні у свою чергу 
поділено на курені. Усе козацьке військо очолював гетьман (з часів Б. 
Хмельницького), а запорожців – кошовий отаман. У військовому плані Січ 
складалася з 38 куренів, а територіально – з 8–10 паланок. Вступ і вихід з Січі 
були добровільними. Прибульцеві змінювали ім’я, аби приховати минуле 
втікача. Загалом Військо Запорізьке можна поділити на січових козаків – 
нежонатих, загартованих у боях, і волосних – сімейних козаків, які більший час 
жили за межами Січі, де займалися землеробством, промислами, торгівлею. 
Саме січові козаки становили цвіт Війська Запорізького і називалися 
товариством або лицарством. Іноземні мандрівники у своїх спогадах відмічали 
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силу козаків і те, що помирають вони в глибокій старості. 1737 р. під час 
Очаківського походу на 77 році життя помер кошовий отаман Малашевич, але 
не від старості, а від сонячного удару. Останньому кошовому отаману Петру 
Калнишевському на кінець російсько - турецької війни 1768-1774 р. 
виповнилось 84 роки. Але, не дивлячись на похилий вік, він особисто очолював 
походи Запорозького війська. Помер Калнишевський в Соловецькому монастирі 
на засланні, коли йому виповнилось 113 років. 

Економічний, політичний, культурний вплив козатцтва сьогодні важко 
переоцінити. Їх культура виникла на основі глибоких традицій українського 
народу, усього східнослов’янського населення Русі. Вона домінувала на Україні 
у XVI-XVIII ст., мала великий вплив на формування самосвідомості 
українського народу. Та й сама назва «Україна» пов’язана саме з запорозьким 
козацтвом - так називалася їхня земля на відміну від Галичини, Поділля, Волині, 
Київщини. 

Процес заселення та освоєння земель південної території України був 
складним. З історії українського народу видно, що він завжди тісно співіснував з 
іншими етносами які проживали на його території та вносили свій вагомий 
вклад у розбудову держави. Складовою частиною населення території сучасної 
Запорізької області стали іноземні переселенці: болгари, греки, гагаузи, євреї, 
німці, поляки, серби, та ін. Ці процеси простежуються і в багатьох інших 
країнах, бо переселенська практика в Європі була поширеною і розглядалась як 
стратегічний засіб нарощення могутності держави. Навколо неї точилося чимало 
дискусій і сформувалося кілька економічних теорій, зокрема, меркантилістів і 
фізіократів. 

Сучасна археологія підтверджує, що на території Запорізької області 
люди жили з давніх часів. Але виникнення міста пов’язано зі спорудженням у 
1770 р. біля річці Мокра Московка Олександрійської фортеці - ланки 
Дніпровської укріпленої лінії, а в 1778 р. м. Олександрівськ. 1775 р. імператриця 
Катерина II зруйнувала останню Запорозьку Січ. Хортицю було передано князю 
Г. Потьомкіну. За наказом князя на острові було вирощено розкішний сад, 
закладено поштову дорогу. 1789 р. Потьомкін віддав острів державі. У цьому 
році тут оселяються переселенці з німецького міста Данцига - меноніти.[5] 
1876-1877 рр. по острову прокотилася хвиля браконьєрських вирубок дерев. 
Будучи не в силах захистити ліс, німці продали острів Олександрійській міській 
управі. Після включення запорозьких земель до складу Російської імперії та 
ліквідації Січі на березі Дніпра зростає місто Олександрівськ. Територія області 
тоді була поділена між Катеринославською і Таврійською губерніями. 

1921 р. – м. Запоріжжя отримало свою нинішню назву, у якій відбилося 
як географічне розташування міста за Дніпровими порогами (зараз вони 
затоплені водоймищем Дніпровської ГЕС), так і історія цього краю, який у XIV-
XVIII ст. звався Запоріжжям. 
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В період радянської влади місто стало полігоном, де втілювалися в 
життя стратегічні плани індустріалізації СРСР. 1927 р. – новий імпульс у 
розвитку Запорізький край отримав з введенням Дніпровської 
гідроелектростанції. У місті був створений потужний металургійний комплекс, 
подальший розвиток отримало машинобудування. 

10 січня 1939 р. була утворена Запорізька область. Запоріжжя стало 
одним із найпотужніших промислових центрів не тільки України, але й Західної 
Європи. 

Однією з найяскравіших сторінок в історії області є післявоєнне 
відродження запорізького індустріального комплексу – ДніпроГЕСу та 
підприємств чорної та кольорової металургії. На початок 1950 р. відновили 
роботу всі 670 заводів і фабрик області. У 1950-1970 рр. в області були створені 
нові галузі індустрії – електротехнічна, хімічна. Продовжував зростати 
енергетичний потенціал області. Поруч із введенням у дію ДніпроГЕСу-2, 
споруджено Запорізьку ДРЕС та Запорізьку атомну електростанцію. 

Запорізька область, розташована у південно-східній частині України на 
чорноземах степової зони, окрім потужного промислово-енергетичного 
потенціалу має достатньо цінні природні та історико-культурні ресурси для 
сталого розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери. 

Південні кордони області омиваються водами Азовського моря, 
берегова лінія якого в межах області перевищує 300 км. Акваторія Дніпра, 
залишки колишніх плавнів історичного Великого лугу є стабілізуючим 
рекреаційним фактором індустріального осередку регіону. 

Територія області із населенням складає близько 1860 тис. чол. займає 
27,3 тис. кв. км (4,5 % загальної площі України) та має розвинуту систему 
транспорту: залізничного, автомобільного, водного та авіаційного. [6.С. 22] 

На території Запорізької області протікає 109 річок, у тому числі Дніпро 
- третя за величиною річка в Європі, яка є важливою транспортною артерією 
України. Сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела 
мінеральної води і лікувальні грязі, Азовське море приваблюють туристів. 
Значною популярність у туристів і відпочиваючих користуються курорти 
Бердянська, Приморська, смт. Кирилівка Якимівського району. Верховною 
Радою України 11.01.2005 р. прийнято Закон України «Про оголошення 
лікувально-оздоровчої місцевості м. Бердянськ Запорізької області курортом 
державного значення». 

У межах області розвідані та використовуються мінеральні води та 
лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних типів. В оздоровчих і 
лікувальних цілях широко використовується озокерит та спелеотерапія. У 
цілому курортні та рекреаційні території складають майже 15 % площі області. 

Сьогодні на Азовському побережжі та в акваторії р. Дніпра функціонує 
близько 600 оздоровчих закладів, зокрема на 2009 р. 17 санаторіїв і пансіонатів з 

http://www.zotic.zp.ua/uk/mels/turbaza
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лікуванням, 20 санаторії – профілакторіїв, 8 будинків і пансіонатів відпочинку, 
150 баз та інших закладів відпочинку, 356 дитячих оздоровчих таборів та ін. У 
селі Червоноказаче Вільнянського району, смт Мироне, селищі Соснівка, селі 
Новопилипівка Мелітопольськогорайону, селі Новосолоне 
Новомиколайовського району, селі Новокостятинівка Приазовського району, 
селі Атманат Якимівського району створено садиби зеленого туризму. У смт 
Приазовське-албан. етносадибу у селі Новомлинівка Розівськог району – 
етносадибу «Грецьке подвір’я». Об’єктом туризму є «Запорізький кінний завод 
№ 86» (с. ТрудовеНовомиколаївськог району). [7. С. 291-292]. 

Своєрідністю краю є унікальне поєднання природних умов, ландшафтів, 
різноманітних рекреаційних ресурсів із рядом емоційно потужних пам’яток 
історії, археології, монументального мистецтва та архітектури. Сучасна 
Запорізька область має близько 8 тис. об’єктів історико-культурного надбання. 
Найбільш туристично привабливими із них – острів Хортиця – унікальна 
комплексна історико-культурна та природна пам’ятка. Розташований він у 
Запорізькій області і омивається водами Дніпра. Довжина острова складає 12,5 
км, а ширина – 2,5 км. Туристи із задоволенням приїжджають сюди. Їх 
приваблює не тільки багата природа. На Хортиці розташовано декілька цікавих 
туристичних об’єктів. Особливу археологічну цінність мають кургани, кам’яні 
фігури, культові споруди, що датуються бронзовим століттям. Це свідчить про 
те, що людина жила тут із давніх часів. Острів Хортиця вважається найбільшим 
на Дніпрі. дуже багато версій походження назви острова, втім більшість 
дослідників виводять назву від тюрксько-половецького «орт», «орта», що 
означає «середній» (посеред Дніпра). Дослідники виводять від «хорт» — «пес», 
від давньослов’янського бога Хорса. 

Візантійський імператор Костянтин Багрянородний у праці «Про 
управління імперією» згадував в перше цей острів. В іноземних джерелах 
Хортиця носить назву острів Святого Григорія та острів Святого Георгія. 
Дослідники вважають, що це був вірменський просвітник Св. Григор. 
Стародавні руськи літописи острів називається Хортичем, Кортицьким, 
Городецьким, Ортинським, Інтрським островом. Вперше назва Хортичий острів 
згадана у зв’язку з походом князя Святослава Ізяславича проти половців 1103 р. 

Перше відоме козацьке укріплення з’явилося на острові Мала Хортиця 
(нині острів Байда) — на заході від Хортиці в річковому рукаві Старий Дніпро. 
Перше укріплення козаків заснував князь Д. Вишневецький в 1553 р. Запорозьку 
Січ побудували козаки на чолі з кошовим отаманом Сагайдачним в 1617 р.  

18 вересня 1965 р. Хортиця була відкрита як Державний історико-
культурний заповідник. Пізніше, постановою Кабінету Міністрів України у 1993 
р. Державному історико-культурному заповіднику було надано статус 
Національного. До його складу входять: острів Хортиця і прилеглі до нього 
острови та скелі Байда, Дубовий, Розстебин, Три Стоги, Середня, Близнюки, 

http://www.zotic.zp.ua/uk/turobl/zaporozhye/khortitsa
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VII_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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урочище Вирва на правому березі Дніпра. 1983 р. на території Державного 
заповідника було відкрито Музей історії Запоріжжя, який пізніше був 
перепрофільований у Музей історії запорізького козацтва. Національний 
заповідник «Хортиця» занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України. На його території нараховується 63 пам’ятки археології та історії, 33 з 
яких поставлено на державний облік. 

2007 р. Хортиця була названа одним із «Семи див України».  
В Запорізькій області до туристичних об’єктів, які пов’язані з історіею 

края ставляться по-різному. Неподалік від Запоріжжя (м. Василівка) знаходться 
історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» - музей замкової 
архітектури пізнього класицизму. Щодо авторства проекту історики мають 
розбіжності. Існують різні версії: перша – проект виконано фінським 
(шведським) архітектором Стюнклем; друга – російський архітектор М. Бенуа; 
треття місцевий автор – О. Агеєнко. Будівництво комплексу замку тривало 20 
років (1864—1884). Палацовий комплекс виконано у стилі еклектики. Аналогів 
високоякісного мурування стін з цегли, за свідченнями фахівців, немає ні в 
Україні, ні в країнах Європі. Причиною зведення тут, у степовій зоні, 
«альтернативи» Воронцовському палацу в Алупці, був славетний Великий Луг - 
природна перлина України, оаза серед Дикого поля. Запорожзькі козаки 
називали його «батьком»- він надавав їм їжу, хутро, деревину та ін. 

Творець замку – генерал-майор В. Попов. Він був керівником 
дворянства Таврійської губернії. По материнській лінії – правнук царя Грузії 
Іраклія II Багратіоні-Мухрамського. За його вказівками комплекс будувався як 
елітарна мисливська база для поважних людей. Будували його з таким 
розрахунком, щоб вразити гостей і красою самого палацового комплексу, і 
затишком, що чекав мисливців після вдалого полювання. В. Попов зробив так, 
щоб повз палацу пройшла залізниця. З вікна вагону було видно точну копію 
московського Кремля (конюшня палацу). 

Із замком пов’язано багато історій і легенд. Так, під час ярмарку 
циганка нагадала господареві маєтку, ніби він буде жити до тих пір, поки 
будується замок, тому проект постійно перероблявся. Але як господар замку не 
намагався віддалити день завершення будівництва, коли воно, нарешті, сталося 
– передбачення збулося. 

1993 р. на території організовано музей-заповідник який включено до 
«Державного реєстру нерухомих пам’яток України національного значення».  

Запорізька область сьогодні – це не тільки самобутня історична перлина 
України, але і приваблива туристично-рекреаційна зона. Основу привабливості 
регіону в сфері туризму складають як історичні пам’ятки (історико-культурний 
центр «Запорозький Дуб», колиска Запорозького козацтва та першої в світі 
демократичної республіки – о. Хортиця тощо), так і природні умови, які 
сприяють багатьом видам сучасного туризму.  

http://www.zotic.zp.ua/uk/turobl/vasil_r/popova
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Метою пропонованого дослідження є виявлення специфіки 
лексикографічного інтерпретування німецьких фразеологізмів-дериватів. 

Для досягнення поставленої мети визначені такі основні завдання: 
визначити принципи й прийоми лексикографічного опису фразеологізмів-
дериватів у німецьких словниках різних типів та виявити їх моделі. 

Об’єктом дослідження є німецькі фразеологізми-деривати                             
та їх лексикографічна інтерпретація. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики лексикографія переживає період 
досить інтенсивного розвитку, але в теоретичних опрацюваннях питань 
лексикографії спостерігається багатозначність термінології: наявні терміни, які 
паралельно вживаються в лексикографічних дослідженнях поряд з нечіткістю              
і розпливчастістю понять, які ними виражаються [Белоноженко 1984, с. 4]. Тому 
виникає потреба уточнення термінологічної бази лексикографії.  
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Основні принципи лексикографування німецьких фразеологізмів-
дериватів. У галузі лексикографії спостерігаються сьогодні дві тенденції 
розвитку, які невід’ємні одна від одної. По-перше, це тенденція до спрямування 
лексикографії у вузьке, точно визначене коло дії і трактування її як 
відокремленого розділу лексикології, практичне значення якого, зокрема            
у створенні словників, важко переоцінити. По-друге, це – тенденція до 
охоплення лексикографією щораз ширшого кола питань, не лише суміжних із 
лексикологією і окремими розділами мовознавства, пов’язаних з низкою інших 
галузей науки. Ця тенденція особливо відчутна в питаннях теорії лексикографії, 
де словникові явища розглядаються як взаємопов’язані і взаємозумовлені. 

Лексикографія – це наука про створення і використання словників, а 
також їх дослідження (scientia lexicographica). Доказом тому можуть бути 
теоретичні принципи, постулати, розроблені багатьма теоретиками й 
практиками словникової справи. Лексикографія як розділ лексикології, таким 
чином, займається збиранням і фіксуванням слів та вміщенням їх у словники, 
розробленням принципів укладання словників тощо. Перед лексикографією, за 
такого бачення, стоять надзвичайно важливі завдання, які стосуються 
систематизації, фіксування й пояснення всіх лексичних одиниць мови, всього її 
лексичного багатства, підбору і групування його за відповідними принципами. 

Але робота над словником неможлива без творчого натхнення і пошуку. 
Логіко-поняттєва стрункість лексикографічної науки вимагає образності та 
художньої виразності. Неможливо стати лексикографом без турботливого, 
ставлення до слова, його поетизації. "Взагалі словникова робота як така, що 
заснована винятково на семантиці, вимагає особливо тонкого сприйняття мови, 
вимагає, я сказав би, цілком особливого хисту, в чомусь, певно, спорідненого 
письменницькому хисту", писав свого часу Л. В. Щерба [Щерба 1974, с. 308]. 

На відміну від попередніх поколінь лексикографів, сучасні лінгвісти 
визначають лексикографію як синтетичну науку. Відмітна риса всієї сучасної 
лексикографії – синтез філології і культури в широкому розумінні цього слова. 
У зміст поняття "лексикографія" входять як теоретична лексикографія, що 
включає теорію й історію створення словників, так і практична лексикографія, 
яка базується на безпосередньому укладанні словників чи накопиченні 
первинних словникових матеріалів. 

Проте на сьогоднішній день лексикографія розширює свою роль, 
вирішуючи не тільки лексикографічно-прикладні, а й інформаційно-
пізнавально-методологічні завдання. Сьогодні словникова наука перебуває на 
межі інформаційної технології – комп’ютерного мовознавства, практичних 
наукових експериментів, загальної і педагогічної лінгвістики. 

На жаль, ще й зараз багато науковців упереджено не помічають                   
у словниковій діяльності серйозної наукової основи, яку відзначав Л. В. Щерба: 
"Я вважаю невірним те зверхнє ставлення наших кваліфікованих лінгвістів до 
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словникової роботи, внаслідок чого майже ніхто з них ніколи нею не займався 
(зовсім давно це за копійки робили випадкові любителі, котрі не мали ніякої 
спеціальної підготовки) і внаслідок чого вона отримала таку недоречну назву  як 
– "укладання" словників. І дійсно, і наші лінгвісти, і тим паче наші "укладачі" 
словників зрозуміли, що така робота повинна носити науковий характер і ніяк 
не полягати в механічному зіставленні якихось наукових                       
елементів" [Щерба 1974, с. 308]. 

Як окрему самостійну наукову дисципліну лексикографію перш за все 
необхідно розглядати в її взаємовідношеннях із лінгвістикою. Класичне 
розуміння лексикографії поєднує в собі три поняття – теорію й методологію 
лексикографування, власне процес лексикографування та сукупність 
лексикографічних праць. Словники як кінцева мета і результат лексикографічної 
діяльності посідають особливе місце в лінгвістичній науці,     з одного боку, 
фіксуючи основні здобутки теорії, а з другого – систематизовано надаючи 
різноманітні дані про одиниці мови для широкого загалу користувачів та для 
розв’язання нових наукових завдань [Широков 2004, с. 65]. 

У світовій лексикографічній практиці чітко вимальовується тенденція до 
закріплення в словниковій формі результатів вивчення всіх рівнів і явищ мовної 
системи, представлення у вигляді лексикону змістового та формального плану 
всіх мовних одиниць. Але й теоретичне мовознавство вважає апофеозом 
вивчення будь-якого рівня або явища мовної системи побудову словника 
відповідних елементів, процедур, відношень. Річ тут не лише в тому, що 
словник виявляється найзручнішою формою фіксації наших знань про 
досліджуваний об’єкт. Прихованою, можливо, не завжди усвідомлюваною, але 
потужною пружиною відзначеної тенденції є те, що він закладає базу для 
максимально формального опису природної мови [Караулов 1982, с. 6]. 
Вважається, що мовні явища, формалізовані за допомогою лексикографічних 
методів та прийомів і зафіксовані у словниках різних типів, уже настільки 
глибоко опрацьовані теоретично, що можуть бути описані в достатньо 
однозначний спосіб. Разом з тим на основі цих формалізацій можливе 
одержання нових результатів теоретичного характеру. 

Предметом опису в словниках є одиниці будь-якого рівня – фонетичного, 
морфемного, лексичного, а також компонентні одиниці типу фразеологізмів або 
еквівалентів слова, навіть такі, що не мають безпосереднього вербального 
вираження як семантичні чи синтаксичні структури. Однак найпоширенішим 
залишається лексикографування саме одиниць лексичного рівня, і сам термін 
лексикографія свідчить про це. 

Базовим об’єктом лексикографічних студій залишається слово зі всіма 
своїми особливостями і взаємозв’язками, а лексикографічна інтерпретація слова 
набуває рис універсального інструменту для морфологічного, синтаксичного, 
лексичного та інших різновидів опису лексики. Функціонуючи на різних рівнях 
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лінгвістичної ієрархії, але залишаючись при цьому центральною одиницею 
мовної системи, слово отримує нормалізацію опису, котра досягається 
лексикографічними засобами і прийомами. Викрісталізоване упродовж століть 
розмаїття лексикографічних праць дозволяє відобразити різні за своїм 
характером аспекти словникового опису, і в такий спосіб сукупно існуючі 
словники систематизують наші знання як про мову, так і про світ. Ці знання 
втілюються в типі словника, обсязі словника, в типі представлення 
лексикографічного матеріалу, в структурі й елементах словникової                         
статті [Козырев, Черняк 2000, с. 19].  

Отже, основним об’єктом вивчення словникової науки є слово зі всіма 
його особливостями і взаємовідношеннями. Однак слово вивчається з різних 
позицій також іншими лінгвістичними дисциплінами: і фонологією, і 
словотвором, і морфологією, і синтаксисом. Виходячи з цього, слід підкреслити 
роль лексикографії як посередника: від теоретичної лінгвістики вона отримує 
основні поняття і принципи, а прикладному мовознавству для вирішення 
практичних завдань дає необхідну систематизацію знань і лексичних одиниць. 
Окрім цього, лексикографічна інтерпретація слова – універсальний інструмент 
для фонологічного, граматичного, синтаксичного і т.ін. опису лексики мови. 
Лексикографію часом вважають лінгвістичною кодифікацією на рівні слова 
[Hartmann 1979, с. 2]. І це правильно, оскільки лексикографічний принцип 
нормативності сьогодні ніким не відкидається, а слово функціонує на різних 
рівнях лінгвістичної ієрархії, що спонукає лексикографа використовувати в 
своїй роботі інформацію про слово з точки зору і фонології, і словотвору, і 
морфології, і синтаксису, і текстового аналізу і т.ін. 

Словник повинен показати, що лексична система мови не замикається на 
лексиці, вона характеризується причинно-наслідковими зв’язками                       з 
морфологією, синтаксисом і комунікативно-мовленнєвими властивостями 
категорій, розрядів, груп, до яких належать лексичні одиниці. 

Словниковий склад мови безпосередньо вивчає лексикологія. Лексиколог   
і лексикограф описують, аналізують, характеризують і систематизують лексику 
мови з точки зору її форми і змісту. Як лексикологія, так і лексикографія 
прагнуть описувати характерні особливості лексичної системи мови. 

Однак лексикологія більше концентрується на загальних характерних 
рисах лексики як системи систем, а лексикографія покликана описати кожну 
лексичну одиницю з позиції її індивідуальності й неповторності, показати          
її відмінні риси і специфічне контекстуальне оточення. 

Без сумніву, лексикологія є теоретичною базою лексикографії, а словник 
– один із важливих знарядь опису лексичної системи мови. На відміну від 
деяких інших способів, для лексикографічної інтерпретації словникового 
складу, як правило, характерні різносторонність аналізу (характеристика з 
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позиції всіх рівнів мови), повнота (універсальність, всеохопність структури 
словникової статті), а отже – і результативність дослідження. 

Унаслідок викладених чинників лексикографія набуває рис 
універсального інструмента і обов’язкового компонента будь-якої ділянки 
лінгвістичної     теорії – зрозуміло, з урахуванням специфіки цієї ділянки. Такий 
статус лексикографії спонукає до формулювання чіткого, по можливості 
універсального та рефлексивного за своїм характером визначення словника. 

Принципами словникового опису мовних одиниць вважаються 
критерії науково-аналітичних дій, методологічні засади, на які спираються 
лексикографи у своїй роботі. Досвід теоретичної й практичної лексикографії 
показує, що таких критеріїв за різними диференційними ознаками і на основі 
різних підходів можна виокремити значну кількість. Нам видається доцільним 
виділити основні принципи лексикографування фразеологізмів-дериватів           
у німецьких словникових працях, які в той же час є релевантними для 
дослідження будь-якої словникової одиниці: врахування набутків попередніх 
лексикографічних видань, значна роль суб’єктивного чинника в укладанні 
словників, зумовленість жорстким прагматизмом, дотримання нормативності   у 
відборі й опрацюванні лексичного матеріалу, теоретична та практична 
багатоплановість фразеографії. З іншого боку, ці принципи дозволяють 
розкрити специфіку процесу фразеологічної деривації. Вона полягає в тому, що 
тип переосмислення фразеологічного значення визначається фразотворчою 
базою, яка знаходиться у відношеннях формальної і семантичної інваріантності 
з ФО-дериватом і характеризується значним ускладненням порівняно                  
з вихідною ФО. Зупинимося на розгляді кожного з цих принципів зокрема. 

"Дехто думає, що нормативний словник не може бути науковим, і готові 
протиставити нормативний словник описовому. Це непорозуміння: хороший 
нормативний словник не придумує норму, а описує ту, яка існує в мові,               
і в жодному випадку не повинен руйнувати останню. Можливо, норму іноді 
важко помітити. Але це вже нещастя дослідника і немає ніякого відношення до 
принципової сторони справи" [Щерба 1974, с. 276]. 

До мікроструктури словника ми відносимо проблеми побудови 
словникової статті як окремої різнопланової системи всередині складної 
самостійної системи, якою є загалом і в цілому словник. Сюди включаються 
питання формату, обсягу, складу словникової статті, презентації різного роду 
інформації про мовну одиницю, яка описується в словнику (етимологічної, 
енциклопедичної, семантичної, граматичної, словотвірної, стилістичної, 
ілюстративної та ін.). 

Словникова стаття – основна структурна одиниця словника, яка 
складається із реєстрової одиниці (заголовка) та її опису. Якщо уявити собі 
словникову статтю так званого інваріантного словника, то вона може включати: 
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1) реєстрову одиницю; 2) її фонетичну характеристику; 3) її граматичну 
характеристику; 4) семантику реєстрової одиниці (тлумачення, дефініція, 
перекладний еквівалент і т. д.); 5) характеристику сполучуваності реєстрової 
одиниці; 6) словотворчі можливості реєстрової одиниці; 7) етимологічні 
довідки; 8) ілюстративні приклади; 9) лексикографічні ремарки; 10) зноски, 
примітки. 

Коротка характеристика елементів словникової статті показує їх 
взаємозв’язок і взаємозалежність, що унаочнює думку про мікроструктуру 
словника як про окрему систему в більш складній і масштабній системі – 
макроструктурі словника. 

До макроструктури [Широков 2004, с. 65] сьогодні відносять загальні 
проблеми словника як самостійної системи з її внутрішніми зв’язками                  
і багатоплановою організацією. Макроструктуру словника утворюють загальні 
принципи структури лексикографічного твору, синонімічні, антонімічні, 
омонімічні, патронімічні, гіпо-гіперонімічні відношення словникових одиниць, 
зовнішні зв’язки семантичних полів, тематичних і лексико-семантичних груп, 
принципи розташування мовних одиниць у словнику і т.ін. 

Як правило, на початку словника наводиться вступна стаття – передмова,  
у якій зазначаються загальні принципи побудови словника і конкретні 
рекомендації щодо його використання. 

У будь-якому пояснювальному словнику, а також у деяких 
демонстративних словниках [Широков 2004, с. 66] розрізняють ліву й праву 
частину. Ліва частина словника – це його реєстр. Праву частину складає опис 
одиниць словника (у тому випадку, якщо мета словника – семантизація цих 
одиниць, як наприклад, у тлумачному словнику).  

Реалізація будь-якого словникового проекту передбачає пошук                                  
і збір величезної маси матеріалу, що постійно збільшується. Збір матеріалу – 
одне з основних завдань лексикографа. Воно полягає у суворому дотриманні 
передбачених для словника обсягів матеріалу дослідження і обмеженні 
необхідної для цього інформації. 

Слід визнати, що об’єктивних критеріїв відбору слів для словника поки 
що не існує. Основне правило для лексикографа в цьому аспекті – перш за все 
керуватися функціональною роллю лексеми в певному мовному колективі. 
Словник може бути обмежений колом текстів. Критерієм може стати також 
частотність вживання мовної одиниці. Обмеження, зокрема, зумовлюється 
тематичним принципом відбору слова. 

Уже на цьому етапі добору матеріалу для аналізу лексикограф повинен 
визначити, які джерела він буде використовувати. Джерелами зазвичай стають 
писемні тексти, усні висловлення носіїв мови чи діалекту, різного роду 
довідники і словники і т.ін. 
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Принципи відбору матеріалу для словника можуть бути хронологічними   
(з історичної точки зору), нормативними (з точки зору норми літературної 
мови); диференційними за змістом; функціонально-стилістичними; 
перекладацькими (з точки зору контрастивної вартості лексики). 

У результаті проведеного нами дослідження можна стверджувати, що        
у німецькій лексикографії існують три моделі опису фразеологізмів-дериватів: 
1) елементарна, представлена словниками G. Wahrig (Deutsches Wörterbuch, 
1997), Langenscheidt (Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, 2002), H. Küpper 
(Wörterbuch der deutschen Umgangssprache, 1987, 1996), де ми знаходимо певний 
фразеологізм-дериват і тлумачення його значення; 2) розширена –                        
у G. Büchmann (Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen Volkes, 1964; 
Geflügelte Worte, 1977; Der neue Büchmann // Geflügelte Worte, 2002), Duden 
(Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik, 2002), яка складається         
з опису значення та ситуацій вживання фразеологізму-деривата; 3) повна, тобто 
комплексна, – у L. Röhrich (Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, 2004)        та 
С. Н. Денисенко (Словник-довідник з фразеологічної деривації на основі 
існуючої фразеології німецької мови з перекладом на українську та російську 
мови, 2005). Ці моделі опису значення фразеологізмів-дериватів найбільш повно 
подають історію їх виникнення та розвитку. Проте для лексикографічної 
фіксації тих змін, що відбуваються в лексико-фразеологічній системі мови 
необхідно, по-перше, розкрити лінгвальний характер самих змін, по-друге, 
з’ясувати шляхи утворення фразеологізмів-дериватів. 

Порушені у пропонованій праці питання мають перспективу подальших 
досліджень, які можуть стосуватися проблем кодифікації фразеологізмів-
дериватів у сучасних фразеографічних виданнях, проблем перекладу 
фразеологізмів-дериватів українською мовою. 
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Досягненню підприємством цільових показників доходів і витрат сприяє 
ефективна організація системи обліку за центрами відповідальності. 
Дослідження діяльності 11-ти підприємств різних видів економічної діяльності 
(Одеська обл.) показало, що для 10-ти керівників (90,9 %) складними та 
незрозумілими є наступні питання щодо організації управлінського обліку: 1) як 
правильно визначити в межах підприємства центри відповідальності? 2) як 
визначити показники діяльності для центрів відповідальності та методи їх 
розрахунку? 3) які питання слід врегулювати обліковою політикою 
підприємства для ведення обліку за центрами відповідальності?  

Невирішеність вказаних питань обумовлює неможливість досягнення 
ефективного управління діяльністю підприємства в цілому з урахуванням 
окремих напрямів діяльності, що призводить до погіршення показників 
фінансового стану підприємства. 

Питання ведення бухгалтерського обліку за центрами відповідальності 
розкрито в працях з управлінського обліку багатьох вітчизняних і зарубіжних 
вчених [1; 2; 3; 4]. Для практичного впровадження системи обліку за центрами 
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відповідальності необхідним є дослідження послідовності організації обліку з 
визначенням елементів облікової політики підприємства, які забезпечують дієве 
функціонування такої системи обліку та досягнення цілей управління. 

Розробка системи обліку за центрами відповідальності як 
організаційними елементами системи управління підприємством, що передбачає 
наділення їх керівників правами прийняття рішень щодо використання ресурсів 
і відповідальністю за виконання встановлених планів і контрольних показників, 
потребує: 1) структуризації діяльності підприємства та визначення підрозділів, 
відповідальних за кожен з напрямів діяльності, – центрів відповідальності; 
2) підбору для виділених центрів відповідальності показників, за які керівник 
підрозділу буде нести відповідальність; 3) розробки для центрів 
відповідальності відповідної форми бюджету та методики розрахунку 
показників діяльності; 4) розробки регламенту взаємодії учасників 
бюджетування на етапах планування і виконання бюджету; 5) формування 
інформаційної бази для управління.  

Відповідно, облік за центрами відповідальності є складовою системи 
управління, інформаційне забезпечення якої передбачає отримання масиву 
інформації за результатами планування, обліку, контролю і аналізу досягнення 
відповідного рівня показників, визначених в розрізі центрів відповідальності. 
Метою ведення такого обліку є забезпечення процесу прийняття управлінських 
рішень інформацією про рівень досягнення планових показників і відхилення 
від них. Тому система обліку повинна бути організована таким чином, щоб 
надходження облікових даних здійснювалося оперативно та в необхідних 
аналітичних розрізах. 

Для організації обліку за центрами відповідальності необхідна розробка 
облікової політики підприємства, серед елементів якої щодо центрів 
відповідальності слід врегулювати наступні питання: 

І. Деталізація центрів відповідальності, яка повинна сприяти досягненню 
дієвості контролю за напрямом діяльності (підрозділом, технологічною лінією, 
напрямом продажу), а також враховувати наявність у керівника центру 
повноважень для досягнення поставлених показників (можливості прийняття 
рішень щодо постачання і витрачання ресурсів, вибору постачальників, 
ціноутворення, каналів збуту тощо). 

ІІ. Виділення і формування методики розрахунку показників центрів 
відповідальності з урахуванням виду центру та в рамках виділеного бюджету. 
Виділення показників може передбачати встановлення повноважень, наприклад, 
щодо варіювання окремих параметрів продажу (асортимент, умови договорів, 
вибір ринку збуту) для виконання встановлених планів. Показники для центрів 
відповідальності деталізувати завдання, що стоять перед підприємством, при 
цьому статті доходів і витрат центру повинні бути істотними в структурі 
загальних показників підприємства. Водночас показники центрів 
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відповідальності підприємства повинні знаходитися у межах повноважень 
керівників центрів. 

ІІІ. Організаційне забезпечення обліку за центрами відповідальності з 
визначенням класифікації доходів і витрат для вибору адекватних методів їх 
планування, аналізу виконання цільових показників бюджету, закріплення 
персональної відповідальності за кожну статтю доходів і витрат, визначення 
норм витрачання ресурсів тощо.  

Для підвищення відповідальності керівників за якість продукції і послуг, 
які продаються в межах підприємства, можуть застосовуватися механізми 
трансфертного ціноутворення. Розробка робочого плану рахунків з орієнтацією 
аналітичного обліку на забезпечення розподілу витрат центрів, вибір методу 
калькулювання і розподілу витрат.  

Виділення регульованих і нерегульованих витрат у бюджеті дозволяє 
включити в бюджет керівника центру відповідальності ті витрати, на які він 
може впливати. Необхідним є також забезпечення достатнього кваліфікаційного 
рівня та розподілу обов’язків щодо центрів відповідальності для облікового та 
іншого персоналу.  

Передбачений обсяг питань, які підлягають врегулюванню обліковою 
політикою підприємства, сприяє досягненню ефективності системи управління 
за центрами відповідальності за рахунок забезпечення: 

1) формування аналітичної інформації за результатами діяльності 
виділених центрів відповідальності та формування для них бюджетів з 
урахуванням відповідності повноважень і відповідальності; 

2) коректності списання витрат на центр відповідальності, де виникли 
витрати, що забезпечується документооборотом і робочим планом рахунків; 

3) визначення рівня матеріальної винагороди керівника центру 
відповідальності з урахуванням досягнутих показників виконання бюджету для 
дієвості системи стимулювання; 

4) визначення рівня суттєвості витрат і доведення доцільності визначення 
центрів відповідальності. 

Отриманий ефект від впровадження визначених елементів облікової 
політики передбачає забезпечення конкурентоспроможності підприємства, 
досягнення певної частки ринку збуту, рівня рентабельності інвестицій, 
підвищення дієвості системи матеріального стимулювання персоналу, ротації 
кадрів тощо. 
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 Сучасна українська туристична галузь є невід’ємною складовою 
світового туристичного процесу. Незважаючи на всі політичні та соціально-
економічні негаразди останніх років індустрія туризму стала тією галуззю 
народного господарства України, яка з року в рік без залучення державних 
дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного продукту. 
  Внутрішній туризм в Україні є галуззю економіки, яка сьогодні ще не 
здатна забезпечити значних надходжень у державний бюджет, хоча прогноз на 
перспективу досить оптимістичний: країна має всі необхідні умови і ресурси для 
розвитку внутрішнього туризму, серед яких – історико-культурна спадщина. 
Значну її частину складають архітектурні пам’ятки, що збереглись до наших 
днів, більшість з яких являються культовими спорудами. Два таких 
архітектурних комплекси – Києво-Печерська лавра і Софія Київська – рішенням 
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ЮНЕСКО включені до реєстру світової культурної спадщини, хоча в Україні ще 
багато історико-культурних об’єктів заслуговує на зарахування до цієї почесної 
категорії. У зв’язку з цим надзвичайної актуальності набуває популяризація 
національної історико-культурної спадщини шляхом включення її об’єктів в 
інфраструктуру вітчизняного та іноземного туризму. 
  Попри суспiльно-полiтичнi перетурбацiї в Українi, туризм демонструє 
феноменальну життєздатнiсть i динамізм, у чому вкотре переконують 
статистичнi данi, оприлюдненi Державною службою туризму i курортiв. 
  За даними Адміністрації Держприкордонслужби України протягом 6 
місяців 2008 року Україну відвідали 11,3 млн. іноземних туристів, що на 19% 
або на 1,8 млн. осіб більше, ніж за аналогічний період 2007 року[8, с. 33-34]. 
Варто відзначити, що змінилася тенденція у сфері релігійного туризму. У 
першому півріччі 2008 р. спостерігається зростання цього сегменту на 59% 
(+105,84 тис. осіб), тоді як відповідний період 2007 р. показав зменшення на 
15% у порівнянні з 2006 р. Збільшення потоків організованого туризму 
спостерігаються з Польщі (збільшення на 235,5%, або на 143,3 тис. осіб), Росії 
(збільшення на 49,7%, або на 47 тис осіб), Німеччини (збільшення на 42%, або 
на 8,7 тис. осіб)[8, с. 37-38]. 
 Паломницький туризм має особливе значення для розвитку 
внутрішнього туризму в Україні, оскільки викликає великий інтерес з боку не 
лише віруючих, а й інших верств населення. Це можна пояснити в тому числі і 
тим, що цілком закономірним наслідком тривалого панування в суспільстві 
атеїстичних ідей та ідеологічних приписів в оцінці релігійних явищ, 
антирелігійної пропаганди і порушення конституційного принципу свободи 
совісті є посилена увага до тих явищ, які довгий час перебували під 
забороною[6, с. 5].  
  Туристично-екскурсійна робота в таких умовах була одним із 
небагатьох джерел отримання знань про історію розвитку релігії в Україні, яка є 
духовним стрижнем національної культури і об’єднавчою основою нації. 
Володіння цим масивом знань є необхідною умовою подальшого розвитку 
суспільства і збереження його культурних надбань.  
Релігійна традиція українського народу та наявні сакральні ресурси сприяють 
формуванню стійкого попиту на паломницькі тури та формуванню в нашій 
країні ринку релігійного туризму[6, с. 4-5]. 
  Але попри той незаперечний факт, що православ’я наклало на 
українську культуру найпомітніший відбиток, обмеження розгляду культових 
об’єктів лише його пам’ятками є невиправданим. В умовах конституційно 
закріпленої рівності релігій перед законом важливо не залишити поза увагою 
духовні надбання інших церков, конфесій, що існують в Україні. Важливе місце 
в культурі України належить церковним пам’яткам національних меншин. 
Багато з цих культових споруд є архітектурними пам’ятками 
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загальнонаціонального значення, які не можуть не бути враховані при розробці 
туристично-екскурсійних маршрутів. Це пов’язано не лише з необхідністю 
задоволення духовних потреб віруючих: такий підхід забезпечує ознайомлення 
широких верств населення з маловідомими сторінками історії релігії і одночасно 
сприяє формуванню культури міжконфесійних та міжнаціональних відносин [7, 
c. 63-64]. 
  Наприкінці 80-х почалося відновлення християнських святинь в 
Україні. Релігійні споруди, перетворені за радянських часів на склади, клуби або 
просто закриті поступово повертаються віруючим. Подією величезної ваги стало 
відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври (2000 р.). З 
відродженням Церкви поступово відроджуються і традиції християнського 
паломництва. Першорядними об’єктами для паломницьких туристично-
екскурсійних маршрутів стають насамперед численні монастирі, що протягом 
тривалого часу залишалися своєрідними осередками духовності на території 
України. 
  Подорож з релігійними цілями – найдавніший вид туризму, що має 
глибокі історичні корені. Одними з перших туристів були середньовічні 
прочани. У силу релігійних переконань або цікавості щодо своєї або чужої віри, 
люди у всьому світі подорожують, щоб відвідати Святу Землю, Ватикан, Мекку, 
монастирі та інші святі місця. Паломництва відбувалися і відбуваються, щоб 
позбутися хвороб, уникнути нещастя, спокутувати гріхи. Паломники з Англії в 
XIV–XV століттях здійснювали подорожі в основному в Рим, Єрусалим. 
Найчастіше їх подорожі були пов'язані з серйозними труднощами. Починаючи з 
1388 англійські пілігрими, за наказом короля Річарда II, зобов'язані були 
отримати і мати при собі спеціальні дозволи, прообраз сьогоднішнього 
паспорта. Одні паломники подорожували з міркувань віри, багато інших 
відправлялися просто з любові до подорожей, очікуючи знайти спілкування з 
веселими супутниками, розваги в придорожніх харчевнях та інші задоволення. 
Паломництво має місце і зараз. Багато віруючі їдуть до Єрусалиму вклонитися 
Гробу Господньому. Прихильники ісламу їдуть у хадж до Мекки [3, с. 24].  
 Релігійний туризм відіграє велику роль в системі міжнародного і 
внутрішнього туризму. Люди відправляються в паломничні та екскурсійні 
поїздки по святих місцях і релігійним центрам. Вони прагнуть взяти участь у 
релігійних церемоніях, помолитися, зробити жертвопринесення. 
  Релігійний туризм є складовою частиною сучасної індустрії туризму. У 
нього є різновиди: паломництво й пізнавальні тури релігійної спрямованості. 
  Паломницький туризм як різновид релігійного туризму представляє 
собою сукупність поїздок представників різних релігій з паломницькими 
цілями. Слово "паломництво" походить від слова "пальма": паломники-
християни, які здійснювали поїздки на Святу землю в Середні століття, 
привозили звідти пальмову гілку. Паломництво ми можемо розуміти як 
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мандрівка людей для поклоніння святим місцям[9, с. 91]. Здійснювати 
паломництво людей спонукає багато різних мотивів. Це може бути бажання 
зцілитися від фізичних або душевних недуг, помолитися за рідних і близьких, 
знайти благодать, набратися сил, зробити яку-небудь роботу (будівництво, 
прибирання території монастиря, храму, ашрама - духовного центру і т.д.). 
Паломництво може бути обумовлено також прагненням висловити подяку 
вищим силам за блага, послані ними, проявити відданість вірі, випробувати 
власні наміри і здатності до подвижництву, знайти сенс життя [9, с. 92]. 
  Паломництво передбачає певне ставлення людини до дійсності. 
Психологічні особливості паломників дуже різнопланові. Паломник в більшості 
випадків - глибоко релігійна людина з уже сформованою системою цінностей. 
Він готовий на час поступитися звичним способом життя: колом спілкування, 
задоволеннями, харчуванням – для досягнення своїх духовних і моральних 
цілей. Ідея паломництва має на увазі дії в умовах певних труднощів, 
добровільно взяті на себе зобов'язання бути в цих умовах. Це символізує 
готовність людини пожертвувати тимчасовим і минущим матеріальним в ім'я 
вічного духовного[9, с. 94]. В індуїзмі, буддизмі, християнстві та інших 
конфесіях отримало розвиток піше паломництво, особливо по вже існуючих 
маршрутах. Люди відправляються в паломництво, коли їм недостатньо 
ритуальних дій у місцях звичайного середовища їх проживання. Вони їдуть або 
йдуть у святі місця для пізнання нових релігійних місць, які більш значущі для 
них[9, с. 95-96]. 
  Можна виділити різні види паломництва. За кількістю учасників і 
ознакою сімейної приналежності розрізняють індивідуальні, сімейні і групові 
паломництва. За тривалістю можна позначити паломництва тривалі і короткі. 
Раніше, за російським православним канонам, паломництвом вважалася поїздка 
тривалістю більше 10 днів. Залежно від того, в якій країні знаходяться об'єкти, 
відвідувані паломниками, існують поїздки внутрішні і зарубіжні [9, с. 97]. 
  Паломники зазвичай висувають набагато менше вимог до рівня і якості 
обслуговування, харчування, розміщення. Вони зупиняються на нічліг в келіях 
монастирів, на території ашрамів, в наметових містечках (під час хаджу, 
наприклад), можуть ночувати в храмах на підлозі або просто на вулиці. Вибір 
їжі зазвичай невеликий, і вона скромніша. У християнських країнах під час 
постів їжа пісна, в Індії – вегетаріанська [7, с. 256]. Паломництва пов'язані з 
відвідуванням певних місць, що є святими. Це можуть бути монастирі, храми, 
природні об'єкти – гори, річки, озера, гаї, печери. Часто паломництва бувають 
приуроченими до певних свят. Скажімо, в християнстві паломництво у той чи 
інший храм або монастир може бути приурочено до дня святкування пам'яті 
місцевошанованих святих [7, с. 259]. У Ватикан збирається багато прочан 
послухати пасхальну проповідь Папи Римського. 
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  Духовно-паломницький туризм поки має досить вузьку соціально-
психологічну базу. І все-таки про нього можна говорити як про різновиди 
паломницького туризму. Маються на увазі поїздки туристів з Північної та 
Південної Америки, Західної Європи, Росії та країн СНД на різні духовні 
практики в країни Сходу, в першу чергу в Індію, а також у Китай, Тибет, Непал, 
Японію. Наприклад : одна з мусульманських організацій Казахстану планувала 
направити своїх членів у міжконфесійний похід до Тибету. Тибет, хоча там 
немає мусульманських святинь, є дуже значущим в духовному відношенні 
місцем [7, с. 278]. 
  В Індії системами залучення таких туристів служать ашрами - центри 
медитації, йоги, філософії, керовані духовними вчителями, багато з яких відомі 
далеко за межами Індії, в тому числі в Росії. Практики та настанови, дающиеся в 
багатьох ашрамах, а також у Золотому Місті часто виходять за рамки релігії або 
не мають безпосередньої (видимою) релігійного підгрунтя. Підкреслюється їх 
універсальний характер для людей різних віросповідань, національностей, статі, 
віку та професії [7, с. 279]. Мета таких практик - допомогти людині у вирішенні 
його проблем, а також в його духовному і моральному самовдосконаленні, 
пізнанні своєї внутрішньої духовної природи. Слід зазначити близькість 
духовно-паломницького туризму інших видів туризму . Візьмемо два приклади, 
також пов'язаних з країнами Сходу . У Індії існують аюрведичні курорти, куди 
приїжджають на лікування як індійці, так і іноземці. Аюр-веда як комплексна 
наука лікування, омолодження організму та запобігання захворювань стверджує, 
що хвороби є наслідком порушення гармонії енергій людини і Всесвіту [7, с. 
282]. 
  У аюрведі для лікування можуть використовуватися мантри, а на 
філософському рівні аюрведа проголошує необхідність усвідомлення людиною 
своєї єдності з Богом. Так що поїздки на лікування за аюрведою будуть містити 
елементи релігійного туризму. Інший приклад. Щороку організовуються поїздки 
з Росії в Китай для занять цигун. Цигун допомагає людині набрати великий 
запас життєвих сил. Отже, така поїздка включає елементи релігійного, 
спортивного та лікувально-оздоровчого туризму [3, с. 24-35]. 
  За оцінками фахівців Всесвітньої туристської організації (ВТО), 
релігійний туризм через декілька років може зайняти до 20% світового 
туристичного ринку. Тим більше що ходоків по святих місцях зазвичай не 
бентежать навіть військові дії, що ведуться в районі святинь. На думку багатьох 
(і не обов'язково істинно віруючих) кожен православний хоч би раз повинен 
відвідати Святу землю в Ізраїлі і Єгипті, побувати на горі Афон [3, с. 38]. Те ж 
стосується і мусульман з тією тільки різницею, що їм необхідно зробити хадж 
до мекки. Відчуття, які випробовуєш, торкаючись до цих святинь непередавані і 
невимовні. У колишні часи туризм виражався у формах подорожей з метою 
пізнання, відкриттів, налагодження контактів з іншими країнами по обміну 
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досвідом господарювання і носив, в основному до XVIII століття, приватний 
характер [11, с. 87]. Послуги, що надаються, з релігійного туризму сучасному 
етапі не завжди відповідають позначеним стандартам по обслуговуванню, 
забезпеченню якості послуг при в'їзному туризмі. Виокремлюють наступні 
причини: 
  - недостатність власного досвіду по нормативно-правовому, науково-
методичному забезпеченню розвитку релігійного туризму; 
  - недостатнє фінансування релігійного туризму; 
  - недостатня компетентність (утворена) фахівців з організації 
туристської діяльності. Проте, дані причини не є перешкодою для формування 
інтересу у туристів. 
 Розвиток загального інтересу до паломницького туризму не обійшов і 
Україну. Спостерігається процес становлення туристичних фірм по організації 
релігійних і паломницьких турів, а також деяких паломницьких служб, 
організованих при монастирях, церквах, а також інших релігійних організаціях. 
Тільки за останні три-чотири роки в Україні значно збільшилася кількість 
туристів, що здійснюють паломництво до святинь України, а також прямуючих 
за кордон з релігійно-пізнавальною метою. Основні маршрути таких поїздок 
пролягли до Ізраїлю, Італії, Греції, Кіпру, Туреччини, Єгипту, Саудівської 
Аравії, Індії, Китаю, на Тибет [9, с. 35]. 
   Релігійні туристи і в першу чергу прочани пускаються в подорож, коли 
в них виникає потреба зробити щось більше, ніж звичайні культові дії в умовах 
звичайного середовища їх проживання. Люди відправляються в поїздки по 
святим місцям з різними мотивами: помолитися, вирішити особисті проблеми, 
знайти собі відповідну релігію, духовну школу і систем. Об'єктами залучення 
релігійних туристів є святі місця та центри релігій. При міжнародних поїздках 
туристу слід пройти митні, валютні, візові та інші формальності. На 
українському ринку туризму вже сформувались фірми, що займаються 
практичною організацією паломницьких поїздок і екскурсантів і 
спеціалізуються на наданні послуг в області релігійного туризму [3, с. 25]. 
  В Україні функціонує демократичне законодавство про свободу совісті 
та релігійні організації, яке убезпечує українське суспільство від 
міжконфесійних конфліктів[4]. Етнічність України збалансовується низкою 
законодавчих актів, які відповідають стандартам міжнародного, зокрема 
європейського, законодавства. Це забезпечує міжконфесійну стабільність, 
гарантує українське суспільство від будь–яких небажаних етноконфесійних 
трансформацій [4, с. 35]. Україна може слугувати добрим взірцем країни 
привабливої для релігійного, паломницького туризму. 
  В Україні здавна приймали паломників в її святих місцях. І українські 
паломники відвідували святі місця в далеких від неї землях. Це не був туризм у 
сучасному розумінні цього явища. Але в ньому вже були закладені 
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комунікативні, інформативні, соціальні та інші функції туризму. На українській 
землі, як засвідчують давні літописи і хроніки, побувало багато подорожуючих 
зі Сходу і Заходу [1, с. 221]. Їх приваблювала краса української природи, 
шляхетність душі українського народу, духовна величність Києво-Печерської і 
Почаївської лавр, Київської Софії, культурних і сакральних памяток інших 
регіонів України.  
  Україна – багатонаціональна і багатоконфесійна країна, в якій 
налічується понад 70 різних релігійних течій. Міжконфесійні конфлікти в 
Україні, які, на жаль, подекуди існують, хоча їх географія і динаміка значно 
звузилася і впала за останні роки, не переростають (і, будемо сподіватися, не 
переростуть) в етнорелігійне протистояння[5, с. 10]. Запорукою цього є 
послідовна, цілеспрямована державно-церковна політика Української держави, 
яка ґрунтується на конституційних положеннях і державних правових актах, що 
відповідають міжнародному праву і захищають свободу совісті, релігійні 
свободи та права всіх національних меншин, всіх громадян України ― як 
віруючих, так і невіруючих. Це створює сприятливі передумови та можливості 
для розвитку як вітчизняного, так і міжнародного паломницького туризму в 
Україні [5, с. 10-11]. 
  В Україні немає виявів релігійного екстремізму, який значно посилився 
в кінці другого тисячоліття і завдає шкоди міжнаціональним відносинам, 
співіснуванню різних народів, рас, культур, релігій, зокрема такому дієвому 
гуманітарному чиннику розвитку й утвердженню цього співіснування, як 
міжнародний туризм[2, с. 63]. Останнім часом терористичні акції релігійних 
екстремістів безпосередньо здійснюються проти туристів і туристських фірм та 
кампаній (Єгипет, Алжир, Ізраїль, Індія, Пакистан). У результаті етнічно–
релігійних конфліктів цілі країни закриваються для міжнародного туризму, 
індустрія туризму в них занепадає, знищується його інфраструктура, а відтак 
виснажується державний бюджет, знижується життєвий рівень населення 
(прикладом може бути нинішня Югославія)[2, с. 65]. 
  У різних регіонах України збереглися історично–культурні памятки 
християнства, ісламу, іудаїзму, караїзму та інших релігій і етносів. Вони 
притягальні, надто привабливі культурними і сакральними осередками для 
українців, євреїв, кримських татар, караїмів, кримчаків, інших вихідців з 
України та їхніх нащадків, які проживають нині за її межами[6, с. 6-7]. 
Останніми роками ці люди здійснюють приватні і неорганізовані паломницькі 
поїздки до місць, повязаних з памятними датами, подіями, визначними 
особистостями їхнього етноконфесійного минулого. 
  Без перебільшення можна сказати, що сакральні тури – одне з 
найдорожчих в світі туристичних задоволень. Наприклад, двотижневий тур по 
сакральних місцях Шотландії з відвідуванням священних островів Іона і Кайе 
коштує $ 4325. В Україні туризм такого роду поки що не розвинений, в 
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основному це дводенні поїздки до Почаєва або Києво–Печерську лавру – від 450 
грн. плюс харчування [6, с. 8]. 
  На терені України зустрівся та зімкнувся не лише православний Схід і 
католицький Захід, а й Схід і Захід у масштабному, геополітичному вимірі. 
Починаючи з середини XVI ст., від часів Реформації, Україна стає 
батьківщиною різних протестантських течій – лютеранства, кальвінізму, 
социніанства, згодом – баптизму, адвентизму, пятидесятництва, свідків Єгови, а 
сьогодні – різних харизматичних течій, неорелігій. Ще раніше на українській 
землі прижилися іудаїзм та іслам. Отже, нині маємо досить різнобарвну 
конфесійну карту України [10, с. 29]. Тут пускають коріння, знаходять 
прихильників і послідовників нові християнські та нехристиянські течії, 
відгалуження, групи, іноді досить екзотичні, далекі від національної традиції та 
культури. 
  У правовій державі, демократичному суспільстві гарантується вільний 
світоглядний, віросповідний вибір, якщо він не виходить за межі 
загальнолюдської етики, не перешкоджає утвердженню сутнісних сил людини, 
інтелектуальному, моральному розвитку особи, цивілізованому співжиттю 
громадян. 
  Національні культури, конфесійні відмінності, світоглядний плюралізм 
не повинні (і не можуть) в Україні бути підґрунтям для релігійного екстремізму 
і етнорелігійної ворожнечі. Бо ж християнська культура, що Грунтується на 
Євангелії, має спільні корені з культурою іудейською, що грунтується на Торі, 
та ісламською, яка в Корані увібрала багато сакральних сюжетів Старого та 
Нового Заповітів Біблії. Всі вони доповнюють одна одну і в багатьох аспектах 
не лише провіденціальному й есхатологічному, а й культурологічному й 
етичному – можуть гармоніювати між собою. Отже, Україна – перспективна, 
безпечна та приваблива країна для розвитку міжнародного паломницького 
туризму [10, с. 30-31]. 
  Регіонами активного міжнародного паломницького туризму в Україні 
можуть бути: 
1. Крим (тут зосереджені памятки християнства і дохристиянських релігій, 
іудаїзму, ісламу, караїзму); 
2. Умань, Бердичів, Меджибіж, Тараща, інші міста, повязані з історією 
хасидизму, захороненням цадиків – святих, глав хасидистських громад, які 
відвідують щорічно десятки тисяч прочан–хасидів з США, Ізраїлю. Хасидизм-
духовний феномен українського єврейства, що був своєрідною реакцією на 
трагічні для євреїв подій Хмельниччини і Коліївщини, може і повинен стати 
новою сторінкою толерантних християнсько-іудейських, україно-єврейських 
взаємовідносин; 
3. Галичина, Буковина, Закарпаття – пограниччя латинської і візантійської 
культури, перехрестя західного і східного християнства; регіон, в якому 
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збереглися «святі місця» католицизму, православя, іудаїзму, протестантизму, 
вірменської церкви, ознайомлення з якими матиме не лише туристсько-
пізнавальне, а й насамперед екуменічно-гуманістичне значення; 
4. Низка міст обласного і районного підпорядкування (Вінниччина, 
Житомирщина, Хмельниччина, Волинь) відтворюють національну і сакральну 
культуру княжої доби і середньовіччя (українського бароко), співжиття 
католицького і православного світу; відтворенням багатої героїчної, сакральної, 
культурної минувшини українського народу може стати кільцевий туристський 
маршрут Острог – Пересопниця – Берестечко ––Володимир-Волинський; 
5. Новим туристським прочитанням славнозвісного твору Олеся Гончара 
«Собор» може стати туристський маршрут у степову Україну до святинь 
Запорозької Січі; 
6. Туристське відтворення шляху «від варяг у греки» поверне історичну память 
до витоків Київського християнства, до знакових постатей української 
християнської історії та доленосних подій, повязаних із запровадженням 
християнства, – першої княгині–християнки Ольги і рівноапостольного 
Володимира Великого; Київ, Чернігів, інші міста центральної України в 
перспективі розвитку міжнародного (та й внутрішнього, загальноукраїнського) 
туризму можуть і повинні стати, завдяки зосередженням у них історико–
культурних і сакральних памяток, своєрідним туристським засвоєнням багатої 
української дохристиянської і християнської культури і духовності. 
  Для повноцінного розвитку паломницького туризму в Україні 
надзвичайно важливо досягти встановлення та збереження мирного співжиття, 
спокою, злагоди між усіма етносами і культурами, конфесіями та віруваннями 
багатонаціональної України. Міжнаціональний і міжконфесійний мир – 
підґрунтя та запорука успішного розвитку міжнародного туризму в Україні. А 
це вимагає від українських туристських організацій, спеціалістів туристської 
індустрії та туристської культури поряд з іншими філософськими та 
гуманістичними засадами туризмознавства засвоїти, сповідувати та пропагувати 
й релігієзнавчі засади, а саме: 
  1. На терені України зустрівся та зімкнувся не лише православний Схід 
і католицький Захід, а й Схід і Захід у масштабному, геополітичному вимірі. 
Починаючи з середини XVI ст., від часів Реформації, Україна стає 
батьківщиною різних протестантських течій – лютеранства, кальвінізму, 
социніанства, згодом – баптизму, адвентизму, п'ятидесятництва, свідків Єгови, а 
сьогодні – різних харизматичних течій, неорелігій. Ще раніше на українській 
землі прижилися іудаїзм та іслам. Отже, нині маємо досить різнобарвну 
конфесійну карту України. Тут пускають коріння, знаходять прихильників і 
послідовників нові християнські та нехристиянські течії, відгалуження, групи, 
іноді досить екзотичні, далекі від національної традиції та культури. 
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  2. У правовій державі, демократичному суспільстві гарантується 
вільний світоглядний вибір, якщо він не виходить за межі загальнолюдської 
етики, не перешкоджає інтелектуальному, моральному розвитку особи, 
цивілізованому співжиттю громадян. 

3. Національні культури, конфесійні відмінності, світоглядний 
плюралізм не повинні бути в Україні підґрунтям для релігійного екстремізму і 
етнорелігійної ворожнечі. Бо ж християнська культура, що ґрунтується на 
Євангелії, має спільні корені з культурою іудейською, що ґрунтується на Торі, 
та ісламською, яка в Корані увібрала багато сакральних сюжетів Старого та 
Нового Заповітів Біблії. Всі вони доповнюють одна одну і в багатьох аспектах – 
не лише провіденціальному й есхатологічному, а й культурологічному й 
етичному – можуть гармоніювати між собою.  
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НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ СУСПІЛЬНО-
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THE THREATS OF SOCIAL AND POLITICAL STABILITY IN 
THE CONTEXT OF UKRAINE NATIONAL SECURITY 

 
Проведений аналіз теоретико-методологічних основ і сучасних підходів 

до розуміння проблем протидії загрозам суспільно-політичній стабільності в 
контексті забезпечення національної безпеки дозволяє зробити наступні 
висновки: 

1. В сучасних дослідженнях проблем забезпечення суспільно-політичної 
стабільності [1-6] робиться акцент на аналізі політичного тероризму, 
екстремізму, сепаратизму, визначенні шляхів профілактики й боротьби з цими 
загрозами, а також на попередженні і врегулюванні внутрішніх конфліктів. 
Водночас відсутні комплексні дослідження, в яких визначаються шляхи і 
способи протидії різним формам дестабілізації політичної та економічної систем 
як певному класу загроз національній безпеці. На сьогодні також обмаль робіт, в 
яких розглядаються питання про застосування непрямих і невоєнних засобів в 
забезпеченні внутрішньої (державної і громадської) безпеки, завдання яких 
досить часто зводяться до правоохоронної діяльності.  

2. На нормативно-правовому рівні визначення «загроза суспільно-
політичній стабільності» не сформульовано. В більшості випадків автори 
звертаються до поняття «надзвичайний стан», визначення якого наведено у 
Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану» [7]. Аналіз же 
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існуючих підходів щодо визначення сутності та змісту протидії загрозам 
суспільно-політичній стабільності в контексті забезпечення національної 
безпеки України дозволяє констатувати відсутність узагальнених алгоритмів, які 
відображали б конкретний його стан та модель. Для виконання вказаних завдань 
необхідні відповідні фахові наукові дослідження, а також закони, концепції, 
стратегії та методологія, відпрацювання яких неможливе без визначення 
базових термінів (понять), удосконалення правових основ протидії загрозам 
суспільно-політичній стабільності в контексті забезпечення національної 
безпеки України. 

3. Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду протидії загрозам 
суспільно-політичній стабільності дозволяє констатувати, що симетричні й 
реактивні силові дії із захисту основ конституційного ладу країни в умовах 
зростання протестної активності населення і використання нових технологій 
політичної дестабілізації такими суб'єктами загроз, як окремі держави, 
міжнародні інститути, екстремістські, сепаратистські, терористичні групи, 
організації й рухи вже малоефективні і не можуть надалі претендувати на роль 
універсальних засобів забезпечення внутрішньої безпеки [8-10]. 

4. В залежності від стадії формування та реалізації загроз суспільно-
політичній стабільності виокремлюють наступні види протидії: профілактика – 
процес впливу силами і засобами системи забезпечення національної безпеки на 
причини, що породжують загрози суспільно-політичній стабільності, а також на 
умови, що сприяють їх виникненню та реалізації; попередження – вплив на 
процес підготовки до реалізації загрози суспільно-політичній стабільності з 
боку її джерела або носія; припинення – безпосередній вплив на процес 
дестабілізації політичної та економічної систем; локалізація – процес усунення 
силами і засобами системи забезпечення національної безпеки шкідливих 
наслідків дестабілізації політичної та економічної систем або зведення їх до 
мінімального рівня [9]. 

5. Відповідно до ідей Дж. Бойда будь-яка діяльність у сфері безпеки з 
певною мірою наближення може бути представлена у вигляді кібернетичної 
моделі OODA (Observe – спостерігай, Orient – орієнтуйся, Decide – вирішуй, 
Act – дій). Вказана модель припускає багатократне повторення петлі дій, 
складеної з чотирьох послідовних взаємодіючих процесів: спостереження, 
орієнтація, рішення, дія.  

На основі ідей Дж. Бойда пропонуємо розробити комплексний механізм 
протидії загрозам суспільно-політичній стабільності. 

6. Комплексний механізм протидії загрозам суспільно-політичній 
стабільності в контексті забезпечення національної безпеки має декілька 
основних складових, що представляють собою окремі механізми, об’єднані в 
систему правових, інституційних, організаційних, фінансових та соціально-
психологічних засобів, які повинні використовуватись у комплексі, що й 
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забезпечить досягнення цілей державної політики національної безпеки, 
сприятиме підвищенню її ефективності. 

Основними функціями, що характеризують комплексний механізм 
протидії загрозам суспільно-політичній стабільності в контексті забезпечення 
національної безпеки, як соціальну систему, і сприяють підвищенню 
ефективності безпеки в суспільстві є:  

функція ідентифікації, моніторингу загроз суспільно-політичній 
стабільності та соціального прогнозування безпеки в суспільстві;  

функція реалізації державного реагування на загрози суспільно-
політичній стабільності;  

функція організації забезпечення функціонування інституцій (суб’єктів) 
державного реагування на загрози суспільно-політичній стабільності; 

функція координації зусиль інституцій (суб’єктів) державного 
реагування на загрози суспільно-політичній стабільності;  

функція контролю над діяльністю інституцій (суб’єктів) державного 
реагування на загрози суспільно-політичній стабільності;  

Ці функції реалізуються відповідними державними органами і 
посадовими особами. 
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УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

MANAGEMENT OF CHANGES OF ORGANISATION 
CULTURE 

 
Однією з основних проблем розвитку сучасних організацій є їх 

відповідність ринковим принципам функціонування та зростаючим 
конкурентним вимогам. Непередбачуваність та частота змін у зовнішньому 
середовищі вимагає не тільки гнучкості системи управління, а і посилює вимоги 
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до корпоративної культури організації. Більшість спеціалістів із питань 
менеджменту наголошують на необхідності постійного коригування напряму 
діяльності організації та своєчасного впровадження ефективних змін. На жаль, 
найскладнішою проблемою у сфері управління змінами залишаються питання 
управління корпоративною культурою.  

Можна стверджувати, що культура організації не підлягає 
структуруванню, а також, вимірюванню чи опису за допомогою конкретних 
формул і показників. Фактично, корпоративна культура – це певний спосіб 
поведінки персоналу організації, форм спілкування керівника з підлеглими, 
субординаційних ієрархічних зв’язків між підрозділами, способів обміну 
управлінською інформацією тощо. Зазвичай, корпоративна культура 
проявляється через норми поведінки, що склалися у підрозділах, від їх 
цінностей, від ставлення працівника до певних «ритуалів». На наш погляд, 
норми, цінності, ставлення та ритуали є основою корпоративної культури 
незалежно від ієрархічного рівня організації. 

Не викликає сумніву, що процес формування корпоративної культури, а 
значить і процес управління нею, має поступовий характер та створюється 
персоналом організації, що проявляє типову поведінку за певних умов при 
виконанні конкретних функціональних завдань. Така типова поведінка  з 
плином часу стає нормою. Вона повинна, на нашу думку, сприйматись новими 
працівниками, які приходять до організації, як обов’язкова для дотримання 
незалежно від посад. Лише за таких умов, можна уникнути суперечностей в 
організації, конфліктів між персоналом та різними підрозділами, виникнення 
неформальних груп, а також знизити плинність кадрів. Складові корпоративної 
культури зобразимо схематично (Див. рис. 1). 

Безумовно, управління корпоративною культурою – це складний 
процес, який має сприяти стабільності структурного підрозділа організації, а 
також привести до подолання опору інноваціям з боку персоналу та 
підвищенню конкурентоздатності організації. З позицій управління 
корпоративною культурою, слід зазначити, що нові цінності та норми не 
можливо впровадити шляхом розпоряджень та наказів зверху. На наш погляд, 
культурні зміни передбачають розуміння, обговорення та їх схвалення з боку 
персоналу організації. Даний підхід до управління корпоративною культурою є  
особливо актуальним для українських організацій.  

Отже, особливості введення бізнесу та постійне реформування 
українських державних структур вимагає формування їх адаптивності до змін. 
Цей процес, безумовно, повинен відбуватися на основі знань про  принципи 
управління культурою організації.  
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Рис. 1. Складові організаційної культури 
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Підвищення ролі знань в суспільстві в епоху глобалізації сприяло тому, 
що ефективність діяльності системи вищої освіти відіграє ключову роль в 
розвитку національного добробуту. Імідж сфери освіти все ще є проблемним 
полем дослідження в силу специфіки діяльності освітніх організацій, характеру 
послуг, що надаються, складності ідентифікації стейкхолдерів освітньої 
організації, мінливих умов зовнішнього середовища, надмірною 
зарегульованістю ринку освітніх послуг, суттєва залежність від державного 
фінансування тощо.  

Як зазначають науковці: «Ключовими завданнями сучасного українського 
суспільства, реалізація яких визначає швидкість і ефективність 
трансформаційних процесів, що відбуваються в індустріальній економіці, є 
створення наукомістких галузей виробництва, впровадження інноваційних 
методів управління, інтеграція освіти і науки у систему національного 
господарства, розвиток інтелектуальної власності, сервісної індустрії з 
інтелектуальними послугами та послугами, які містять знання. Таким чином, 
знання стає фундаментом для всіх форм відтворення як матеріального, так і 
духовного» [1, с. 99].   

В свою чергу, за даними Світового банку на прикладі обстеження 192 
країн в 90-ті роки, зростання світового валового продукту тільки на 16% було 
обумовлене фізичним капіталом (фізична інфраструктура, обладнання, будівлі) 
та на 20% - природним капіталом, тоді як не менше 64% зростання обумовлено 
людським і соціальним капіталом. При цьому, сто років тому співвідношення 
між трьома основними складовими економічного зростання було прямо 
протилежним [2].  

Важливою складовою розробки і реалізації програми формування іміджу 
університету є попередня оцінка діяльності вузу. В даний час на рівні держави у 
вітчизняній практиці застосовується п'ять основних методів оцінки діяльності 
вузів: 
1)експертиза діяльності вузу під час процедури акредитації; 
2)планові та позапланові перевірки дотримання акредитаційних та ліцензійних 
показників, що проводяться Міністерством освіти і науки України, Державною 
інспекцією навчальних закладів тощо;  
3)ініційовані самими вузами громадська акредитація, самообстеження, а також 
результати контролінгу внутрішньовузівських систем менеджменту якості; 
4)побудова рейтингів вузів;  
5)моніторинг ефективності діяльності вузів. 

Нажаль, на теперішній час, у вітчизняній практиці відсутня традиція 
системної незалежної оцінки вузів стейкхолдерами, зокрема незалежними, до 
теперішнього часу не знайшли застосування підходи таких міжнародних 
організацій, як ООН, ЮНЕСКО і Ради Європи щодо забезпечення якості вищої 
освіти, не дивлячись на те, що тривалий час Україна є членом цих організацій. 
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Система державної акредитації та існуючі вітчизняні рейтингові системи не в 
повній мірі орієнтовані на міжнародні критерії та стандарти. 

Не зважаючи на відсутність об’єктивної незалежної оцінки діяльності 
університетів, формування їх іміджу є надзвичайно важливим для самих 
суб’єктів вищої освіти, враховуючи зростання конкуренції за студентів та 
фінансові ресурси.  Імідж вузу формується за допомогою факторів, які можна 
систематизувати з позиції комплексу маркетингу сфери послуг. На наш погляд, 
необхідно говорити про імідж кожного з елементів комплексу маркетингу. 
Даний рівень формування іміджу носить індивідуальний характер для вузів і 
може реалізовуватися в форматі профілю вузу, тобто специфічних особливостей 
вузу, відмінних від інших вузів і цілеспрямовано формується на основі наявних 
конкурентних переваг (матеріальна база, локація, високий рівень кваліфікації 
науково-педагогічних кадрів тощо).  

В умовах сьогодення, формування іміджу університету відбувається 
шляхом розробки комплексної системи PR-активності, враховуючі наявні 
фінансові та кадрові ресурси. Існування єдиної стратегії формування іміджу 
дозволяє університету сформувати керований інформаційний простір.  

Виходячи з цієї позиції, не зважаючи на відсутність єдиної маркетингової 
і іміджевої стратегії, Київський національний лінгвістичний університет (далі – 
КНЛУ) основний акцент у питаннях формування іміджу покладає на дві 
складові:  

- Активна присутність у соціальних мережах і інформаційних 
«меседжерах». Дана стратегія направлена на інформування 
зацікавлених сторонніх сторін (абітурієнтів та органи державної 
влади). На даний час щоденно поповнюються новою інформацією 
офіційні сторінки в Facebook, ВКонтакте, Twitter.  

- Активне інформування внутрішніх стейкхолдерів, що дозволяє 
посилити імідж університету серед студентів та їх батьків, і тим 
самим, розповсюдити інформацію про КНЛУ серед великого загалу 
громадян, при цьому не витрачаючи значні фінансові ресурси.  

 З огляду на те, що вузи знаходяться в стані конкурентної боротьби, вони 
зацікавлені в максимально чіткому позиціонуванню по кожному з виділених 
складових маркетинг-міксу для реалізації ефективних конкурентних стратегій. 
Однак, не тільки конкуренція, але і кооперація набувають переваги при 
використанні ефективних інструментів формування іміджу, оскільки може бути 
реалізований потенційний попит на тих ринках, які регіональними вузами поки 
освоєні в меншій мірі - ринку додаткових освітніх послуг, ринку наукових і 
навчально-методичних продуктів. Проведені дослідження говорять про 
недостатню інформованість стейкхолдерів на виділених рівнях існування 
системи освіти. Причиною такого становища є як відсутність видимих 
механізмів управління іміджем на рівні системи освіти, так і безсистемно 
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формується імідж на рівні регіону. Відсутність базової інформації перешкоджає 
формуванню максимально об'єктивного образу вузу в сприйнятті стейкхолдерів, 
що підсилює попит на опосередковану інформацію, яка в значно меншій мірі 
піддається управлінню. Така ситуація обмежує регіональні вузи попитом тільки 
даного географічного ринку, роблячи його слабо керованим, що є суттєвою 
перешкодою в процесі формування мотивованого контингенту студентів, 
створення власного профілю, створення умов чесної конкурентної боротьби. 
Виходом з даної ситуації є проведення активної профорієнтаційної роботи на 
регіональному ринку середньої освіти. Окрім того, важливо пам’ятати про роль 
міжрегіональної кооперації між університетом і закладами середньої освіти, 
виробничими та науковими структурами. Не меншу роль відіграє 
міжрегіональна наукова активність, коли працівники і студенти вузу відвідують 
наукові конференції (семінари) в інших регіонах. В даному контексті є цікавий 
інноваційний експеримент, який реалізується Київським національним 
лінгвістичним університетом і ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені В. Стефаника». Попередньою домовленістю передбачено, що 
в рамках навчально-тренінгової сесії, у жовтні 2016 року відбудеться взаємний 
обмін між вузами студентами старших курсів соціально-гуманітарних 
спеціальностей. Студенти зможуть прослухати цикл лекцій провідних вчених 
університетів, прийняти участь у науково-практичній конференції тощо. Вдалим 
був експеримент з проведення навчально-тренінгової сесії між КНЛУ і 
Одеським національним економічним університетом (далі – ОНЕУ) в жовтні 
2015 року. В рамках відвідування студентами КНЛУ Одеського національного 
економічного університету, студенти КНЛУ (50 осіб) відвідали майстер-клас 
відомого фахівця у сфері готельного господарства, ознайомилися з 
інфраструктурою ОНЕУ, історичними пам’ятками міста Одеса тощо.  

Подібні взаємні обміни сприятимуть формування позитивного іміджу 
вузу в очах мешканців інших регіонів. Хоча подібні обміни є позитивним 
прикладом формування іміджу університету, відсутність системності може 
знівелювати позитивний ефект від них.  

Вищим навчальним закладам, при реалізації стратегії формування іміджу 
на ринку освітніх та наукових послуг, слід виходити із комплексності даного 
процесу. Це вимагає значних фінансових та кадрових ресурсів, що є 
виправданим в умовах висококонкурентного сьогодення.  
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Тісна взаємодія вищої освіти та бізнесу являє собою реалістичний шлях 
інноваційного розвитку країни й ефективний засіб забезпечення 
конкурентоспроможного виробництва висококваліфікованими кадрами. 
Становлення й розвиток інтеграційних зв’язків науки, освіти та виробництва в 
загальну систему здатне органічно поєднати й забезпечити функціонування 
кожної із цих сфер людської діяльності, дати можливість поліпшити життя 
людей, а суспільству, в якому вони живуть, дозволить стати більш гармонічним 
і стабільно розвиватися. 

Вивчення світового й вітчизняного досвіду показує, що вузам дійсно 
належить провідна роль у формуванні інноваційного шляху розвитку економіки. 
У тріаді «наука-освіта-виробництво» саме освіта розглядається як ключова 
ланка впливу на процес інтеграції. Як інститут соціалізації освіта має високу 
соціальну значимість, а також значні матеріально-технічні й людські ресурси. 
На базі університету реалізується інноваційна тріада з науково-дослідними, 
освітніми та виробничими компонентами.  

Вище освіта стає глобальним підприємством, де вдало поєднується 
освітня основа й науковий розвиток, орієнтовані на забезпечення підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки. Саме університет у 
сучасному суспільстві виступає ядром інноваційної діяльності. Він починає 
співробітництво з бізнесом, виконуючи для нього дослідження й створює потік 

http://www.csr%e2%80%94nw.ru/upload/file_content_696.pdf
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ноу-хау з метою постійного вдосконалення продуктів і послуг, які виробляються 
цим бізнесом [2, с. 26]. 

Підтримка й стимулювання до розвитку вищої школи забезпечують як 
моментальний ефект – через організацію підвищення кваліфікації й 
перепідготовки кадрів з найбільш актуальних напрямків економіки й 
соціального сектора, так і системний ефект, що сприяє  інтеграції науки, освіти 
та виробництва, державної влади й споживачів в інтересах соціально-
економічного розвитку країни (регіону). 

Вітчизняний досвід підтверджує, що університети України мають 
значний науково-педагогічний потенціал, у них виконуються фундаментальні 
дослідження й ведуться прикладні розробки, які відповідають пріоритетним 
напрямкам розвитку науки й техніки України, здійснюється патентно-ліцензійна 
й інноваційна діяльність, з обов’язковим впровадженням результатів досліджень 
у навчальний процес; університети активно співробітничають із науковими 
установами Національною й галузевою академіями наук України, закордонними 
освітніми й науковими установами.  

Однак в Україні, форми взаємодії між наукою, освітою та 
виробництвом, хоча й базуються на існуючому світовому досвіді, у практиці 
використовується дуже обмежена їх кількість. Широко розповсюдженими є такі 
форми інтеграції як договори: про співробітництво між науковими установами, 
вищими навчальними закладами й виробництвом щодо проведення загальних, 
контрактних досліджень і розробок; базових кафедр (філій) вищих навчальних 
закладів при науково-дослідних інститутах і філій наукових установ; про 
формування науково-освітньо-виробничих комплексів; про створення науково-
освітніх центрів. У той же час такі організаційні форми, як технологічні парки, 
кластери, бізнес-інкубатори й інші – перебувають в Україні на етапі 
становлення. 

У вітчизняній практиці присутня істотна розрізненість науки й освіти, 
оскільки протиставляються вчені, які займаються тільки дослідженнями, і 
викладачі ВУЗів, що поєднують читання лекцій з науковою працею [3, с. 61].  

Рівень наукових досліджень в університетах вважається недостатньо 
високим у порівнянні з науково-дослідними установами, що пояснюється 
практичною відсутністю до цього матеріальних умов і часу (завантаженість 
навчальною роботою). У той же час певна результативність у науковій 
діяльності при великому навчальному навантаженні, відзначається як перевага 
наукових співробітників університетів. Дійсно навчальний процес не дозволяє 
повною мірою реалізувати існуючий потенціал, тому й збільшення в освіті 
співробітників з науковими ступенями не забезпечує значних зрушень в 
економіці, а це й підтверджує необхідність взаємодії науки й освіти на якісно 
новому рівні. 

Подальша інтеграція науки й освіти вже з виробництвом указують 
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також на ряд проблем [1, с. 44-45]: відсутність міцної законодавчої основи й 
належного рівня нормативно-правового забезпечення розвитку інтеграційних 
процесів; відомча роз’єднаність сфер, які інтегруються; відсутність координації 
дій державних і приватних структур у напрямку інтеграції; орієнтація освіти на 
загальнотеоретичну підготовку; недостатній рівень кваліфікації викладацького 
складу вузів; несистематичність у проведенні моніторингу ринку праці; 
невідповідність державних освітніх стандартів і навчальних планів реальному 
стану економіки, соціально-культурному, технічному й технологічному 
розвитку; неповнота інформації в представників виробництва про наукові 
розробки, а в наукових інститутах і вищих навчальних закладах – про потреби 
виробництва в інноваціях; непоінформованість учасників інтеграції щодо 
можливих форм і методів співробітництва, а також про потенційні вигоди 
взаємодії; високий ступінь ризику для представників виробництва щодо 
реалізації наукових розробок; відсутність активної позиції науки щодо 
просування результатів наукових досліджень, а підприємств - у формуванні 
замовлень науці; недостатність сприятливих умов для істотного підвищення 
зацікавленості виробництва в наукових результатах; низький рівень 
фінансування наукових досліджень із Державного бюджету й з боку приватних 
підприємств, порушення партнерських зв’язків навчальних закладів з 
роботодавцями-підприємствами, установами й організаціями й т.п. 

Зазначені проблеми свідчать про низький рівень мотивації персоналу до 
взаємодії в Україні на всіх рівнях (національному, регіональному, рівні 
підприємства), зокрема в інтеграційній тріаді «наука-освіта-виробництво». 
Тобто не розуміння й (або) не бажання до кооперації зусиль у вітчизняній 
економіці, коли важливість зазначених питань не зважується на протязі всього 
періоду незалежності України, є відображенням низького культурно-освітнього 
рівня нації [3, с. 62]. 

В умовах радикальних технологічних, економічних, соціальних змін, які 
відбуваються в суспільстві, традиційна роль університетів як науково-дослідних 
центрів, які створюють нове знання, і центрів підготовки високопрофесійних 
кадрів повинна бути доповнена важливою функцією – інноваційною, що 
дозволяє більш повно інтегрувати систему вищої освіти в суспільство, 
«відкрити» її виробництву й ринку праці. 

Вузи, які володіють ресурсами для здійснення інноваційного процесу в 
його повному обсязі, на практиці повинні стати активними учасниками 
інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність вузу повинна бути спрямована 
на: активізацію інноваційного мислення студентів, аспірантів, учених, 
викладачів; конкурсну й грантову підтримку інноваційних проектів; сприяння 
впровадженню в навчальний процес нових освітніх технологій; удосконалення 
системи підготовки кадрів в області інноваційного менеджменту; 
систематизацію обліку й закріплення об’єктів інтелектуальної власності в 
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освітній, науковій і технологічній сферах; моніторинг ринку освітніх, 
інформаційних, науково-технологічних послуг; здійснення трансферу 
технологій, впровадження результатів науково-дослідної роботи в реальний 
сектор економіки тощо. Таким чином ВУЗ повинен стати свого роду центром 
трансферу технологій, що буде претендувати на роль одного із ключових 
елементів в інноваційній інфраструктурі. Основне їх призначення – стати 
сполучною ланкою між наукою й бізнесом.  

Створення центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах 
припускає: проведення технологічного аудиту об’єктів інтелектуальної 
власності, наукомістких технологій, інноваційних проектів і наукових розробок 
вчених університетів, їх аналіз на предмет можливості комерціалізації; 
створення електронної бази даних інноваційних проектів і наукових розробок, 
пошук і розвиток контактів з потенційними замовниками; навчання й 
підвищення кваліфікації співробітників у сфері інноваційного менеджменту. 
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ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СТРУКТУРИ 

 
THE QUESTION OF COMMUNICATION POLICY BUSINESS 

STRUCTURE  
 

За сучасних умов господарювання для підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності підприємницької діяльності неминучою стає 
трансформація підходу щодо організації комунікаційної політики підприємства. 
В умовах, коли адекватна інформація стає найбільш цінним ресурсом, необхідно 
відмовитися від традиційного уявлення про зовнішнє підприємницьке 
середовище та розглядати його як джерело інформації і інших ресурсів, що 
сприяють розвитку підприємницької організації. 

Часто вдосконалення комунікаційної функції маркетингу у рамках 
підприємницької організації обмежується розробкою заходів по стимулюванню 
масового збуту та оцінкою ефективності витрачених коштів з позицій зростання 
товарообігу. Це пов'язано з тим, що класична маркетингова теорія – модель 
маркетинг-мікс – аналізує окремий акт купівлі-продажу і спирається на 
розробку та застосування відповідних маркетингових інструментів, що 
відповідають споживчим запитам.  

Споживач вважається пасивною стороною, якою маніпулюють за 
допомогою елементів комплексу маркетингу: ціни, товару, розподілу і 
просування. Маркетингові дослідження при цьому розглядаються як процес 
збору та аналізу інформації про споживчий попит і стратегії конкурентів, а 
також про загрози зовнішнього середовища окремо від політики просування. 
Отримана інформація представляє собою цінну основу для вдосконалення 
асортименту, коригування цінової політики, а також інших складових 
комплексу маркетингу. Проте такої інформації найчастіше недостатньо для 
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аналізу внутрішніх причин зайвих витрат, що ведуть до завищених в порівнянні 
з конкурентами цін, або проблем із забезпеченням бажаного рівня якості.  

На сучасному етапі виживають і досягають успіху лише ті 
підприємства, що ведуть свій бізнес найефективнішим способом, досягаючи 
зниження операційних витрат при збереженні високої якості товарів і послуг. 
Нині у багатьох вітчизняних компаній виникає потреба суттєвого розширення 
своєї маркетингової активності. Так, будь-яка підприємницька структура може 
здійснює вибір між створенням (зміцненням, вдосконаленням) власної 
маркетингової служби і делегуванням повноважень аутсорсеру. Аутсорсинг є 
одним з найпопулярніших і «модних» методів оптимізації ресурсів у різних 
сферах діяльності, це сучасна та найуспішніша бізнес-модель, що дає змогу  
підприємницьким організаціям досягти реальних конкурентних переваг [2]. 
Головною перевагою стратегії аутсорсингу можна визначити зниження 
собівартості маркетингових функцій. 

Реалізація рішень щодо організації аутсорсингу здійснюється в процесі 
формування стратегії підприємницької структури. Методика формування 
стратегічних рішень розвитку підприємства з урахуванням аутсорсинга буде 
мати такий вигляд: 

1. Формулювання місії і стратегічних цілей компанії з врахуванням 
діяльності сторонніх виконавців (аутсорсерів). 

2. Стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища.  
3. Аналіз економічної доцільності застосування аутсорсингу в сфері 

маркетингових комунікацій і розрахунок показників, що характеризують 
ефективність використання основних засобів, кадрів підприємницької 
структури.  

4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства без використання 
аутсорсингу. 

5. Вибір аутсорсерів; оцінка конкурентоспроможності підприємства 
з використанням аутсорсингу. 

6. Коригування основних напрямів комунікаційної політики.  
7. Реалізації рішень щодо подальшого розвитку підприємницької 

структури і контроль за їх виконанням. Розрахунок бюджету необхідних заходів 
та підбір джерел їх фінансування [1]. 

Очевидним стає, що заходи комунікаційної політики, що мають на меті 
отримання сучасної інформації для інноваційного і ефективного розвитку 
бізнес-процесів, необхідно спрямовувати на підприємства, а не на окремих осіб 
на споживчому ринку. При цьому ухвалення рішення про передачу на 
аутсорсинг комунікаційної частини маркетингу лежить в полі порівняльного 
аналізу витрат на досягнення поставленої мети та забезпечення реалізації 
маркетингової політики в цілому. 
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Найчастіше для підвищення ефективності управління збутом на 
аутсорсинг передаються такі елементи маркетингових комунікацій, які  
маркетингові дослідження, конкурентна розвідка, розробка креативної стратегії, 
позиціонування, брендінг, виготовлення рекламних роликів. Аутсорсинг варто 
застосовувати до тих комунікаційних функцій маркетингу, які не можуть бути 
ефективно реалізовані власними силами на підприємстві або  вимагають 
значних витрат.  
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Наукова діяльність являє собою одну з провідних сил суспільного 
розвитку, від її результатів багато в чому залежить вирішення таких глобальних 
проблем людства як енергетична криза, дефіцит продовольства, боротьба із 
смертельними хворобами тощо. Науково-технічний та науково-технологічний 
прогрес визначає подальший суспільний розвиток і, можливо, саме існування 
людства. 

Однак в Україні негативні фактори глибокої економічної кризи, 
недостатність фінансування, низький попит на результати наукових досліджень, 
політичний та комерційний тиск на вчених та наукові установи призводить до 
зниження якості наукових досліджень [1, с.17]. Незацікавленість науковців у 
значущості результатів досліджень, відсутність відповідальності перед 
суспільством, прагнення підвищити кількісні показники своєї наукової 
діяльності (кількість публікацій, індекс Гірша і т.п.), отримати фінансування 
своїх досліджень, грантові надходження тощо, стає причиною появи багатьох 
порушень у науковій сфері від компіляції даних та плагіату до фальсифікації та 
публікації свідомо неправдивих результатів дослідження [2, с.108]. На жаль, на 
сьогодні такі порушення носять настільки масовий характер, що боротьба з 
ними має виходити з компетенції наукових громадських організацій на кшталт 
етичних комітетів з недобросовісної практики наукових досліджень, а потребує 
втручання державних та міжнародних структур на нормативно-правовому рівні. 

На сьогодні в Україні правові норми, що регулюють наукову діяльність 
містяться у таких нормативних актах як Закони України «Про наукову та 
науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 
техніки», «Про інноваційну діяльність». Основним є перший з означених 
законів, в якому закріплені нормативні визначення основних категорій наукової 
діяльності. Так, наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, 
спрямована на одержання і використання нових знань [3]. Наукова робота 
визначається в законі як дослідження з метою одержання наукового результату, 
під яким розуміється нове знання, одержане в процесі фундаментальних або 
прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у 
формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про 
науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття 
тощо [3]. Отже, об’єктом правовідносин у сфері наукової діяльності наукове 
дослідження як процес, а також різного роду публікації як результат 
дослідження. При цьому правові норми мають бути встановлені як для 
організації дослідження, наприклад, для проведення медичних експериментів за 
участю людини, так і для публікацій, наприклад, чіткі критерії встановлення 
плагіату, визначення фальсифікованих даних тощо. Крім того, необхідна 
правова регламентація та порядок встановлення відповідальності за порушення 
у сфері наукової діяльності. 
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Порушення, які вчиняють науковці в своїй науково-дослідної діяльності 
умовно можна розділити на дві групи: порушення під час проведення 
досліджень та порушення у публікаціях.  

До порушень в ході дослідження можна віднести: 
- відмова від пошуку проведених раніше досліджень; 
- проведення досліджень на людях без необхідних дозволів; 
- порушення екологічного законодавства під час досліджень; 
- порушення етичних принципів наукових досліджень тощо. 
Порушення у публікації можуть бути: 
- відмова від публікації звіту про виконання дослідження; 
- помилкове авторство, відмова від включення одного з авторів; 
- плагіат (при цьому потребує окремого визначення поняття наукового 
плагіату); 
- публікація статті у декількох журналах, конфлікт інтересів; 
- фабрикація даних (використання вигаданих спостережень або даних); 
- фальсифікація даних (свідоме перекручування даних). 

При чому порушення можуть завдавати шкоди різним сферам суспільних 
відносин: правам інтелектуальної власності, здоров’ю та життю людей, 
оточуючому середовищу, суспільному інтересу тощо. Щодо вини порушника, то 
вона може бути як свідомою, що потребує розробки спеціального механізму 
доказування, так і мимовільною (так звана «сумлінна помилка»), коли науковець 
робить помилкові висновки при припускається хибних умовиводів, що також 
важко підлягає доказуванню [2, с.110]. 

Науковцями доведено, що наука є умовою та запорукою прогресу 
суспільства, завдяки практичному застосуванню та впровадженню її результатів, 
наукові дослідження стають основою збереження життя і здоров’я людини, 
економічного добробуту, а у подальшому – визначальним чинником виживання 
суспільства [4, с.154] Необхідність правової регламентації наукової діяльності 
викликана значущістю цієї сфери для людства, адже наукові, а особливо 
науково-технологічні досягнення мають вирішальне значення у подоланні 
найактуальніших проблем людства, тому слід зважати як на моральне та етичне 
значення наукових досліджень, так і на їх наслідки для майбутнього людської 
спільноти в цілому.  

Зважаючи на велику суспільну значущість відносин у науковій сфері, 
вважаємо, що етичні принципи наукової діяльності мають бути закріплені в 
якості правових норм. Однак нормативна визначеність і регламентація 
діяльності дослідників не повинна стати бюрократичною перепоною на шляху 
наукового поступу; запровадження на законодавчому рівні ієрархічної 
організації, жорстких бюрократичних правил та великої кількості 
документообігу наукових досліджень стануть загрозами нормальному 
становленню та розвитку науки. Отже, нормативно-правове закріплення 
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принципів наукової діяльності потребує тісної співпраці науковців-дослідників 
різних наукових галузей та правників-юристів, що може стати подальшим 
напрямком наукових досліджень у цій сфері. 
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МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 

METHODS MANAGEMENT DECISIONS 
 

Загальновідомо, що процес прийняття рішень є невід’ємною частиною 
управлінського циклу у функціонуванні будь-якої організації. Адже сам процес 
управління складається із сукупності рішень, які доводиться приймати 
керівнику. Тому від обраної стратегії прийняття рішень залежить 
функціонування та ефективність всієї організації. При цьому одним з 
найактуальніших напрямків розвитку економіки України на сьогодні є побудова 
сприятливих умов для ефективного переходу до ринкових відносин. І саме від 
того, наскільки економічно грамотно, своєчасно й обґрунтовано ухвалюється те, 



81 

 

чи інше управлінське рішення, залежить доля як окремих підприємств і 
організацій, так і держави в цілому. А це, в свою чергу, неможливо без 
професійно виваженої оцінки ситуації, вміння систематизувати наявну 
інформацію і обрати правильну стратегію прийняття рішень для досягнення 
поставленої мети. Це стає можливим лише  після розкриття сутності методів 
прийняття управлінських рішень, процесу та процедури їх прийняття.  

Відтак, завданнями є опис методів прийняття управлінських рішень, 
різних підходів до цих рішень з боку менеджерів, аналіз чинників, що 
впливають на процес їх прийняття, виклад суті аналізу як основи для прийняття 
управлінських рішень.  

Щодо методів,через які можна виявити ефективне управління, можна 
розглянути такі: 

Прогнозування – це метод, в якому використовуються як накопичений у 
минулому досвід, так і поточні припущення щодо майбутнього з метою його 
визначення. Якщо прогнозування виконане якісно, то результатом стане картина 
майбутнього, яку цілком можливо використати для планування щоденних 
завдань. 

Щоб передбачити  використання нестандартних підходів до розв'язання 
нової проблеми, слід розглянути метод інверсій, а саме: поглянути  на функції 
об'єкта з іншого боку, перевернути об'єкт «догори ногами» тощо. 

Метод вільних асоціацій використовується тоді, коли проблема не може 
бути розв'язана в рамках наявного переліку рішень. У цьому разі потрібно 
спробувати її переформулювати. Для цього можна вибрати якесь слово, поняття, 
спробувати «викликати» якийсь образ, що може стати стимулом для утворення 
несподіваних вільних асоціацій, які сприяють виникненню ідеї розв'язання 
проблеми. 

Сутність методу морфологічного аналізу полягає в об'єднанні в систему 
методів виявлення, підрахунку і класифікації всіх обраних варіантів якої-небудь 
функції досліджуваного об'єкта. Метод морфологічного аналізу – це 
психологічна активізація творчого процесу. Його переваги в тому, що він 
допомагає перебороти труднощі під час вивчення значної кількості комбінацій 
можливих рішень.  

Зазвичай використовують метод номінальної групової техніки, коли  
кожен учасник доповідає про суть свого проекту, після чого запропоновані 
варіанти оцінюються членами групи (також письмово) методом ранжирування. 
Ідея, що отримала найвищу оцінку, ухвалюється як основа рішення. Цей метод 
базується на принципі обмеження міжособистісних комунікацій, тому всі члени 
групи на початковому етапі викладають свої думки щодо способу вирішення 
проблеми письмово.  

Метод Дельфі використовується у випадках, коли групу експертів 
неможливо зібрати разом. Він являє собою багаторівневу процедуру 
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анкетування з обробкою й повідомленням результатів кожного туру учасникам, 
що працюють окремо один від одного.  

Найпоширенішим із методів групової роботи є метод «розумової 
атаки».[1, с. 50] Він полягає в тому, що кожен учасник групи має право подавати 
найрізноманітніші ідеї з приводу варіантів розв'язання проблеми, незалежно від 
їх обґрунтованості і здійсненності. Всі пропозиції фіксуються без їх критики. 
Аналіз та оцінка здійснюються по завершенні генерування ідей за критеріями та 
обмеженнями, що влаштовують організацію. 

Метод конференції ідей відрізняється від методу «розумової атаки» тим, 
що допускає доброзичливу критику у формі репліки чи коментаря. Вважається, 
що така критика допоможе поліпшити ідею. 

Повнішому охопленню всіх можливих варіантів розв'язання проблем 
сприяє їх розробка за принципом «дерева рішень» («дерева варіантів»). 
Спочатку виокремлюють найсуттєвіші групи варіантів за докорінними 
відмінностями у способах досягнення цілі. Потім з кожної групи варіантів 
вирізняють підгрупи з менш суттєвими відмінностями тощо. Проте за будь-якої 
ситуації необхідно використати якомога повніший набір допустимих варіантів і 
оцінку їхніх відносних переваг та недоліків.  

Якщо проблема є структурованою й може розв'язуватися за допомогою 
економіко-математичного моделювання, то найчастіше критерієм вибору є 
цільова функція, яку необхідно оптимізувати. У даному випадку застосовується 
«метод сценаріїв»,що використовується при обґрунтуванні багатоходових 
складних управлінських рішень. Він передбачає прогноз розвитку подій за 
трьома сценаріями: оптимістичним, песимістичним і найвірогіднішим. Усі три 
сценарії обґрунтовуються за їхніми наслідками й розробляються варіанти 
уточнених дій, коли події розвиватимуться за тим чи іншим сценарієм. На етапі 
вибору рішення найперше слід визначити методи формування критеріїв вибору, 
за якими оцінюватимуться запропоновані проекти.  

Отже, описані вище принципи вибору можуть бути використані в 
управлінні виробничими системами, оскільки у цій сфері багато задач є 
слабоструктурованими або неструктурованими. Застосування експертних 
систем та систем підтримки прийняття рішень є альтернативним підходом у 
порівнянні із трудомісткими процедурами організації експертизи. І тільки 
керівництво підприємства може обирати шлях, який реалізовуватиме суб’єкт 
господарської діяльності. Але як зазначав Е. Хаббард: «Якщо службовець 
завжди згоден з босом, він марний для бізнесу».[1,с.  25] 
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ФЕНОМЕН ТУРИЗМУ 

В ЄВРОПЕЙСЬКIЙ IСТОРИКО-ФIЛОСОФСЬКIЙ ТРAДИЦIЇ 
 

Туризм — склaдний соцiокультурний тa iсторичний феномен, який з 
форми проведення дозвiлля тa способу зaняття вiльного чaсу поступово 
перетворився у фaктор свiтового знaчення нового столiття й тисячолiття, у 
фaктор бaгaтоплaновий: економiчний, соцiокультурний, кроскультурний, 
комунiкaтивний, мiжнaродний. Однaк нa почaтку своєї iсторiї туризм був рaдше 
суб'єктивним способом зaдоволення потягу особистостi до безперестaнного 
пiзнaння i осмислення нaвколишнього природного i соцiaльного свiту, a нaукове 
осягнення туризму проходило в руслi зaгaльнокультурної i фiлософської 
трaдицiї. 

Дослiдники перiоду aнтичностi примiтили, що подорожувaння, мaндри 
були невiддiльною склaдовою життя еллiнцiв. Подорожуючи до незнaних крaїв 
—  Єгипту, Середземномор'я, Кaрфaгенa, древнi греки знaходили все новий i 
новий мaтерiaл до порiвняння свого й чужинського способiв життя. Тaк що 
еллiнцi вже у п'ятому столiттi до нaшої ери мaли жвaвий iнтерес до незвичних 
для них обрядiв, звичaїв, зaконiв, соцiaльних iнституцiй. Сaме тому в 
дaвньогрецькiй мiфологiї подорожi знaйшли своє перше iсторичне осмислення. 
Гомер пов'язувaв вияв розумiння вaжливостi подорожей i потреб подорожуючих 
з рiвнем культури нaродiв, i тi, хто кривдив мaндрiвникiв (у поемi “Одiссея” — 
це велетнi-циклопи), були нецивiлiзовaним нaродом [4, c.356].  

Першi спроби рaцiонaльно осмислити феномен подорожей, мaндрiвок, 
пaломництвa проходили одночaсно з сaмими фaктaми подорожей мислителiв, 
мудрецiв aнтичностi, якi сучaсною мовою можнa приблизно охaрaктеризувaти 
як один з рiзновидiв нaукового туризму. Рaзом з тим для aнтичних фiлософiв, 
мудрецiв тогочaсне нaукове пaломництво було бiльш знaчущим у життєвому 
свiтi, нiж сучaснi нaуковi подорожi. Подорожi фiлософiв мaли неaбияке 
культурологiчне нaвaнтaження, однaк нa вiдмiну вiд сучaсного туризму, в якому 
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подорожi здiйснюються здебiльшого з метою ознaйомлення iз здобуткaми 
iншого культурного свiту, aнтичнi мaндрiвники знaйомили жителiв iнших крaїн 
з вишукaним свiтом еллiнської культури. Бертрaн Рaссел пише: “Декотрi 
фiлософи того перiоду були втiкaчi, що мaндрувaли крaями еллiнського свiту, 
поширюючи культуру, якa доти зосереджувaлaсь в Iонiї ” [7, c.24]. Подорожi для 
бiльшостi aнтичних мудрецiв i мислителiв виступaли тaкож способом нaвчaння 
через дiaлоги i суперечки, обмiном думкaми, a з iншого боку — способом 
проведення дозвiлля, реaлiзaцiєю природного потягу до пiзнaння 
нaвколишнього середовищa. 

Фiлософ Порфирiй, описуючи життя i подорожi Пiфaгорa, примiчaє, що 
в aнтичнi чaси мудрецi, якi бaгaто подорожувaли i бaгaто знaли, викликaли 
зaгaльну повaгу [5, c.419]. У aнтичних aвторiв в описувaннi подорожей мудрецiв 
простежується ще i сaкрaльнa лiнiя. 

Один iз нaйвiдомiших фiлософiв aнтичного свiту Плaтон з нaуковою 
метою їздив в Мегaри, тодi у Кирену, в Iтaлiю, у Єгипет. A до Сицилiї Плaтон 
плaвaв тричi, причому вперше — для того, “щоб оглянути острiв тa його 
вулкaни”, тобто явно з туристичними цiлями у сучaсному розумiннi. 

Тaким чином, подорожi aнтичних фiлософiв мaли полiфункцiонaльний 
духовно-культурний, суб'єктивний хaрaктер. Фiлософи ходили з метою 
нaвчaтись сaмим i нaвчaти iнших, вiдвiдaти видaтних мислителiв i долучитись 
до їхньої мудростi, ознaйомитись з iншою культурою i принести здобутки своєї 
культури iншим нaродaм. Центрaльним стрижнем, який нaдaвaв сенс 
подорожaм, зaлишaлися нaуковий обмiн думкaми предстaвникiв рiзних регiонiв, 
розширення геогрaфiї вчень, особистiсний спосiб передaчi знaнь. Як стверджує 
B.C. Пaзенок, схильнiсть iндивiдa до подорожей i до подорожувaння тa до 
роздумiв aрхетипiчно є однiєю i тiєю ж схильнiстю, якa лише висвiтлюється у 
рiзних рaкурсaх — глибинно-внутрiшньому тa зовнiшньо-дiяльному. [6] 
Пiдтвердження цiєї думки щодо тотожностi “внутрiшнього” тa “зовнiшнього” 
пaломництвa можнa знaйти у Вольтерa, який писaв: “Я витрaтив близько сорокa 
рокiв нa пaломництво у двa-три кутки цього свiту, метою якого були пошуки 
фiлософського кaменя, який iменується iстиною” [3,_c.685]. 
        Aле поступово нaростaння суб'єктивностi як чинникa сaмовдосконaлення 
спонукaло людей вдивлятись бiльше в себе, нiж у довколишнiй свiт. Фiлософи у 
тaкому рaзi зaмикaлись у своєму внутрiшньому споглядaннi i, мaбуть, Посiдонiй 
був остaннiй в aнтичнi чaси мислитель, який близько 100 рокiв н.е. вирушив у 
подорож до Iспaнiї тa зaхiдного узбережжя Aфрики, aби дослiдити морськi 
припливи. Нaстaвaлa епохa феодaльної середньовiчної зaмкнутостi. 
Зaкiнчувaлaсь епохa вiльного вiд зовнiшнього примусу подорожувaння.  

Середньовiчнa зaмкнутa культурa своєрiдно вiдбивaлaсь нa 
свiтоглядному стaвленнi до подорожей: “свiт середньовiчної людини був 
невеликим, зрозумiлим тa зручним для спостереження. В цьому свiтi не було 
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невiдомих облaстей, небо було тaк сaмо добре вивчено, як i земля, нiде не 
можнa було зaблукaти...” [2, с.300]. Туристичнi подорожi втрaчaли, тaким 
чином, первiсне знaчення способу ознaйомлення з iншим свiтом тa функцiю 
“вживлення” у вiддaлене нaвколишнє середовище.  

Подорожi в перiод рaннього середньовiччя були небезпечним i 
тривaлим зaходом. З точки зору внутрiшнiх мотивiв тa iнтенцiй мiсiонерство 
поступово зaступaє мiсце нaукових подорожей. Пaломництво до “святих мiсць” 
тaкож починaє нaбирaти силу, a головним суб'єктом подорожей, нa вiдмiну вiд 
aнтичних мудрецiв, вчених, фiлософiв, стaвaли святi. 

Епохa Ренесaнсу вносить нове зaбaрвлення у розумiння подорожей. 
Фрaнцузький мислитель i вчений Блез Пaскaль ввaжaв, що туристичнi подорожi 
є прекрaсним зaсобом уникнути повсякденної неминучостi, якa лякaє 
повторенням одних i тих же форм життєдiяльностi.  

Тaким чином, у перiод Середньовiччя i Ренесaнсу подорожi втрaчaють 
дещицю пiзнaвaльної функцiї порiвняно з aнтичнiстю, нaтомiсть вони 
нaбувaють aнтропологiчного вимiру i постaють одним з численних проявiв 
людської свободи.  

У Новий чaс мaндри нaбувaють нових функцiй — вони стaвaли 
оргaнiзовaною формою здобуття тa розширення освiти. Видaтний aнглiйський 
мислитель i держaвний дiяч Френсiс Бекон зaзнaчaв, що у кожному вiцi вони 
дaють користь: для юних рокiв слугують “доповненню освiти”, a в зрiлi роки  — 
для “поповнення досвiду” [1, с.390]. Головною ж метою пiзнaння нового у 
подорожaх є не зaмiнa звичaїв бaтькiвщини чужоземними, a “збaгaчення їх 
нaйкрaщим з того, чого нaвчився нa чужинi”. 

У сучaснiй туризмологiї утвердилaсь думкa щодо вaжливостi 
комунiкaтивної ролi туризму, яку тaкож передбaчив Бекон. Вiн пише, що в 
чужих крaях слiд нaмaгaтись не приєднувaтись до гурту спiввiтчизникiв, a 
нaвпaки - знaходити добре спiвтовaриство з мiсцевих жителiв. Можнa зробити 
висновок, що у розумiннi мислителiв Нового чaсу подорожi є необхiдним 
елементом aктивного соцiaльного життя, що дозволяє людинi зaнуритись у 
iнший (“повчaльний”) свiт. 

Буржуaзнi перетворення суспiльного лaду рaдикaльно змiнили мaйже 
всi сторони життя людини, тому не лишився осторонь i феномен туризму тa 
способи його осмислення. Прaгмaтичнiшими стaють мотиви подорожей. 
Нaполеон Бонaпaрт нa межi XIX столiття революцiонiзувaв у Фрaнцiї i сферу 
туризму: вiн, зокремa, нaкaзaв видaвaти спецiaльнi брошури, в яких дaвaвся 
опис знaменитих мiсць iмперiї, зaохочувaв вiдвiдувaння нової Фрaнцiї 
численними туристaми.  

Починaючи з XX столiття, туризм стaє об'єктом дослiдження не тiльки 
фiлософiї, a й iнших нaук — економiчних, соцiологiчних. 
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Суспiльно-економiчнa ситуaцiя у свiтi нa почaтку XXI столiття змушує 
нaс розглядaти соцiaльно-культурний феномен туризму як один з вирiшaльних 
чинникiв розвитку суспiльствa. Aдже знaчення туризму полягaє не тiльки в 
тому, що вiн є однiєю з нaйпотужнiших гaлузей економiки, a й у тому, що вiн є 
сферою людської життєдiяльностi свiтоглядного знaчення тa сприяє духовному 
розвитку людини, формувaннi iнтелектуaльно й духовно сприйнятливої, 
комунiкaтивно вiдкритої суспiльної особистостi [6, c. 22-23]. 
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Україна завжди приваблювала своєю неповторною красою. Велика 

кількість архітектурних пам’яток, етнічна самобутність і гостинність українців 
стали її візитною карткою. 

Київ на початку ХХ століття за свідчення українського історика 
мистецтв Костянтина Шероцького, складався з різних, абсолютно не схожих 
між собою частин. «Старий Київ» як спогади про князівську епоху, «Поділ» – як 
центр торгівлі, «Печерськ» з переважанням релігійного християнського відтінку 
і так звана «Нова будова» – Європейське місто [1, с. 14].  Дійсно гарні палаци й 
багатоповерхові будинки на упорядкованих вулицях центру у поєднанні з 
бідними «хібарками» на брудних околицях міста…» [6, с. 98].  

В кінці ХІХ – на початку ХХ століття місто було крупним торгівельним 
та адміністративним центром. Зростала чисельність міського населення, 
розширювалась територія міста. Будівельні споруди вражали розмаїттям 
архітектурних стилів: класицизм, модерн, готичний стиль тощо [2, с. 41–42].  З  
тогочасним Києвом пов’язані  імена Лесі Українки і Олени Пчілки, О. Блока і А. 
Бєлого, В. Маяковського, Анни Ахматової і М. Булгакова  [2, с. 44].  Театри, 
виставки, кіно – це лише незначний перелік того, що було характерно для 
мистецького життя киян. 

Перша половина ХХ століття ознаменувалась глибокими змінами в 
житті українського суспільства. Це було пов’язано з наслідками І світової війни, 
піднесенням національно–визвольних рухів, революціями тощо. Протягом 
1917–1921 рр.  Києву довелося бути місцем гострої боротьби між різними 
політичними угрупуваннями. Буремний 1917 рік створив на Україні нову 
державу – Центральну Раду. Пізніше Київ захопили більшовики, згодом, після 
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підписання Брестської угоди з центральними державами до міста увійшли німці, 
а в квітні 1918 року Київ став столицею Української Гетьманської Держави [2, с. 
45].   

Про життя міста і його мешканців дізнаємося зі спогадів «останнього 
гетьмана» України Павла Скоропадського, який на початку 1918 р. опинився в 
Києві, спочатку на нелегальному становищі, а потів в якості очільника 
Української Держави. 

 Під час більшовицької окупації міста він переховувався і  постійно 
змінював місце проживання. Здебільшого це були околиці Києва. Після відступу 
більшовиків у Скоропадського з’явилась можливість переїхати до готелю і він 
обрав готель  «Кане»: «Я добрався до готелю «Кане» ... Ми зайняли дві з 
половиною кімнати, так що у кожного з нас вийшло по спальні, і ще була 
приймальня» [4, с. 121]. Корпуси готелю виходили на Хрещатик і вулицю 
Фундуклеївську (Богдана Хмельницького). Збудували його за проектом 
архітектора Ніколаєва і назвали на честь засновника французького підприємця 
Жана Батиста Кане.  Сьогодні будівля розміщена по вул. Хрещатик 40/1.  Вона 
одна з небагатьох, що уціліла до нашого часу. 
  В «Кане» Скоропадський добре розташувався і мав змогу приймати 
великих землевласників, «масу народу», як він писав. Саме тут майбутнього 
гетьмана відвідував відомий громадський і політичний діяч, автор праці 
«Самостійна Україна» Микола Міхновський [4, с. 128]. 

Ситуація змінилась в березні 1918 р. Після того, як готель «Кане» 
реквізували німці, Скоропадському довелось переїхати до «Гранд–Отелю» [4, 
с.130], який  був  досить популярним в той час. Цей дорогий фешенебельний 
готель мав ресторан, телефон в кожному номері і всі можливі зручності [5].   

Потрібно зазначити, що будівництво готелів у Києві велось досить 
швидкими темпами, як на самому Хрещатику, так і на прилеглих до нього 
вулицях. Серед них суперзіркові і готелі другого класу для людей середнього 
достатку. Якщо на початку ХІХ ст.  в якості готелів виступали звичайні житлові 
будинки, то в кінці століття готель уже став окремим типом житла з 
ресторанами, пральнями, перукарнями, казино [3, с. 34]. У середині XIX ст. 
готелі розміщувались на Хрещатику (двоповерховий готель, власником якого 
був архітектор Беретті і готель «Європейський», побудований Беретті на місці 
театру). На стику вулиць Лютеранської і Хрещатика був готель «Англійський», 
на Печерську – «Лондон», «Зелений»,  на Подолі – «Московський». У другій 
половині XIX ст. у Києві з'явились фешенебельні готелі «Бель–Вю», «Гранд-
Отель», «Отель де Франс» на Хрещатику, «Метрополь», «Франсуа» на вул. 
Володимирській. У двоповерховому будинку по вул. Володимирській, 21 
містився готель «Древняя Русь». По вул. Володимирській розташувались готелі 
«Номери Чарнецького» і «Номери Ільїнської». В центрі міста були й інші готелі 
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– «Дрезден», «Росія» «Петербурзька», «Лувр», «Рим», «Неаполь» тощо [3, с. 34–
35].   

Після «Гранд-Отелю» і «Петербурзької» Скоропадський отримав 
маленьку квартиру на Хрещатику, а потім його прийняла родина російського 
монархіста Федора Безака [4, с. 151].  

Будинок Федора та Олени Безаків знаходився неподалік від 
«Оберкомандо» (Німецького верховного командування), яке розмістилося на 
вулиці Катерининській (нині вул. Липська) в особняку Льва Бродського [4, 
с.147], сина цукрового магната Ізраїля Бродського, який після смерті батька 
успадкував біля двох десятків цукрових заводів і земельні володіння. В Києві 
йому належав готель «Континенталь», театр «Соловцов» і кілька будинків. У 
1918 р., після приходу до Києва німецьких військ, його особняк в стилі ренесанс 
був реквізований і зайнятий штабом 437–ї команди.  Там же проживав генерал–
лейтенант В. Гренер, начальник штабу групи армії «Київ» [7, с. 164–165].  

В особняку по вул. Катерининській, 16 у 1918 р., жив фельдмаршал 
Герман фон Ейхгорн, командувач німецькою групою армій «Київ». Цей факт 
засвідчують архівні матеріали і спогади самого Скоропадського. Він описує свої 
візити в особняк Ейхгорна та прийняття командувача у палаці колишнього 
генерал–губернатора [7, с. 188].  «У перші дні Гетьманства, попутно з питанням 
формування кабінету, для мене особливою турботою було встановлення певних 
відносин ... з німецьким «Оберкомандо» .... Мені довелося зробити візит 
фельдмаршалу Ейхгорну ... Ейхгорн був поважний старий в повному розумінні 
цього слова, розумний, освічений дуже, з широким кругозором ... У ньому 
абсолютно не було тієї зарозумілості, яка спостерігалась…серед німецького 
офіцерства. Мій перший візит був обставлений деякою урочистістю. Я вважав 
своїм обов'язком звернути на це увагу…» [4, с. 171]. 

Отже, Київські Липки (вул. Лютеранська, Миколаївська, Інститутська, 
Олександрівська) [1, с. 339] з їх чудовими особняками стали центром 
громадсько–політичного життя. Назва ця походила від липового гаю, 
насадженого в кінці ХVІІІ століття, а потім нещадно вирубленого під час 
активної забудови вулиць [1, с. 339; 7, с. 5]. 

Взагалі міські палаци, вілли та особняки з’явились у Києві наприкінці ХIХ 
– на початку ХХ століття внаслідок зміни соціальної структури суспільства [3, с. 
34–35].  В цей час місто сколихнула «будівельна лихоманка» – одні будували 
багатоквартирні будинки і отримували з цього прибуток, інші – зводили 
особняки, бажаючи жити розкішно і незалежно [7]. Серед власників київських 
особняків були інженери, лікарі, архітектори, художники, підприємці, 
чиновники і військові.  

Із виникненням Липок як містобудівного поняття ця місцевість стала 
формуватися як осідок вищої місцевої адміністрації. Тут були царський 
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(Маріїнський) палац, будинки генерал–губернатора та цивільного губернатора 
[7, с. 10].  

З бурхливим розвитком міста наприкінці 80–х – на початку 90–х pp. 
XIX ст. обличчя Липок змінюється. Великі садиби продаються, зводяться 
кам'яні особняки, часом просто палаци нових власників – банкірів, підприємців, 
цукрових магнатів. Серед останніх – родини Бродських, Ліберманів, Зайцевих та 
ін. Ціни на земельні ділянки тут найвищі [7, с. 11]. 

Для особняків Липок кінця XIX – початку XX ст. було характерно 
розміщення під одним дахом помешкань власників і контор та правлінь заводів, 
різних товариств, якщо головами правлінь були самі господарі особняків. У 
багатьох із них накопичуються твори мистецтва, бібліотеки, що займають уже 
окремі приміщення – кімнати і зали [7, с. 11].  Особняки будують в стилі 
неоренесанс, класицизм, ампір та неоготика [7, с. 6].  Серед кольорів 
переважають сірий та  жовтувато–зелений тони [1, с. 340]. 

Окрасою Липок завжди були сади, де традиційно вирощувалися 
фруктові й декоративні дерева, кущі й квіти. Особливою принадою Липок були 
також громадські сади – Царський та Маріїнський, де можна було гуляти і 
милуватися далями Задніпров'я [7, с. 13].   

З–поміж садів і особняків на Липках були й такі офіційні споруди як 
штаб Київського військового округу та інтендантське управління на Банковій, 
9–11, поліційна дільниця з пожежною каланчею, контори Державного та 
Земельного банків (Інститутська, 7 та 9), парафіяльна церква св. Олександра 
Невського, лютеранська євангелічна кірха св. Катерини з реальним училищем та 
жіночою гімназією при ній (Лютеранська, 18, 20, 22). На Липках містився також 
Інститут шляхетних дівчат – у будинку по вулиці Інститутській, 5–е міське 
двокласне училище ім. М. X. Бунге (ріг Катерининської та Єлизаветинської), 
жіноче єпархіальне училище у Кловському палаці, училище сліпих (ріг 
Інститутської та Кріпосного провулка). Під час Першої світової війни почалося 
спорудження військового училища (нині – Центральний Будинок офіцерів 
Збройних сил України). Тоді ж деякі особняки було передано під шпиталі, 
зокрема, будинок командувача, цивільного губернатора, Ф. Терещенка [7, с. 13–
14].   

Рік 1917 приніс реквізиції у багатьох особняках. За Гетьманату частину 
особняків зайняли німецькі війська.  

Загалом треба зазначити, що Липки у 1918 р. були перенаселені.  Всі 
квартири й особняки  були зайняті біженцями з більшовицької Росії. З листа 
князя Г. Трубецького дізнаємося, що аристократичний квартал Липки був 
жахливим привидом минулого, де зібрались Петербург і Москва і майже всі 
один одного знали. На кожному кроці зустрічалися знайомі обличчя банкірів, 
поміщиків з їхніми сім'ями [7, с. 13–14]. 
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29 квітня 1918 в Києві відбувся державний переворот. На хліборобському 
конгресі, що проходив в приміщенні «Ґіппо–паласу»(цирк Крутикова) по вул. 
Миколаївській (нині вул. архітектора Городецького), Павла Скоропадського 
було обрано гетьманом Української Держави. Ось, що він пише про ці хвилини: 
«я, сидячи у Безаків, через своїх ординарців знав усе, що відбувається у 
хліборобів. Величезний Київський цирк був переповнений до галерей ... Пішли 
доповіді, які змальовували безрадісну картину хаосу, що відбувався на місцях 
через відсутність влади. Настрій ставав все більш і більш підвищеним, і критика 
дій уряду [Рад] все жорсткіше і жорсткіше. Уже о першій годині дня з'явилися 
оратори, які доповідали, що далі так жити не можна, що необхідно передати 
владу одній особі» [4, с. 142–154]. 

Приміщення цирку обрали невипадково. Для такої маси людей важко 
було знайти відповідне місце, тому вирішили зібратися у «Ґіппо–Паласі». Однак 
і він не зміг вмістити усіх делегатів – багато з них стояли в коридорах і на 
вулиці перед будинком [8, с. 26].  

Цирк Крутикова вважався кращим в Європі. Його знали у всьому світі. 
Побудував його відомий дресирувальник коней Петро Крутиков, який 
повернувшись до Києва після європейського турне, вирішив створити власне 
приміщення для виступів. 

Він продав свій маєток, на виручені гроші в 1890 році купив ділянку 
землі на нинішній вулиці архітектора В. Городецького і почав будівництво 
цирку, який назвав «Кінний палац». Для будівництва обрали модний на той час 
в Києві стиль модерн.  

Великий зал на 2000 місць, величезний скляний купол над манежем, 
зручні крісла, парове опалювання, електричне освітлення, паркет і гардероб – 
все це новинки для того часу. Крім цього зал мав досконалу акустику, тому саме 
тут  часто виступали відомі вітчизняні та іноземні співаки [9].  

Восени 1941 року приміщення цирку Крутікова було знищено, як і 
більша частина Хрещатика. Пізніше на його місці побудували кінотеатр 
«Україна». 

В ніч з 29 на 30 квітня 1918 р. внаслідок державного перевороту в Києві 
були захоплені всі важливі державні установи: Військове Міністерство, 
Міністерство Внутрішніх Справ, Державний Банк [8, с. 28]. Одразу після 
перевороту «дізнавшись про взяття міністерства внутрішніх справ, яке займало 
колишній будинок генерал–губернатора, – зазначає Скоропадський, – я вирішив 
негайно переїхати туди. Пам'ятаю, що переїзд з дому Безаків на Інститутську 
вулицю (будинок № 40) представляв досить кумедне видовище. Я їхав в 
автомобілі, з ковдрою і подушкою (мої речі десь загубилися). У цей же 
автомобіль насіла маса народу. Ми сміялися, знаходячи, що урочистий в'їзд 
нового уряду не представляє величного видовища» [4, с. 157] . 
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 Відомо, що гетьман П. Скоропадський відмовився оселитись у царському 
(Маріїнському) палаці, оскільки свого часу він належав більшовикам і тут вони 
здійснювали свої «криваві екзекуції» [8, с. 54]. 

Палац генерал–губернатора, де оселився гетьман, побудували у ХІХ ст. 
Вся садиба складалася з трьох частин. Більшу площу займав старий сад. При 
будинку генерал–губернатора були також кухонний флігель, з'єднаний з домом 
кам'яною галереєю, сараї для дров та льодовня. Окремо розташовувався 
господарський двір з великою стайнею, каретником, сараями, оранжереєю та 
кучерською. У грудні 1911 р. було добудовано і «кам'яний сарай для 
автомобіля». Біля чавунного ґанку стояли дерев'яні будки для варти. У цьому 
будинку мешкали почергово всі генерал-губернатори [7, с. 115 – 116].  

З падінням самодержавства у палаці розмістився Генеральний Секретаріат 
Української Центральної Ради, очолюваний Володимиром Винниченком, а 
потім і  голова Рада Народніх Міністрів В. Голубович [7, с. 124; 8, с. 54]. 

Палац мав прекрасну залу для офіційних прийомів, яка розмістилася на 
другому поверсі. «Поруч цієї зали, –  як пригадує міністр закордонних справ 
Української Гетьманської Держави Дмитро Дорошенко, –  містився кабінет 
Гетьмана, де він працював, приймав міністрів та інших службових осіб, де він 
давав аудієнції. На тому ж самому поверсі в двох залах, одна поруч другої, 
засідала Рада Міністрів і Мала Рада Міністрів. В кількох кімнатах внизу 
містилася особиста канцелярія Гетьмана. В будинку була й невелика домашня 
церква. В цьому ж будинку містилися й приватні покої Гетьмана, всього 3–4 
невеликих кімнати, крім столової й вітальні. В цьому дуже тісному й скромному 
помешканні розмістилася родина Гетьмана, яка повернулася в кінці червня до 
Києва з Петербургу. Приїхала дружина Гетьмана Олександра Петрівна, сини 
Петро, Павло і Данило Павловичі і дочки Марія Павлівна і Єлисавета Павлівна» 
[8, с. 54–55]. «Цей будинок, – як зазначав Скоропадський, – був вкрай 
незручний для проживання при найскромніших бажаннях, ні родині, ні прислузі 
не можна було як-небудь мало-мальськи стерпно влаштуватися. Взагалі, життя 
моє особисте з родиною під час Гетьманства нагадувало мені часто французьку 
приказку: «Le luxe et la misere». З одного боку, великі обіди та сніданки з 
великою кількістю людей, яких доводилося запрошувати з тієї чи іншої 
причини, що має відношення до їхньої служби, чи політики, з іншого – життя 
приватне, наприклад, дітей у ванній кімнаті, так як іншого приміщення не було» 
[4, с. 243]. 

Працював в цей час Скоропадський дуже багато, тому робочий день був 
розписаний по годинах: «зазвичай вставав я пізно, так як лягав не раніше двох–
трьох, а то й чотирьох годин ночі через засідання в раді, або роботу над 
прочитуванням різних нагальних доповідей, які присилались міністрами. 
Зазвичай, особливо в перший час, до мене приходили годині о дев'ятій, коли я 
ще був в спальні, або Палтов, або начальник штабу, або ж комендант для яких-
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небудь нагальних питань. Потім я йшов до себе в кабінет, і вже безперервно 
йшли доповіді міністрів та інших осіб, яких мені потрібно було бачити. О 
першій годині був сніданок, і негайно після нього знову ж я йшов до себе в 
кабінет. У перший час я так багато працював, що протягом декількох тижнів 
позитивно не виходив з кабінету, покидаючи його лише для того, щоб нашвидку 
пообідати або ж перейти на ніч у спальню. Причому, зазвичай ще лежачи в 
ліжку, я брав собі на прочитання яку–небудь легку доповідь» [4, с. 175]. 

Після приїзду дружини та дітей в палаці стало затишніше і гетьман 
дозволяв собі деякий час провести в родинному колі. Хоча загалом  будинок 
лишив у Скоропадського і його дружини досить сумні і важкі спогади [4, с. 244].  

По діагоналі від генерал–губернаторського будинку стояв 
двоповерховий особняк, який належав родині Кочубеїв. За Гетьманату  вони 
активно підтримували П. Скоропадського, з яким були в родинних стосунках.  
Василь Петрович разом з Леонтієм і Михайлом Кочубеями входив до «Союза 
хлеборобов–собственников». Двоюрідний брат Василя Петровича, Василь 
Васильович, був до вересня 1918 р. ад'ютантом гетьмана П. Скоропадського. 
Водночас В. П. Кочубей з Л. і М. Кочубеями входив до складу Протофісу 
(Союзу представників промисловості, торгівлі, фінансів та сільського 
Господарства). 

В цей час В. П. Кочубей скуповував у Києві нерухомість. На початку 
1918 р. йому належав шестиповерховий прибутковий будинок на 
Фундуклеївській, 12–14, а також велика садиба по Гоголівській, 28.  Згодом 
родина Кочубеїв емігрувала, а особняк зруйнували [7, с. 113].  

В грудні 1918 р. Гетьманат Павла Скоропадського було повалено, а сам 
він за кілька днів виїхав з міста.   

За часів Української Народної Республіки будинок на Інститутській, 40 
також був резиденцію. А на початку червня 1920 р., під час польської окупації 
Києва його підірвали відступаючі польські війська. Від нього лишилися тільки 
руїни, що не підлягали відбудові. В 20 – х роках на цьому місці розбили сквер і 
назвали його Садом спілки радторгслужбовців. Пізніше обладнали літній театр і 
тенісні корти. А з переїздом столиці з Харкова до Києва тут  побудували елітні  
житлові будинки [7, с. 124]. 

На початку 90 – х років в Києві було створено музей гетьманства, який 
розмістився  по  вулиці Спаській, в так званому «будинку гетьмана Івана 
Мазепи». Справжньою гордістю музею є експозиція, присвячена Гетьману 
Павлу Скоропадському. Тут виставлені документи та фотоматеріали з особистої 
колекції родини Скоропадських, які музею передала наймолодша дочка 
гетьмана Олена Отт–Скоропадська.  
 Сучасний Київ продовжує жити своїм активним життям.  З’являються 
нові райони, площі і сквери, але серце столиці, як і раніше, знаходиться в центрі 
міста, де вишукані будинки, парки, особняки зустрічають вже нових господарів. 
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Одне з найпрекрасніших міст у світі, Київ дбайливо зберігає пам'ять минулих 
століть.  
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Сучасна полідисциплінарна лінгвістика зорієнтована на вивчення 
мовних явищ з інтегрованих теоретико-методологічних позицій. Це дає 
можливість з оновлених позицій проінтерпретувати статус вербальних 
товарних знаків та встановити тенденції їх мовного кодування. 

Актуальність статті зумовлюється поєднанням лінгвосеміотичного та 
дискурсивного підходів до вивчення вербальних товарних знаків, що дає 
можливість ґрунтовного висвітлення інтегративної природи вербальних та 
візуальних компонентів товарних знаків. 

Інформаційна ефективність рекламного оголошення безпосередньо 
залежить від тексту, а також від зображення, яке додається до нього. На 
невербальний аспект сучасного рекламного повідомлення припадає більша 
половина навантаження при передачі інформації. Дослідження психологів 
довели, що люди сприймають рекламне оголошення в певній послідовності, а 
саме: 1) ілюстрацію, 2) заголовок (у більшості випадків співпадає з єдиною 
вербальною частиною товарного знака), 3) текст рекламного повідомлення. 
Кількість людей, які читають заголовки, у п’ять разів більша, ніж кількість 
людей, що читають основний текст реклами [1, с. 15]. Якщо будь-яка дія з 
перерахованих вище не виконується, ефективність такого рекламного 
оголошення зменшується. 

Основним невербальним компонентом реклами є зображення (фото, 
ілюстрація, картинка), яке підтверджує достовірність рекламного повідомлення. 
Разом з вербальним товарним знаком невербальний компонент складає основний 
блок рекламного повідомлення. Кольорове фото робить зображення емоційно 
насиченим, створює враження безпосередньої присутності спостерігача  
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у зображеній ситуації. За допомогою фотографії досягається реальність 
зображення. Малюнки, які виконані в різних техніках, мають свої переваги. 
Автор малюнку може досягати ефекту перебільшення, надавати фантастичності 
звичайним предметам.  

Беручи до уваги положення основних вербальних і візуальних елементів 
один відносно одного у рекламному повідомленні, необхідно підкреслити 
взаємозв’язок структурних компонентів, де спостерігається: 1) домінуюча 
роль зображення; 2) домінуюча роль тексту; 3) текст як коментар до 
зображення; 4) зображення як ілюстрація до тексту; 5) незалежні номінативні 
взаємозв’язки (зображення і текст самостійно несуть інформацію з однією 
метою – назвати предмет реклами); 6) незалежні предикативні взаємозв’язки (і 
зображення, і текст беруть участь у створенні контексту, динамічної ситуації, в 
якій з'являється предмет реклами); 7) текст як графічно оформлене мовлення 
персонажа. Ці структури ми називаємо семіотичними моделями вербально-
візуальних товарних знаків. У нашому дослідження 95% товарних знаків 
мають візуальний компонент, ідеться лише про ступінь важливості цього 
компонента відносно вербальної частини. 

Проаналізувавши 3000 рекламних повідомлень, ми дійшли висновку,  
що існує тенденція розміщувати зображення над основним текстом реклами.  
Це пояснюється основною функцією зображення – привернути увагу читача  
та зацікавити інформаційним повідомленням. Розташування зображення перед 
текстом має свої переваги, зокрема: 1) текст, який розташований після 
зображення, є аргументованим зображенням, тобто "об’єктивним"; 2) навіть 
якщо графіка лише ілюструє текст, зображення несе велику кількість інформації, 
яку рекламодавець може за три секунди (за підрахунками вчених, саме на такий 
час погляд читача затримується на зображенні) "вкласти" в адресата; цей  
засіб впливу є максимально економним і ефективним; 3) текст скорочується, 
звільняється від непотрібних деталей, які вже відомі за допомогою зображення 
(це – важливий фактор, оскільки ціни на рекламу є високими); 4) зображення 
швидко викликає емоційну реакцію, і, у випадку правильного вибраного 
зображення, сприяє позитивному настрою адресата та викликає довіру  
до рекламного повідомлення; 5) позитивні емоції, які викликані першим 
враженням від картинки, сприяють запам’ятовуванню рекламного повідомлення в 
цілому [2, с. 50].  

Горизонтальні зображення часто 
асоціюються зі статичністю, 
надійністю, усталеністю. Про це 
свідчить вербальний товарний знак 
Ulysse Nardin (Рис. 1) швейцарської 
компанії, яка виробляє годинники. 
Товари цієї компанії бездоганної 

 

 
 

Рис. 1 Тов. знак компанії Ulysse Nardin 
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якості, надійні, не потребують додаткових зусиль рекламодавців щодо їхнього 
просування на ринок. Контраст, створений чорним і білим кольорами, лише 
підсилює цей ефект. Вербальний компонент з французької мови 
перекладається як Одіссей, Уліс, цим підкреслюється глобальність  
знаку, а невербальний компонент – якір – свідчить про цікавий світ морських 
подорожей, які може собі дозволити заможна людина. Горизонтальні зображення є 
типовими для номінативних взаємозв’язків текст-графіка, коли зображення 
ілюструє текст. 

Вертикалі створюють 
враження легкості, спрямованості 
вгору, при цьому вони фіксують 
момент [3, с. 12]. Компанія 
McGregor виробляє шкарпетки і 
панчохи. Рекламодавці намагаються 
переконати потенційних покупців, 
що товари McGregor є найкращими 
для того, щоб ногам було зручно: 
Happy Foot Socks with the little pillow 
in the bottom. Вертикальна лінія та 
зображення ступні на подушці 
підсилює ефект легкості, який 
демонструється вербальним 
компонентом: your feet will be happy. 
Вертикаль дійсно фіксує момент, у 

нашому випадку як у прямому, так і у переносному значенні. Отже, 
необхідно зазначити абсолютну 
рівноцінність вербального та візуального 
компонентів товарного знаку McGregor (Рис. 
2), оскільки вербальний компонент пояснює і 
підсилює візуальний компонент і, 
навпаки, візуальний елемент пояснює 
вербальний. 

У зображеннях вербальних 
товарних знаків часто використовують 
уявну чи реальну діагональ або ламану 
лінію. Діагональ додає зображенню динаміки, 
руху, розвитку сюжету.  

Виробник автомобілів Toyota у 
1972 році пропонував рекламу автомобіля, 
яка була підсилена візуальним 

компонентом. Візуальний компонент побудований у вигляді уявної ламаної 

 

 
Рис. 2 Тов. знак компанії Mc. Gregor 

 

 
 

Рис. 3. Тов. знак компанії 
Toyota 
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лінії, на якій зображені різні моделі автомобілів Toyota (Рис. 3) у динаміці, 
починаючи від перших моделей цієї компанії, які уособлює вербальний 
компонент yesterday, далі зображена модель під знаком today, а третя модель – це 
модель майбутнього – tomorrow. У цьому випадку розвиток сюжету, який 
забезпечує ламана лінія чи діагональ, є очевидним. Загальне статичне чи 
динамічне враження від сюжету забезпечується візуальною стилістикою 
рекламного повідомлення [2, с.50]. 

Крім композиції, не менш важливим є зміст зображення, оскільки саме 
він бере участь у передачі смисла всього повідомлення. Рекламне повідомлення  
в цілому можна вважати символічно організованим простором, в якому 
інтерпретатор має справу зі знаками різних семіотичних систем. В цьому 
просторі інтерпретатору доводиться маніпулювати культурними смислами, 
конвенціями, які надаються у вербальній або невербальній формі. 

Основна система значень в рекламному просторі задається текстом  
і зображенням, які зручно розглядати як два різних типи знаків: "мовний"  
і "візуальний" [3, с. 16]. У візуальному знакові виділяють два рівні повідомлення: 
денотативний (рівень фактичного повідомлення, яке сприймається органами 
чуття) і сігніфікативний рівень (латеральні смисли, які виникають в 
конкретному ідеологічному, культурному, емоційно-ціннісному контексті). 
Візуальний знак, відтворює не сам об’єкт, а деякі умови його сприйняття, які потім 
транскрибуються в іконічний знак. Вибір умов для створення знака 
визначається кодами впізнаваності. Існує безліч іконічних кодів, використовуючи 
які можна відтворити у свідомості спостерігача-інтерпретатора будь-яке тіло або 
предмет. Такими кодами можуть бути штрихи, гра світла і тіні, колір, обведений 
контурною лінією об’єкт [4, с.77]. 

Компанія Westinghouse (Рис. 4) 
пропонує споживачам електричні 
лампочки, наголошуючи на їхній 
безпечності для зору. Іконічні  
коди є досить зрозумілими: товар 
зображений максимально реально, при 
цьому рекламодавець використовує 
такий іконічний код, як гра світла і тіні. 
На денотативному рівні повідомлення 
споживач має образ лампочки, а на 
конотативному рівні – світло і тінь. 
Іконічний код гри світла  
і тіні виконує не просто композиційну 
функцію, а і смислостворюючу: функція 
лампочки горіти  
і гаснути. Отже, іконічний код у даному 

 

 
 

Рис. 4 Тов. знак 

компаніїWestinghouse 
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випадку допомагає розшифрувати смисл повідомлення. Необхідно додати, що 
логотип компанії Westinghouse зображений у формі букви W. Це є першою 
літерою слова Westinghouse, композиційно ця літера подібна до траєкторії 
проходження електричного струму.  

На відміну від вербальних, іконічні коди – нестійкі. Вони є слабшими  
і змінюються залежно від особливостей сприйняття інформації різними людьми. У. 
Еко вказував на "плазматичність" семіотичного коду зображення, його свободу 
від однозначної інтерпретації, здатність змінюватися, коли звертаються до 
"живих струн людської душі" [5, с. 43].  

Організація, яка займається 
реабілітацією інвалідів, створила 
соціальну рекламу, яка спрямована 
проти пияцтва за кермом. У цій рекламі 
використовується стресовий іконічний код. 
Коли ми бачимо зображення, перше, що 
приходить на думку – це жах від 
побаченого, тобто у цьому випадку сам 
іконічний код є нестійким і не допомагає 
розшифрувати зображення. На допомогу 
приходить вербальний елемент, який 
пояснює все: Not everyone who gets hit by a 
drunk driver dies. Don’t drink and drive 
(Рис. 5). Композиційно повідомлення 
побудоване так, що очі читача рухаються 
зверху донизу, помічаючи спочатку 
велике фото, а потім маленьке – 
зображення дівчини до аварії. Інше фото 

допомагає інтерпретувати все рекламне повідомлення. У цьому випадку автори 
реклами звертаються до "живих струн людської душі", зображення є дієвим та 
шокуючим до певної міри, а, отже, добре запам’ятовується.  

Візуальний знак має велику кількість параметрів, які є важливими  
для його інтерпретації. Значення відрізняється залежно від коду, який 
використовується для читання зображення. У кожної особистості є свій набір 
кодів, які актуалізують унікальний зміст. У. Еко побудував систему кодування 
зображень, яка включає дев'ять видів кодів: 1) коди сприйняття; 2) коди 
впізнавання; 3) коди передачі; 4) тональні коди; 5) іконічні коди (фігури, знаки, 
семи); 6) іконографічні коди; 7) коди смаку; 8) стилістичні коди; 9) коди 
підсвідомого [5, с. 54].  

Вербальні знаки часто називають символічними знаками, оскільки ці знаки 
є літерами, і вони практично не залежать від інтерпретатора. Отже, іконічні  
та символічні знаки поєднуються в одному акті комунікації і вступають у різні 

 

 
Рис. 5 Тов. знак компанії  

Don’t drink and drive 
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типи зв’язку, найчастіше когерентні, для побудови сукупного змісту рекламного 
повідомлення. Для впливу емоційного характеру, надання інформації про ознаки та 
об’єктивні властивості предметів використовують зображення, тобто візуальні 
елементи, які складаються з іконічних знаків. Докази, доведення точки зору, 
поради, висновки, гра поняттями та інші більш абстрактні і раціональні 
компоненти змісту передаються словесно. Текст і зображення дуже тісно 
взаємодіють в рекламних повідомленнях і створюють один багатошаровий  
знак, який вводить в контекст відразу декілька значень. Знаки, які перетинаються 
або накладаються один на одного (ікони, символи), стають пунктиром,  
який приводить інтерпретатора до певних висновків і вчинків. Знаки, які 
використовуються [1, с.55].  

Розподіл смислового і експресивного навантаження між вербальними  
і невербальними компонентами рекламного повідомлення потребує ґрунтовного 
психолінгвістичного дослідження. 

Зображення є важливим компонентом рекламного повідомлення . 
Воно ілюструє текст, формує образ вербального товарного знака і ситуацію його 
сприйняття. У таких випадках товарний знак пов'язаний з реалією зі світу 
потенційного покупця. Ця реалія може бути чимось цінним для споживача. 
Найчастіше зустрічаються такі теми: родина, діти, любов, чоловік, жінка. Крім 
зазначених тем, товарний знак також асоціюється із задоволенням, темою 
подорожей, пригод, відпочинку. Зображення завжди несе певну конотацію, 
завдяки йому вербальний товарний знак стає значущим, йому надається певний 
статус, через акцент на предметі реклами як культурному явищі соціуму,  
а не на його економічних параметрах. 

За останні роки спостерігається тенденція відводити зображенню 
більшу частину площі рекламного повідомлення з паралельним скороченням 
місця під текст. 

                           
Рис. 6 Тов. знак компанії Ford 

Якщо порівняти вербальний товарний знак автомобільної компанії Ford 
1970 років і його сучасний варіант (Рис. 6), можна побачити, що вербальна 
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частина значно зменшилася. На ранньому етапі компанія намагалася переконати 
покупця у доцільності покупки автомобіля Ford, оскільки, крім вербального 
знаку,  
який є введеним у слоган …has a better idea (we listen better), виробник надає 
статистичні дані (розміщені в таблиці) про переваги саме цієї марки. У сучасному 
товарному знакові Ford експресивність у графіці досягається контрастністю 
зображення (синій та білий кольори), які розкривають простір. На сучасному 
автомобільному ринку компанія Ford є досить відомою, тому не має потреби 
додавати текстові повідомлення до дуже лаконічного вербального знаку. Такий 
знак є сучасним завдяки лаконічності та контрастності зображення, іншу 
інформацію споживач або додумає, оскільки виробник є відомим, або вона 
вже йому відома. 

Домінуюча частина зображення товарного знака Crown Royal відведена 
візуальному компоненту. Аналізуючи товарний знак 1970 років, помічаємо 
більшу кількість вербальних елементів, предметів зображення. Увага зосереджена 
не лише на самому товарі, а й на споживачеві: рекламне повідомлення має 
конкретного адресата You, too are special. Зображення вербального товарного 
знака 2005-2013 років досить лаконічне, це – сам вербальний товарний знак 
Crown Royal (Рис. 7), слоган Heaven on Earth і домінуючий візуальний 
компонент. Зображення планети свідчить про глобальне визнання: якість продукту 
знають у всьому світі. У сучасному варіанті візуальний компонент є домінуючим. 

          
 

Рис. 7 Тов. знак компанії Crown Royal 

Англомовні товарні знаки Kellogg’s і Jordans (Рис. 8) пов’язані з 
рекламою продуктів дієтичного харчування. Реклама товарного знака Kellogg’s 
була створена у 1965 році, а компанії Jordans – у 2012 році. Товарний знак 
Kellogg’s має значно більше вербальних елементів, ніж Jordans, зокрема 
вербальний товарний знак, текст у вигляді статті Having trouble with weight 
control? і таблиці калорій продукту, а також візуальний елемент у вигляді 
фото, на якому зображені чоловік і жінка спортивної статури. Сучасне рекламне 
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повідомлення 2012 року має вербальний товарний знак Jordans, який  
є інкорпорованим у слоган caring for the British countryside, ехо-текст  
та візуальний компонент, який дублює вербальний – створює образ сільської 
місцевості, де виробляють цей продукт. Проаналізувавши ці два вербальні 
знаки, ми встановили, що сучасні рекламні повідомлення мають значно менше 
словесного матеріалу, ніж товарні знаки минулих років. 

                
Рис. 8 Тов. знак компанії Kellogg’s, тов. знак компанії Jordans 
У 1970 році розповідь про чудодійні ліки (вербальний товарний знак 

Nupercainal, який можна придбати у Madison Laboratories) здійснюється у вигляді 
рекламної статті, де домінує лише вербальний компонент у текстовій формі, 
розташований у першій колонці. У другій – сучасний товарний знак аптек Boots, 
який складаються з лаконічних вербальних і візуальних елементів, при цьому 
текстова форма взагалі відсутня. Отже, спостерігається тенденція до скорочення 
вербального компонента (Рис. 9, рис.10). 
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Отже, основним невербальним компонентом реклами є зображення,  
яке підтверджує достовірність рекламного повідомлення. Разом з вербальним 
товарним знаком невербальний компонент складає основний блок рекламної 
інформації. Беручи до уваги положення основних вербальних і візуальних 
елементів один відносно одного у рекламному повідомленні, виділяємо 
структури, які найчастіше використовуються: 1) домінуюча роль зображення; 2) 
домінуюча роль тексту; 3) текст як коментар до зображення; 4) зображення як 
ілюстрація до тексту; 5) незалежні номінативні взаємозв’язки (зображення  
і текст самостійно несуть інформацію з однією метою – назвати предмет 
реклами); 6) незалежні предикативні взаємозв’язки (і зображення, і текст беруть 
участь у створенні контексту, динамічної ситуації, в якій з'являється предмет 
реклами); 7) текст як графічно оформлене мовлення персонажа. Ці структури ми 
називаємо семіотичними моделями вербально-візуальних товарних знаків. 
Існують різні композиційні форми візуальних елементів. Горизонтальні 
зображення часто асоціюються зі статичністю, надійністю, усталеністю. 
Вертикалі створюють враження легкості, спрямованості вгору, при цьому вони 
фіксують момент. Діагональ додає зображенню динаміки, руху, розвитку сюжету. 
Крім композиції, не менш важливим є зміст зображення, оскільки саме він бере 
участь у передачі смисла всього повідомлення. Рекламне повідомлення  
в цілому можна вважати символічно організованим простором, в якому 
інтерпретатор має справу зі знаками різних семіотичних систем. В цьому 
просторі інтерпретатору доводиться маніпулювати культурними смислами, 
конвенціями, які надаються у вербальній або невербальній формі. 

 
1965 1972 1974 

 
 

 

Рис. 10 Тов. знак компаній, що виробляють віскі 
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Спостерігається також тенденція до скорочення вербальних та збільшення 
кількості візуальних компонентів у сучасному англомовному рекламному дискурсі 
(Рис.10). Починаючи з 1965 року реклама компанії, що виробляє віскі стала на 70% 
візуальною, оскільки лише слоган, абревіатура товарного знака та текст, який є 
фоном, свідчать про наявність вербальних елементів. 

Отже, іконічні та символічні знаки поєднуються в одному акті комунікації і 
вступають у різні типи зв’язку, найчастіше когерентні, для побудови сукупного 
змісту рекламного повідомлення. Для впливу емоційного характеру, надання 
інформації про ознаки та об’єктивні властивості предметів, використовують 
зображення. Текст і зображення дуже тісно взаємодіють в рекламних 
повідомленнях і створюють один багатошаровий знак, який вводить в 
контекст відразу декілька значень. Знаки, які перетинаються або накладаються 
один на одного (ікони, символи), стають пунктиром, який приводить 
інтерпретатора до певних висновків і вчинків.  
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Згідно теорії державного управління складовими державного управління 
воєнною безпекою є державне військове будівництво, розробка та реалізація 
державної політики забезпечення воєнної безпеки [1]. 
Систему державного управління воєнною безпекою у загальних рисах можна 
представити схемою: аналізування (опис) – діагностування (передбачення) – 
цілевбачання – планування – програмування (як конкретизація програмування) 
– державно-управлінське рішення – контроль на виконанням державно-
управлінського рішення – зворотній зв'язок (уточнення державно-
управлінського рішення або нове рішення на основі нових даних аналізування, 
діагностування, прогнозування і т. ін.) [2]. 
Аналіз довідкової та наукової літератури з проблем державного управління у 
сфері національної безпеки [1-6] дозволяє зробити висновок, що підґрунтям для 
державного управління воєнною безпекою є визначені концептуальні основи 
національної безпеки України. Реалізація державного управління воєнною 
безпекою передбачає здійснення управлінського впливу в декілька етапів. 
1 етап. Формування системи воєнної безпеки. 
Систему воєнної безпеки можна визначити як сукупність взаємопов’язаних та 
взаємодіючих елементів державного управління, яка складається з двох 
підсистем – управляючої (система воєнної безпеки) та керованої (система 
забезпечення воєнної безпеки). 
Автори монографії «Вплив глобальних політичних, енергоресурсних та 
екологічних змін на воєнну безпеку держави» під системою воєнної безпеки 
розуміють функціональну систему, що відображає процеси взаємодії 
національних інтересів, небезпек та воєнних загроз. Система воєнної безпеки є 
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важливою складовою системи національної безпеки. Вона є багаторівневою, в 
якій відбувається постійна взаємодія інтересів та протиборство воєнних загроз. 
При цьому інтереси та воєнні загрози піддаються впливу інших елементів 
системи національної безпеки, зокрема, внутрішнього, зовнішнього та 
управлінського середовища [7, с. 17]. 

Автори статті «До питання оцінювання ефективності 
функціонування системи забезпечення воєнної безпеки держави» під 
системою забезпечення воєнної безпеки розуміють організовану 
сукупність державних та недержавних інститутів (суб’єктів забезпечення 
воєнної безпеки), об’єднаних загальними цілями і завданнями із реалізації 
національних інтересів у сфері воєнної безпеки та захисту процесу 
реалізації від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз [8, с. 8]. 

Система забезпечення воєнної безпеки має такі складові: 
 систему законодавчих актів, що охоплюють широке коло питань 
забезпечення безпеки силовими засобами (до них належить: концепція 
національної безпеки, воєнна доктрина, закон про збройні сили тощо); 
 воєнну організацію держави; 
 військово-промисловий комплекс країни; 
 національні частки міжнародних військових структур безпеки 
(військові підрозділи, що входять до складу міжнародних сил, інфраструктура, 
яка надана іноземним військовим підрозділам тощо); 
 систему аналітичних інститутів (державних і недержавних), які 
здійснюють моніторинг загроз воєнно-політичного характеру, прогнозують 
розвиток воєнно-політичної ситуації у світі та пропонують шляхи їх 
нейтралізації [5, с. 40]. 
2 етап. Оцінка воєнно-стратегічної, воєнно-політичної обстановки в інтересах 
забезпечення національної безпеки. Для забезпечення воєнної безпеки вагоме 
значення має об’єктивна, повна, комплексна інформація про ситуацію на 
міжнародному, регіональному та національному рівнях та про ступінь реалізації 
пріоритетних національних інтересів у військовій сфері, визначених на 
законодавчому рівні. Це передбачає здійснення аналізу ситуації, виявлення 
тенденцій її розвитку та оцінки рівня загроз воєнній безпеці. Забезпечення 
комплексності та повноти інформації щодо оцінки стану воєнно-стратегічної та 
воєнно-політичної обстановки потребує також оцінки загроз політичній, 
інформаційній та економічній безпеці, суспільно-політичній стабільності. 
Результатом комплексного аналізу є систематизоване уявлення про ступінь 
небезпечності загроз воєнній безпеці та визначення причин і наслідків їхнього 
виникнення та розвитку. 
3 етап. Оцінка стану та можливостей системи забезпечення воєнної безпеки.  
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Ефективне управління воєнною безпекою вимагає оцінки спроможності ВОД 
щодо виконання завдань по збройному відстоюванню національних інтересів 
(захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості 
кордонів). Це передбачає оцінку та виявлення недоліків чинного 
концептуального, нормативно-правового та науково-методичного забезпечення, 
які знижують ефективність та якість управління воєнною безпекою загалом. 
4 етап. Розробка та впровадження інструментарію державного реагування на 
загрози воєнній безпеці.  
Важливою передумовою та засобом механізму реалізації державної політики 
забезпечення воєнної безпеки є розробка та впровадження Стратегії воєнної 
безпеки, яка узгоджується зі Стратегією національної безпеки і передбачає 
обґрунтування мети, визначення довготермінових планів дій державних органів 
влади та органів місцевого самоврядування щодо усунення загроз воєнній 
безпеці.  
5 етап. Моніторинг, спостереження та контроль. 
Заключним та обов’язковим етапом впровадження державної політики 
забезпечення воєнної безпеки є контроль, який має забезпечувати порівняння 
фактичного стану воєнної безпеки із бажаним, своєчасне виявлення відхилень та 
їх причин; встановлення недоліків, помилок управлінської діяльності; 
спостереження за змінами рівня загроз воєнній безпеці та прогнозування стану 
воєнної безпеки.  
Одночасно контроль повинен набувати форми зворотного зв’язку, на засадах 
якого можливо здійснювати координацію державної політики забезпечення 
воєнної безпеки та управління воєнною безпекою. Необхідність поточного 
спостереження, контролю, оцінювання та аналізу тенденцій загроз воєнній 
безпеці обумовлює потребу створення та запровадження проведення постійного 
моніторингу за результатами процесу забезпечення воєнної безпеки. Це 
сприятиме формування більш обґрунтованих державно-управлінських рішень, 
та підвищенню ефективності державної політики забезпечення воєнної безпеки 
та управління національною безпекою загалом.  
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Проблеми управління початковою школою неодноразово ставали 

предметом наукових досліджень. Зокрема, у дослідженнях Л. Березівської[1], 
В. Смірнова [3]зроблено ґрунтовні спроби дослідження шкільної реформи 60-х 
років ХІХ століття.  
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У 1860 році було підготовлено та опубліковано Вченим комітетом 
перший проект шкільної реформи під назвою «Проект устава низших и средних 
училищ, состоящих в ведомстве Министерства народного просвещения», який 
був першою спробою окреслити шляхи подальшого розвитку школи, зокрема 
початкової.  

Система початкової освіти, згідно проекту, включала три типи шкіл: 
школи грамоти, нижчі народні училища та вищі народні училища. Усі вони були 
підпорядковані директору училищ, який одночасно був директором губернської 
гімназії. 

Школи грамоти призначалися для навчання дітей елементарному 
читанню і письму, чотирьом арифметичним діям ірелігійним настановам.  

Перед нижчими народними училищами ставилося завдання надавати 
дещо ширші знання із тих самих предметів і додатково «первоначальные, всем 
нужные сведения» із інших наук. У зв’язку з цим для нижчих народних училищ 
встановлювалась така програма навчальних занять: закон божий, короткий 
катехізис і коротка священна історія, читання книг громадянського та 
церковного друку і рукописів, чистописання, арифметика (перші чотири дії над 
цілими числами, іменовані числа, поняття про дроби і застосування лічби), 
ознайомлення із природою через читання і переказ та церковний спів.  

Таким чином, нижчі народні училища включали у свою програму занять 
два нові предмети, а саме знайомство із природою і церковний спів. Також їх 
програма значно розширювала об’єм знань із курсу арифметики. Це, безумовно, 
ставило нові програми нижчих народних училищ у порівняння з раніше 
діючими програмами приходських училищ на основі Статуту 1828 року, на 
більш високу ступінь.   

Школи грамоти й нижчі народні училища становили нижчу ступінь 
початкової освіти. Відповідно до проекту Статуту вони були закладами 
громадськими і приватними, а не державнимийвідкривалися з ініціативи та за 
рахунок громад і приватних осіб, причому школи грамоти – без усякого на те 
дозволу, а нижчі народні училища – тільки з дозволу губернського директора 
училищ.  

Таким чином, можна дійти висновку, що уряд звільнявся від 
матеріальної відповідальності за ці школи і перекладав її на громади і приватних 
осіб.  Досвід минулого переконує у тому, що держава не проявляла серйозної 
турботи про нижчу школу і що надії на її підтримку були б даремні. Більш 
реальною була надія на ініціативу і турботу про школу з боку сільських і 
міських общин. 

Відповідно до Статуту в училища приймалися діти всіх станів обох 
статей не молодше 8 років, але дівчатка не старше 11 років.  

Учителями у нижчих народних училищах могли бути особи всіх станів, 
які отримали від керівництва школи свідоцтво про успішне закінчення курсу 



110 

 

навчання у вищому народному училищі й достатньо підготовлені до 
учительської посади. 

Викладання закону божого і настанов з православної віри залишалось 
обов’язком священників. Для підсилення виховного елементу в роботі школи 
вимагалось в обов’язковому порядку починати та закінчувати кожний 
навчальний день молитвою. 

Для того, що забезпечити у початковій школі єдиний релігійно-
моральний напрямок проект Статуту, крім загального нагляду, який 
здійснювався керівництвом школи, передбачав ще й іншу форму контролю. Цей 
контроль покладався на блюстителів, які вибиралися громадами і 
затверджувались губернськими директорами. У тих же цілях проект 
зобов’язував учителів користуватися підручниками і навчальними посібниками, 
тільки затвердженими Міністерством народної освіти.  

В останньому параграфі проекту Статуту, що стосується нижчої ступені 
початкової освіти передбачена наступні заходи, які спонукали населення до 
відкриття шкіл і до навчання у них своїх дітей: «сільські і міські обивателі, які 
не пред’явили свідоцтва, що вони знають найважливіші молитви й уміють 
читати і писати, позбавляються права вступати до гільдії і брати торгові 
свідоцтва». І далі роз’яснювалось, що «сила цієї статті розповсюджується на всі 
без виключення особи, яким в день оприлюднення цієї постанови було не 
більше десяти років». У цьому і полягалачасткова примусовість дітей до 
навчання. 

Вищу ступінь початкової освіти згідно з проектом складали вищі 
народні училища. Свою роботу вони будували на базі нижчого народного 
училища і мали чотирьохрічний термін навчання. Вони були призначені для всіх 
людей, але переважно для промисловців і торгівців. Їх ціллю було: зміцнити 
моральні якості та забезпечити розумовий розвиток дітей. 

Навчальний план вищих народних училищ включав наступні предмети: 
закон божий, російську мову, історію загальну і російську, географію, 
природознавство, арифметику і геометрію, чистописання, креслення, 
малювання, церковний спів. 

У навчальний план вищих народних училищ входили два предмети, які 
були відсутні у навчальному плані повітових училищ – це природознавство і 
церковний спів, а навчання було предметним.  

У проекті зазначено, що в училище могли вступати діти чоловічої статті 
усіх станів, підданства і віросповідання у віці 10-13 років з підготовкою в об’ємі 
курсу нижчого народного училища. Встановлення такого віку порушувало 
однаковість учнів по класах, але це робило училище доступним для більш 
широкого кола дітей.  
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Вищі народні училища були казенними навчальними закладами, які 
утримувались за рахунок держави. Але для часткового покриття затрат 
стягувалась плата за навчання. 

Проаналізувавши основні положення проекту Статуту щодо вищих 
народних училищ, можемо стверджувати, що розроблені вони значно краще, 
детальніше та чіткіше, ніж відповідне положення щодо шкіл грамоти й нижчих 
народних училищ. Це, безумовно, пояснюється і тим фактом, що на їх адресу 
було зроблено менше критичних зауважень, ніж до інших.  

Із трьох типів шкіл, які передбачені у системі початкової освіти, тільки 
два являють собою послідовні ступені, тісно пов’язані між собою – це нижчі й 
вищі народні училища. Між ними дійсно простежувався відповідний зв’язок: 
нижчі училища повинні були забезпечити таку підготовку учнів, яка була 
необхідна для проходження курсу у вищому народному училищі.  

Відокремленою у цій системі була школа грамоти. Її завдання полягало 
у  навчанні читанню, письму і рахунку в межах чотирьох дій із простими 
числами. Школа грамоти не претендувала на особливу ступінь по відношенню 
до народних училищ – нижчого і вищого. Вона була розрахована на задоволення 
нагальних потреб широких верств населення у початковій елементарній освіті, а 
за своєю структурою була найпростішою і найдоступнішою для найбіднішого 
населення.  

На основі проведеного аналізу основних положень проекту Статуту 
щодо початкової освіти, можемо стверджувати, що цей проект зробив крок 
вперед у порівнянні з діючим тоді Статутом 1828 року. Нижчі народні училища 
стояли вище приходських училищ, а вищі народні училища – вище повітових 
училищ.  

Отже, початкова школа піднялася на значно вищу ступінь у порівнянні 
не тільки чинною на той час системою народної освіти, але й з тим, що 
пропонувалось Вченим комітетом у проекті Статуту.  
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В умовах посилення глобалізаційних впливів та зростання конкуренції 

підприємства вимушені удосконалювати форми комунікаційної діяльності, які 
дають змогу вчасно адаптуватися до ринкових умов. Праці  відомих вчених з 
маркетингу та сучасна практика провідних підприємств України свідчать, що 
завдяки новим технологіям істотно змінилися сучасні методи маркетингової 
діяльності й комунікацій. При цьому маркетингові комунікації (МК) є 
складовою частиною загальних комунікацій, але мають певні специфічні риси. 
Аналіз МК як складової культури здійснювався на основі досліджень динаміки 
соціокультурних змін (А.Тоффлер, А.Моль),  масової культури (М. Дуглас, 
О.Шпенглер, У.Еко, В.Танчер), повсякденного життя (Е.Гоффман, В.Ільїн, 
І.Попова), символічно-знакових систем як основи комунікації (Дж.Мід, Ч.Пірс, 
Р.Барт, Ю.Лотман, Н.Костенко). Сучасні маркетингові комунікації та важелі 
їхнього впливу на  споживачів досліджували вітчизняні фахівці, зокрема: Л. 
Балабанова, О. Зозульов, Т. Лук’янець, Т. Примак та інші. 

Маркетингові комунікаційні системи та їх ефективність відображено у 
працях відомих зарубіжних вчених. Найбільш розвинутою з точки зору 
економетричного опису маркетингових комунікаційних систем є модель 
Шенона та Вінера, в якій обсяг покупок залежить від обсягу інформаційного 
шуму та кількості повідомлень, генерованих відправником з поправкою на 
фактори  економічної кон’юнктури. Модель Левіджа та Стейнера розкриває 
ефективність МК через мотиваційні фактори та фактори надання переваги 
певній торговій марці [1]. Зазвичай, досліджуючи маркетингові комунікації, 
результати впливу розглядаються в контексті ефективності збутової діяльності 
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підприємства, впливу на конкретний сегмент споживачів. При цьому 
макровплив (на формування культури, субкультур, зміну ціннісних орієнтацій у 
суспільстві) залишається поза увагою дослідників.  

В умовах переходу до інформаційного суспільства одним з методів 
конкурентної боротьби стає комплекс МК [2]. Такий комплекс включає наступні 
елементи: рекламу, PR, стимулювання збуту, прямий маркетинг, виставкову 
діяльність, спонсоринг та ін. Серед зазначених елементів найбільшою мірою на 
зміну цінностей людей та формування культури споживання впливають 
реклама, PR, пропаганда (паблісіті). Інститут реклами найбільшою мірою 
активно впливає на формування нової ціннісно-нормативної системи 
українського населення, пропагує певні стереотипи його життєвої поведінки, 
цілей, прагнень. Науковими дослідженнями виявлено також такі функції МК як 
формування національної свідомості та захист від руйнівного впливу явищ, що 
порушують звичний життєвий устрій, а отже мова йдеться про систему 
цінностей. 

 Під цінностями ми розуміємо основи духовного та матеріального життя 
людини, які визначають мету, сенс, значення, наміри, нормативність і формальні 
межі її самореалізації. Це загальноприйняті уявлення людей про цілі й норми 
поведінки, які втілюють історичний досвід і концентровано виражають зміст 
культури певного етносу і навіть людства загалом.  

Серед цінностей в сучасному українському суспільстві домінуючими є 
наступні: особиста безпека та здоров’я, безпека родини і дітей, наслідування 
традицій і залежність від громадської думки, самоствердження (влада, статус, 
багатство). На противагу цьому до основних цінностей українців не належать: 
самостійність в ухваленні рішень, готовність йти на ризик і відкритість до 
всього нового. Виходячи з цього, маркетингові комунікації, які апелюють саме 
до таких цінностей, стають найбільш успішними та ефективними.  

В останні десятиліття в Україні формується суспільство споживання, 
якому у процесі розвитку не вдалося уникнути негативних проявів, таких як 
зростання шопоманії,  формування світогляду молоді під впливом реклами, 
кредитоманія, зростання кількості твердих побутових відходів. Важливим 
завданням на рівні інститутів суспільства є зміна споживчої поведінки таким 
чином, щоб уникнути надмірного споживання ресурсів і при цьому забезпечити 
належний рівень споживання якісних продуктів [2; 4]. 
        М.Дуглас виділяє чотири типи культури споживання: ієрархічну, егалітарну 
(зрівняльна), індивідуалістичну і фаталістичну [7]. Перші дві мають жорсткі 
групові межі, інші – ні. Споживча культура репрезентує також і соціальні 
аспекти її носія.  
         Основою нової культури споживання виступають економічні відносини. 
Результати ринкових змін на сьогоднішній день не задовольняють більшість 
населення. Корупція й свавілля влади, значна частка тіньової економіки, 
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низький рівень життя та низька якість життя людей перешкоджають розвитку 
тих форм культури споживання, які у свою чергу сприяють розвитку економіки 
й створюють для населення комфортні умови існування. Адже для людей, чиї 
погляди й переконання формувалися за часів радянського ладу, виникають 
принципово нові проблеми: неефективне використання грошових ресурсів, 
споживчий вибір, сприйняття реклами й т. ін. [4]. Проте якщо для людей 
старшого віку кардинальна зміна цінностей є малоймовірною, то для молоді 
процеси соціалізації є дуже активними, а система цінностей – гнучка.   

        Політичні і економічні чинники задали спрямованість і кінцеву мету для 
становлення нової культури споживання. Швидкість цього процесу і форми 
прояву утвореної культури багато в чому залежать від людського фактора. 
Купуючи той чи інший товар, у того або іншого продавця, споживачі сприяють 
процвітанню одних виробничих і торговельних компаній і банкрутству інших.  
Але слід зазначити, що в українському суспільстві відбувається 
інституціалізація особистого споживання, що являє собою процес формування 
сукупності норм, цінностей, правил поведінки відносно особистого споживання 
[2; 4; 5]. Особливістю особистого споживання в України за сучасних  умов є 
різке розшарування споживачів за соціальними ознаками, у результаті чого 
формуються різні моделі споживчої поведінки: раціональна та адаптаційна. 

 При раціональній поведінці споживачів максимальне задоволення 
потреб досягається при мінімальних грошових і часових витратах і рішення про 
купівлю приймаються виключно на основі раціональних мотивів (очікуваної 
вигоди, співставлення затрачених ресурсів і отриманої корисності). Адаптаційна 
поведінка поділяється на: автоматичний процес (звичне рішення); процес 
прийняття рішення, обмежений наявними знаннями; розширений процес 
прийняття рішення. 

Основним і найбільш поширеним засобом маркетингових комунікацій, 
як відомо, є реклама. Функціонування реклами в соціокультурних умовах 
сучасного суспільства, безумовно, має свою специфіку. З одного боку, в 
ситуації, коли більша частина української аудиторії не має реальної купівельної 
спроможності, реклама стає джерелом додаткової соціальної напруги. Нестача 
фінансових коштів у вітчизняних виробників – одна з причин домінування на 
українському ринку реклами імпортних товарів і не дуже високої якості 
вітчизняної. Цим же пояснюється й доволі обмежений асортимент товарів, що 
рекламуються (головно, це пиво, парфуми, побутова хімія, медикаменти, деякі 
продукти харчування). Крім того, не завжди доречне використання каналів 
розповсюдження реклами призводить до розташування вузькоспрямованої 
реклами (наприклад, розрахованої на споживачів із високим рівнем прибутків) 
на каналах із широким охопленням аудиторії. У результаті реклама часто 
пропонує товари, які або не належать до предметів “першої необхідності”, або 
за цінами недоступні рядовому споживачеві, що викликає негативну реакцію.  



115 

 

Вплив маркетингових комунікацій на соціальні зміни в суспільстві та 
зворотній вплив цих змін на рекламу виступає ще одним зрізом соціального 
бачення реклами. Сутність таких процесів – у взаємному впливі та взаємному 
віддзеркаленні: у рекламі знаходять втілення соціальні явища (наприклад, 
повернення до сімейних цінностей), а в соціальних явищах можна відзначити 
вплив реклами (наприклад, створення іміджу певної соціальної групи). Реклама 
впливає на поведінку людей, суспільні настрої, інтеграцію громадського життя, 
соціальну мобільність, легітимізацію влади. 

Реклама сьогодні – це інструмент впливу на аудиторію, що 
здійснюється з певною метою. Метою такого впливу, якщо мова йдеться про 
соціальну рекламу, може бути розповсюдження корисних та цікавих 
повідомлень, які людям потрібно знати,  поширення знань щодо явищ і подій 
суспільного життя, духовних та соціальних цінностей, утвердження моральних і 
правових норм. Проте найчастіше вплив реклами має на меті забезпечення 
комерційного результату діяльності підприємства, використовуючи при цьому 
психологічний тиск на аудиторію, маніпулювання, внаслідок чого формується 
певна індивідуальна й суспільна думка, визначається поведінка людей, 
їхні принципи, мотиви, інтереси, потреби і у кінцевому випадку - цінності. 

Реклама надзвичайно різноманітна за ідеологією, стилями подання 
матеріалів, цінностями, що пропагуються. Під її впливом світогляд людей може 
набувати несистематизованого, суперечливого характеру. Важко виокремити 
негативну за впливом інформацію, коли вона майстерно модифікується й 
приховується у потоці цікавих, безпристрасних та розважальних повідомлень. З 
цих причин, рекламу розглядають як важливий чинник формування моралі, 
способу життя і поведінки дітей та молоді, які не мають досвіду для критичного 
осмислення інформації. Реклама виконує роль механізму переконання і впливу, і 
цей вплив має як позитивний, так і негативний аспекти. Вона створює 
неправдиві, зайві або шкідливі потреби, орієнтує людину на задоволення 
психофізіологічних потреб, підвищення престижу, натомість опосередковано 
принижує значення задоволення духовних, інтелектуальних потреб, роль 
нематеріальних цінностей. Маніпулювання підсвідомістю людини створює 
ілюзію незалежного вибору, підкоряючи особистість, нав’язуючи ілюзорні 
потреби і змушуючи шукати засоби  їх задоволення. Ще однією небезпекою є те, 
що реклама сприяє просуванню шкідливих для здоров’я продуктів. 

Необхідною є активізація соціальної реклами, метою якої є 
протистояння негативним впливам, позитивний вплив на людську свідомість, 
особливо на формування певного стилю, способу життя молоді, формування й 
укріплення системи цінностей, спрямованої насамперед на національну 
самоідентифікацію, самореалізацію, прийняття самостійних і відповідальних 
рішень.  
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Сьогодні людство віднайшло нові технологічні можливості для роботи 

зі своїми старими проблемами. Тобто інформаційний простір використовується 
як інструментарій для вирішення соціальних, політичних, економічних чи 
військових завдань. Аналіз наукової літератури [1-5] дозволяє констатувати, що 
з давніх-давен до нього привертається увага філософів, політиків і військових. 
Але від випадкового використання цього інструментарію в минулому світ 
перейшов до його системного застосування. До того ж глобалізація зробила 
роль інформації ще більш важливою, адже сьогодні економіка, політика 
повністю залежить від зовнішніх чинників. Інформаційний статус держави є 
визначальним чинником як політичної та економічної ваги в світі, так і 
формування моделей міждержавного протиборства [6]. 

В сучасному глобалізованому світі, будь-яка держава може стати 
об’єктом інформаційного нападу. За таких умов, що склалися необхідно знати 
технологію ведення інформаційних воєн, їх стратегічні прийоми і методи, що 
мають свою специфіку: застосування ретельно завуальованого механізму 
інформаційного впливу; методи руйнування інформаційної інфраструктури, 
завершальним підсумком застосування яких є деформація соціально-
економічної та політичної систем, інверсія цінностей суспільства, й просування 
їх в такий спосіб до незворотної трансформації.  

Ця обставина й визначає зв’язок загальної проблеми з найбільш 
важливими науковими та практичними завданнями дослідження проблем 
забезпечення інформаційної безпеки України в сучасних умовах. Саме тому 
метою статті є розгляд соціально-філософського аспекту проблеми забезпечення 
інформаційної безпеки України. 

Дотримуючись логіки нашого дослідження розглянемо загрози 
національній безпеці України в інформаційній сфері, а також здійснимо 
соціально-філософський аналіз проблеми забезпечення інформаційної безпеки 
України. 

В офіційному та науковому дискурсі [7-16] визначено наступні загрози 
інформаційній безпеці України:  

 зовнішні негативні інформаційні впливи на суспільну свідомість 
через засоби масової інформації, а також мережу Інтернет;  

 негативні інформаційні впливи, спрямовані на підрив 
конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності 
кордонів України;  

 поширення у світовому інформаційному просторі викривленої, 
недостовірної та упередженої інформації, що завдає шкоди національним 
інтересам України;  
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 прояви комп'ютерної злочинності, комп'ютерного тероризму, що 
загрожують сталому та безпечному функціонуванню національних 
інформаційно-телекомунікаційних систем;  

 використання засобів масової інформації, а також мережі Інтернет 
для пропаганди сепаратизму за етнічною, мовною, релігійною та іншими 
ознаками;  

 несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів органів 
державної влади;  

 перехоплення інформації в телекомунікаційних мережах, 
радіоелектронне глушіння засобів зв'язку та управління;  

 інформаційно-психологічний вплив на населення України, у тому 
числі на особовий склад військових формувань, з метою послаблення їх 
готовності до оборони держави та погіршення іміджу військової служби;  

 недостатня розвиненість інститутів громадянського суспільства, 
недосконалість партійно-політичної системи, непрозорість політичної та 
громадської діяльності, що створює передумови для обмеження свободи слова, 
маніпулювання суспільною свідомістю;  

 негативні інформаційні впливи, в тому числі із застосуванням 
спеціальних засобів, на індивідуальну та суспільну свідомість;  

 поширення суб'єктами інформаційної діяльності викривленої, 
недостовірної та упередженої інформації;  

 відставання вітчизняних наукоємних і високотехнологічних 
виробництв, особливо у сфері телекомунікаційних засобів і технологій;  

 розголошення інформації, яка становить державну та іншу 
передбачену законодавством таємницю, а також конфіденційної інформації, що 
є власністю держави;  

 порушення встановленого регламенту збирання, обробки, зберігання 
і передачі інформації з обмеженим доступом в органах військового управління 
та на підприємствах оборонно-промислового комплексу України;  

 несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів, незаконне 
збирання та використання інформації з питань оборони;  

 реалізація програмно-математичних заходів з метою порушення 
функціонування інформаційних систем у сфері оборони України;  

 недостатній рівень інформатизації економічної сфери, зокрема 
кредитно-фінансової системи, промисловості, сільського господарства, сфери 
державних закупівель;  

 несанкціонований доступ, порушення встановленого порядку роботи 
з інформаційними ресурсами в галузях національної економіки, викривлення 
інформації в таких ресурсах;  
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 використання неліцензованого і несертифікованого програмного 
забезпечення, засобів і комплексів обробки інформації;  

 недостатній рівень розвитку національної інформаційної 
інфраструктури;  

 відставання України від розвинутих держав за рівнем інформатизації 
соціальної та гуманітарної сфер, насамперед освіти, охорони здоров'я, 
соціального забезпечення, культури;  

 недодержання прав людини і громадянина на одержання інформації, 
необхідної для захисту їх соціально-економічних прав;  

 поширення в засобах масової інформації невластивих українській 
культурній традиції цінностей і способу життя, культу насильства, жорстокості, 
порнографії, зневажливого ставлення до людської і національної гідності;  

 тенденція до витіснення з інформаційного простору та молодіжної 
культури українських мистецьких творів, народних традицій і форм дозвілля;  

 послаблення суспільно-політичної, міжетнічної та міжконфесійної 
єдності суспільства;  

 відставання рівня розвитку українського кінематографу, 
книговидання, книгорозповсюдження та бібліотечної справи від рівня 
розвинутих держав;  

 недостатній захист від несанкціонованого доступу до інформації 
внаслідок використання іноземних інформаційних технологій та техніки;  

 неконтрольована експансія сучасних інформаційних технологій, що 
створює передумови технологічної залежності України;  

 приховування, несвоєчасне надання інформації або надання 
недостовірної інформації населенню про надзвичайні екологічні ситуації чи 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;  

 недостатня надійність інформаційно-телекомунікаційних систем 
збирання, обробки та передачі інформації в умовах надзвичайних ситуацій;  

 низький рівень інформатизації органів державної влади, що 
унеможливлює здійснення оперативного контролю та аналізу стану потенційно 
небезпечних об'єктів і територій, завчасного прогнозування та реагування на 
надзвичайні ситуації; 

 зниження наукового потенціалу в галузі інформатизації та зв'язку;  
 низька конкурентоспроможність вітчизняної інформаційної 

продукції на світовому ринку;  
 відтік за кордон наукових кадрів та суб'єктів права інтелектуальної 

власності.  
З огляду на вказані загрози діяльність органів виконавчої влади щодо 

забезпечення інформаційної безпеки України в рамках соціально-філософського 
підходу має бути зосереджена на конструктивному поєднанні діяльності 
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держави, громадянського суспільства і людини за такими головними 
напрямами:  

 світоглядно-концептуальному, зокрема щодо формування картини 
світу людини, її ціннісної свідомості та методологічної культури. Адже, на 
основі цього визначаються напрями розвитку та стратегія захисту базових 
цінностей суспільства (безпека, добробут, справедливість). Сформована в такий 
спосіб парадигма мислення є методологічною засадою функціонування 
парадигми діяльності. При цьому конструктивне застосування засобів 
соціально-інформаційної політики держави має бути спрямоване на формування 
соціального інтелекту, стратегічної культури суспільства та критичного 
мислення людини, що значно знижує ймовірність перетворення останньої у 
жертву «маніпулятивних» війн, а також на формування світоглядних імпринтів: 
«ворог», «союзник», форми і методи відстоювання національних інтересів; 

 громадянсько-патріотичному, зокрема щодо формування історичної 
свідомості. Змістовно цей вплив охоплює такі взаємопов’язані напрями як 
історична пам’ять, історичні традиції, уроки минулого, історичний досвід тощо. 
Є сенс зауважити, що основу формування історичної свідомості становить 
цілепокладання, адже ціль як закон визначає спосіб і характер відповідних 
операцій, спрямованих на творення такої свідомості, зумовлює вибір належних 
для цього засобів. Варто нагадати, що формування історичної свідомості 
українського народу, що є запорукою його самоідентифікації на фоні історичної 
спадкоємності і розвитку національної ідеології; 

 духовно-моральному, зокрема щодо формування норм суспільної 
моралі; 

 інформаційно-психологічному, зокрема щодо забезпечення 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, створення сприятливого 
психологічного клімату в національному інформаційному просторі задля 
утвердження загальнолюдських та національних моральних цінностей;  

 захисту інформації, зокрема щодо забезпечення конфіденційності, 
цілісності та доступності інформації, в тому числі технічного захисту інформації 
в національних інформаційних ресурсах від кібернетичних атак;  

 технологічного розвитку, зокрема щодо розбудови та інноваційного 
оновлення національних інформаційних ресурсів, впровадження новітніх 
технологій створення, обробки та поширення інформації.  

Держава з метою забезпечення інформаційної безпеки України має 
вживати таких заходів:  

 формування та реалізація державної політики національного 
духовного та культурного відродження, яка відповідає інтересам Українського 
народу і визначає чіткі критерії і пріоритети формування соціально-
інформаційної політики;  
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 запобігання монополізації національного інформаційного простору;  
 вдосконалення законодавчого регулювання діяльності засобів 

масової інформації, зокрема, з метою підтримки діяльності, спрямованої на 
формування оптимістичної морально-психологічної атмосфери в суспільстві, 
популяризації національних культурних цінностей, сприяння соціальній 
стабільності і злагоді;  

 підготовка високорозвиненої фахово, і освітньо, і культурно, і 
патріотично особистості, яку нелегко ввести в оману і яка орієнтується в 
більшості стратегічних державних проблем; 

 інтеграція в міжнародні інформаційно-телекомунікаційні системи та 
організації на засадах рівноправності, економічної доцільності та збереження 
інформаційного суверенітету;  

 гарантування своєчасного виявлення зовнішніх загроз 
національному інформаційному суверенітету та їх нейтралізації;  

 залучення засобів масової інформації до забезпечення неухильного 
додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, захисту 
конституційного устрою, вдосконалення системи політичної влади з метою 
зміцнення демократії, духовних та моральних засад суспільства; підвищення 
ефективності функціонування органів державної влади;  

 вдосконалення інформаційного супроводу державної політики, 
діяльності українських громадських організацій та суб'єктів підприємницької 
діяльності за кордоном;  

 організаційно-технічне, інформаційне та ресурсне сприяння держави 
вітчизняним засобам масової інформації, що формують у світовому 
інформаційному просторі позитивний імідж України;  

 посилення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення 
щодо забезпечення національної безпеки України в разі повноправного її 
партнерства з державами - членами ЄС та НАТО;  

 підвищення конкурентоспроможності вітчизняної інформаційної 
продукції та інформаційних послуг;  

 розвиток національної інформаційної інфраструктури на засадах 
стимулювання вітчизняних виробників і користувачів новітніми інформаційно-
телекомунікаційними засобами і технологіями, комп'ютерними системами і 
мережами;  

 проведення систематичного аналізу застосування засобів, форм та 
способів інформаційної боротьби у воєнній сфері, визначення напрямів 
забезпечення інформаційної безпеки держави;  

 удосконалення законодавства з питань інформаційної безпеки, 
координації діяльності органів державної влади та органів військового 
управління під час вирішення завдань забезпечення інформаційної безпеки;  
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 удосконалення видів і засобів захисту інформації в інформаційно-
телекомунікаційних мережах, що задіяні в управлінні військами і зброєю, від 
несанкціонованого доступу;  

 удосконалення форм і способів протидії інформаційно-
психологічним операціям, спрямованим на послаблення обороноздатності 
держави;  

 створення дієвої та прозорої системи громадського контролю за 
діяльністю органів державної влади і органів місцевого самоврядування, 
громадсько-політичних структур, зокрема через створення системи Суспільного 
телебачення і радіомовлення України;  

 поліпшення взаємодії органів державної влади з громадськими 
організаціями у сфері боротьби з проявами обмеження конституційних прав і 
свобод людини і громадянина та маніпулювання масовою свідомістю;  

 підтримка вітчизняних виробників високотехнологічної продукції, 
насамперед комп'ютерно-телекомунікаційних засобів і технологій;  

 формування вітчизняної індустрії інформаційних послуг, 
підвищення ефективності використання державних, корпоративних і приватних 
інформаційних ресурсів;  

 гармонізація законодавства України з питань інформаційної безпеки 
в економічній сфері з міжнародними нормами і стандартами;  

 розроблення та вдосконалення методів і засобів захисту інформації;  
 забезпечення сталого розвитку національного медіа-ринку під час 

впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення;  
 посилення державного контролю за додержанням вимог 

інформаційної безпеки в системах збирання, обробки, зберігання і передачі 
статистичної, фінансової, біржової, податкової та митної інформації;  

 комплексна інформатизація процесів формування, розподілення і 
контролю за використанням бюджетних коштів;  

 удосконалення системи статистичної звітності з метою підвищення 
оперативності, достовірності і релевантності звітної інформації;  

 державна підтримка вітчизняного виробника інформаційної 
продукції;  

 забезпечення технологічної конкурентоспроможності України у 
сфері інформатизації та зв'язку;  

 розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва в сфері 
забезпечення захисту інформації у міжнародних телекомунікаційних системах;  

 удосконалення системи охорони та захисту права інтелектуальної 
власності;  
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 науково-технологічний супровід формування і розвитку в Україні 
інформаційного суспільства з урахуванням вимог забезпечення інформаційної 
безпеки України;  

 розширення можливостей доступу громадян до світового 
інформаційного простору, зокрема до наукової та науково-технічної інформації;  

 створення бази даних екологічно безпечних технологій і продукції, 
їх розробників, виробників і постачальників, результатів маркетингових 
досліджень екологічного ринку;  

 проведення комплексного аналізу екологічного стану територій та їх 
виробничого потенціалу з метою вироблення інформаційної політики щодо 
впровадження концепції сталого розвитку;  

 застосування сучасних аерокосмічних, комп'ютерно-
телекомунікаційних та геоінформаційних засобів і технологій для комплексного 
моніторингу, профілактики і своєчасного реагування на надзвичайні ситуації;  

 підвищення рівня інформатизації галузі страхування для 
акумулювання коштів на відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, а 
також на довгострокове інвестування заходів із мінімізації ризиків 
життєдіяльності й господарювання.  

Варто також зазначити, що для інформаційного суспільства 
характерним є зростання значущості прав на доступ до інформації, на захист від 
небажаної інформації, на інформаційне і консультаційне обслуговування. З 
огляду на це, для державної влади як соціального інституту особливого 
значення набувають три типи обов'язків: забезпечувати доступ до тієї чи іншої 
інформації; синтезувати і презентувати інформацію, що має суспільний інтерес; 
сприяти розвитку інформаційної сфери у країні. Реальне виконання владою 
вказаних інформаційних обов'язків гарантує інформаційну прозорість, гласність 
діяльності влади, що суттєво унеможливлює поширення таких негативних явищ, 
як корупція і зловживання службовим становищем, обмежує сферу впливу 
мафіозних структур. 

Таким чином, наявність повної і достовірної інформації, її ефективне 
використання є необхідною умовою сталого розвитку економічної та соціальної 
сфер, держави й суспільства. Процес набуття інформації перетворюється із 
бажаного і довільного за своєю результативністю на нагальний і життєво 
важливий. Дедалі більше стає зрозумілим, що в інформаційному суспільстві, з 
одного боку, організації будь-якого типу, надаючи доступну, прозору 
інформацію, підтримують загальносуспільну та власну безпеку, забезпечуючи 
«критичну масу» інформаційного поля. З іншого боку, у сучасному світі 
соціально-інформаційна політика держави все більше впливає на 
життєдіяльність країни. Отже, саме вона має визначально впливати на стратегію 
становлення демократичного інформаційного суспільства в Україні й 
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повноцінну інтеграцію країни у європейський та світовий інформаційний 
простір. Зазначений різновид державної політики зумовлює розвиток системи 
інформаційної діяльності, правове регулювання національного інформаційного 
ринку та подальше формування інформаційного простору держави в інтересах 
особи та суспільства. Виняткове значення в соціально-інформаційній політиці 
Української держави має забезпечення повноцінного функціонування державної 
мови в інформаційному просторі, зміцнення соціально-політичної стабільності 
українського суспільства, його духовне оновлення. 

Соціально-інформаційна політика має забезпечувати взаєморозуміння і 
взаємодію влади та суспільства через ЗМІ і громадські зв'язки, координацію 
висвітлення діяльності органів влади, захист свободи слова, задоволення 
інформаційних потреб суспільства, формування високої інформаційної культури 
громадян. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВА ЯК НОВА ПАРАДИГМА 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Організаційна культура використовується провідними компаніями світу 

в якості потужного інструменту корпоративного управління, що забезпечує 
розв’язання низки складних економічних і соціальних питань. Ефективна, дієва 
організаційна культура є реальною конкурентною перевагою, яка дозволяє 
менеджменту підприємства забезпечити підтримку реалізації обраної стратегії. 

Формування та розвиток організаційної культури дозволяє підвищити 
ефективність діяльності організації; сприяє зростанню мотивації і лояльності 



126 

 

працівників, якості їх трудового життя; позитивно впливає на налагодження 
взаємодії із зовнішнім середовищем; побудувати систему соціального 
партнерства; збільшити ринкову вартість підприємства тощо. Зокрема, йдеться 
про підвищення ефективності діяльності, заохочення інноваційної активності, 
формування іміджу організації як у внутрішньому, так і у зовнішньому 
середовищі. Ключова роль організаційної культури у формуванні бренду 
компанії також сприяє зростанню його ринкової вартості. 

Складним завданням сьогодні залишається оцінка ефективності 
культури організації, її ролі у досягненні поставлених підприємством цілей. Для 
розв’язання цієї задачі необхідно розглянути культуру через призму реалізації її 
ключових функцій: підвищення ефективності діяльності організації, 
згуртування персоналу, підвищення якості трудового життя, формування 
позитивного іміджу організації, збільшення ринкової вартості організації [1, 
c.62]. 

Організаційну культуру можна вважати ефективною тоді, коли дані 
функції реалізуються. У цьому випадку, доцільність формування і розвитку 
культури та оцінка її ефективності має відбуватися на основі динаміки 
показників стосовно реалізації кожної із зазначених функцій. Проте, 
формування єдиного, уніфікованого підходу до оцінки ефективності 
організаційної культури через галузеві, регіональні особливості функціонування 
підприємств відбувається доволі складно. Ситуація ускладнюється тим, що і, 
власне, сама культура кожної організації є індивідуальними.  

Наслідками слідування фундаментальним принципам організаційної 
культури стає досягнення компанією своїх цілей, результативність і 
ефективність її діяльності. Індикаторами цього виступають численні показники 
економічного та соціальногорозвитку. А у довгостроковій перспективі 
ключовим показником ефективності культури стає «виживання» компанії, її 
існування на ринку протягом довгого часу. 

Досвід різних компаній свідчить про те, що формування та розвиток 
ефективної організаційної культури допомогає в реалізації стратегії та сприяє 
досягненню успіху у довгостроковій перспективі. Деякі приклади успішності 
реалізації такого принципупроілюстровано у табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка ключових показників розвитку деяких компаній 

із розвиненою організаційною культурою [2] 
 

Компанія Середньорічне зростання ключових показників розвитку за 
10 років, % 

Виручка Операційний 
прибуток 

Чистий 
прибуток 

EPS 
(прибуток 
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на 1 акцію) 
Google (США) 44,90 44,89 61,71 54,76 

Microsoft 
(США) 

9,23 7,31 8,14 10,99 

BMW 
(Німеччина) 

6,24 8,41 10,56 9,98 

Danone 
(Франція) 

4,97 2,88 5,43 1,63 

Toyota (Японія) 3,79 0,57 2,70 -5,13 
Mitsubishi 
(Японія) 

7,62 19,11 18,08 32,37 

GlaxoSmithKline 
(Велика Бри- 

танія) 

2,16 0,97 1,96 3,33 

HSBC (Велика 
Британія) 

5,04 2,68 6,33 1,15 

Крім демонстрації вражаючих фінансових результатів, компанії, що 
потрапили у цей список, обіймають провідні позиції у рейтингах як найбажаніші 
роботодавці (зокрема, у 2014 році першість у даному рейтингу обіймає Google), 
компанії, які викликають найбільше «захоплення» тощо [2]. Це свідчить про 
привабливість цінностей їх культур для сторонніх осіб, до складу яких входять 
споживачі, бізнес-партнери, державні і громадські організації. 

Причинами досягнення досліджуваними компаніями таких результатів є 
правильно обрана стратегія, висока кваліфікація кадрів, у тому числі 
управлінських, відлагоджені до дрібниць бізнес-процеси, десятиліттями 
формовані бренди тощо. 

Недоречним є завдання розробити оптимальну організаційну культуру, 
яка була б універсальним рецептом успіху для будь-якої компанії. Культура – 
явище унікальне. Вона відображає специфіку кожної конкретної організації, її 
базовіцінності, принципи, норми та артефакти [1, c.65]. На основі культури 
будуються всі стосунки організації із зовнішнім оточенням. Тому важливим є не 
конкретний перелік цих постулатів, а ступінь їх ефективності для конкретної 
організації. 

У цілому, організаційна культура може вважатись ефективною, якщо 
ефективною є діяльність компанії стосовно всіх основних «стейкхолдерів»: 
працівників, менеджменту, споживачів, інвесторів, держави і суспільства. І по 
кожному з цих напрямків необхідно контролювати низку специфічних 
показників, які дозволяють визначити ступінь цієї ефективності [3, c.128].Дуже 
важливим є неприпустимість формального ставлення до формування 
організаційної культури. Інвестиції у розвиток культури мають приносити 
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економічний і соціальний ефект. Сучасна практика цілеспрямованої діяльності 
керівництва організацій з формування і розвитку організаційної культури 
включає розгалужений інструментарій. Зокрема, можна виокремити наступні 
групи важелів: організаційні, економічні, соціально-психологічні і 
комунікаційні. 

Залежно від масштабів і можливостей кожної конкретної компанії 
інструментарій формування і розвитку культури організації суттєво різниться. 
Наприклад, комунікаційні важелі сьогодні можуть бути представлені як 
корпоративними газетами чи журналами, так і сучасними веб-сайтами, і, навіть, 
власними телевізійними каналами. 

Позитивною тенденцієює стабільне підвищення уваги до питань 
формування та розвитку організаційної культури в українських компаніях. 
Традиційно, системно підходять до цих питань у багатьох компаніях-галузевих 
лідерах вітчизняної промисловості: «Фармак», «Оболонь», «Рошен», ДП 
«Антонов», «Моторсіч»,«Електрон». Актуальним аспектом стало дотримання 
багатьма підприємствами принципів корпоративної соціальної відповідальності, 
що також свідчить про підвищення загальної культури суспільства [4, c.88]. 

Формування організаційної культури із поєднанням світових стандартів 
і української специфіки може також допомогти вітчизняним компаніям 
інтегруватись до світового бізнес-співтовариства. Зокрема, це позитивно 
впливає і на ставлення до наших брендів з боку закордонних інвесторів, 
споживачів і бізнес-партнерів. 
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 ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  
 

TAXATION FEATURES OF TOURISM ACTIVITY IN 
UKRAINE 

 
Прийняття Податкового кодексу України позитивно вплинуло на 

туристичну діяльність, оскільки у новій редакції ст. 207 “Порядок 
оподаткування туроператорської та турагентської діяльності” база 
оподаткування залишилася без змін, а чітке визначення туристичного оператора 
як платника ПДВ створило умови для належної сплати податку. Однак 
запровадження туристичного збору до місцевого бюджету з усіх прибулих у цю 
місцевість, незважаючи на тривалість перебування, не сприяє збільшенню 
потоку туристів [3]. 

Туристичний бізнес у провідних європейських країнах активно 
розвивається значною мірою завдяки ефективній податковій та інвестиційній 
державній політиці. Зокрема, більшість країн Центрально-Східної Європи, а 
саме Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Румунія, Болгарія вирішили 
проблему підвищення конкурентоспроможності національного туристичного 
продукту за допомогою використання різноманітних заходів податкового 
стимулювання залучення інвестицій. Однак, Україна ще не перейняла цього 
позитивного досвіду зарубіжних країн і надалі стимулює залучення інвестицій у 
розвиток туристичної галузі тільки декларативно.  

http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok-na-dodanu-vartist/
http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok-na-dodanu-vartist/
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Проблемами оподаткування туристичної галузі України перейнявся 
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України. Він 
пропонує базою оподаткування при продажу туристичного продукту 
туристичним оператором здійснити винагороду туристичного підприємства, 
тобто вираховувати податок з різниці суми проданого туристичного продукту та 
суми витрат, яких туристичний оператор зазнав внаслідок придбання 
туристичного продукту. Крім того, суб’єкт туристичної діяльності зобов’язаний 
проводити окремий податковий облік для кожного туристичного продукту у 
порядку, встановленому центральним податковим органом. 

Розвинені країни світу вже накопичили значний досвід податкового 
стимулювання іноземного інвестування. Система оподаткування в них 
побудована таким чином, щоб постійно заохочувати інвесторів. 

Проаналізувавши досвід податкового стимулювання розвинених країн, 
можна виокремити заходи, прийнятні для економіки України: 

 по-перше, підприємствам доцільно зменшувати розмір бази 
оподаткування за рахунок збільшення відрахувань у фонди, що включаються до 
виробничих витрат (зокрема, амортизаційний фонд); 

 по-друге, заохочувати вкладання коштів за допомогою податкових 
канікул, податкових інвестиційних відрахувань, а також інвестиційних кредитів, 
відновити податкові канікули для новостворених підприємств з іноземними 
інвестиціями; 

 по-третє, запровадити систему покриття збитків компанії за рахунок 
її прибутків упродовж кількох попередніх років або за рахунок її майбутніх 
прибутків; 

 по-четверте, розробити практику безоплатного (пільгового) 
підключення  туристичних установ до всіх видів комунікацій; 

 по-п’яте, внести зміни до Закону України “Про податок на додану 
вартість” із метою відновлення для туристичних підприємств, які займаються 
експортом послуг, нульової ставки ПДВ, що стимулюватиме розвиток в’їзного 
туризму, дасть змогу зменшити ціну послуг і сприятиме збільшенню кількості 
туристів, зростанню обсягів реалізації туристичних послуг та додаткового 
споживання туристам товарів і послуг понад ті, що надаються туроператором.  

Таким чином, синтезуючи вищевказане, вважаємо, що податкове 
стимулювання іноземного інвестування туристичного комплексу з боку органів 
влади в Україні і розвинених країнах суттєво відрізняються, що значною мірою 
зумовлене відсутністю в Україні досвіду формування державної політики у 
сфері оподаткування.  

Непривабливість України для західних інвесторів спричинена не лише 
високим рівнем податків, а й повним свавіллям у запровадженні та скасуванні 
податків (пільг), відсутністю податкової ініціативи місцевої влади. У державі не 
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існує чітко визначеної узгодженої на різних рівнях стратегії податкового 
стимулювання. Податкова система повинна будуватися на науково 
обґрунтованих принципах і враховувати зарубіжний досвід. Розробка 
конкретних пропозицій з удосконалення податкової політики у сфері туризму, 
зокрема пропозицій щодо спрощення обчислювальної бази оподаткування, 
диференціації принципів оподаткування за видами туризму, зниження 
податкового тиску на туристичні підприємства, прискорить розвиток 
міжнародного туризму в Україні.  

Отож, враховуючи ще досить низьку привабливість туристичного 
бізнесу в Україні, актуальним є вирішення питання використання 
інструментарію податкового стимулювання для залучення інвестицій, який 
успішно практикується більшістю провідних європейських країн.  

Не менш важливим є питання правового регулювання. Використання 
відповідної правової бази дає можливість юридично коректно побудувати 
відносини зі споживачами, гранично задовольнити їхні запити й реалізувати 
економічні інтереси; провести маркетингові дослідження в межах чинного 
законодавства, зокрема, не порушуючи режим охорони банківської, комерційної 
і державної таємниці, здійснити дослідження намірів покупців, не порушуючи 
прав і законних інтересів опитуваних; попередити порушення 
антимонопольного законодавства тощо. 
 
Список літератури:  
 
1. Державне агентство України з туризму і курортів [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/ua/  
2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-
UA&tag=PravoviZasadiDiialnosti 
3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://sfs.gov.ua/nk/ 
4. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : зб. нормат. 
актів / за ред. В. К. Федорченка. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 
5. Про внесення змін до Закону України “Про туризм” :                                  
Закон України №1282–15 [від 18.11.2003 р.] [Електронний ресурс]. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2004. – №13. – С. 180. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282–15/page 
6. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку 
туризму та курортів на період до 2022 року : Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2013 р. – №638 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-р 

http://me.gov.ua/Documents/Download?id=b8890b4a-9edd-4d65-9c72-2d4a3a39e5d6
http://me.gov.ua/Documents/Download?id=b8890b4a-9edd-4d65-9c72-2d4a3a39e5d6
http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=PravoviZasadiDiialnosti
http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=PravoviZasadiDiialnosti
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282%e2%80%9315/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-2013-%d1%80


132 

 

Мардар М.Р., д.т.н., проф., Статева М.С., магістр 
Одеська національна академія харчових технологій  

 
M.R. Mardar, doctor of techn. sciences, professor,  Stateva M.S., 

master 
Odessa National Academy of Food Technologies 

 
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРИ 

ВИРОБНИЦТВІ НОВИХ ВИДІВ ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ 
 
STRATEGIC QUALITY MANAGEMENT IN PRODUCTION OF 

NEW PRODUCTS CEREAL 
 

Якість завжди була і залишається важливою ринковою 
характеристикою товару, а оцінювання якості товарів споживачами завжди 
визначало та визначатиме стратегію конкуренції промислових підприємств. 
Висока якість продукції означає, що кожен товар в певних реальних умовах 
забезпечить задоволення встановлених вимог споживача, виробника і народного  
господарства в цілому з найменшими сумарними витратами в процесі 
виготовлення і споживання [1].  

Жорсткі умови конкуренції вимагають від виробника вивчення потреб 
споживачів та урахування їх побажань під час виробництва продукції. Зміна 
потреб і очікувань замовника, конкурентний тиск і технічний прогрес змушують 
виробників постійно удосконалювати технологічні процеси, асортимент і якість 
продукції та на основі аналізу вимог споживачів виявляти чинники, які 
сприяють отриманню продукції, прийнятної як для виробника, так і споживача.  

Одним з перспективних напрямків у галузі створення нового харчового 
продукту є застосування сучасних інструментів і методів управління якістю, 
таких як методологія QFD (Quality Function Deployment – розгортання функції 
якості). Методологія структурування функції якості QFD використовується на 
всіх 4 етапах створення продукції: планування продукту, проектування 
продукту, процесу і виробництва. Причому результати використання QFD на 
всіх етапах взаємозв’язані. Вихід першого етапу є входом другого етапу і так 
далі. Перехід від етапу до етапу рекомендується повторювати до того часу, поки 
не буде повної впевненості в тому, що враховані основні вимоги споживачів, 
встановлені найважливіші характеристики продукту, технології його 
виробництва, засобів виготовлення і контролю, що забезпечують задоволення 
потреб споживача не лише в даний момент, але і на певну перспективу [2–4]. 
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У цілому метод QFD дозволяє не лише формалізувати процедуру 
визначення основних характеристик створюваного продукту з урахуванням 
вимог споживачів, але і приймати обґрунтовані рішення з управління якістю 
процесів створення нового продукту. Таким чином, «розгортаючи» якість на 
початкових етапах інноваційного циклу розроблення продукту відповідно до 
потреб і запитів споживачів, дозволяють істотно підвищити шанси товарної 
інновації на ринковий успіх та запобігти непродуктивним витратам [2]. 

Первісно метод, що дозволяє втілювати очікування споживачів в 
оптимальні технічні характеристики, призначався тільки для проектування 
складної продукції. У харчовій промисловості цей метод поки ще мало 
застосовується. Використання даного методу для створення нового збагаченого 
харчового зернового продукту, а саме – каш швидкого приготування з 
поліпшеними споживними властивостями, повинно завершитися розробкою 
технічного завдання й затвердженням рецептури.  

На першому етапі QFD – аналізу для збору інформації використовували 
письмове анкетування респондентів. Відповіді на відкрите питання «Складіть, 
будь ласка, список Ваших побажань щодо якості каш швидкого приготування» 
дозволили встановити перелік споживних вимог до очікуваної продукції. На 
етапі обробки інформації використовували методику «Голос споживача», у якій 
вимоги споживачів уточнювалися, спрощувалися й конкретизувалися. 
Узагальнення й структурування вимог споживачів робили за допомогою двох 
інструментів управління якості [2]: діаграми афінності та деревоподібної 
діаграми. Визначені споживні вимоги каш швидкого приготування: приємний 
смак, різноманітність асортименту, висока харчова цінність, наявність БАР 
(біологічно активні речовини), низька калорійність, оздоровчий ефект, невисока 
ціна, безпечність, швидкість приготування, тривалий термін зберігання. 

На етапі пріоритезації вимог споживачів проводилось повторне 
звертання до споживачів. За рейтингом споживних вимог установлено, що 
найбільш важливими для споживачів каш швидкого приготування є його 
смакові характеристики, висока харчова цінність, наявність БАР, оздоровчий 
ефект і, звичайно невисока ціна. Результати вимог споживачів, їх пріоритети 
внесені в спеціальні графи «Будинку якості» (рис. 1). 

Далі на основі вивчення нормативної й технічної документації 
визначені технічні характеристики каш швидкого приготування, які пов’язані з 
побажаннями та очікуваннями споживачів і внесені в «стелю» будинку якості. У 
центральну «кімнату» будинку якості занесені умовні позначки величин 
коефіцієнта кореляції між вимогами споживачів і технічними характеристиками 
продукту. Для кожної характеристики був підрахований критерій, що враховує 
значення коефіцієнтів кореляції конкретної характеристики й пріоритету вимог, 
виставленого споживачами. Порожній рядок та колонка у матриці зв’язків 
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означає відсутність якого-небудь зв’язку між технічними характеристиками 
продукції і відповідними очікуваннями споживачів, які записані у даному рядку. 
 

 
Сила взаємозв’язків між технічними параметрами відображена у 

елементах трикутної матриці, яка представляє «дах будинку». У «веранду» 
будинку якості занесені результати бенчмаркингу. Даний етап побудови 
«Будинку якості» проводили з метою визначення порівняльної цінності 
продукції. На цьому етапі продукцію, що проектується, порівнювали з одним із 
видів каш швидкого приготування, який користується широким попитом у 
споживачів та реалізується у торговельній мережі. Результат такого порівняння 
представлені у «веранді» будинку якості.  

При заповненні «підвалу» будинку якості розраховували пріоритетність 
товару, який розробляється. Узагальнюючи дані щодо сили зв’язку між 
технічними характеристиками каш швидкого приготування і вимогами 
споживачів, з урахуванням важливості останніх, визначено пріоритетність 
оптимізації нових продуктів. Як видно, у першу чергу при розробці нових каш 
швидкого приготування необхідно забезпечити профілактичну спрямованість 
нового продукту за рахунок внесення до його складу натуральних добавок, 
використання більш широкого спектру зернових пластівців, підвищеного вмісту 
БАР і, звичайно, треба особливу увагу приділити терміну зберігання продукту. 
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Становлення ефективної системи публічного управління в сучасній Україні 
досить широко обговорюється вченими, політиками й громадянами нашої держави. 
Досвід державного будівництва в Україні ілюструє залежність публічної політики від 
рівня професіоналізму і компетентності державних службовців як провідників ідеї 
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державності. Як слушно зазначив В. Андрущенко «Залежно від «якості еліти» – її 
інтелектуального, професійного і морального рівня, від її взаємозв’язку з народом – 
суспільство має цивілізований чи маргінальний вигляд, рухається сходинами прогресу 
чи скочується в прірву соціально-історичних збочень» [1, с. 373]. Вітчизняні науковці 
В. Козаков, В. Карлова також вказують на те, що жодні реформи не зрушать з місця, 
якщо на всіх щаблях влади не будуть працювати не тільки високопрофесійні, а й 
високоморальні управлінці, патріоти, котрі знають і чітко усвідомлюють національні 
інтереси і свою відповідальність перед народом і Батьківщиною, здатні приймати 
управлінські рішення відповідно до потреб демократичного державотворення в 
Україні [2; 3].  

Це вказує на доцільність посилення уваги на формуванні загальнокультурних 
компетенцій громадянської поведінки та професійної етики державних службовців в 
процесі навчання у Національній академії державного управління при Президентові 
України як провідному закладі підготовки державних службовців у нашій державі. 

У цьому контексті надзвичайно важливим є втілення ініціатив Президента 
України П.О. Порошенка щодо пріоритетних завдань «Стратегії – 2020» [4], Стратегії 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки [5]. Зокрема, 
в Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 
(далі – Стратегія) зазначено, що в основу системи національно-патріотичного 
виховання має бути покладено ідеї зміцнення української державності як 
консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та 
молоді. При цьому основними складовими національно-патріотичного виховання 
мають стати громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне 
виховання. 

Метою Стратегії є визначення пріоритетів та основних напрямів 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку відповідних 
інститутів держави і суспільства, забезпечення змістового наповнення національно-
патріотичного виховання. 

На нашу думку, для досягнення мети Стратегії необхідно розробити та 
впровадити державно-патріотичну ідеологію, що має задовольнити такі вимоги: 

По-перше, державно-патріотична ідеологія повинна бути суспільно-
громадянською, надкласовою та надпартійною. Її зміст може бути лише державно-
загальнонародним, об'єднуючи в собі конституційно-правові цінності Української 
держави та загальнолюдські цінності суспільства, що формуються в Україні. 

По-друге, зміст державно-патріотичної ідеології України має 
характеризуватися високим ступенем спадкоємності української ідеї державності, 
відроджуючи втрачені чи повернуті з небуття національно-історичні традиції 
українського народу. 

По-третє, зміст державно-патріотичної ідеології України повинен бути 
спрямований на об'єднання, консолідацію народу, головних соціальних груп і 
суспільно-політичних рухів на шляху розбудови держави. 
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По-четверте, зміст державно-патріотичної ідеології України повинен мати 
яскраво виражений гуманістичний характер. Ідея створення в Україні цивілізованої, 
громадянської, правової, демократичної, політично стабільної держави з розвинутою 
соціально орієнтованою економікою та національною згодою є провідною в її змісті. 

По-п'яте, державно-патріотична ідеологія України має бути легкодоступною 
для розуміння українським народом, володіти здатністю широкого розповсюдження в 
масовій свідомості [6, с. 82-83]. 

Отже, державно-патріотична ідеологія України за своїм змістом має 
інтегруючий характер і не може бути виражена в якомусь одному формулюванні. З 
урахуванням цієї складності елементами такої ідеології, як основа логіко-змістової 
інтеграції великих духовних систем, духовності суспільства сучасної України, 
повинні бути наступні: державність; громадськість; патріотизм; гуманізм; добробут 
усіх громадян України; цілісність багатонаціональної України, повна рівність всіх 
націй і народностей держави, розвиток загальнонаціональних і самобутніх культур 
всіх етносів; духовність, святість, релігійно-духовне освячення державно-патріотичної 
ідеології України; відродження духовності, повернення до духовних витоків 
українського народу; українська ідея має переважно православне забарвлення; 
толерантність до інших конфесій сприятиме створенню єдиного духовного простору. 

Варто зазначити, що одним із напрямів досягнення мети Стратегії визначено 
впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи 
формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання. 

Для досягнення мети Стратегії в навчально-виховному процесі у 
Національній академії державного управління при Президентові України пропонуємо 
в навчальних планах підготовки фахівців за новою спеціальністю «Публічне 
адміністрування та управління» передбачити нормативні дисципліни духовно-
морального спрямування, а саме: а) для бакалаврів дисципліну «Громадянська 
поведінка та професійна етика державного службовця»; б) для магістрів дисципліну 
«Соціально-ціннісні засади громадянської поведінки та професійна етика державного 
службовця»; в) для докторів PhD дисципліну «Технології патріотично-орієнтованої 
освіти». 

Це, на нашу думку, дозволить сформувати у державних службовців 
загальнокультурні компетентності громадянської поведінки та професійної етики, а 
саме: а) компетентність правової поведінки та патріотизму: бути здатним до 
діяльності, у відповідності до Конституції України, керуватися принципами 
законності і патріотизму; б) компетентність суспільного служіння: розуміти соціальну 
значимість своєї професії, цілі та мету державної служби, виконувати свій 
громадянських та службовий обов’язок; в) компетентність етичної поведінки: знання 
вимог професійної етики і готовність поступати у відповідності з цими вимогами; 
нетерпимість до порушення правил етичної поведінки, в тому числі по відношенню 
до інших осіб; громадянська відповідальність і вимогливість до дотримання правил 
етичної поведінки [7]. 
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Глобализация мировой экономики выдвигает новые организационные 
формы международного экономического сотрудничества. К их числу относятся 
специальные экономические зоны, создаваемые в различных регионах земного 
шара. Если до недавнего времени специальные или особые экономические зоны 
создавались в основном в развивающихся и переходных странах, то сегодня 
наметилась новая тенденция – придание этого статуса территориям или 
предприятиям в депрессивных регионах развитых государств. Также 
расширяются сферы предпринимательской деятельности, на которые 
распространяются льготы и преференции специальной экономической зоны. 
Одной из таких отраслей становится туризм.  

Если в 70-х годах прошлого столетия свободные экономические зоны 
(СЭЗ) существовали в 30 странах, то сегодня особым экономическим статусом 
со льготным режимом ведения предпринимательской деятельности обладают 
зоны в 120 государствах. В мире насчитывается до 5000 СЭЗ, в том числе более 
1200 зон с управлением частным капиталом. За 30 лет экспорт предприятий СЭЗ 
в мире увеличился в 100 раз, с 6 млрд. долларов в 70-х гг. до более 600 млрд. 
долларов в начале 2000-х, а количество рабочих мест увеличилось с 1 млн. 
человек до 50 миллионов. (См. табл.1)   
 
Таблица 1. Эволюция свободных зон в мире [1] 

1970 гг.  Сегодня 
30 стран Более 120 стран 
80 СЭЗ 2000—5000 СЭЗ 
Нет частных СЭЗ Более 1200 частных СЭЗ 
Общий экспорт 6 млрд. USD Более 600 млрд. USD 
Прямые рабочие места - 1 млн. чел. 50 млн. чел., в т.ч. в Китае 30 млн. 

чел. 
 
 

Непрямые рабочие места = прямые 
x 1,5 - 2   

  
Насколько СЭЗ популярны в развивающихся странах свидетельствуют 

данные таблицы 2.  В мире около 70 миллионов человек занято на предприятиях 
свободных зон, преимущественно на азиатском континенте. Размеры экспорта, 
производимого в СЭЗ в мире находятся в пределах 900 млрд. долларов, около 
десятой части экспорта свободных зон приходится на страны Европы и 
Центральной Азии, прежде всего переходных стран.      
 
Таблица 2. Оценка количества занятых и экспорта в СЭЗ по регионам мира, 
2004 –2007 гг. [2] 

Регион Занято, млн. чел.  Экспорт, млн. 
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USD 
Африка к югу от Сахары 1.0 8,605 
Азия и Океания 61.1 510,666 
Америка 3.1 72,636 
Центральная и Восточная 
Европа и Центральная Азия 

1.6 89,666 

Ближний Восток и Северная 
Африка 

1.5 169,459 

ВСЕГО 68.4 851,032 
     

Следует заметить, что само существование СЭЗ напрямую зависит от 
государственной поддержки на законодательном уровне и от инициативности 
органов самоуправления, на территориях которых создаются такие зоны. Еще 
недавно, в 90-х гг. 20 века Европейский Союз негативно относился к 
предоставлению преференций инвесторам на предприятиях специальных 
экономических зон. Стоит вспомнить хотя бы дебаты о возможности их 
существования в Латвии перед вступлением страны в ЕС.[3] По данным 
Европейской Комиссии, на 30.07.2015. из 27 стран ЕС свободные 
экономические зоны имеются в 23 государствах (нет только в Австрии, Бельгии, 
Словакии и Швеции). На территории стран Европейского Союза действует 
более 200 специальных экономических зон и свободных портов. И если в 
развитых странах в основном действуют традиционные свободные порты, то в 
новых государствах ЕС все большее распространение получают специальные 
экономические зоны с преференциями ориентированным на экспорт 
предприятиям.[4] К примеру, в Литве, где в 90-х гг. годах было создано три 
специальных экономических зоны сегодня действуют 12: две в Клайпеде, три в 
Каунасе, две в Вильнюсе, а также в Акмене, Шауляе, Паневежисе, Кедейнянй, 
Мариямполе. [5] 

Хорошо известна успешно работающая специальная экономическая 
зона в Ирландии Shannon Free Zone. Одним из примеров создания новых 
специальных экономических зон в развитых странах может служить город 
Бирмингем в Великобритании, оказавшийся в ряду депрессивных регионов 
после закрытия там большого количества автомобильных заводов с давней 
историей. Для развития Бирмингема создано шесть свободных зон, в которые 
городской совет планирует привлечь 1,5 млрд. фунтов инвестиций и создать 50 
тыс. рабочих мест. [6]  

В мировом рейтинге все же преобладают СЭЗ из развивающихся 
азиатских и африканских регионов, таких как Китай, Индия, Бангладеш, 
Филиппины, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Марокко и др.  Мьянма и Катар недавно 
презентовала новые СЭЗ. Индийские чиновники амбициозно называют свои 
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ОЭЗ "революционными". Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил 
специальные стратегические зоны частью его программы реформ.  

Все чаще специальные экономические зоны создаются в регионах 
международного туризма. Так в Турции действуют 20 СЭЗ, которые используют 
преимущества геоэкономического положения страны, близость к рынкам 
Ближнего и Среднего Востока. [7] Опыт создания СЭЗ туристско-
рекреационного типа есть в Украине (Трускавец) и России (Калининград). [][ 
Активно обсуждаются вопросы расширения видов деятельности для 
специальных экономических зон в Латвии, в частности создания региональной 
туристско-рекреационной зоны в регионе Риги и Юрмалы.  [8]  
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Моделювання як метод пізнання – це основний специфічний метод 
кібернетики, що застосовується для визначення цілей, аналізу та синтезу систем 
і процесів управління. Особливістю цього пізнавального прийому є те, що 
суб’єкт замість безпосереднього дослідження об’єкта пізнання створює схожий 
допоміжний об’єкт – модель (образ), досліджує його, а отримані нові знання 
автоматично переносить на об’єкт – оригінал. Процес моделювання припускає 
використання різноманітних загальнологічних методів, що дає змогу досить 
обґрунтовано зарахувати метод моделювання до класу синтетичних 
загальнонаукових методів пізнання. 

Побудова моделі воєнної політики в державному управлінні 
національною безпекою починається з розроблення моделі первинних 
елементів, з яких безпосередньо складається досліджуваний об’єкт. Так, для 
методологічного дослідження сучасних форм моделювання складних 
динамічних систем державного управління особливо важливим є принцип 
єдності загальних рис цього методу і специфічних особливостей використання 
моделей у науці державне управління. Світ моделей в державному управлінні 
достатньо обширний і різноманітний; крім того, існує надто багато визначень 
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моделі, що використовуються різними дослідниками залежно від цілей 
дослідження [1-3]. Досить загальним, але цілком змістовним є визначення 
моделі як подання системи (об’єкта, поняття) в певній формі, відмінній від 
форми реального існування [4, с. 448]. Вирішальною об’єктивною підставою 
моделювання є наявність певної, не залежної від суб’єкта, відповідності між 
досліджуваною моделлю та об’єктом моделювання. 

Моделювання воєнної політики в державному управлінні національною 
безпекою є доволі складним процесом, що складається з таких основних етапів: 

побудова моделі воєнної політики в державному управлінні 
національною безпекою; 

дослідження побудованої моделі воєнної політики в державному 
управлінні національною безпекою; 

екстраполяція інформації, отриманої при вивченні “іншої модельної 
дійсності”, на “першу дійсність”, тобто на сам об’єкт пізнання; 

практична апробація екстраполяції. 
Отже, модель воєнної політики в державному управлінні національною 

безпекою – це природний або штучний об’єкт, що знаходиться у певній 
об’єктивній відповідності стосовно досліджуваного об’єкта (воєнна політика), 
здатний заміщувати його на певних етапах пізнання, тобто такий, що надає у 
процесі дослідження певну інформацію, припускає дослідницьку перевірку та 
може перетворюватися за встановленими правилами та визнаними 
закономірностями в інформацію про досліджуваний об’єкт (воєнну політику). 

Іншими словами, модель воєнної політики в державному управлінні 
національною безпекою – це такий аналог, подібність якого до оригіналу 
суттєва, а розбіжність – несуттєва. 

Під моделлю воєнної політики в державному управлінні національною 
безпекою пропонуємо розуміти моделі, що охоплюють всі етапи процесу 
формування і здійснення воєнної політики держави (розроблення, реалізація, 
оцінювання, корекція політики), представлені сукупністю концепцій, принципів, 
найсуттєвіших властивостей побудови системи воєнної безпеки та її складової – 
системи забезпечення воєнної безпеки. Використання цього терміна дозволяє 
виявити: цілі воєнної політики держави; структуру системи воєнної безпеки, 
структуру та функції системи забезпечення воєнної безпеки; напрям дій – 
систему та принципи управління воєнною безпекою у відповідності із наявним 
воєнно-політичним курсом країни і виконуваними нею зовнішньополітичними 
зобов’язаннями; технології, що зорієнтовані на досягнення певних національних 
цілей у сфері воєнної безпеки (технології воєнно-політичної співпраці та 
технології державного реагування на загрози національним інтересам у 
військовій сфері); впливи екзогенних та ендогенних чинників на воєнну 
політику.  
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Базова модель воєнної політики в державному управлінні національною 
безпекою включає в себе:  

1) модель розроблення воєнної політики;  
2) модель реалізації воєнної політики;  
3) модель оцінювання воєнної політики;  
4) модель корекції воєнної політики. 
Для класифікації моделей реалізації воєнної політики в державному 

управлінні національною безпекою пропонуємо виділити наступні критерії (див. 
табл. 1 – 3): 

міжнародно-політичний статус [5]; 
геополітичний код держави [6]; 
форми реалізації зовнішньої та внутрішньої функцій воєнної політики 

держави [7, с. 120-124]. 
 

Таблиця 1. 
Класифікація моделей реалізації воєнної політики в державному управлінні 

національною безпекою 
(за критерієм міжнародно-політичного статусу) 

 
 
Одиниці 
компаративног
о аналізу 

Тип моделі реалізації воєнної політики в державному 
управлінні національною безпекою  

Модель реалізації 
воєнної політики 
блокової держави 

Модель 
реалізації 

воєнної політики 
позаблокової 

держави 

Модель 

реалізації 

воєнної політики 

нейтральної 

держави 

Місія взаємодії 
із суб’єктами 
міжнародних 
відносин у 
військовій 
сфері 

1. Приєднання до 
військово-
політичних блоків.  
2. Участь у 
коаліційних 
військових діях 
(конфліктах).  

1. Неприєднання 
до військово-
політичних 
блоків.  

1. Неприєднання 
до військово-
політичних 
блоків у мирний 
час. 
2. Заборона 
участі у 
військових діях 
(конфліктах).  
3. Відмова від 
військової 
допомоги 
конфліктуючим 
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сторонам.  
Форма 
закріплення 
міжнародно-
правового 
статусу  

Обов’язково має 
бути визнаним на 
рівні міжнародного 
договору та 
національного 
законодавства 

1. Декларується 
самостійно 
державою, без 
підтвердження 
інших держав.  
2. Може бути 
змінений в 
односторонньом
у порядку. 

Обов’язково має 
бути визнаним 
міжнародним 
співтовариством 
або на рівні 
міжнародного 
договору або 
національного 
законодавства 

Концептуальні 
засади 
забезпечення 
національної 
безпеки 

Забезпечення 
безпеки за рахунок 
переважно 
колективних засобів 

Забезпечення 
безпеки за 
рахунок 
національних 
засобів 

Забезпечення 
безпеки за 
рахунок 
національних 
засобів 

Правові засади 
забезпечення 
національної 
безпеки  

1. Наявність 
міжнародних 
гарантій безпеки 
держави та 
територіальної 
цілісності.  
2. Наявність права 
на колективну 
оборону.  

1. Відсутність 
міжнародних 
гарантій безпеки 
держави та 
територіальної 
цілісності.  
2. Наявність 
права на 
самооборону.  

1. Міжнародні 
гарантії 
нейтрального 
статусу. 
2. Зобов’язання 
забезпечувати 
збройний захист 
нейтралітету. 
 

Концептуальні 
засади 
оборонної 
політики 

Оборонна політика 
базується на 
доктрині 
колективного 
захисту території і 
суверенітету 

Оборонна 
політика 
базується на 
доктрині 
самостійного 
захисту території 
і суверенітету 

Оборонна 
політика 
базується на 
доктрині 
самостійного 
захисту території 
і суверенітету 
(“оборони по 
периметру”, або 
тотальної 
оборони) 

Головні 
функції 
системи 
забезпечення 
воєнної 

Знання і 
попередження; 
запобігання, 
стримування, захист 
та інтервенція 

Знання і 
попередження; 
запобігання, 
захист 

Знання і 
попередження; 
запобігання, 
стримування, 
захист 
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безпеки 
Завдання 
збройних сил 

1. Колективна 
безпека на основі 
співпраці. 
2. Колективна 
оборона від 
зовнішніх загроз. 
3. Поширення 
стабільності на 
межуючих 
територіях. 

Оборона від 
зовнішніх загроз 

Оборона від 
зовнішніх загроз 

Організаційні 
принципи 
забезпечення 
воєнної 
безпеки  

Опора на власні та 
коаліційні збройні 
сили  

Опора на власні 
збройні сили  

Опора на власні 
збройні сили  

 
Таблиця 2. 

Класифікація моделей реалізації воєнної політики блокових держави в 
державному управлінні національною безпекою 

(за критерієм геополітичного коду держави) 
 

 
 
Одиниці 
компаративного 
аналізу 

Тип моделі реалізаціївоєнної політики блокових держав в 
державному управлінні національною безпекою  
Модель 
реалізації 
воєнної політики 
блокової 
держави з 
глобальним 
геополітичним 
кодом 

Модель 
реалізації 
воєнної політики 
блокової 
держави з 
регіональним 
геополітичним 
кодом 

Модель реалізації 
воєнної політики 
блокової держави 
з місцевим 
геополітичним 
кодом 

Місія воєнно-
політичної 
діяльності 

Встановлення 
військової форми 
контролю над 
простором у 
глобальному 
масштабі 

Встановлення 
військової форми 
контролю над 
простором у 
регіональному 
масштабі 

Встановлення 
військової форми 
контролю над 
простором в 
рамках 
національних 
кордонів 

Спрямованість Встановлюють Встановлюють Впроваджують 
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воєнно-політичної 
діяльності 

стандарти у 
воєнних 
технологіях та на 
рівні збройних 
сил 

стандарти у 
воєнних 
технологіях та на 
рівні збройних 
сил 

встановлені 
стандарти у 
воєнних 
технологіях та на 
рівні збройних 
сил в практику 
державного 
управління 
воєнною 
безпекою 

Підходи до 
забезпечення 
національної 
безпеки 

Забезпечення 
безпеки 
переважно за 
рахунок 
національних 
засобів, які 
значно 
переважають або 
компенсують 
спроможності 
інших держав 

Забезпечення 
безпеки за 
рахунок 
колективних та 
національних 
засобів 

Забезпечення 
безпеки 
переважно за 
рахунок 
колективних 
засобів 

Залежність у 
сфері технологій, 
ресурсів, безпеці 
та управління 

Незалежні Частково залежні Залежні 

 
Таблиця 3. 

Класифікація моделей реалізації воєнної політики в державному управлінні 
національною безпекою 

(за критеріями форм реалізації зовнішньої та внутрішньої функцій воєнної 
політики держави) 

 
 
Критерії 
аналізу 
моделей 

Тип моделі реалізації воєнної політикив державному управлінні 
національною безпекою  
Мілітаристська Оборонно-

наступальна 
Оборонно-
репресивно-
обмежувальна 

Оборонна 

 
 
Форми 

Відбиття 
збройної 
агресії 

Відбиття 
збройної 
агресії 

Відбиття 
збройної 
агресії 

Відбиття 
збройної 
агресії 
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реалізації 
зовнішньо
ї функції 

Застосування 
збройних сил 
за межами 
території 
національної 
держави 

Застосування 
збройних сил 
за межами 
території 
національної 
держави 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форми 
реалізації 
внутрішнь
ої функції 

Застосування 
збройних сил 
до виконання 
завдань 
подолання 
катастроф 

 Застосування 
збройних сил 
до виконання 
завдань 
подолання 
катастроф 

 

Застосування 
збройних сил 
до виконання 
завдань 
боротьби з 
тероризмом 

 Застосування 
збройних сил 
до виконання 
завдань 
боротьби з 
тероризмом 

 

Застосування 
збройних сил 
до виконання 
завдань 
забезпечення 
безпеки 
масових 
заходів 

 Застосування 
збройних сил 
до виконання 
завдань 
забезпечення 
безпеки 
масових 
заходів 

 

Застосування 
збройних сил 
до виконання 
завдань по 
захисту 
цивільних 
об’єктів 

 Застосування 
збройних сил 
до виконання 
завдань по 
захисту 
цивільних 
об’єктів 

 

 
Дослідження побудованих моделей воєнної політики в державному 

управлінні національною безпекою євроатлантичних та пострадянських країн 
дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Досвід країн-членів НАТО ілюструє, що вже більше 60 років ці 
країни йдуть шляхом уніфікації своїх базових документів у військово-
політичній сфері з питань військово-політичної співпраці та застосування 
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збройних сил для відстоювання національних інтересів на міжнародній арені. 
Аналіз моделей воєнної політики в державному управлінні національною 
безпекою євроатлантичних країн дозволяє документально констатувати спільну 
ціль “глобального лідерства” в рамках НАТО, що підтримується адекватним 
потенціалом цієї організації (від економічного до воєнно-політичного). Проте, 
мають місце відмінності, які стосуються передусім постановки основних цілей і 
завдань у сфері забезпечення національної безпеки. Для США упродовж майже 
усього першого десятиліття ХХІ століття пріоритетним був 
зовнішньополітичний аспект, що характеризує спрямованість воєнно-політичної 
діяльності США на забезпечення формування нового світопорядку на основі 
безумовного лідерства (від економічного до військового). Особливістю 
формування моделей воєнної політики в державному управлінні національною 
безпекою країн ЄС є більш послідовна обумовленість не стільки зовнішніми 
чинниками, скільки логікою складання єдиної ідеології інтеграційного 
об’єднання в єдиний суб’єкт, тобто пріоритетними цілями і завданнями є 
проблеми внутрішньорегіонального розвитку. Моделі воєнної політики в 
державному управлінні національною безпекою країн ЄС сформувалися в 
результаті процесу становлення інституцій ЄС з питань спільної зовнішньої та 
безпекової політики, а також в результаті участі країн Європи в міжнародних 
подіях та їх взаємодії з провідними державами світу.  

Компаративний аналіз моделей воєнної політики в державному 
управлінні національною безпекою євроатлантичних країн дозволив показати 
основні відмінності: у акцентах уваги на зовнішньополітичних (США) або 
внутрішньополітичних (ЄС) процесах, в уявленнях про рівень сумісності 
вироблених доктрин у рамках не однієї, а декількох держав; у принципах 
взаємодії зі світовою спільнотою і міжнародними організаціями. Встановлено, 
що євроатлантичні країни мають чітке й адекватне уявлення про загрози 
безпеці, й водночас досить розпливчасте уявлення про способи нейтралізації 
цих загроз, особливо коли мова йдеться про формування нового міжнародного 
порядку. Досить дискусійним залишається питання про створення адекватних 
інструментів реалізації задекларованих принципів зовнішньої та безпекової 
політики. 

2. Компаративний аналіз моделей воєнної політики в державному 
управлінні національною безпекою пострадянських країн становить особливий 
інтерес виходячи з того, що вищезазначені країни мають загальне політичне й 
соціально-економічне минуле. Після розпаду Радянського Союзу і здобуття 
незалежності ці держави переживають схожі перетворення у політичній, 
соціально-економічній і культурній сферах, що не могло не відобразитися на 
воєнно-політичній складовій їхнього розвитку. 

Національні підходи пострадянських країн до військово-політичної 
співпраці і забезпечення воєнної безпеки пройшли серйозну еволюцію і зараз в 
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більшості випадків складають цілісну систему поглядів, пріоритетів і механізмів 
досягнення поставлених цілей. Перспектива уніфікації національних підходів у 
військово-політичній сфері не лише усіх пострадянських країн, але і 
повноформатних учасників СНД, так само як і вужчої групи – членів ОДКБ, з 
метою тіснішої багатосторонньої співпраці зараз уявляється малоймовірною з 
причин відсутності концептуальних обґрунтувань подальшого об’єднання цих 
країн у військовій сфері. Загальні ж виклики і загрози, що з’являються у сфері 
воєнної безпеки, парируються існуючими механізмами взаємодії у воєнно-
політичному форматі. 

Окрім загальних, об’єктивно існуючих чинників, що сприяють 
підтримці багатосторонньої взаємодії у військово-політичній сфері, основним 
джерелом політичної та інституціональної динаміки на пострадянському 
просторі є Росія. Значне число змін, проголошених і реалізованих ініціатив є 
результатом суб’єктивної зацікавленості Росії в збереженні і розвитку 
багатосторонніх механізмів у військовій сфері і сфері безпеки на 
пострадянському просторі. Свої зусилля в пострадянському ареалі Росія 
пов’язує з параметрами стратегічного контексту безпеки, що змінюються, на 
євразійському і євроатлантичному просторах. 

3. Нейтралітет і позаблоковість традиційно виконують функцію 
адаптації держави до її зовнішнього середовища. Класичне визначення 
нейтралітету полягає у визнанні міжнародно-правового статусу держави, яка 
зобов’язується не брати участі у війні між іншими державами, відмовляється від 
військової допомоги конфліктуючим сторонам, а в мирний час відмовляється 
від участі у військових блоках. Кожна європейська нейтральна держава 
(Австрія, Ірландія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія) по-своєму тлумачить 
нейтралітет/позаблоковість і обсяги їх застосування, при цьому характерним є 
те, що в сучасних міжнародних відносинах нейтралітет розповсюджується 
тільки на сфери колективної безпеки і оборони та участі у військових діях, а 
позаблоковість зводиться практично до неучасті у військових блоках.  

4. Наявні проблеми забезпечення воєнної безпеки в Україні мають 
багатоаспектний комплексний характер. Це обумовлює необхідність модернізації 
державної політики національної безпеки, зокрема її воєнно-політичної 
складової; розроблення та реалізації нових стратегій і програм у цій сфері.  

Завдання для національної системи забезпечення воєнної безпеки в 
умовах воєнно-стратегічної нестабільності мають визначатися сучасними 
реаліями воєнно-політичної кризи у Східній Європі, економічною та суспільно-
політичною ситуацією в Україні, реальним станом військової могутності й 
одночасно постійно вдосконалюватися та оновлюватися відповідно до воєнно-
політичних змін і наукових досягнень. 

Для здійснення забезпечення національної безпеки України в сучасних 
умовах має бути сформована принципово нова модель воєнної політики в 
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державному управлінні національною безпекою, яка ґрунтуватиметься на 
принципах пізнання державного управління та практичного здійснення 
державно-управлінської діяльності. 

Рекомендації з удосконалення теоретико-методологічних засад 
формування та функціонування моделі воєнної політики в державному 
управлінні національною безпекою України полягають: в розробці методики 
узгодження геополітичної та геоекономічної складових національного інтересу 
у воєнно-політичній сфері; в законодавчому визначенні засад військово-
силового супроводження національних інтересів України на міжнародній арені 
шляхом активної участі в миротворчих операціях та операціях коаліційних 
військ та залучення Збройних Сил для вирішення завдань у безпековій сфері, 
однією з функцій має бути визначено участь ЗС у захисті конституційного ладу 
України, цілісності її території від спроб зміни їх насильницьким способом. 
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ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОДИН ІЗ 

МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У 
СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
 

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AS ONE OF THE 
METHODS OF FINANCING INNOVATIVE PROJECTS IN THE 

SPHERE OF PUBLIC WELFARE 
 
Сучасний стан розвитку житлово-комунального господарства в Україні 

налічує низку негативних факторів: кризовий стан інфраструктури, зростання 
тарифів на житлово-комунальні послуги, що не відповідає економічно 
обґрунтованому рівню та характеризується низькою якістю наданих послуг, 
відсутність конкурентного середовища у сфері житлово-комунального 
господарства; недосконалість механізму формування цін і тарифів на продукцію 
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та послуги комунальних підприємств та ін. Тому, для вирішення цих проблем в 
якості перспективного інструменту успішного соціально-економічного розвитку 
регіону, міста, населеного пункту розглядаються механізми розвитку державно-
приватного партнерства. 

Відповідно до Закону України «Про державно-приватне 
партнерство»[1], державно-приватне партнерство – це співробітництво між 
державою, територіальними громадами в особі органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування (державними партнерами) і юридичними 
особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами-
підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в 
порядку, передбаченому чинним законодавством . 

В процесі здійснення державно-приватного партнерства користь 
отримує як державний, так і приватний партнер. Державний партнер отримує 
продукт або послугу більш якісного рівня, надходження додаткових коштів у 
бюджет в якості плати за використання об’єкту партнерства та інші обумовлені 
договором платежі, які спрямовуються на виконання соціально-економічних та 
культурних програм розвитку територій, відновлення основних засобів та 
покращення технічного стану об’єкта партнерства. Основною метою приватного 
партнера є отримання прибутку в процесі здійснення партнерства. Тому, з боку 
державних органів влади та органів місцевого самоврядування необхідний 
постійний контроль за виконанням умов договору державно-приватного 
партнерства. Але участь держави в процесі здійснення партнерських відносин 
не повинна обмежуватися тільки контролем. 

Найцікавішою формою здійснення державно-приватного партнерства у 
сфері благоустрою населених пунктів, на нашу думку, є концесія, проблеми якої 
останнім часом все більше привертають увагу науковців та практиків. Концесія 
– це надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом 
держаної влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного 
договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єкту 
підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) 
управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове платне володіння), за 
умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе 
зобов’язань із створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) 
об’єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького 
ризику [2]. 

Фактично в Україні концесія запроваджувалась на об’єкти комунальної 
власності, найбільше користуються попитом у приватного інвестора, зокрема 
щодо капітального ремонту доріг. 

Державно-приватне партнерство може реалізовуватися у формі, коли 
державний сектор буде представлений органом управління паркуванням, 
повноваження якому надаються органами місцевого самоврядування, що 
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володітиме, щонайменше, 51% акцій спільного підприємства. Основні переваги 
для органів місцевого самоврядування – це зниження тягаря фінансування та 
можливість використання досвіду, що надається завдяки залученню приватного 
сектору. Від приватного сектору вимагатиметься фінансування наступних 
позицій: постачання обладнання (паркоматів), платіжних систем, ручних 
приладів для моніторингу, постачання електроенергії, нанесення дорожньої 
розмітки та знаків – хоча, можливо, буде більш ефективно та доцільно з 
економічної точки зору, залишити деякі з цих послуг в руках органів місцевого 
самоврядування; послуги з експлуатації та технічного обслуговування для 
забезпечення управління системою паркування, видача штрафних талонів, а 
також застосування заходів впливу для забезпечення оплати штрафів та пені; 
забезпечення власного капіталу спільного підприємства (приватний партнер є 
добросовісним акціонером спільного підприємства, заснованого в рамках 
державно-приватного партнерства). 

Головна перевага для приватного партнера – надійна співпраця, в 
результаті якої він може постачати значні обсяги обраного обладнання та мати 
прибуток від інвестицій. Він також отримає можливість успішно закріпитися у 
цій галузі, що забезпечить йому гарну платформу для подальшого розширення 
цього напрямку бізнесу. Приватний партнер намагатиметься отримати наступне: 
добре відпрацьовану письмову угоду, в якій чітко закріплені його повноваження 
щодо експлуатації та управління, та яка буде своєрідним мандатом; чітко 
визначені фінансові механізми, що вповноважуватимуть його збирати плату за 
паркування, дозволять перераховувати потрібні кошти своїм кредиторам, та 
забезпечать необхідні додаткові гарантії для захисту інвестицій та прибутку; 
чітко визначені умови угоди з детально прописаними зобов’язаннями 
державного і приватного партнера; чітка законодавча база, в рамках якої 
відбуватиметься робота (так, щоб порушники переслідувалися за порушення 
законодавства про паркування, а штрафи реально сплачувалися). 

Основна мета – зробити проект таким, що сам себе фінансує, тобто, 
органам місцевого самоврядування не потрібно буде надавати додаткове 
фінансування окрім початкових інвестицій, якими визначатиметься їх частка в 
новоствореній компанії. Аналіз, проведений на основі фінансової моделі, 
продемонструє рівень життєздатності проекту.  

Проект угоди державно-приватного партнерства між сторонами 
повинен бути розроблений органами місцевого самоврядування, так щоб 
базовий документ відображав побажання муніципальної влади. Разом з цим 
органи місцевого самоврядування повинні скласти перелік позицій, що 
унеможливлюватимуть укладання угоди. Це дозволить дещо прискорити 
переговори. 
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Отже, безперечно, застосування державно-приватного партнерства як 
інструменту фінансування інноваційного розвитку благоустрою територій 
повинна мати дієвий вплив на рівень розвитку територіальних громад. 

Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що державно-приватне 
партнерство є впливовим інструментом забезпечення ефективного розвитку 
благоустрою територіальних громад, підґрунтям якого є інноваційні методи та 
технології, сучасні досягнення науки та техніки, що дозволяє залучити ресурси, 
передусім фінансові, в сферу місцевого господарства та забезпечити йому 
належний розвиток. 
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Останніми роками проблема підготовки фахівців для сфери туризму 
набуває особливої актуальності, оскільки виробництво конкурентоспроможного 
туристичного продукту й просування його на вітчизняний та міжнародний 
ринки туристичних послуг неможливе без висококваліфікованих кадрів. 

Динамічний розвиток сфери туризму в Україні у попереднє 
двадцятиліття обумовив створення значної кількості навчальних закладів різних 
форм власності, відомчого підпорядкування та рівнів акредитації, що 
здійснюють підготовку туристичних кадрів. Так, за даними Інформаційної 
системи "Конкурс" Міністерства освіти і науки України у 2015-2016  
навчальному році фахівців для вітчизняної сфери туризму готують 216 
навчальних закладів, у тому числі 104 – III-IV рівнів акредитації та 112 – І-ІІ 
рівнів акредитації. 

Об'єктивності ради необхідно визнати, що рівень підготовки фахівців 
туризму в Україні за багатьма критеріями ще не відповідає сучасним вимогам 
туристичної сфери. Серед низки проблем вітчизняної туристичної освіти, що 
значною мірою впливають на якість підготовки фахівців, передусім, варто 
виділити наступні: 
- суперечність між потребами сфери туризму та пропозиціями 
навчальних закладів. Суттєвою проблемою є надмірний академізм туристичної 
освіти за явної недостатності практичних навиків та умінь; 
- нагальна потреба у кваліфікованих науково-педагогічних працівниках, 
що глибоко знають свій предмет. Гострою залишається проблема залучення до 
навчального процесу провідних фахівців туристичної сфери; 
- необхідність осучаснення навчально-методичного комплексу вищих 
навчальних закладів (ВНЗ), що здійснюють підготовку туристичних кадрів. 
Більшість навчальних планів і програм, підручників і посібників не 
відповідають реальним потребам ринку туристичних послуг; 
- значні проблеми, що відчувають студенти під час проходження 
технологічних, виробничих, переддипломних практик, підготовки курсових і 
дипломних досліджень. Це обумовлено, перш за все, небажанням багатьох 
туристичних підприємств приймати на практику майбутніх фахівців і  надавати 
їм реальну можливість брати участь у процесі виробництва турпродукту; 
- незатребуваність випускників профільних ВНЗ у процесі їх 
працевлаштування, незважаючи на явний брак кваліфікованих кадрів для 
туристичної індустрії; 
- відсутність об'єктивного рейтингування ВНЗ, що готують кадри для 
туристичної сфери, що призводить до розгубленості та дезорієнтації 
потенційних абітурієнтів у процесі вибору освітнього закладу для здобуття 
фаху; 
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- післядипломне навчання науково-педагогічних працівників ВНЗ і 
фахівців сфери туризму часто носить формальний характер і не дає необхідних 
знань, умінь і навичок. 

Проте, останнім часом намітились позитивні тенденції в оптимізації 
вітчизняної системи туристичної освіти, що все більше орієнтується на сучасні 
потреби сфери туризму та запити конкретних роботодавців. Основною метою 
професійної туристичної освіти на сучасному етапі стає підготовка фахівців, які 
володіють компетентністю у конкретній галузі діяльності, відповідальних, 
готових до системного кар'єрного зростання, соціальної та професійної 
мобільності. 

Для підвищення якості підготовки туристичних кадрів в Україні 
необхідно вирішити низку першорядних завдань, а саме: 
- забезпечити взаємозв'язок теоретичних знань і практичних умінь 
випускників; 
- створити систему незалежної професійної акредитації освітніх 
туристичних програм; 
- модернізувати галузеві освітні програми з урахуванням світового 
досвіду підготовки фахівців туризму; 
- розробити корпоративні програми підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації туристичних кадрів; 
- впроваджувати сучасні педагогічні технології, розробляти та 
застосовувати інноваційні засоби навчання, індивідуально-диференційовані, 
особистісно-орієнтовані форми навчально-методичного забезпечення; 
- організувати випереджувальне професійне навчання фахівців туризму; 
- активізувати процес інтегрування вітчизняної системи підготовки 
туристичних кадрів у світовий туристично-освітній простір. 
Вирішення зазначених завдань, на нашу думку, сприятиме оптимізації 
вітчизняної системи підготовки туристичних кадрів, підвищенню їх 
конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках праці. 
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МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: 
МЕТОД ДЕЛЬФІ 

 
METHODS OF MANAGEMENT DECISIONS: DELPHI 

 
В умовах сучасної глобалізації та трансформації обов’язковою умовою 

ефективної роботи менеджера є пошук методів прийняття управлінських 
рішень, які б дозволили швидко та ефективно реагувати на ті зміни та тенденції, 
які існують та набувають обертів в економіці.   

Метод «Дельфі» – це саме такий метод швидкого пошуку рішень, що 
засновується на їх генерації в процесі мозкової атаки і відбору кращого рішення, 
виходячи з експертних оцінок. Дельфійський метод використовується для 
експертного прогнозування шляхом організації системи збору та математичної 
обробки експертних оцінок. Він є найбільш формальним з усіх методів 
експертного прогнозування і найчастіше використовується в технологічному 
прогнозуванні, дані якого застосовуються потім у плануванні виробництва і 
збуту продукції.  

Метою методу Дельфі є одержання узгодженої максимально 
достовірної інформації для прийняття правильного рішення. Він дозволяє 
врахувати незалежну думку з обговорюваного питання всіх учасників групи 
експертів і прийти до єдиного рішення, послідовно об'єднуючи ідеї, пропозиції і 
висновки.  

Даний метод полягає в послідовному здійсненні процедур, спрямованих 
на формування групової думки з різних питань. Відтак, метод Дельфі 
ґрунтується на принципі, що стверджує, що незалежні експерти (у більшості 
випадків незв'язані і навіть не знають один про одного) можуть набагато краще 
оцінити і передбачити результат, ніж чим спеціально організований колектив.  

Виявлення переважаючих суджень за допомогою методу Дельфі 
дозволяє зблизити точки зору експертів. Разом з тим враховується, що, 
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незважаючи на зближення оцінок, відмінність буде існувати і в кінці 
опитування.  

Метод Дельфі здійснюється в кілька етапів:  
- попередній (формується група експертів, що складається з фахівців, 

компетентних в обговорюваному питанні, і організаційна (робоча, аналітична) 
група для збору та узагальнення думок експертів); 

- основний (експертам розсилається питання і пропонується розділити 
його на підпитання, на основі їх відповідей, де є додаткові аспекти, запит 
інформації, надана інформація, складається наступний опитувальник, який 
знову розсилається експертам, для того, щоб вони дали свій варіант вирішення і 
розглянули найбільш крайні точки зору, висловлені іншими експертами; 
експерти повинні оцінити проблему по аспектам: ефективність, забезпеченість 
ресурсами, якою мірою відповідає початкової постановці завдання); 

- аналітичний (проводиться перевірка думок експертів, аналіз отриманих 
висновків, обробка результатів статистичними методами, узагальнюються 
експертні висновки, розробляються і видаються кінцеві практичні рекомендації 
з поставленої проблеми). 

Особливостями методу Дельфі є анонімність і заочність, регульований 
зворотній зв'язок і багаторівневість, групові відповіді. Анонімність і заочність 
процедур, що використовуються в методі Дельфі, забезпечують відсутність 
впливу найбільш авторитетних учасників опитування на відповіді інших 
експертів, виключає груповий вплив думки більшості, дає можливість 
проводити опитування за допомогою застосування спеціальних анкет, 
електронної чи звичайної пошти, забезпечення контактом експертів з ЕОМ.  

Багаторівневі опитування дають надійний і об'єктивний результат. 
Регульований зворотний зв'язок зменшує вплив індивідуальних і групових 
інтересів, не пов'язаних з проблемами, що вирішуються, за допомогою 
багатократності опитувань і обробки результатів статистичними методами і 
повідомлення їх експертам. За допомогою статистичних методів визначення 
групової відповіді можна зменшити кількість індивідуальних оцінок і отримати 
групову відповідь, в якій правильно відображено думку кожного експерта.  

При проведенні опитування за методом Дельфі необхідно 
дотримуватися декілька умов:  

- формулювання анкет повинні бути чіткими та однозначними, 
припускати однозначні відповіді;  

- поставлені питання повинні допускати можливість вираження 
відповіді у вигляді числа;  

- експерти повинні володіти достатньою інформацією для того, щоб 
дати оцінку;  

- відповідь на кожне питання (оцінка) має бути обґрунтована експертом;  
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- групи експертів повинні бути стабільними і чисельність їх повинна 
дотримуватися розумних меж;  

- час між турами опитувань повинен бути не більше місяця;  
- число турів має бути достатнім, щоб забезпечити всіх учасників 

можливістю ознайомитися з причиною тієї чи іншої оцінки, а також для критики 
цих причин;  

- повинен проводитися систематичний відбір експертів;  
- необхідно мати оцінку компетенції експертів з досліджуваних 

проблем.  
Отже, метод Дельфі – це систематичний спосіб узагальнення оцінок 

експертів. Це груповий метод, при якому проводиться індивідуальне опитування 
групи експертів щодо їх припущень про майбутні події в різних областях, де 
очікуються нові відкриття або удосконалення.  

Опитування проводиться за допомогою спеціальних анкет, виключаючи 
особисті контакти експертів і колективні обговорення, тобто анонімно. 
Отримані відповіді зіставляються спеціальними працівниками, і узагальнені 
результати знову направляються членам групи. На основі такої інформації 
члени групи, як і раніше зберігаючи анонімність, роблять подальші припущення 
про майбутнє, причому цей процес може повторюватися кілька разів (так звана 
багатотурова процедура опитування). Після того як починає з'являтися збіг 
думок, результати використовуються як прогнозу.  

Серед переваг методу Дельфі можна виділити наступні: цей метод 
сприяє виробленню незалежності мислення членів групи і забезпечує спокійне 
та об'єктивне вивчення проблем, які вимагають оцінки.  
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 
АНТИКРИЗОВИЙ ФАКТОР 

 
BANKING TRANSPARENCY AS AN ANTI-RECESSIONARY 

FACTOR 
 

В умовах глобалізації фінансової нестійкості, відсутність 
транспарентності банківської діяльності стає чинником впливу на хаотичність 
поведінки споживачів банківських послуг і невизначеність макроекономічної 
грошово-кредитної та фінансової діяльності, що поглиблює і затягує в часі 
кризові явища. 

Ця проблема є предметом уваги вітчизняних науковців: В. Козюк 
О. Дзюблюк, О. Петрик, А. Гальчинський, К. Мельник, О. Чуб, А. Сомик 
досліджують вплив транспарентності монетарної політики на ефективність 
реалізації монетарного режиму таргетування інфляції, зміни відсоткової ставки, 
резервної норми тощо. 

Питання впливу транспарентності діяльності центрального банку на 
ступінь ефективності монетарної політики та фінансову стабільність в цілому 
розглядаються в роботах економістів: К. Брюнера, М. Вудфорда, А. Бліндера, 
Н. Батіні, К. Брунера, А. Посена, К. Кроу, О. Іссінга , С. Ейфінгера , П. Герааца 
та інших.  

Користуючись термінологією Національного банку України, 
транспарентність розглядається з різних позицій , з позицій комерційного банку, 
та з позиції Національного банку. Для комерційних банків транспарентність 
(transparency) це розкриття банком всім зацікавленим особам (кредиторам, 
інвесторам, громадськості) інформації щодо цілей діяльності, правових, 
інституційних і економічних основ, принципових рішень і їх обґрунтування, 
даних та інформації, прямо або опосередковано пов’язаних з діяльністю банку, а 
також умов підзвітності в повному обсязі, в доступній формі та на своєчасній 
основі  На рівні центрального банку транспарентність може бути реалізована на 



163 

 

основі висвітлення: 1) цілей грошово-кредитної політики – розкриття інформації 
про цілі та кількісні орієнтири грошово-кредитної політики; 2) економічних 
даних – розкриття макроекономічних даних, моделей та прогнозів, що 
використовуються при ухваленні рішень; 3) процедур грошово-кредитної 
політики – розкриття інформації про внутрішній процес ухвалення рішень, 
включаючи стенограми, протоколи, звіти тощо; 4) процесу реалізації грошово-
кредитної політики – розкриття інформації про інструменти та заходи щодо 
досягнення мети грошово-кредитної політики; 5) операційної транспарентності 
– розкриття інформації про результати та ефекти політики, а також помилки та 
витрати регулювання, включаючи точність прогнозів [1, c. 51].  

Термін «транспарентність» (прозорість) походить від англійського 
«transparent» та латинського «trans» – прозорість, очевидність, зрозумілість, 
чіткість [4]. 

Стратегічною метою впровадження принципу транспарентності у 
банківську діяльності є формування високої довіри суспільства до грошово-
кредитної політики на основі її правильного розуміння учасниками фінансового 
ринку, та прозорості діяльності комерційних банків. 

Рівень довіри до банківських установ значною мірою залежить від 
наявності, доступності, своєчасності розкриття, зрозумілості та об’єктивності 
інформації що відображає усі сторони банківської діяльності. 

Об’єктивна необхідність транспарентності монетарної політики полягає в 
наявності проблеми економічної нестабільності та недосконалості ринкового 
механізму.  

Основними механізмами транспарентності є прес-релізи, прес-
конференції, інтерв’ю членів правління комерційного та національного банку, 
публікація протоколів засідань, доповіді щодо інфляції та поточної економічної 
ситуації, семінари для аналітиків фінансових ринків, статті працівників НБУ в 
засобах масової інформації, протоколи для внутрішнього користування, 
спеціальні публікації й дослідницькі роботи а також фінансова звітність 
комерційних банків. 

Транспарентність не означає абсолютної прозорості банківської 
діяльності і має певні обмеження як законодавчого так і комерційного 
характеру. Зокрема, центральний банк зобов’язаний дотримуватись 
нерозголошення відомостей, які є складовими державної таємниці. А в деяких 
випадках (наприклад, у разі валютних інтервенцій) його дії повинні залишатися 
несподіваними для фінансового ринку з метою досягнення необхідного 
результату від їх здійснення. 

Принцип транспарентності монетарної політики в Україні ще не набув 
належного застосування в банківській діяльності. В комунікаційній банківській  
політиці відсутні окремі канали, інструменти вичерпного та прозорого 
інформування суспільства про діяльність комерційних та  центрального банку. 
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Рівень транспарентності монетарної політики оцінюється за допомогою 
бального індексу, його числове значення коливається від нуля (повна 
закритість) до п’ятнадцяти балів (максимальна прозорість). Бальний індекс 
відображає ступінь прозорості банківської діяльності в сфері фінансової 
стабільності. 

На сьогодні стандартом оцінки транспарентності монетарної політики 
виступає індекс С. Ейфінгера та П. Гераац [5, 6]. 

Середньосвітовий індекс транспарентності сягає рівня 5,3, найвищий 
рівень прозорості притаманний Банку Англії, Банку Нової Зеландії, Чеському 
Національному банку. Зокрема Національний банк Чехії широко й оперативно 
розкриває інформацію про свою діяльність, це забезпечує прозорість і 
доступність інформації про його діяльність для широкої громадськості [2,c. 60]. 

Вивчення політики транспарентності Національного банку Чехії може 
посприяти зміцненню довіри громадськості до діяльності НБУ, оскільки за 
останніми дослідженнями, НБУ з трьома балами із п’ятнадцяти можливих 
виявився найменш прозорим у Європі, після російського та хорватського 
центральних банків [3, c. 7]. 

Проблема транспарентності банківської системи особливо актуалізується 
в умовах поглиблення кризових явищ у фінансовому середовищі. Ії можна 
розглядати як антикризовий фактор, оскільки відкритість грошово-кредитної 
політики НБУ забезпечить можливість прогнозованості фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання. З боку комерційних банків широка транспарентність  
впливає на поведінку населення в умовах ризиків і невизначеності економічної 
ситуації. Обізнаність у фінансових результатах діяльності банків, прес-
конференції голів банків заспокоює населення  і зменшує ажіотажний попит на 
готівку. 

Отже, успішна реалізації монетарної політики та досягнення фінансової 
стабільності стає можливим за умови незалежність центрального банку, чіткої 
та комплексної система комунікацій центрального банку з усіма макро та 
мікроекономічними агентами, функціонування досконалої системи 
економічного аналізу та прогнозування, високого рівень транспарентності 
діяльності банківської системи. 
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 
ДОСВІДУ ІСПАНІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

EVALUATION OF POSSIBITIES OF THE USE BY UKRAINE 
OF SPAIN’s EXPERIENCE IN ENSURING OF NATIONAL 

SECURITY  
 

В Стратегії національної безпеки України зазначено, що виходячи з 
довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської системи безпеки, 
основу якої складає НАТО, Україна поглиблюватиме співробітництво з 
Альянсом з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій 
організації. Одним з напрямів співробітництва України з Альянсом є 
упровадження реформ у секторі безпеки і оборони відповідно до стандартів 
НАТО [1]. Відповідно, для України є важливим досвід країн-членів ЄС щодо 
забезпечення національної безпеки. Проте, вивчаючи європейський досвід 
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забезпечення національної безпеки, досить легко перейняти зовнішні форми 
європейських моделей державного управління національною безпекою, й 
водночас, досить складно забезпечити ефективне функціонування відповідної 
системи в Україні. Саме тому, вітчизняній державно-управлінській еліті 
сьогодні недостатньо орієнтуватися лише на очевидні переваги європейських 
моделей державного управління національною безпекою, а важливіше шукати 
власні варіанти їх застосування з врахуванням результатів компаративних 
досліджень у цій специфічній сфері. 

У рамках нашого дослідження будемо використовувати ситуаційний 
аналіз зарубіжного досвіду забезпечення національної безпеки, що має на меті 
оцінку можливостей використання цього досвіду для модернізації державного 
управління національною безпекою України [2]. Суть його полягає в тому, що 
немає поганих і хороших теорій, їх застосування визначається ситуацією. Тобто, 
залежно від ситуації можуть використовуватися будь-які управлінські теорії й 
технології, які будуть якнайповніше відповідати конкретній ситуації. Водночас, 
при застосуванні ситуаційного підходу необхідно брати до уваги те, що 
перенесення наукового інструментарію, напрацьованого в одній цивілізації, на 
аналіз соціокультурних відносин в іншій цивілізації не завжди коректно. 
Відповідно, при оцінці можливостей застосування зарубіжного досвіду 
державного управління національною безпекою, необхідно враховувати 
цивілізаційний контекст, а також необхідно виокремлювати наступні ситуаційні 
змінні: політичний режим; геополітичний кодекс держави, який визначається 
інтегральною могутністю держави (кількісні характеристики країни – територія 
та населення, військова могутність, економічна могутність, науковий та освітній 
потенціали, наявність природних ресурсів, контекст державного управління – 
неформальні зв'язки і структури, реальна картина протікання процесів, 
відповідність задекларованих і реальних дій, рівень довіри народу до 
керівництва держави, визначеність стратегічних цілей національного розвитку, 
політична воля керівництва держави та ін.). В іншому випадку, механічне 
запозичення однієї із зарубіжних моделей державного управління національною 
безпекою, без постановки питання про прийнятність або неприйнятність для 
України відповідних моделей управління, може дати деструктивні результати.  

З огляду на те, що Іспанія є регіональною державою і за чисельність 
населення та територією майже рівною з Україною деякі підходи у цій сфері 
можуть бути використані у нашій державі.  

31 травня 2013 року Рада Міністрів Іспанії прийняла нову Стратегію 
національної безпеки, яка є доопрацьованим та доповненим варіантом Стратегії 
2011 року. Ухвалення Стратегії національної безпеки має за основну мету 
забезпечення національної безпеки Іспанії шляхом оптимального, цілісного і 
гнучкого функціонування всіх наявних у країни ресурсів [3]. 

Стратегія національної безпеки Іспанії складається з 5 розділів.  
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У розділі І міститься інтегрований погляд на національну безпеку, під 
якою розуміються дії держави, спрямовані на захист свободи та добробуту 
громадян, гарантування оборони Іспанії, її конституційних принципів та 
цінностей, а також на забезпечення внеску разом із союзниками і партнерами у 
міжнародну безпеку на виконання взятих країною зобов’язань.  

Визначається, що національна безпека є завданням державної політики, 
яка потребує співпраці з громадськістю. Відповідальність за національну 
безпеку несе Уряд на чолі з Главою і її забезпечення відноситься до компетенції 
всіх органів публічного управління.  

У цьому розділі також перераховуються керівні принципи національної 
безпеки: єдність дій, прогнозування і запобігання, ефективність та сталість у 
використанні ресурсів, резистентність, тобто здатність людських та 
матеріальних ресурсів протистояти кризовим ситуаціям, долаючи і мінімізуючи 
їх негативні наслідки. 

Розділ ІІ стосується безпеки Іспанії у глобалізованому світі, який 
постійно змінюється і є надзвичайно конкурентним. Відзначається, що сучасний 
світ представляє суттєві ризики і загрози, але водночас надає великі можливості 
такому відкритому, прогресивному суспільству як іспанське. 

Захист життєво важливих і стратегічних інтересів Іспанії у світі є 
першочерговим завданням національної безпеки. 

У цьому зв’язку визначено такі стратегічні регіони та актори для Іспанії 
як: Європейський Союз, Середземномор’я, Латинська Америка, США та 
трансатлантичні відносини, Африка, Азія, Росія, ООН, НАТО та інші 
багатонаціональні форуми. 

У розділі ІІІ визначено такі ризики і загрози національній безпеці 
Іспанії, як: збройні конфлікти; тероризм; кібернетичні загрози; організована 
злочинність; економічна та фінансова нестабільність; енергетична вразливість; 
розповсюдження зброї масового знищення; неконтрольовані міграційні потоки; 
шпигунство; надзвичайні ситуації та катастрофи; вразливість морського 
простору; вразливість критичної інфраструктури та основних служб. 

До потенційних факторів, які можуть збільшувати зазначені 
ризики/загрози або генерувати нові віднесено бідність, нерівність, ідеологічний 
екстремізм, демографічні дисбаланси, кліматичні зміни і шкідливе використання 
нових технологій. 

Разом з тим, у порівнянні з Стратегією 2011 р. відсутній такий ризик як 
дисфункція глобалізації та добавлені такі нові загрози як шпигунство, 
вразливість морського простору, вразливість критичної інфраструктури та 
основних служб. Баскська терористична організація ЕТА також залишилася як 
загроза іспанському суспільству, незважаючи на те, що вона оголосила про 
припинення силових акцій, але не про повне роззброєння.  
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У розділ ІV визначено 12 пріоритетних сфер забезпечення національної 
безпеки: національна оборона, боротьба проти тероризму, кібернетична безпека, 
боротьба проти організованої злочинності, економічна і фінансова безпека, 
енергетична безпека, нерозповсюдження зброї масового знищення, управління 
міграційними потоками, контррозвідка, захист від надзвичайних ситуацій та 
катастроф, безпека морських просторів, захист критичної інфраструктури. 

У розділі V описується нова система національної безпеки, 
визначаються її принципи, основні цілі та структура. Передбачається створення 
Ради національної безпеки (РНБ) та спеціалізованих комітетів. 

Отже, досвід забезпечення національної безпеки Іспанії є корисним для 
нашої держави і може бути використаним для удосконалення концептуальних та 
організаційно-правових засад забезпечення національної безпеки. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 

 
ANALYSIS OF CONTEMPORARY THEORIES OF 

MOTIVATION 
 

В ринкових умовах господарювання мотивація є вирішальним 
причинним наслідком результативності діяльності людей. Тільки ті люди, які 
усвідомлюють зміст своєї діяльності, і прагнуть до досягнення цілей 
підприємства (компанії), можуть розраховувати на одержання високих 
результатів. В загальному розумінні мотивація – це сукупність рушійних сил, 
що спрямовані на спонукання людини до виконання певних дій. В управлінні 
підприємством мотивація – одна з функцій керівництва, що полягає в 
формуванні у працівників стимулів до праці з найвищою ефективністю.  

На даний час науковцями і практиками досліджено чимало теорій, що 
пояснюють потреби працівників і їхні мотиви. Попри це, незначна увага у теорії 
і практиці зосереджується на використанні цінностей та місії як чинників 
мотивування підлеглих. Розвиток наукових досліджень щодо мотивації трудової 
діяльності, спонукання працівника до ефективної праці це довгий історичний 
період, який має еволюційний характер. Серед  провідних науковців сучасного 
періоду, праці яких присвячені теорії мотивації слід виділити таких з них: 
Афонін А.С. [1], Богиня Д.П. [2],  Ильин Е.П. [4], Кабушкін М.І. [5], Колот  А.М. 
[8], Кібанов А.Я. [7], Куліков Г.Т. [11] та інші. Значна їх чисельність 
розглядають мотивацію як вид творчої діяльності, і визначають її як процес. 
Так, Афонін А.С. пише, що: «мотивація – це процес стимулювання будь-кого 
(окремої людини або групи людей) до діяльності, спрямованої на досягнення 
цілей організації» [1,с.24]. Інший вчений – Богиня Д.П., передбачає у  мотивації 
«суб’єктивну сторону діяльності людини, що представлена широким спектром 
потреб, бажань, почуттів, інтересів» [2, с. 19]. Наприклад, у М. І. Кабушкіна 
зустрічається таке визначення: «Мотивація – це зовнішній вплив на трудову 
поведінку людини для досягнення особистих, групових і суспільних цілей» [5, с. 
34]. Провідний український вчений  А.М. Колот  також досліджував питання 
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мотивації праці. На його погляд, мотивація – це сукупність зовнішніх та 
внутрішніх, усвідомлюваних людиною рушійних сил, які спонукають її до 
діяльності, визначаючи поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності 
спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих цілей та цілей організації 
категорії «мотивація праці», звужує її до стану особистості, який визначає 
ступінь активності й спрямованості дій творчої людини у певній ситуації, 
бачить мотивацію як процес, що відбувається в самій людині [8, c. 9]. Кібанов 
А.Я. та інші трактують мотивацію як «процес свідомого вибору людиною того 
чи іншого типу поведінки», яка визначається комплексним впливом зовнішніх 
(стимули) і внутрішніх (мотиви) факторів [7, с. 24]. Інший науковець, Куліков 
Г.Т. визначає  мотивацію як «процес спонукання людини, соціальної групи 
здійснювати закріплені або набуті досвідом дії, спрямовані на задоволення 
певного роду потреб і досягнення особистих, групових і суспільних цілей» [11, 
с. 37]. Характеристика основних видів мотивів людини до праці представлена в 
таблиці 1.  

Мотив до праці формується, якщо в розпорядку суб'єкта управління є 
потрібний набір цінностей, що відповідає соціально обумовленим потребам 
людини. Для одержання цих цінностей потрібні трудові зусилля працівника. 
Трудова діяльність дозволяє працівнику одержати набір цінностей з меншими 
матеріальними і моральними витратами, ніж інші види діяльності. 

Ефективність праці – співвідношення  між результативністю праці та 
величиною витрат (у тому числі ступенем раціонального використання 
ресурсів), що виражається у досягненні максимального ефекту за мінімальних 
витрат. Ефективність праці є багатоаспектною економічною категорією, кожен з 
аспектів якої розкриває окремі її сутнісні сторони і виражається у менш місткій 
категорії. Такими категоріями є продуктивність, якість, результативність праці 
тощо [3, с. 75]. Слід зазначити, що сьогодні заслуговують на увагу сучасні 
системи мотивації персоналу, що застосовуються в західних фірмах, а саме 
матеріальні винагороди [9, с.134]:  

- ставка заробітної плати; 
- додаткові виплати; 
- участь в акціонерному капіталі; 
- медичне обслуговування; 
- страхування; 
- відпочинок за містом. 
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Таблиця 1 
Види мотивів до праці 

 
За думкою Н. Кваша, мотиваційний механізм на підприємстві включає у 

себе комплекс економічних важелів та засобів соціального та морально-
психологічного характеру, що є мотивами, які спонукають до праці та 
посилюють їх [6, с.23-32]. Механізм мотивації змінюється за часом та у 
просторі. Ним можна управляти з метою посилення мотивації праці і навіть 
викликати до дії нові мотиви  Не можна не погодитися з Л. Лісогором, який 
вважає, що для створення ефективного мотиваційного механізму потрібно 
передбачити приблизно однаковий ступінь спонукання для керівників та 
підлеглих [9]. Дуже цікавими для дослідження на сучасному етапі є теорії 

1. Мотив соціальності  
(треба бути в колективі) 

Характерний для східного (японського) стилю 
управління персоналом «групова мораль». 
Потреба працювати в «хорошому колективі», 
на думку багатьох соціологів, входить до 
лідируючої групи орієнтації працівника в 
Україні; 

2. Мотив самоствердження Характерний для значної чисельності 
працівників, переважно молодого і середнього 
віку.  

3. Мотив самостійності Притаманний працівникам з «господарською» 
мотивацією, які готові жертвувати 
стабільністю, а іноді і більш високими 
заробітками замість установки «бути 
господарем самостійно вести свій бізнес»; 

4. Мотив надійності (стабільності) Має місце тоді, коли перевага віддається 
стабільності буття і діяльності.  

5. Мотив придбання нового (знань, речей і 
т.п.) 

Покладено в основу багатьох елементів впливу. 
Особливо він важливий в середовищі 
висококваліфікованих фахівців; 

6. Мотив справедливості. У суспільстві встановлюється норма цінностей  
і розуміння справедливості. Проте 
недотримання справедливості з точки зору 
працівників веде до де мотивації; 

7. Мотив змагання Один з найсильніших мотивів, що діють у всі 
часи. Певна ступінь вираження змагання 
генетично притаманна кожній людині. При 
малих витратах він дає відчутний економічний 
ефект. 
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особистості: В. Райха, Дж. Келлі, Г. Стек Саллівана, К. Левіна, Р. Мей, А. 
Бандури, Дж. Роттера, Е.Дюркгейма, В. Франта, В. Джемса. Навчання через 
програвання відбувається, коли  ми стикаємося з наслідками своєї діяльності. Ці 
наслідки можуть повідомляти нам інформацію, мотивувати майбутню поведінку 
або підкріплювати сьогодення. 

Із найбільш відомих, що й до цього часу широко застосовуються, є 
теорії мотивації праці: «батога і пряника»; «X», «Y» та «Z» . В основі теорій 
«X», «Y» і «Z», є ставлення людини до праці. Теорія «X» була  розроблена Ф. 
Тейлором, а потім розвинута і доповнена Д. Мак-Грегором, який додав до неї 
теорію «Y». Одну із сучасних розгорнутих інтерпретацій теорії «Y»  
запропонували німецькі фахівці в області керування персоналом В. Зигерт і Л. 
Ланг. Головним практичним надбанням даних теорій є: 
 «Х»  – у діяльності керівника при керуванні організацією повинна переважати 
негативна мотивація підлеглих заснована на страху покарання;  
«Y»   – необхідно надавати працівникам більше волі для прояву самостійності, 
ініціативи, творчості і створювати для цього сприятливі умови; 
«Х Y» – теорію необхідно використовувати, з огляду на конкретний стан рівня 
свідомості і мотивації працівників. Менеджери повинні прагнути розвивати 
групу, якщо вона недостатньо мотивована, від стану «Х» до стану «Y», або від 
стану «економічної людини» до «людини соціальної». У цілому, у поглядах 
сучасних фахівців і менеджерів на працівника переважають установки теорії 
«Y»;  
«Z» –  значну увагу дана теорія приділяє колективній мотивації і розкріпаченню 
ініціативи працівника.  

І наприкінці слід зазначити, що кожна з діючих на сучасному етапі 
теорій мотивації має особливі, відмінні риси, які  здобули  широкого визнання 
серед теоретиків і практиків. Вивчення внутрішніх механізмів мотивації є 
основою для створення ефективної праці для тих, хто дійсно прагне реалізувати 
свої здібності та можливості, хто щиро зацікавлений своєю працею і 
результатами діяльності підприємства. Сучасні наукові дослідження в 
психології та управління дають можливість менеджерам більш творчо підходити 
до вирішення питання найбільш ефективного впливу та спонукання 
співробітників до ефективної роботи, направленої на досягнення цілей і місії 
організації.  

Застосування мотиваційних механізмів в діяльності підприємств будь-
якої галузі сприятиме підвищенню продуктивності праці і має спиратися на 
визначній ролі моделі корпоративних компетенцій HR-стратегії компанії 
(підприємства) яка у свою чергу є внутрішнім механізмом мотивації.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ 
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Використовуючи методологію компаративного аналізу систем забезпечення 
національної безпеки, запропонованої М.М. Шевченком [1], нами узагальнено та 
систематизовано зарубіжний досвід забезпечення демографічної безпеки в умовах 
глобалізації, а також визначено можливості його використання в Україні. 

Компаративний аналіз національних систем забезпечення демографічної 
безпеки в країнах ЄС, дозволив встановити спільні риси: 1) формування та 
функціонування засад національних систем забезпечення демографічної безпеки в 
країнах ЄС здійснювалося в рамках теорії демографічного переходу та 
інституціонального підходу. При цьому концептуальними засадами системи 
забезпечення демографічної безпеки виступають демократичні цінності, які 
закріплюють пріоритет забезпечення безпеки не лише держави, але людини, що 
дозволяє навіть в умовах кризових ситуацій зберігати баланс інтересів громадян, 
держави і суспільства; 2) внутрішній контур забезпечення демографічної безпеки 
функціонує в рамках сімейної політики, а зовнішній контур – міграційної політики. При 
цьому сімейна політика в країнах ЄС інтерпретується досить широко як 
інституціональна діяльність держави відносно сім’ї з метою активізації сімейних 
функцій, пов’язаних з народженням і вихованням дітей, з утриманням непрацездатних, з 
турботою про уразливих членів суспільства. Пріоритетними напрямами сімейної 
політики є демографічний, соціальний, гендерний і екзистенціональний. Хронологічно 
еволюція європейської сімейної політики представлена чотирма різними періодами, 
зміна яких відбувається внаслідок трансформацій економічних, соціальних, 
демографічних та сімейних реалій. Для кожного етапу виявлені свої специфічні 
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проблеми, пріоритети і заходи практичної допомоги сім’ям [2]. Перший етап (друга 
половина XIX ст. – кінець 1940-х рр.) пов’язаний з інституціоналізацією сімейної 
політики, потреба в якій з’явилася із-за послаблення сімейних функцій, демографічних 
проблем і соціально-економічних змін на межі XIX – XX століть. Цей етап 
характеризується демографічною спрямованістю сімейної політики. Другий етап (1950-і 
рр.) характеризується розвитком соціально-орієнтованих заходів сімейної підтримки, 
спрямованих на подолання сімейної бідності. Заходи соціальної допомоги сім’ям стають 
важливою компонентою європейських держав добробуту (welfare state), що формуються 
в цей період. Для третього етапу (1960-і – кінець 1980-х рр.) властива плюралізація 
напрямів, стратегій, заходів сімейних політик під впливом диференціації сімейних 
структур і стилів сімейного життя. На четвертому етапі (початок 1990-х рр. – по 
теперішній час) відбувається переформатування конвенціональних стосунків держави і 
сім’ї в умовах нового сімейно-демографічного і соціально-економічного європейського 
контексту.  

В історичному контексті в міграційній політиці країн ЄС виокремлюють три 
етапи [3]. Перший етап (1945 р. – 1973 р. ) – це етап стимулювання та заохочення 
економічної міграції з метою залучення дешевої робочої сили для відновлення 
зруйнованою війною економіки, та гуманітарної міграції з метою ослаблення 
ідеологічного супротивника. Другий етап (1973 р. – 1991 р.) – початок політики 
обмеження економічної міграції, викликаної економічною кризою та продовження 
політики заохочення гуманітарної міграції. Третій етап (1991 р. – по теперішній час) – 
будівництво «фортеці Європа», що характеризується майже повним припиненням 
легальної економічної міграції та фактичного обмеження гуманітарної міграції; 3) 
суб'єктами забезпечення демографічної безпеки є не лише держава, але і громадянське 
суспільство, неурядові організації і громадяни; 4) в країнах ЄС розвинена система 
громадянського контролю над органами виконавчої влади, що дозволяє робити систему 
забезпечення демографічної безпеки більш відкритою і підзвітною; 5) для забезпечення 
демографічної безпеки використовується не лише традиційні правові, адміністративні, 
соціальні, фінансово-економічні інструменти безпеки, але і соціокультурні, 
інформаційні, які дозволяють комплексно впливати на формування індивідуальної та 
колективної демографічної поведінки.  

Існують і відмінності, що виражаються, передусім, у виборі моделей сімейної 
політики і специфіці формування інституційної структури самої системи забезпечення 
демографічної безпеки. Компаративний аналіз національних систем забезпечення 
демографічної безпеки України, Росії, Білорусії та Молдови становить особливий 
інтерес виходячи з того, що вищеозначені країни мають загальне політичне, соціально-
економічне й демографічне минуле, що знайшло своє відбиття у віковій структурі 
населення, показниках народжуваності й тривалості життя.  

Компаративний аналіз національних систем забезпечення демографічної 
безпеки Російської Федерації, України, Білорусії та Молдови, дозволив встановити 
спільні риси: 1) формування та функціонування засад національних систем 
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забезпечення демографічної безпеки в цих країнах здійснювалося в рамках теорії 
демографічного переходу та конспіративної демографічної концепції. При цьому 
концептуальними засадами системи забезпечення демографічної безпеки виступають 
сімейні традиції, тобто основі лежать колективні цінності та патерналізм, які 
закріплюють пріоритет забезпечення безпеки держави; 2) внутрішній контур 
забезпечення демографічної безпеки функціонує в рамках демографічної політики, а 
зовнішній контур – міграційної політики. 3) суб'єктами забезпечення демографічної 
безпеки в Російській Федерації, Україні, Білорусії та Молдові є лише держава, що 
свідчить про наслідування традицій авторитарної системи державної безпеки.  

Існують й відмінності, що виражаються у різному ставленні до проблем 
демографічної безпеки. Зокрема, в Україні та Російській Федерації проблемам 
демографічної безпеки приділяється незначна увага. Так, у офіційному дискурсі цих 
держав відсутнє поняття «демографічної безпеки», а сама демографічна безпека 
розглядається як частина економічної безпеки, коли у Республіці Білорусь та Республіці 
Молдова це поняття нормативно виокремлено, а забезпечення саме демографічної 
безпеки є пріоритетним напрямом державної політики національної безпеки. Суттєві 
відмінності спостерігаються також у інституційній структурі систем забезпечення 
демографічної безпеки зазначених країн. Зокрема, найбільш ефективно політика 
демографічної безпеки реалізована у Республіці Білорусь та Республіці Молдова. Про це 
свідчить не тільки побудова системи забезпечення демографічної безпеки цих країн, а й 
результативність впровадження заходів (законодавчих, економічних, соціальних) по 
попередженню ризиків і загроз у демографічній сфері. 

Вдосконалення нормативно-правової бази функціонування системи 
забезпечення демографічної безпеки України із врахуванням досвіду європейських 
держав може мати наступні сценарії: 

І сценарій. Вироблення нормативно-правової бази не регламентує створення 
загальної системи забезпечення демографічної безпеки, коли ця система «за логікою» 
існує, але не визначається «примусово» нормативно (Україна). 

ІІ сценарій (може бути перехідним до ІІІ сценарію). Розробляється нормативно-
правова база демографічної політики та міграційної політики, що частково регламентує 
функціонування системи забезпечення демографічної безпеки (по аналогії Білорусь, 
Молдова). 

ІІІ сценарій. Нормативно-правова база демографічної політики, сімейної 
політики, соціальної політики та міграційної політики розробляється та впроваджується 
в систему забезпечення демографічної безпеки у повному обсязі (по аналогії країн ЄС). 

З метою вдосконалення науково-методичного забезпечення функціонування 
системи забезпечення демографічної безпеки України пропонуємо впровадити в 
практику державного управління теоретичну модель управління демографічною 
безпекою з наступною розробкою та впровадженням нормативно-правової бази в 
систему державного управління у сфері національної безпеки у повному обсязі (по 
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аналогії країн ЄС), а також розробити та впровадити паспорт загроз демографічній 
безпеці. 
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Проведений аналіз сучасного стану системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення державного управління національною безпекою України, 
системний пошук шляхів удосконалення та підвищення її ефективності дозволяє 
зробити наступні висновки: 
1. Завдання інформаційно-аналітичного забезпечення в інтересах національної 
безпеки України в межах визначених законом повноважень здійснюють: Служба 
зовнішньої розвідки України – у політичній, економічній, військово-технічній, 
науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах; Міністерство оборони 
України – у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, 
інформаційній та екологічній сферах.  
Одним із основних завдань розвідувальних органів України є добування, 
аналітична обробка та надання визначеним законом органам державної влади 
розвідувальної інформації. Координацію діяльності розвідувальних органів 
України здійснюється Президентом України через очолювану ним Раду 
національної безпеки і оборони України, яка діє відповідно до Закону України 
«Про Раду національної безпеки і оборони України» [1]. 
В суверенній Україні державними аналітичними центрами, що займаються 
питаннями національної безпеки є Національний інститут стратегічних 
досліджень, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН 
України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. 
2. Загальні проблеми оцінки стану національної безпеки, інформаційно-
аналітичного забезпечення державного управління у сфері національної безпеки 
обумовлені, насамперед станом і тенденціями розвитку та впровадження 
інформаційно-аналітичного забезпечення в державне управління. При цьому 
специфічні проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного 
планування обумовлені особливостями стратегічного планування, як процесу, 
що з’єднує державну політику з державним управлінням, сферою його 
застосування, станом та тенденціями розвитку системи забезпечення 
національної безпеки, характером та динамікою змін зовнішнього середовища, 
насамперед геополітичної, геоекономічної та геостратегічної (воєнно-
стратегічної) обстановки тощо. Крім того специфічних рис набувають і 
вищевказані загальні проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення [2].  
При цьому головними організаційними проблемами для України залишаються, 
по-перше, незавершеність формування систем моніторингу стану національної 
безпеки та стратегічного планування, по-друге, не забезпечується необхідна 
структура процесу формування стратегічних рішень, його послідовність, 
етапність, безперервність, завершеність, взаємозв’язок та взаємоузгодженість з 
іншими процесами в цій сфері та аналогічними процесами у соціальній, 
економічній, гуманітарній, зовнішньополітичній сферах [3].  
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3. Ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення державного 
управління національною безпекою України значною мірою визначається 
рівнем його науково-методичного забезпечення, а саме: ступенем 
сформованості систем національних цінностей, національних інтересів, 
національних цілей; обґрунтованістю системи показників захисту національних 
інтересів; наявністю сформульованої головної мети державної політики 
національної безпеки та системи критеріїв і показників її досягнення; 
сукупністю розроблених (відібраних) методів і моделей аналітичного 
забезпечення стратегічного планування та управління; наявністю обґрунтованих 
методик та регламентів здійснення стратегічних моніторингу та аналізу для 
різних режимів стратегічного планування та управління тощо. 
Сьогодні в Україні можна констатувати лише відсутність або незавершеність 
розробки всіх вищевказаних науково-методичних факторів впливу на 
ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління 
національною безпекою України.  
4. На нашу думку, пріоритетними напрямами вирішення проблем інформаційно-
аналітичного забезпечення державного управління національною безпекою 
України, а саме: розробка дієвого механізму інформаційно-аналітичного 
забезпечення стратегічного планування та управління у сфері забезпечення 
національної безпеки, у тому числі відповідні концепцію та програму, в яких 
має бути враховано світовий досвід кризового реагування, а саме: створення 
ситуаційного центру як інструменту стратегічного управління; залучення різних 
недержавних аналітичних організацій до системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення державного управління національною безпекою; узгодження між 
собою методик здійснення Огляду сектору безпеки та Оборонного огляду та із 
загальнодержавним механізмом стратегічного планування та управління за 
змістом, часом, суб’єктами, механізмами здійснення та кінцевими продуктами; 
розвиток методичного та модельно-математичного апарату інформаційно-
аналітичного забезпечення державного управління у сфері національної 
безпеки; розробка регламенту взаємодії складових системи забезпечення 
національної безпеки щодо інформаційно-аналітичного забезпечення 
стратегічного планування та удосконалити їх координацію з боку Ради 
національної безпеки та оборони України; за результатами проведення Огляду 
сектору безпеки уточнення функції та завдання розвідувальних органів та інших 
складових сектору безпеки щодо здійснення стратегічного моніторингу та 
аналізу в інтересах національної безпеки; проведення інвентаризації 
електронних інформаційних ресурсів сектору безпеки, удосконалення системи 
інформаційного супроводження реалізації політики національної безпеки з 
метою створення необхідних умов, сприятливого інформаційного середовища 
для діяльності суб'єктів політики національної безпеки, реалізації державно-
управлінських рішень у сфері національної безпеки. 
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Вирішення зазначених проблем інформаційно-аналітичного забезпечення 
державного управління національною безпекою України повинно здійснювати із 
врахуванням можливостей використання зарубіжного досвіду у цій сфері.  
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Традиційна система державного управління, котра базується на 

конституційних зобов’язаннях, які розподілені за гілками і рівнями влади. Але 
оскільки вони сформовані на основі політичних, а не економічних рішень, 
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інституціалізуються через повноваження, то побудована модель не завжди 
оперативно і своєчасно реагує на проблеми економічного розвитку, які 
формуються в тому чи іншому утворенні. Як наслідок, нерозв’язаність багатьох 
економічних проблем, повільність прийняття управлінських рішень, їх 
неадекватність викликам економічного розвитку. 

З урахуванням необхідності формування надійного підґрунтя 
макроекономічного розвитку, основу якого складатиме економічний і 
соціальний розвиток громад (що будуть утворені в процесі адміністративно-
територіальної реформи), особливо актуальною є проблема побудова моделі 
управління їх розвитком.  

Проблемі формування моделі управління територій різного рівня 
присвятили свої праці В.Авер’янов, Г.Атаманчук, Ж.Ведель, Б.Гурне, Г.Кунц, 
Г.Райт, Б.Кравченко, В.Кравченко, С.О’Доннел, Е.Чеппелз. Однак, вказані 
дослідження стосуються або загальних принципів функціонування органів 
державної влади, або розглядають місцеве самоврядування з позиції 
застосування норм права.  

В Україні на 1 січня 2015 р. нараховувалось 11519 територіальних 
спільнот базового рівня, які в світовій практиці одержали назву муніципальних 
утворень. Із них міських громад 458, селищних — 783, сільських — 10278 [1]. 
Вітчизняна статистика не дозволяє здійснити моніторинг їх економічного 
розвитку за узагальнюючими показниками – динаміка валової доданої вартості, 
динаміка обсягу реалізованої промислової продукції, робіт, послуг, динаміка 
продукції сільського господарства, обсяг вироблених послуг, фінансовий 
результат (сальдо) від звичайної діяльності до оподаткування інвестицій в 
основний капітал тощо.  

Для об’єктивації змісту останніх важливо діагностувати зміст кожного з 
елементів стосовно специфіки муніципального управління. 

Надання благ і послуг зі специфічними властивостями, що ускладнюють 
можливість їх отримання через ринок. Це породжує необхідність імплементації 
в моделі управління продуктивної і координаційної функцій.  

Власність як економічна база. В громадах економічною основою їх 
розвитку є комунальна власність, тобто власність територіальної громади. [2]. 

Ресурси. Громада для виконання завдань економічного розвитку 
використовує різні ресурси. Зазвичай, на практиці до уваги беруться фінансові 
(або навіть бюджетні) і частково матеріальні ресурси. Проте бажані цілі 
економічного розвитку можуть бути досягнуті лише при умові повного 
врахування їх складових, що породжує необхідність їх класифікації, 
раціонального і ефективного управління. З методичної точки зору слід 
розрізняти ресурс громади і ресурс органу місцевого самоврядування. Ресурс 
громади, окрім ресурсу органу місцевого самоврядування, включає в себе 
ресурси, що є у розпорядженні підприємств і організацій, домашніх 
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господарств, громадських організацій, релігійних конфесій, інших країн 
(комерційні представництва ТНК, спільні підприємства), що є на території 
громад. За споживчими характеристиками в процесі забезпечення 
функціонування і розвитку громад слід розрізняти ресурси: територіально-
просторовий, природний, екологічний, демографічний, інформаційний, 
фінансовий, ринкової інфраструктури, управлінський, матеріальний [4]. 

Проблеми надлишку або дефіциту ресурсу, ступеня залучення його в 
економічний процес і ефективної віддачі породжують дві важливі функції 
громад – захисту і ресурсозбереження. Захисна функція полягає в тому, що 
«тому, хто засіяв поле, буде дозволено зібрати урожай» [5, с.2]. 

Стратегічний вибір і стратегія. Виклики економічного розвитку 
диктують стратегічне бачення і стратегічний вибір територіальної громади. 

Корпоратизація. Явище корпоратизації, яке властиве сучасним 
процесам економічного розвитку не може не зачепити громади в цілому, і 
органи місцевого самоврядування, зокрема. В усьому світі муніципалітети є 
корпоративними структурами (мають рахунок в банку, беруть участь в 
операціях на ринку цінних паперів, мають частки (паї) в майні господарських 
товариств, здійснюють випуск цінних паперів тощо), що обумовлює 
впровадження функції корпоративного управління.  

Структурна трансформація. В першу чергу вона зачепила 
інституційну структуру економіки громад.  

Конкуренція. Конкуренція між громадами настільки ж важлива як між 
підприємствами. Конкуренція між громадами дозволяє підвищити 
інвестиційний клімат, умови залучення інвестицій.  

Сучасна модель управління громадою має базуватись на засадах 
менеджменту з усіма його складовими: муніципальним маркетингом, 
моніторингом, антикризовим управлінням, ризик-менеджментом, застосуванням 
інструментарію стратегічного і ситуативного управління. 

Нажаль існуюча в Україні система організації влади на місцевому рівні 
не відповідає загальноприйнятим європейським принципам, закладеним в 
Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства 
України (ратифікована Верховною Радою України у 1997р.) і невиконання якої є 
суттєвою перешкодою на шляху реалізації курсу на інтеграцію до ЄС, 
задекларованого Україною, не дозволяє забезпечувати реалізацію принципів 
децентралізації та субсидіарності. 

Таким чином, з організаційної точки зору, модель управління громадою 
на наш погляд має: по-перше, реалізувати ідеї моделі «муніципального 
дуалізму», поступово наближаючись в перспективі до громадської моделі; по-
друге, забезпечувати модель взаємодії «центр-місцевість», що найбільш 
відповідатиме Європейській системі влади; по-третє, поєднувати засади лінійно-
функціонального типу організаційної структури з використанням (при 
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необхідності) організаційних структур штабного або матричного типу; по-
четверте, сформувати інститут демократичної влади, заснованої на принципах 
партнерства, трикутнику «орган місцевого самоврядування – бізнес – населення 
(споживач послуг)».  

Вироблення шляхів практичного впровадження запропонованої моделі 
управління розвитком громад становитиме проблемне поле подальших наукових 
розвідок в цій сфері.   
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Одним із основних завдань підприємства на сьогодні є створення  ефективної 
реклами, яка являється важливою складовою успішної збутової діяльності 
продукції. Цілісний підхід до формування та реалізації організаційно-
економічного механізму рекламної кампанії підприємства може забезпечити її 
високу ефективність. 
               Рекламна діяльність – це неодмінна складова маркетингових  
комунікацій – комплексу заходів, які використовує товаровиробник або його 
посередник для інформування переконання, нагадування споживачам про свої 
товари та послуги [2]. У цілому, якісна рекламна діяльність займається 
питанням створення сприятливого іміджу товаровиробника, збільшення 
прибутку та рентабельності, збільшення кількості споживачів та обсягів 
продажів, стабілізації обсягів продажів при зменшенні попиту. Якщо рекламна 
діяльність це комплекс маркетингових комунікацій, то рекламна кампанія – 
комплекс заходів направлених на реалізацію маркетингових цілей підприємства 
в цілому. 

       Аналіз визначень, що поданий в роботі дає можливість стверджувати, 
що рекламна кампанії це дійсно комплекс заходів щодо рекламування продукції, 
таких як планування, визначення засобів рекламування, розробка, виробництво 
та розміщення рекламної продукції, а також контроль ефективності та 
коректування дій. Незважаючи на часте використання термінів “реклама” і 
“рекламна кампанія” та суперечливих поглядів щодо їх застосування, аналіз 
публікацій, присвячених різного роду рекламної діяльності свідчить про 
відсутність єдиної методології їх дослідження та застосування.  
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    Для вдосконалення класифікації реклами в сфері маркетингових 
комунікацій, важливо чітко визначити за якими критеріями і на основі яких 
класифікаційних ознак визначається розподіл. З кожним роком, пов’язаним з 
прогресом науки та техніки, також з розвитком сучасних інформаційних 
технологій рекламні засоби постійно удосконалюються; на зміну одним 
приходять інші, з’являються нові. Так, наприклад, замість усної реклами на 
зміну прийшла друкована реклама, відкриття електрики привело до виникнення 
світлової реклами, з появою кінематографа з’явилося кіно- і відеореклама, ще не 
до кінця зрозумілими залишаються можливості розвитку засобів реклами в 
умовах глобальної комп’ютеризації [3].  

Отже, проведення рекламної кампаній вимагає визначитися з видом  
реклами, визначитися із заходами для реалізації маркетингових цілей для 
досягнення ефективних результатів. Але сила рекламної дії та її економічної 
ефективності в свою чергу значною мірою залежать від ретельного 
спланованого організаційно-економічного механізму рекламної кампанії. 
Проведення рекламних кампаній підприємств вимагає відповідної стратегії 
реалізації функцій організаційно-економічного механізму підприємства за 
наявності системи організаційного, інформаційного та методичного 
забезпечення.  

Основним і досить вирішальним елементом організаційно-економічного 
механізму проведення рекламних кампаній – є етап планування. 

На думку автора, процес планування рекламної кампанії необхідно 
розпочати з визначення та формулювання мети рекламної кампанії, тобто за 
якою схемою потрібно діяти. Визначення первинної мети залежить 
безпосередньо від очікуваних результатів рекламної кампанії, вторинна від 
цільової аудиторії на яку націлена рекламна кампанія. Первинною метою 
рекламної кампанії підприємств будь-якого рівня є отримання прибутку, що 
повністю покриває всі витрати. План будь-якої рекламної кампанії напряму 
залежать від обсягу виділених на рекламну кампанію коштів.  

Після затвердження рекламного бюджету слідує деталізація компонентів 
рекламної кампанії – основної ідеї, каналів комунікації (друковані засоби, радіо., 
телебачення) та їх різновидів (якщо це преса, то яка саме – місцеві чи 
загальнонаціональні газети та журнали), а також частоти виходу рекламних 
повідомлень та їх тривалості.  

Визначившись з етапом підготовки рекламної кампанії, скорегувавши за 
необхідності мету, перейдемо до наступного етапу формування є організаційно-
економічного механізму, а саме – реалізація рекламної кампанії. 

На початку реалізації рекламної кампанії здійснюється медіапланування, 
яке завершується складанням календарного плану-графіку виходу рекламних 
повідомлень з визначенням їх розмірів, дати, і часу виходу і та ін., окремого 
бюджету та кошторису на проведення кампанії. По закінченню здійснення 
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рекламної кампанії проводиться контроль процесу виготовлення рекламної 
продукції та контроль якості готової продукції, а також контроль розміщення 
рекламної продукції та контроль ефективності проведення рекламної кампанії. 

Останнім етапом проведення рекламної кампанії є вимірювання 
ефективності,  що здійснюється за допомогою аналізу ефективності реклами в 
ході та по закінченню рекламної кампанії; визначення межі насичення попиту; 
аналіз ефективності засобів комунікації, тобто розробка системи показників, які 
визначають приріст прибутку отриманого від  1 грн. витрат на рекламу та 
прибутку від здійснення рекламної кампанії; оцінка впливу рекламної кампанії 
на обсяг продажу продукції.   

Науковий підхід до планування рекламної кампанії підприємств є 
запорукою високої оцінки ефективності її проведення і тим самим досягнення 
основної мети рекламної кампанії – досягнення приросту прибутку [1] . 
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Сучасний етап розвитку суспільства у загальносвітовому масштабі 

характеризується стрімким кількісним та якісним ростом обсягів потоків і 
масивів інформації. Однак трансформація соціального середовища в глобальне 
інформаційне суспільство зумовлюється не лише збільшенням кількості різного 
роду інформації та інформаційних джерел, але й швидким соціально-
економічним розвитком. Одночасно відбуваються суттєві, переломні зміни 
соціокультурного життя суспільства, обумовлені й спричинені сучасними 
тенденціями його еволюції. 

Використання інформації в цілому перетворилося на найбільш важливу 
універсальну цінність та незаперечний критерій щоденної міжсуб’єктної 
взаємодії, соціальної ієрархії та глобальної цивілізації. В той час, як соціальна й 
економічна важливість інформації зростають, витрати на її виробництво, 
передавання й управління нею зменшуються. З урахуванням нинішніх тенденцій 
розвитку можна стверджувати, що сучасне суспільство поступово втрачає 
здатність ефективно управляти інформацією, адже воно саме перетворилося на 
суб’єкт інформаційного маніпулювання [6]. 

Великі обсяги інформації, які циркулюють в сучасному світі, змінюють 
не лише саму людину, але й сутність міжособистісної взаємодії, соціальних 
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відносин в період трансформацій. Сучасне суспільство функціонує в 
інформаційному середовищі, під впливом якого формується новий світогляд, 
нові правила поведінки, новий суспільний порядок та нова культура – 
інформаційна. Теперішній етап розвитку суспільства спричинив зміну предмета 
праці людини, який у більшості випадків нині зводиться до наявності чи 
відсутності необхідної інформації як основи ухвалення доцільних рішень і 
досягнення запланованих результатів. Разом з тим, інформація залишається 
засобом спілкування, комунікації, обміну, без якого неможливе функціонування 
та подальший розвиток соціуму. 

У сучасному світі в рамках соціологічного підходу актуалізується 
особистісний вимір, виникає потреба у формуванні нової інформаційної 
ідеології, нового суспільного порядку, в розробленні концепції людини 
інформаційної (homo informaticus) як наслідку антропологічного поступу й 
парадигмального розуміння необхідності вироблення стандартів 
функціонування людиномірних систем у різних сферах життєдіяльності соціуму 
[5, с. 58]. За таких умов можна говорити, що інформація має біологічне значення 
для людини й належить до її життєво важливих потреб; інформаційна потреба 
займає особливе місце серед великої множини інших, а інколи, за твердженням 
дослідників, вона навіть перевершує потребу в їжі, воді й навіть повітрі [1, с. 
38]. 

Сучасна людина інформаційна повною мірою занурена в інформаційне 
середовище та залежна від нього. Однак в міру нагромадження інформації 
людині все важче орієнтуватися в її кількісному та якісному змісті, 
відсортовувати та відбирати найнеобхідніше, відгороджувати себе від її 
надлишку, протистояти негативним інформаційним впливам, інформаційному 
маніпулюванню тощо. 

Людина є істотою інформаційною з огляду на три основні парадигмальні 
фактори. По-перше, вона є внутрішньою причиною, імперативом, який спонукає 
до одержання та сприйняття інформації самим суб’єктом ззовні та зсередини, 
що відображається в інформаційних потребах особистості. По-друге, її 
життєдіяльність, а основне – праця, неможливі без інформації задля одержання 
необхідних результатів. По-третє, вона є уособленням, зосередженням 
інформації, унікальним банком даних – фізичних, біологічних, соціальних [1, 
с. 42]. 

Поява людини нового формату та якості – homo informaticus – зумовлена 
тим, що теперішнє покоління усе своє життя з моменту народження проживає у 
новому, зміненому світі, світі, який постійно змінюється під впливом зовнішніх 
і внутрішніх факторів. Характерними особливостями такої людини можна 
вважати здатність швидко переключатися з одного завдання на інше, 
адаптуватися та пристосовуватися до зовнішніх обставин, творчу 
самореалізацію, перенесення основних сфер життєдіяльності у віртуальний 
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простір, емоційне вигоряння, просторово-часове стиснення, особливу руйнівну 
інформаційну перевантаженість, втрату інтересу до досвіду попередніх поколінь 
тощо [3]. 

Новому типу особистості властивий певний рівень самоорганізації й 
прагнення до пізнання, а серед найбільш пріоритетних особистісних якостей 
називають такі, як: вмотивованість, цілеспрямованість, раціональність, 
прагматичність, методичність, зосередженість, послідовність тощо. Тобто все 
те, що орієнтує дії людини на шляху просування до поставленої мети, 
досягнення оптимального результату [2, с. 161]. 

Людина інформаційна – активний суб’єкт, який формує соціальні 
відносини, а інформаційна свобода є основою людини нового типу, який 
прискорює та інтенсифікує процеси її соціалізації, адекватної епосі 
інформаційного суспільства. Активними учасниками нового соціально-
інформаційного режиму стають не потужні соціальні структури, інститути та 
особистості, а рядові громадяни, активні в інформаційному сенсі, які, своєю 
чергою, формують новий спосіб конструювання громадянського суспільства і 
соціуму в цілому [4, с. 166–167]. 

Нові умови життєдіяльності особистості і суспільства, нове інформаційне 
середовище спричинюють появу нових ціннісних орієнтацій, модифікацію 
традиційних звичок і способів роботи, сприяють появі нових стереотипів 
поведінки, адаптації до нових, змінених умов, породжують нову інформаційну 
ідеологію, стиль та спосіб життя людей. Сучасна людина завдяки формуванню 
єдиного інформаційного простору занурена в інформаційне середовище в 
глобальному масштабі, а межі її сприйняття постійно розширюються. 

Інформація була і залишається основою ухвалення доцільних рішень у 
різних сферах життєдіяльності суспільства, у тому числі й у сфері державного 
управління. Загалом, ухвалення й реалізація рішень становлять собою суть 
життєдіяльності людини, спільнот і соціуму. А з урахуванням того, що 
управління є основою життєдіяльності суспільства, управлінські рішення мають 
ключове значення у суб’єкт-об’єктній взаємодії процесу управління на різних 
рівнях – від найпростішого до найскладнішого. 

Кардинальна зміна світосприйняття, світогляду та інформаційного поля 
сучасної людини висувають якісно нові вимоги до її інформаційної культури, 
спроможності оперувати інформацією в складних умовах суспільного розвитку, 
протистояти маніпулятивним зовнішнім впливам, дезінформуванню. Тому 
багатоаспектна еволюція людини в умовах формування та подальшого поступу 
інформаційного суспільства належать до основоположних факторів періоду 
суспільних трансформацій. 
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На сьогоднішній день інновації є однією з основних складових успіху 

будь-якої компанії. Якщо компанія прагне займати передові позиції на ринку в 
довгостроковому періоді, то їй необхідно займатися інноваційною діяльністю. 
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Інновації слід застосовувати не тільки щодо нових продуктів, технологій, а й 
щодо управління персоналу. Тому компанія, яка націлена на успіх повинна 
вміти ефективно використовувати потенціал своїх працівників.  

Інновації в управлінні персоналом можна визначити як відмову від 
застосування основних традиційних способів управління, методів і процесів, що 
дозволяє змінити принцип роботи HR-менеджерів. 

Актуальністю втілення інновацій в роботу персоналу та HR-менеджерів 
є питання щодо визначення ефективних методів управління персоналом для 
забезпечення продуктивної роботи підприємства і підвищення його 
конкурентоспроможності. 

Управлінець повинен розуміти, що на нього працюють люди, які мають 
різні здібності, характери та звички, тому він має ставитися до своїх працівників 
як до особистостей, і саме ці фактори в першу чергу повинні впливати на 
організацію роботи підлеглих. 

На сьогоднішній день тема управління персоналом досить глибоко 
досліджена, але існує ряд аспектів, які ще не вдалося вирішити. Проблему 
управління персоналом організації розглядали такі вчені: Р. Каплан, Д. Нортон, 
Х. Рамперсад, О.Волкова, А. Колот, В. Могілевський, В. Співак та ін.  

С. Монтенегро досить яскраво виділив настанови щодо застосування 
інновацій в управлінні персоналом. Він конкретизував такі позиції: 

- для «вигодовування» інновацій необхідно створювати середовище, яке 
стимулює і заохочує свободу, креативність і конструктивний критицизм; 

- інновації більш ймовірні там, де є можливість кидати виклик 
обмеженням і владі; де дозволяється ігнорувати правила поведінки і де техніки 
управління дають можливість визнавати, ідентифікувати і вчитися на помилках 
як можна швидше; 

- інновації процвітатимуть в обставинах, в яких визнається, що 
інновація має бути відкрита фізичному світу і світу ідей; 

- в жодного винаходу немає гарантованого майбутнього, тому кожен 
повинен бути готовий до невизначеності; інновації дійсно почнуть відбуватися 
тільки з розумінням того, що світ швидко змінюється, що він надзвичайно 
динамічний і мінливий [3]. 

Інноваційні методи управління персоналом сьогодні все більше 
відходять від пріоритетного використання матеріального стимулювання. Вже не 
треба доводити, що обіцяна винагорода допомагає досягти деяких успіхів у тих 
сферах виробництва, де увагу працівників сфокусовано на досягненні 
конкретної мети. Але у випадку, якщо необхідно застосувати нестандартне 
рішення, обіцяна винагорода є чинником, що призводить до негативного 
результату - зниження продуктивності праці. 

В сучасних ринкових умовах в кожному співробітнику бачать 
індивідуальність, але ще не всі підприємства перебудувалися під ці умови, та 
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зрушення в цьому напрямку спостерігаються. Для співробітників створюються 
певні умови, які стимулюють їх працювати більш продуктивно. Прикладом 
можна назвати систему мотивації працівників, управління їх діловою кар’єрою, 
систему атестації. На даний момент більшість підприємств дають своїм 
працівникам більше свободи і надають можливість розроблювати власні 
проекти. Яскравими прикладами є найуспішніші в світі компанії такі як 
«Sony»,«Google»,«Microsoft» та інші. 

Багатьма зарубіжними компаніями при конкурсному відборі 
використовується тестування для встановлення відповідності якостей 
співробітника вимогам умов роботи, яку виконує інноваційний менеджер. При 
цьому особлива увага приділяється організаторським здібностям. Найбільшу 
кількість балів набирає конкурсант, у якого якості лідера дружні з такими 
необхідними якостями, як висока відповідальність і доброзичливе ставлення до 
людей, а оперативність і точність впливають на своєчасне рішення виникаючих 
завдань і проблем [2]. 

Управління персоналом в інноваційній організації дозволяє подивитися 
з іншої точки зору на проблему професійної успішності, а в зв'язку з цим 
формується особлива система відбору, перенавчання та соціальна адаптація 
співробітників. 

На сході і заході використовуються різні підходи до управління 
персоналу. 

Прикладом східних інновацій виступає «Кайзен-філософія». Ця 
концепція полягає у запровадженні безперервних змін з метою удосконалення, 
тобто удосконалення маленькими приростами за довший період часу. Головний 
намір цієї системи – стимулювати творчі роздуми і визначити сфери, які 
потребують удосконалення. Безперервне повторення одних і тих самих завдань 
може призводити до ситуації, в якій працівник втрачає здатність до 
самостійного розмірковування і не може визначити речі, які треба змінити. 
Безупинне удосконалення також має намір позбавити виробничий процес 
одноманітності і забезпечити роботу натхненням. 

На Заході використовується альтернативний підхід – система «Тор – 
Down»: нововведення сприймаються як фундаментальні зміни з головним 
акцентом на технологічному розвитку або виконанні розпоряджень менеджерів і 
технологій. Логічним наслідком таких змін є, безумовно, величезні інвестиції, 
тому західний підхід у напрямі інновацій особливо концентрується на 
технологіях і грошових коштах [1]. 
 Можна зробити висновок, що в сучасному світі компанії починають все 
частіше застосовувати інновації щодо управління персоналом. І тут ключову 
роль відіграють управлінці компаній, тобто менеджери середньої і вищої ланок 
управління. Ми поділяємо думку, що менеджери для успішного впровадження 
інновацій повинні мати певні якості, властивості, вміння. Як зазначають вчені: 
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«Їм властиві такі риси, як раціональність, індивідуалізм, активність особистості, 
прагнення до самовдосконалення, розвитку і успіху. Вони володіють 
необхідними професійними знаннями, іноземними мовами, прагнуть постійно 
підвищувати свій фаховий рівень шляхом самопідготовки і безперервного 
навчання» [4, с. 76]. 
Якщо раніше переважна більшість організацій могли мотивувати своїх 
працівників лише матеріальними коштами, то зараз великий акцент робиться на 
наданні працівникам можливостей для творчої та самостійної роботи. І якщо 
дивитися на стан компаній, які застосовують інноваційні методи стосовно 
персоналу, то можна сміливо зробити висновок, що регулярне та влучне 
втілення нововведень може бути основою успіху будь якої компанії. 
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 Сфера подорожей та туризму є однією з провідних сфер діяльності, що 
сприяє скороченню безробіття та розвитку економіки. Необхідність 
впровадження до системи управління туристичного підприємства корпоративної 
соціальної та екологічної відповідальності обумовлено тим, що вона 
розглядається як інструмент підвищення конкурентоспроможності та важливий 
чинник зростання прибутку.  Застосування принципів концепції сталого 
розвитку надає можливість підвищити соціальну та екологічну значущість 
туристичної компанії або корпорації. 

Нині немає єдиного визнаного трактування поняття корпоративної 
соціальної відповідальності. Проте одним з найбільш поширених є  визначення 
«соціальна відповідальність бізнесу – це добровільний внесок компанії у 
розвиток суспільства в соціальній, економічній і екологічній сферах, пов’язаний 
безпосередньо з основною діяльністю компанії, що виходить за рамки 
законодавчо визначеного мінімуму» [1].  

Така діяльність відбувається і патронатом держави, і за власною 
ініціативою компаній, що формує їх ринкову і суспільну репутацію. Ефективна 
соціальна політика дозволить туристичним підприємствам реалізувати свої 
основні потреби у стабільності та розвитку. У свою чергу, це збільшує довіру 
суспільства, інвесторів та підвищує конкурентоспроможність туристичного 
бізнесу. Корпоративна соціальна відповідальність туристичного підприємства є 
концепцією менеджменту туристичного підприємства, являє собою системну 
діяльність з підпорядкуванням економічних завдань соціальним, є 
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переорієнтацією в управлінні з короткозорої економічної політики організації на 
стратегічні програми сталого розвитку [2, с. 80]. 

Стратегія корпоративної соціальної відповідальності туристичного 
підприємства – це  корпоративна позиція, що визначає цінності, стандарти і  
норми, якими керується компанія в своїй діяльності щодо співробітників, 
партнерів, громад і екології і яка пов’язана з її бізнес-стратегією. 

Туристична діяльність виступає як одна з найбільш перспективних 
галузей місцевої економіки, в сталому розвитку якої зацікавлені різні сторони, а 
саме: органи влади і управління різних рівнів, спеціалізовані комерційні 
структури, а також місцеве населення. Таке розуміння туризму має передбачати 
необхідність більш високої координації дій з його розвитку між залученими в 
цей процес сторонами. Метою організації цього процесу має стати реальна 
можливість максимально реалізувати туристський потенціал території і досягти 
сприятливого соціально-економічного результату. 

Туристичні підприємства, які впроваджують у свою діяльність політику 
екологічної відповідальності приєднуються до системи екологічної сертифікації, 
проголошують свою відповідальність за збереження довкілля та отримують 
додаткові переваги на туристичному ринку. Окрім цього, такі підприємства 
виконують освітню роль, передаючи ці знання туристам. 

Відомою компанією на світовому туристичному ринку є туроператор TUI 
Group, що має 40 річний досвід та обслуговує 30 млн. клієнтів у 180 країнах 
світу. Під брендом TUI Group існує з 2014 р. у результаті злиття двох провідних 
туристичних компаній: німецької TUI AG та британської TUI Travel PLC. Група 
TUI об’єднує туроператорів, більше 300 готелів, 6 авіакомпаній, 12 круїзних 
лайнерів. Лише у Європі до складу TUI входять більше 1 800 туристичних 
агентств. Загальна чисельність співробітників компанії перевищує 77 тисяч. TUI 
Group володіє найбільшим у Європі чартерним флотом – 136 літаків. У концерн 
входять відомі мережі готелів RIU, Club Magic Life, Suntopia, Iberotel, Robinson 
Club, Sol Y Mar Club, Coral Sea, Jaz Resort и многие другие. Всього до групи TUI 
входять більше 240 брендів. TUI Group є однію з найприбутковіших 
туристичних компаній світу. Обсяг компанії у 2013/2014 фінансовому році 
становив рекордні 18,7 млрд. євро, операційний прибуток – 869 млн. євро. TUI є 
неодноразовим лауреатом престижної міжнародної премії World Travel Awards, 
у 2013 р. – у номінаціях «Найкращий у світу туроператор» та «Найкраща у світі 
чартерна авіакомпанія». Компанія проголосила невід’ємною частиною 
корпоративної культури TUI Group стійку економічну, екологічну та соціальну 
активність.  

Концепція розвитку компаній TUI – надавати подорожі своїм клієнтам, 
які наносили мінімальну шкоду довкіллю, поважали культуру та мешканців 
країн які приймають туристів, а також приносили економічний прибуток.  
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TUI Group до складу якої входить TUI Україна, запустила нову стратегію 
соціально-екологічної відповідальності «Better Holidays, Better World» 
("Найкращий відпочинок, найкращий світ"). Під соціально-екологічною 
відповідальністю TUI розуміє досягнення довготривалого стійкого балансу між 
економічними, екологічними, суспільними, соціальними та культурними 
потребами. Тому компанія TUI бере активну участь у житті регіонів та країн, де 
пролягають її туристичні маршрути [3]. 

Проект «Better Holidays, Better World» ("Найкращий відпочинок, 
найкращий світ") включає в себе три базові складові, що спрямовані на розвиток 
соціально та екологічно відповідального туризму. Так, до 2020 р. TUI планує 
більше ніж на 10% скоротити викиди вуглецю, що виробляються під час 
авіаперевезень, круїзів та наземного обслуговування туристів. Крім того, кожен 
рік компанія організує 10 млн. турів, що повністю відповідатимуть концепції 
екологічно та соціально відповідальних подорожей. Компанія  TUI планує 
щорічно інвестувати 10 млн. євро в розвиток соціально відповідального 
туризму. Програма базується на великому досвіді в галузі соціально-екологічної 
відповідальності, що накопичена TUI AG и TUI Travel Plc. Проте нова стратегія 
об’єднаної  TUI Group змінює підхід, додаючи зобов’язання вносити інновації та 
інвестувати у більш відповідальний туризм.  При цьому три базові складові 
«Better Holidays, Better World» покладені не лише в основу діяльності компанії 
TUI, але  розповсюджуються на туристичну індустрію в цілому.  Ці базові 
складові покладені у основу співпраці компанії TUI з клієнтами, 
постачальниками, освітніми закладами, урядовими структурами та 
громадськими організаціями. Ця стратегія особливо актуальна для регіонів, які 
найбільш потребують соціально-економічної та екологічної стабільності. Тому 
компанія TUI зацікавлена в системному переході туристичної сфери на 
принципи сталого розвитку та розвиток корпоративної соціальної та екологічної 
відповідальності.  

Виділені три базові складові стратегії екологічної діяльності компанії: 
step lightly (не залишати слідів); мake a difference (бути відповідальним); lead the 
way (вести за собою) [3].  

Реалізація напряму step lightly (не залишати слідів) забезпечується 
співпрацею TUI  з найкращими паливозберігаючими авіакомпаніями Європи та 
реалізації плану скоротити до 2020 р. на 10 % обсяги викидів вуглецю під час 
здійснення авіаперевезень туристів. TUI намагатиметься знизити вплив 
туріндустрії на довкілля. Авіакомпанії, що входять до групи TUI є найбільш 
екологічними у Європі, вони знизили кількість викидів вуглецю в атмосферу на 
10% на протязі останніх шести років. Компанія впроваджує інноваційні 
екологічні технології з метою мінімізації шкоди довкіллю. Було здійснено 
тестування екологічних технологій у межах співпраці TUI та компанії Boeing за 
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програмою ecoDemonstrator. На круїзних суднах також впроваджуються останні 
досягнення паливо та енергозбереження.  

У рамках реалізації програми make a difference (бути відповідальним) 
компанія  TUI організує 10 мільйонів «зелених та відповідальних» подорожей на 
рік, які не завдають шкоди природі та сприяють підвищенню прибутків 
місцевого населення за рахунок туризму. TUI Group вважає, що соціально-
екологічна відповідальність є ключовим фактором у створенні унікального та 
конкурентного туристичного продукту, який відповідає потребам клієнтів.  
«Зелені та відповідальні» подорожі передбачають проживання у готелях, які 
пройшли сувору екологічну сертифікацію у відповідності з вимогами 
Глобальної ради  із сталого розвитку туризму при ООН (GSTC). Всі готелі TUI 
Group – Fun&Sun, TUI Select, TUI Toucan, що відповідають стандартам 
соціально-екологічної відповідальності, на сайті та у проспектах компанії мають 
позначку із зображенням зеленого листа, що було розроблено з метою швидкої 
ідентифікації «зелених» готелів. 

Впровадження екологосумісних технологій до сфери туристичного 
бізнесу дозволить отримати: економічний ефект – економія  витрат  на  
забезпеченні діяльності готелів ресурсами (водою, електроенергією, опаленням), 
зниження оплати за забруднення внаслідок господарчої діяльності (зменшення 
обсягів відходів, викидів у навколишнє середовище); екологічний ефект – 
зменшення негативного впливу на довкілля внаслідок повернення до 
використання деяких видів відходів; зниження обсягів викидів забруднюючих 
речовин, що обумовлено впровадженням альтернативних видів енергоресурсів 
(сонця, вітру, геотермального тепла); соціальний ефект – створення більш 
комфортних умов для клієнтів готелів, підвищення рівня їх екологічної 
культури і соціальної відповідальності. 

Компанія TUI розробила спеціальну програму «Колекція» для більш 
відповідальної організації екскурсій, що сприятиме захисту довкілля та 
допомозі місцевому населенню. Останні дослідження проведені компанією TUI 
включали опитування 4 тисячі відпочиваючих на восьми великих ринках 
засвідчили: один з двох забронював би більш екологічно відповідальну 
подорож, якщо б вона була доступна; двоє відпочиваючих з трьох змінили би 
свою поведінку на відпочинку, у випадку якщо б це було корисно для довкілля; 
двоє з трьох також бажали би, щоб туристичні компанії були більш прозорими у 
питаннях соціально-екологічної відповідальності їх маршрутів.  

При реалізації напряму lead the way (вести за собою) заплановано до 
2020 р щорічно інвестувати 10 млн. євро у розвиток соціально-відповідального 
туризму та посилення позитивного впливу галузі на довкілля. У підтримку цієї 
роботи компанія створить спеціальний фонд TUI Care. TUI впроваджує 
інновації, інвестує у розвиток освіти у сфері туризму, щоб бути світовим 
лідером у галузі соціально-відповідального туризму. Прикладом такої роботи є 
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проект с PwC та Travel Foundation, під час якого оцінювався економічний, 
податковий, екологічний та соціальний вплив туризму. 

Отже, туризму відведена важливе значення серед нових цілей Концепції 
сталого розвитку ООН (Sustainable Development Goals).  Тому, розвиток туризму 
в Україні у відповідності до імператив сталого розвитку повинен ґрунтуватися 
на основі збалансованості інтересів між економічною ефективністю туристичної 
галузі та збереженням природного довкілля. Одним з лідерів туристичного 
ринку, що має значні досягнення у розвитку соціально та екологічно 
відповідального туризму є компанії групи TUI. Це визнано авторитетними 
міжнародними організаціями які відслідковують соціально-екологічні-бізнес-
проекти: CDP (Carbon Disclosure Project), Dow Jones Sustainability Index та індекс 
FTSE4Good.  В основу управлінської діяльності туроператора TUI Україна 
покладено концепцію створення незабутніх вражень від подорожей та 
відпочинку, який наносить мінімальну шкоду довкіллю, поважає культуру та 
людей, пропонує реальні економічні прибутки місцевим спільнотам.  
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Це дуже стародавня країна з особливою багатою культурою, 
неповторною тропічною природою, красивими пляжами і великою кількістю 
різних пам'яток. На сьогодні сервіс тут ще не такий гарний, як, наприклад, в 
Таїланді, але для любителів яскравих, а також незвичайних подорожей це зовсім 
не становить проблем. Клімат у В'єтнамі, як і в інших країнах Азії чудовий, але 
також є часті мусони. Якщо простіше, тут існує не чотири звичних нам пори 
року, а тільки дві: сухий сезон, а ще сезон дощів. Про це потрібно пам'ятати, 
коли для себе плануєш відпустку у В'єтнамі [1, c. 82]. 

На сьогоднішній день туризм є одною з найголовніших економічних 
сфер у світі і тому перед виробниками туристичних послуг виникає питання «як 
урізноманітнити коло туристичних подорожей?». Вирішенням цього питання є 
пошук нових країн для туристичних мандрівок. І В’єтнам є чудовим 
претендентом для розробки нових турів. В'єтнам являє собою один з небагатьох 
у світі куточків дикої і незайманої природи, що зберегла природну земну красу. 
Країна поєднує в собі найдавнішу культуру, доказом якої служать десятки 
храмових комплексів, пагод і скульптур, екзотичну природу і сучасну 
туристичну інфраструктуру [2, c. 82]. 

В цій роботі я хочу дослідити придатність місцевої культури та 
інфраструктури для організації екскурсій і прийому туристів. Предметом цієї 
роботи виступає В’єтнам, а об’єктом - його туристично-країнознавча 
характеристика. 

Культура В'єтнаму унікальна і самобутня, процес її розвитку триває 
вже третє тисячоліття. В'єтнамська нація зародилася серед лагун і боліт дельти 
Ред - Рівер (Червоної річки) приблизно 4000 років тому. Протягом майже всього 
часу свого незалежного існування вона керувалася з Ханоя - маленької, 
витонченої столиці В'єтнаму, яка знаходиться в серці північній дельти. Чотири 
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найбільших філософії і релігії сформували духовне життя в'єтнамського народу: 
конфуціанство, таоїзм, буддизм і християнство. З конфуціанством і даосизмом 
в'єтнамці познайомилися завдяки китайцям. Поряд з буддизмом і індуїзмом, які 
були занесені сюди індійськими торговцями, ці релігійно-філософські вчення 
також багато в чому визначили культурний розвиток В'єтнаму [3, c. 48]. 

Майже виключно дерев'яна архітектура в'єтнамців в основному 
збереглася починаючи з 17 ст.. Архітектурні споруди згідно своєму 
призначенню діляться на ряд основних типів. Своєрідний « храм літератури», 
присвячений Конфуцію, Ван-Мье, звичайно являє собою цілий комплекс різних 
павільйонів, дворів і басейнів, продумано розташованих і вписаних в природне 
оточення. Найбільші ансамблі знаходяться в Ханої і Гуе. Іншими 
найважливішими архітектурними спорудами громадського призначення є Дінь, 
Ден і Чуа, які представляють собою буддиські і таоійські культові храми. Іноді 
три останніх типи з'єднуються в одному, як, наприклад, Чуа-Кео поблизу Тай-
Біня (Бак-бо). Це великий ансамбль із знаменитою головною вежею, що 
відрізняється витонченістю і стрункістю пропорцій. 

Абсолютно оригінальним твором в'єтнамської архітектури є пагода на 
одному стовпі в Ханої (заснована в 11 ст.) у вигляді легкого павільйону, 
піднятого на високому стовпі і дотепно укріпленого за допомогою бічних 
кронштейнів. Це один з найвидатніших пам'яток в'єтнамської художньої 
культури. Характерною рисою в'єтнамської архітектури є її гармонійний зв'язок 
з навколишньою природою. Зразком може служити пагода в Нам-Діні. 
В'єтнамські зодчі надавали величезного значення вибору підходящого місця для 
кожної будівлі, а тим більше великого архітектурного комплексу. Окремі 
павільйони культового або похоронного ансамблю з великою художньою 
продуманістю розташовувалися на тлі зелені, живописно поєднуючись з 
деревами, тінистими алеями і водоймами. 

Так, в Нам-Діні крони пишних дерев служать необхідною частиною в 
створенні загального стану спокою й умиротворення, яким сповнений весь 
архітектурний ансамбль, злитий з природою. Іншою особливістю в'єтнамської 
архітектури є своєрідна схильність підкреслювати горизонтальні напрямки в 
композиції як усього комплексу, так і окремого Будинка. 

Зразки круглої скульптури у в'єтнамському мистецтві досить рідкісні. 
У цьому зв'язку особливо цікаво відзначити портретну скульптуру з похоронної 
ступи в Тань-Хоа в північному Аннаме (17 ст.). Статуя з дерева, покрита лаком, 
що зображає бонзу Мінь-Хань, відрізняється не тільки точним дотриманням 
натури, але і деякими елементами психологічної характеристики. В основному 
ж скульптура середньовічного В'єтнаму має виключно декоративне 
призначення, відрізняючись від китайської своєї неспокійної динамікою і 
соковитістю. Прикладом декоративно-пишного оформлення архітектури може 
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служити прикраса чотирьох вхідних пілонів Ван-Мье в Ханої, що додають 
особливу ошатність всьому ансамблю [4, c. 174]. 

Музей Революції вміщує понад сорока тисяч історичних експонатів, 
що розповідають про події, що сталися під час національного визвольного руху 
проти французів і до побудови Соціалістичної Республіки В'єтнам. Будівля 
музею Хо Ши Міна за формою нагадує квітку лотоса, що являє собою символ 
шляхетного характеру вождя. У головному залі зберігається більш ніж дві 
тисячі документів, статей, фотографій і експонатів, що ілюструють не лише 
історичні події, що відбувалися в житті Хо Ши Міна, але і факти, що 
відбувалися в світі з кінця XIX століття [5, c. 66]. Такий культурно-мистецький 
запас, несе в собі великий потенціал для розвитку пізнавального туризму, 
більшість історично-культурних пам’яток є унікальними і тому мають велику 
цінність для розвитку туризму у В’єтнамі. 

В’єтнам - країна сповнена давніми історичними пам’ятками культури, 
архітектури і мистецтва. Азійська культура є досить нерозкрита для західних 
народів і тому, це чудова можливість відчути її особливості і незвичайні 
традиції. А все тому, що у В'єтнамі тільки нещодавно почали усвідомлювати 
важливу роль участі країни в міжнародному туризмі. Але були й об'єктивні 
причини: наслідки війни і кризи, питання внутрішньої безпеки та ін. 
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Маркетинг є важливою складовою загальної системи діяльності підприємства і 
забезпечує значні можливості для його повноцінного розвитку в умовах 
мінливого ринкового середовища. Проте, впровадження маркетингових 
концепцій серед вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників 
відбувається вкрай повільно. 
Важлива роль в сучасних умовах належить соціально-етичному маркетингу, 
який орієнтований на максимальне задоволення запитів споживача з 
врахуванням вимог ефективного використання ресурсів і захисту 
навколишнього середовища та спрямований на задоволення існуючих та 
очікуваних стратегічних потреб суспільства в цілому [1, c. 79-81]. 
Вперше термін “соціально-етичний маркетинг” був вжитий Ф. Котлером, – 
встановлення потреб і інтересів цільових ринків і задоволення користувачів 
більш ефективними і результативними, ніж конкурентів, способами при 
збереженні або підвищенні добробуту не тільки споживачів, але й суспільства в 
цілому [2]. 
Метою використання соціально-етичного маркетингу (соціально-
відповідального маркетингу) є поєднання інтересів виробників, споживачів і 
суспільства в цілому. 
Соціально-етичний маркетинг відіграє важливу соціальну та економічну роль в 
сучасних умовах функціонування економіки та підприємств. Ділова етика та 
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соціальна відповідальність об’єктів господарювання є суміжними та 
взаємозалежними категоріями і тісно пов’язані з рівнем управління компанією. 
Такий вид маркетингу слід розглядати з позицій внутрішнього та зовнішнього 
використання на підприємстві. З однієї сторони, його можна використовувати 
при управління людськими ресурсами, охороною праці, змінами тощо. Тобто це 
аспекти впливу з позиції внутрішнього використання. З позиції зовнішнього 
вжитку, основними аспектом виступає макросередовище, в якому проводиться 
свою діяльність компанія та глобальні питання про права людини, 
навколишнього середовища тощо [3, с. 33-38]. 
Використання соціально-етичного маркетингу (соціально- відповідального 
маркетингу) підвищує конкурентоспроможність компанії в цілому, підвищує 
репутацію, незалежність та знову конкурентоспроможність бренду компанії, 
іміджу. Тим самим при підвищенні конкурентоспроможності за рахунок 
соціально-етичного маркетингу зростає повага та довіра споживачів до компанії 
як на внутрішньому такі на зовнішньому ринку. Макросередовище компанії стає 
стабільність, лояльним та «привітним» до фірми, яка має низку конкурентних 
переваг в порівнянні з іншими об’єктами господарювання на цьому чи інших 
ринках [4]. 
Соціально-етичний маркетинг конкретно для підприємств аграрного сектору – 
це визначення вимог та вивчення бажань певних сегментів ринку 
сільськогосподарської продукції і, відповідно до цього, задоволення вимог та 
бажань споживачів цих сегментів кращими та більш ефективнішими методами, 
аніж конкуренти, зберігаючи та водночас примножуючи рівень життя не лише 
цих споживачів, але й суспільства загалом [5]. 
Сутність концепції соціально-етичного маркетингу передбачає адаптацію 
товарного асортименту підприємств аграрного сектору до актуальних потреб 
цільових споживачів з метою досягнення конкурентоспроможності 
підприємства в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Специфіка 
концепції соціально-етичного маркетингу підприємств аграрного сектору 
полягає в тому, що її адаптація на макрорівні залежатиме від типу цільових 
споживачів, оскільки маркетингова діяльність аграріїв може мати риси і як 
споживчого маркетингу, так і як промислового маркетингу. Важлива роль в 
сучасних умовах у вирішенні цих проблем належить соціально-етичному 
маркетингу, який орієнтований на максимальне задоволення запитів споживачів 
з урахуванням вимог ефективного використання ресурсів і захисту 
навколишнього середовища і спрямований на задоволення існуючих та 
очікуваних стратегічних потреб суспільства в цілому. Таким чином, 
особливістю агромаркетингу є те, що незалежно від існування ринку покупця чи 
продавця, наявність специфічного товару обумовлює і концептуальні 
особливості організації маркетингу. 
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Реальні перспективи ефективного застосування соціально етичного маркетингу 
в підприємствах аграрного сектору розкриваються через побудову економічного 
механізму соціально-етичного маркетингу. Економічний механізм соціально 
етичного маркетингу розглядається як цілісна структурно-функціональна 
система фінансово-економічних форм, методів і важелів, що забезпечують 
узгодження економічних і екологічних інтересів господарюючих суб’єктів і 
суспільства в цілому. Головною метою формування економічного механізму 
соціально етичного маркетингу є створення умов, що забезпечують екологізацію 
продукції підприємства за допомогою економічних важелів і стимулів [6]. 
Отже, впровадження концепції соціально-етичного маркетингу підприємствами 
аграрного сектору стане одним із важливих інструментів підвищення їх 
конкурентоспроможності. Ефективність впровадження цієї концепції залежить 
від відповідного організаційно-економічного механізму, тобто сукупності 
інструментів, що спільно між собою пов’язані. 
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Завдання будь-якого бізнесу полягає в наданні ринку створеної цінності 

з метою отримати прибуток. Для досягнення такої мети в економічних системах, 
що базуються на конкуренції, окреме підприємство повинно не тільки створити 
(чи закупити) товари (послуги) з певними цінностями, а й забезпечити їх 
відповідність потребам конкретних споживачів. Сучасний “масовий ринок” — 
це безліч мікроринків, на яких панують власні потреби, уявлення, переваги та 
споживчі критерії. Тому створювати пропозиції, як правило, потрібно для добре 
визначених сегментів ринку. 

Вирізняють такі основні етапи процесу маркетингового менеджменту, 
що становлять логічну послідовність дій для досягнення підприємством 
поставлених цілей: аналіз ринкових можливостей;  відбір цільових ринків; 
позиціювання товару на ринку; визначення маркетингової стратегії 
підприємства;  розробка комплексу маркетингу;  планування маркетингових 
програм;  реалізація заходів (програм) маркетингу;  контроль і аналіз 
маркетингової діяльності підприємства[2]. 

На першому етапі процесу маркетингового менеджменту (аналіз 
маркетингових можливостей) аналізуються умови зовнішнього середовища 
фірми і з урахуванням її внутрішніх ресурсів визначається можливість 
досягнення поставлених цілей.  

Другий етап — відбір цільових ринків — передбачає розподіл ринку на 
однорідні групи (сегменти) і вибір одного або кількох з них як таких, що 
найповніше відповідають підприємницьким цілям підприємства. 

Розподіл (сегментування) ринків здійснюється на основі вибраних 
принципів (ознак) сегментування. Принципами сегментування споживчих 
ринків насамперед можуть бути географічні (регіон, місто, клімат), 
демографічні (стать, вік, склад сім’ї, рівень освіти), психографічні 
(характеристики особистості, стиль життя), поведінки покупців-споживачів 
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(очікувані вигоди від купівлі, частота купівлі, ступінь лояльності, статус 
користувача) та ін. 

Надзвичайно важливим елементом процесу відбору цільових ринків є 
оцінка ділової привабливості сегментів на основі таких критеріїв, як 
прибутковість, темпи зростання, конкурентна ситуація, можливості збуту та 
сервісу, технологічні труднощі, рекламні можливості, ступінь ризику та ін. Саме 
на основі такого аналізу з відповідними розрахунками підприємство вибирає 
цільовий ринок — групу споживачів, потреби яких найкраще відповідають 
цілям, ресурсам і можливостям підприємства [1]. 

Виходячи на ринок, підприємство може використати кілька відомих 
способів так званого охоплення ринку відповідно до вибраної стратегії 
маркетингу. Це може бути: один сегмент (концентрований маркетинг); кілька 
сегментів (вибіркова спеціалізація); товарна спеціалізація (пропонується один 
товар кільком сегментам); ринкова спеціалізація (група товарів для одного 
сегмента); охоплення всього ринку (широкий асортимент товарів для всіх груп 
споживачів). 

Після вибору сегмента (цільового ринку), який фірма збирається 
обслуговувати, аналізу наявних там конкурентів здійснюють позиціювання 
товару, тобто визначають сприйняття цього товару споживачами цільового 
ринку. З огляду на те, що на ринку є й інші подібні товари, позиціювання товару 
розглядають як визначення його місця на ринку серед інших аналогічних йому 
товарів з точки зору самого споживача. 

Для того щоб успішно здійснити позиціювання, використовують 
диференціацію товарів, яка полягає у створенні вигідних споживчих 
відмінностей товару підприємства від інших конкурентних пропозицій. 

Таким чином, позиціювання необхідне для зміцнення позицій товару у 
вибраному сегменті з урахуванням потреб конкретних споживачів. Конкурентне 
позиціювання можна забезпечити на основі певних властивостей товару, його 
оформлення, якості, ціни та інших характеристик. 

На наступному етапі процесу маркетингового менеджменту 
визначається маркетингова стратегія підприємства. У загальному вигляді 
стратегія — це генеральна програма дій підприємства, яка визначає пріоритетні 
проблеми і ресурси для досягнення поставлених цілей. Стратегічні маркетингові 
дії підприємства будуть спрямовані на досягнення конкретних позицій на ринку, 
створення умов для господарського успіху (збільшення прибутку) з 
урахуванням впливу маркетингового середовища і наявності необхідних 
ресурсів тощо. 

Розробка комплексу маркетингу передбачає розробку структуризованої 
сукупності інструментів і дій маркетингу, визначення й використання їх 
найсприятливішої (оптимальної) комбінації. До комплексу маркетингу 
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(marketing mix — маркетингової суміші) зараховують насамперед розробку 
товарів, ціноутворення, розподіл товарів і комунікації підприємства[3]. 

Планування (розробка) маркетингових програм полягає в пошуку 
пропорційного розподілу зусиль, конструюванні та інтеграції елементів 
маркетингу для досягнення поставлених цілей. Завершальними етапами процесу 
маркетингового менеджменту є реалізація заходів (програм) маркетингу, 
контроль і аналіз маркетингової діяльності підприємства. 
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Важливу роль у діяльності підприємств аграрного сектору економіки 

відіграє повноцінний аналіз та дослідження умов їх діяльності з метою 
прийняття обгрунтованих управлінських та маркетингових рішень. Адже 
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постійні спади та часткові підйоми економіки України породжують  проблеми у 
діяльності підприємств аграрного сектора, у т.ч. підприємств цукрової галузі, 
що має безпосередній впливи на їх виробничо-господарські процеси, на 
виробництво основної та побічної продукції. Зниження ефективності 
функціонування підприємств цукрової галузі викликане,в першу чергу, 
недооцінкою та недосконалістю аналізу маркетингового середовища, а саме 
мікро- та макромаркетингового середовища. Тому важливим завданням 
маркетингу є повноцінний аналіз всіх чинників маркетингового середовища 
підприємств цукрової галузі та застосування результатів такого аналізу у 
процесі прийняття маркетингових рішень.  

Сутність поняття «маркетингове середовище» та його структура 
розглянуті в роботах О. Азарян, В. Бондаренко, С. Гаркавенко, Ф. Котлера, 
Н. Куденко, Я. Ларіної. Середовище функціонування підприємств цукрової 
галузі описане в наукових працях А. Дороніна, Т. Мостенської, М. Коденської, 
С. Стасіневич, М. Ярчука. 

Мікросередовище підприємств аграрного сектора складається з 
партнерського середовища, суб’єктами якого є підприємства, організації і 
установи, які мають безпосереднє відношення до формування і розвитку 
підприємства, з якими воно вступає у виробничі, економічні, фінансові і 
організаційно-господарські відносини, що мають договірне підкріплення. Зміни, 
які виникають у внутрішньому середовищі підприємств, мають безпосередній 
вплив на створення як його позитивного іміджу так і на кінцеві економічні та 
соціальні результати його діяльності.  

Відомо, що основними складовими мікросередовища цукрових 
підприємств є споживачі, постачальники сировини та ресурсів, конкурентне 
середовище, допоміжні підприємства галузі, які забезпечують її нормальне 
функціонування (насіннєві заводи та ін.). одним з найважливіших чинників 
мікросередовища цукрових підприємств є споживачі, основними з яких є: 
- сільськогосподарські підприємства, які закуповують цукор як для 
власних потреб, так і для розрахунку за договірними пайовими зобов’язаннями, 
та у структурі господарювання є велика рогата худоба; 
- підприємства харчової, спиртової, кондитерської та інших галузей 
промисловості, для яких цукор є як основною так і допоміжною сировиною для 
виробництва; 
- фізичні особи, які купують цукор та побічні продукти для 
задоволення власних потреб. 

Посередниками для підприємств цукрової галузі є організації, які 
займаються оптовою закупівлею цукру та його перепродажем, а також 
організації з використання та перепродажу побічної продукції. Основними 
постачальника для підприємств галузі виступають організації з постачання 
насіння цукрового буряка (ТОВ «KWS-Україна», ТОВ «Сесвандерхаве-
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Україна», ТОВ «Торговий дім «Насіння» та інші) і постачальники сировини 
(сільськогосподарські підприємства, які вирощують цукровий буряк), матеріало- 
та енергоресурсів. До обслуговуючих підприємств галузі відносять:  
- автотранспортні компанії, які наймають цукрові заводи для 
транспортування цукрового буряка з полів до приймальних пунктів заводу;  
- банківські установи: займаються обслуговуванням касово-
розрахункових операцій бурякоцукрових підприємств, надання грошових 
кредитів;  
- підрядні та субпідрядні організації: надають комплекс обслуговуючих 
та ремонтних робіт для підприємств цукрової галузі. 

Також не менш важливою складовою мікросередовища підприємств 
цукрової галузі є контактні аудиторії. За результатами досліджень встановлено, 
що основними контактними аудиторіями цукрових підприємств є:  
- внутрішня (трудовий колектив, акціонери і власники підприємства, 
спонсори);  
- місцеві аудиторії (місцеві мешканці, з якими контактує підприємство з 
питань працевлаштування і соціального розвитку місцевості);  
- контактні аудиторії державних установ (державні службовці, які 
здійснюють реєстрацію підприємства, працівники податкової служби та органів 
статистики, пожежної інспекції, санітарно-епідеміологічного контролю тощо);  
- контактні аудиторії груп громадської дії (активісти екологічного руху).  

Важливими  чинниками впливу на функціонування підприємств галузі є 
окремі складові макросередовища, які здійснюють зовнішній непрямий вплив на 
їх діяльність, але ним не контролюються (рис.1). Серед чинників 
макросередовища підприємств цукрової галузі одним з найбільш важливих є 
технологічний, важлива роль в якому відводиться інноваціям. При цьому 
основним джерелом їх фінансування є власні кошти цукрових заводів. У 
структурі інноваційної діяльності цукрових заводів переважають процесні, 
продуктові та технологічні (здебільшого ресурсозберігаючі технології) 
інновації, а також інноваціями у цукровому виробництві вважається придбання 
машин, обладнання та програмного забезпечення для цукровиробництва. 
Незначна увага на підприємствах галузі приділяється внутрішнім науково-
дослідним розробка, часткова перевага надається придбанню їх із зовнішніх 
джерел. Ще у 2005р. цукровими підприємствами було витрачено на інновації 
1029,0 тис. грн, але ця сума щороку не є прогресуючою. Проблема 
інноваційного розвитку підприємств галузі ускладнюється через недостатню 
кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи. У 2012р. 
цукровими заводами на інновації було витрачено 31827,4 тис. грн, які були 
зосереджені на удосконалення технологічного процесу шляхом використання 
власних підприємствами власних коштів. Проте у 2013р. з 38 працюючих 
цукрових заводів жоден  не впроваджував іновації [3]. 
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Рис. 1. Макросередовище підприємств цукрової галузі 
Джерело: сформовано автором 
 
Значний вплив на обсяг реалізації та споживання продукції цукрового 

виробництва мають економічні чинники розвитку. Макроекономічні показники 
галузі, зовнішньоторгівельний і платіжний баланс прямо впливають на 
показники діяльності підприємств галузі, яка частково їх формує, адже вони 
непрямим чином формують умови діяльності для підприємств. Головним чином 
розмір доходів населення, рівень зайнятості прямо впливають на обсяг 
споживання як цукру, так і частоту купівлі жому і меляси,яку населення 

Чинники макросередовища підприємств цукрової галузі 

Соціальні 1) динаміка чисельності населення; 
2) процеси міграції;  
3) статевий і віковий склад. 

Економічні 

1) макроекономічні показники галузі, ВВП; 
2) зовнішньоторговельний і платіжний баланс, 
обсяг імпорту тростинного цукру і цукрсировини;  
3) рівень інфляції;  
4) рівень безробіття; 
5) фаза економічного циклу країни; 
6) рівень доходів населення. 

Технологічні 

1) виникнення і впровадження нових технологій 
виробництва продукції; 
2) рівень витрат на наукові дослідження у галузі;  
3) вплив технологій на вартість основної та 
побічної продукції. 

Політико-правові 

1) законодавча база, у т.ч. оподаткування; 
2) політична стабільність; 
3) міжнародна політика і зовнішньо-економічні 
зв’язки; 
4) лобіювання інтересів агрохолдингів  

5) захист прав споживачів. 
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використовує для ведення домашнього господарства (годівля 
сільськогосподарських тварин), так і обсяги реалізації їх сільськогосподарським 
підприємствами. З точки зору маркетингу важливе значення для підприємств 
цукрової галузі має фаза економічного циклу  країни, адже від цього залежать як 
умови діяльності підприємств цукрової галузі, обсяги державної підтримки,так 
обсяг і частота споживання їх продукції.  

Проте у процесі дослідження виявилося, що надзвичайно важливу роль 
на діяльність підприємств цукрової галузі мають політико-правові чинники. З 
усіх названих на рис. 1 чинників макросередовища вирішальну роль відіграє 
законодавча база та чинники, які є похідними від неї (податкова система, 
фінансова політика держави та уряду тощо).  

Для ринку цукру в Україні характерними є тенденції, які ускладнюють 
його функціонування та розвиток. Зокрема, у результаті штучної сегментації та 
державного регулювання на ціну цукру на цукрових заводах майже частково  
впливають витрати та собівартість його виробництва, які формуються з року в 
рік і створюють збитки для цукровиробників. Попри наявність великої кількості 
спеціалізованих посередницьких структур, торгових організацій та бірж, проте 
процес реалізації цукру та побічних продуктів його виробництва потребує 
оновлення та удосконалення. У зв’язку з цим цукрові заводи та виробничі 
підприємства цукрової галузі змушені працювати на давальницьких умовах та 
бартерних умовах, отримуючи частину продукції цукрового виробництва, 
насіння цукрового буряка, паливно-мастильні матеріали, часткове надання 
послуг тощо. Параметри такого товарообміну, як правило, не відповідають 
ринковому рівню цін,що свідчить про недосконалість ринкового механізму у цій 
галузі  [1]. 

Цукрове виробництво в Україні залишається галуззю, яка майже 
повністю контролюється державою. Таким чином ціновий, податковий, 
фінансово-кредитний, митний та бюджетний механізми державного 
регулювання галузі повинні, в першу чергу, впливати на рівень доходності 
цукрових підприємств. Державне регулювання в цукровій галузі закріплене 
передусім у Законі України «Про державне регулювання виробництва і 
реалізації цукру» №758-ХІV від17 червня 1999 р [2]. Відповідно до даного 
закону встановлюються мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор на рівні, 
який забезпечує певну прибутковість виробництва як цукрових буряків, так і 
цукру.  

Крім того, законодавчо закріплено регулювання побічної продукції 
цукрової галузі. Головним чином, це стосується виробництва біологічних видів 
палива та біоетанолу, сировиною для яких є побічна продукція цукрового 
виробництва – меляса бурякова. В умовах середньостатистичного цукрового 
заводу за умов облаштування і купівлі відповідного обладнання, отримання 
відповідних документів та ліцензій раціонально здійснювати виробництво 
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біоетанолу. Проте, незважаючи на позитивні зрушення у законодавстві,  
державне регулювання не забезпечує досягнення поставленої мети щодо 
збалансування внутрішнього ринку, формування ефективної цінової політики та 
розвитку стратегічних напрямків цукровиробництва, а отже потребує 
удосконалення.  

Результати аналізу дозволяють зробити висновок, що законодавство 
щодо регулювання діяльності підприємств цукрової галузі є [4]: 

- несистемним, тобто існують протиріччя і неузгодженості в нормах 
різних законодавчих актів; 

- застарілим, тобто не врахований досвід реформування бурякоцукрових 
комплексів інших країн, спрямованих на підвищення їх 
конкурентоспроможності; 

- регресивним, тобто спрямованим на адміністративний контроль 
більшою мірою, ніжна заходи економічного стимулювання; 

- фрагментарно застосовуваним – не всі норми реалізовані на практиці.  
Зважаючи на зазначене, можна зробити висновок, що складна ситуація в 

цукровій галузі України значною мірою є наслідком проблем на законодавчому 
рівні.  Відповідно, внесення змін до законодавства є критично необхідним для 
покращення умов роботи підприємств цукрової галузі, покращення економічних 
показників їх функціонування. 

На основі проведеного аналізу та досліджень варто узагальнити 
позитиви та негативи існуючого законодавства щодо регулювання діяльності 
підприємств цукрової галузі (табл. 1), які створюють відповідно переваги та 
недоліки у здійсненні виробничо-господарської діяльності. 

Таблиця 1 
Позитивні та негативні елементи існуючого законодавства у сфері 

регулювання діяльності підприємств цукрової галузі 
Позитивні сторони Негативні сторони 

Законодавства щодо регулювання виробництва цукру 
1) встановлення квотного 
обмеження виробництва 
цукру (квота «А») 
дозволяє регулювати обсяг 
пропозиції ринку цукру та 
уникнути його 
перенасичення; 
2) встановлення 
мінімальних цін на цукор 
та цукрові буряки дозволяє 
частково призупинити 

1) недотримання цукровиробниками квотного 
обмеження і виробництво продукції до 
максимально можливих показників, що в деяких 
роках створює надлишок товарного цукру і 
ринкові диспропорції; 
2) неврахування ринкових механізмів, що 
призводило до перегляду постанови та 
зменшенні мінімальних цін на початку 2012 та 
2013 років; 
3) недоотримання частиною 
сільськогосподарських підприємств базового 
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демпінг цін; 
3) встановлення 
мінімальних цін на цукор 
та цукрові буряки дозволяє 
частково призупинити 
демпінг цін; 
4) визначення базового 
рівня цукристості (16%) 
при розрахунку 
мінімальної ціни на 
цукровий буряк; 
5) призупинка 
катастрофічного спаду 
виробництва цукру; 
6) підтримка розвитку 
інтегрованих структур у 
цукровій галузі; 
7) стандартизація і 
сертифікація виробництва 
цукру. 

рівня цукристості, а отже і недоотримання 
мінімально визначеної виручки від реалізації 
цукрового буряка; 
4) неврахування фінансових можливостей 
більшості підприємств; 
5) неврахування зменшення сировинної бази і 
скорочення кількості цукрових заводів; 
6) збільшення рівня безробіття та зростання 
соціальної наруги серед населення; 
7) скрочення обсягів споживання цукру, 
збільшення попиту на шкідливі 
цукрозамінники; 
8) лобіювання інтересів інтегрованих структур, 
що ускладнює умови  діяльності цукрових 
заводів, які не входять до інтегрованих 
структур; 
9) неможливість впливати на діяльність 
підприємств бурякоцукрової галузі органів 
виконавчої влади; 
10) поширення бартерних та давальницьких 
схем переробки цукрової сировини між 
сільськогосподарськими виробниками, 
постачальниками ресурсів;  
11) відсутність дієвих механізмів регулювання і 
захисту внутрішнього ринку; 
12) втрата більшої частини зовнішніх ринків 
збуту;  
13) високий рівень тінізації у галузі насінництва 
та цукровиробництва;  
14) несвоєчасність реагування законодавства на 
мінливість ринкового середовища;  
15) недоліки у процесі приватизації 
підприємств, що штучно призводить їх до 
банкрутства. 

Законодавства щодо регулювання виробництва біопалива 
1) наявність технічних умов для виробництва 
біопалива;  
2) постійне оновлення та перегляд законодавства;  
3) скасування державної монополії на 
виробництво біопалива;  

1) неспівпадання 
трактування одних 
понять у різних законах;  
2) присутність бар’єрів 
та ускладненість при 
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4) звільнення від митного тарифу та ПДВ у період 
з 01.01. 2010 р. до 01. 01. 2019 р. техніки, 
обладнання, устаткування, що використовуються 
для реконструкції існуючих і будівництва нових 
підприємств з виробництва біопалива; 
5) обчислення акцизного збору виробників 
біопалива за нульовою ставкою;  
6) звільняється від оподаткування строком на 10 
років, починаючи з 01.01.2010р.: прибуток 
виробників біопалива від його продажу;  
7) обчислення акцизного збору виробників 
біопалива за нульовою ставкою;  
8) поступове законодавче зобов’язання 
використання біопалива та відсоткове зазначення 
застосування сумішевих добавок.  

реєстрації підприємства 
як виробника біопалива; 
3) бюрократизація 
процедури потрапляння 
до переліку підприємств 
виробників біоетанолу;  
4)виробництво 
біоетанолу здійснюється 
суб’єктами 
господарювання 
незалежно від форми 
власності за умови 
отримання ліцензії на 
відповідний вид 
діяльності (виробництво 
інших видів біопалива  
ліцензій не потребує); 
5) обов’язковість 
отримання ліцензії та 
виробництво і торгівлю 
біопаливом;  
6) авалювання 
податкового векселя;  
7) відсутність чіткого 
методичного 
забезпечення  у 
розрахунку ціни на 
біопаливо та побічну 
продукцію (сивушна 
олія). 
 

Джерело: сформовано автором  
 
На основі здійсненого узагальненого аналізу маркетингового 

середовища підприємств цукрової галузі встановлено, що основними чинниками 
мікросередовища є споживачі, постачальники, посередники та контактні 
аудиторії цукрових підприємств. Основними чинниками макросередовища є 
соціальні, економічні, технологічні та політико-правові, які мають 
безпосередній вплив на діяльність підприємств. Що стосується маркетингового 
середовища підприємств цукрової галузі, то у результаті дослідження 
встановлено, що основними складовими мікромаркетингового середовища для 
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цукрових підприємств є партнерське середовище (підприємства-партнери), до 
яких входять постачальники сировини, матеріалів, комплектуючих та насіння 
цукрових буряків, обслуговуючі підприємства галузі, посередники з 
перепродажу цукру та побічної продукції, споживачі, контактні аудиторії 
(внутрішня, місцеві контактні аудиторії, контактні аудиторії державних установ 
та громадської дії). Визначальними факторами макромаркетингового 
середовища для підприємств цукрової галузі є економічні, законодавча база та 
похідні її складові (податкова система, фінансова політика держави та уряду 
тощо). 
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 АВТОНОМІЗАЦІЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЯК 
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК  ПРОЦЕСУ 
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На сьогодні система управління діяльністю вищих навчальних закладів 

складається з органів публічної влади, закладів вищої освіти та  державних заходів, 
реалізація яких спрямована на впорядкування діяльності вищих навчальних закладів 
з метою задоволення інтересів держави та суспільства, розвитку інтелектуального 
потенціалу громадян. Вона включає управління органами державної влади на 
загальнодержавному та регіональному рівні, громадські організації, систему 
менеджменту у вищому навчальному закладі. Сучасна наявність внутрішніх проблем 
вищих навчальних закладів свідчить про неспроможність системи управління 
виконувати покладені на неї функції щодо забезпечення функціонування та розвитку 
вищої школи. Зосередження функцій управління вищими навчальними закладами 
в державних установах зменшує оперативність реагування системи освіти на 
сучасні запити ринків, зокрема ринку праці [1]. Необхідним   інструментом  
наближення  результатів  діяльності вищої  школи  до  реальних  потреб  суспільства  
та  економіки,  підвищення ефективності  її  діяльності  та  якості  освіти є 
децентралізація  керування  вищою освітою. Так, централізована модель керування 
вищою освітою в Європі на сьогодні  функціонує  лише у  п`яти  країнах  - Греція, 
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Франція,  Ірландія, Угорщина, Португалія.  
З  погляду  теорії  державного  управління,  децентралізація  –  це 

перенесення  центру  прийняття  рішень  на  нижчі  рівні  управління  шляхом 
зменшення  сфери  відповідальності  центрального  рівня  і  пропорційного 
збільшення  ролі  та  завдань  структур  регіонального  і  локального  рівнів, що 
вимагає  точної фіксації  та  розмежування  повноважень  адміністрацій  різних 
рівнів. Децентралізація управління освітою передбачає перерозподіл функцій і 
повноважень  між  центральними  і  місцевими  органами  виконавчої  влади, 
органами  місцевого  самоврядування  та  навчальними  закладами [2].  Разом  із  цим  
відбувається трансформація  контролюючої  функції  держави  –  від  
безпосереднього адміністрування  освітніх  ресурсів  та  процесів  до  контролю  
кінцевих результатів при одночасному наданні максимальної свободи дій 
регіональній владі та вищим навчальним закладам для досягнення поставлених 
цілей.   

Одним з основних напрямків децентралізації  є  автономізація 
діяльності вищих навчальних закладів та розширення їх прав у самоуправлінні, 
що проголошується  Законом України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про  вищу 
освіту».  Даний Закон визначає автономію ВНЗ  як самостійність, незалежність і 
відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно 
розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових 
досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, 
самостійного добору і розстановки кадрів [3]. Основними принципами 
діяльності  вищого навчального закладу визнаються автономія та 
самоврядування, розмежування прав, повноважень і відповідальності 
засновника (засновників), державних органів та органів місцевого 
самоврядування, до сфери управління яких належить вищий навчальний заклад, 
органів управління ВНЗ та його структурних підрозділів. 

 Для реалізації проголошеної автономії  ВНЗ отримують більше 
можливостей для фінансової незалежності, зокрема, право самостійно визначати 
організацію навчального процесу, надавати додаткові навчальні послуги, 
розпоряджатися майном, землею та фінансовими надходженнями, проводити 
фінансово-господарську діяльність, відкривати власні рахунки, отримувати 
кредити, засновувати наукові парки та підприємства, що займаються наукою чи 
інноваціями. ВНЗ отримують і академічну автономію, тобто  право впроваджувати 
власні освітні та наукові програми та  право видавати як дипломи державного зразка, 
так і власні документи про вищу освіту. Заклади зможуть самі обирати керівників, 
чим мінімізується загроза політичного впливу на управління закладами та 
зменшується залежність від МОНу. 

Однак в ситуації проведення автономізацї виникає основна проблема 
контролю новоствореної системи управління вищою школою. 
Тому слід чітко встановити норми та стандарти яких повинні дотримуватись 
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інститути у власній діяльності. Автономія має супроводжуватися чіткою і 
прозорою підзвітністю урядові, парламентові, студентам і суспільству в цілому, 
розробкою відповідних заходів щодо попередження корупційних ризиків. 
Керування вищими навчальними закладами має засновуватися на визначальних 
принципах поваги до інституційної автономії та академічної свободи; 
відкритості й прозорості; суспільної відповідальності.  

Право вільно розпоряджатися коштами, що надається ВНЗ, 
супроводжується посиленням контролю держави щодо  їх  раціонального  
використання. З цією метою новий закон  передбачає створення наглядової  ради  
для здійснення нагляду за управлінням майном,  наділяє контролюючими функціями 
студентське самоврядування, визначає  відповідальність керівника ВНЗ за 
провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, за 
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та 
іншого майна цього закладу, зобов`язує заклади публікувати на власному сайті 
документи про свої фінанси, майно, у тому числі кошториси, звіти про їх 
виконання, розподіл зарплат тощо. Практику підзвітності у цьому контексті  
можна  також  розглядати  як  інструмент  непрямого  державного управління 
розвитком  вищої школи, оскільки підзвітність  вузів  з фінансових питань  неминуче  
передбачає  і  звіт  з  реалізації  навчальних  і  наукових програм. В результаті 
держава опосередковано  спрямовує розвиток вищої школи на досягнення бажаних 
пріоритетів, не порушуючи при цьому засад інституційної автономії.  

Процес автономізації  ВНЗ  не  слід розглядати  як  отримання  повної 
незалежності  з боку  держави.  Це є  певною формою  лібералізації  механизму 
державного  управління  вищою  школою, оскільки надання значних повноважень 
ВНЗ супроводжується посиленням державного контролю  за якістю освіти. Таким 
чином держава  контролює  не  методи,  технології  чи  освітній  процес,  а  якість  та 
рівень кінцевих результатів. 

Отже автономія українських ВНЗ повинна забезпечити подолання 
внутрішніх та зовнішніх проблем закладів, таких як недоліки у системі 
управління, недоліки в організаційній структурі, наявність фінансових проблем, 
зокрема низький рівень оплати праці викладачів та співробітників, високий 
рівень корупції, невідповідність стандартам освіти випускників окремих  
державних, відомчих та приватних вузів,  проблеми надання безпосередньо 
освітніх послуг, брак фінансування наукової діяльності вищих навчальних 
закладів, розрив між навчальним процесом і науковими дослідженнями тощо.  
Запровадження самостійного управління інститутами дозволить насамперед бути 
орієнтованими на споживача, прискорити процеси прийняття управлінських рішень, 
покращити їх якість, підвищити мобільність і мотивацію працівників, привести у  
відповідність освітні послуги  до вимог  суспільства  та, в результаті, зайняти 
вищими навчальними закладами України гідне місце на європейському ринку 
освітніх послуг. 
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Філософія праксису базується на онтології безпеки, в контексті якої цей 
феномен, по суті своїй, виникає як відповідь на виклик тим або іншим 
небезпекам в природі і суспільстві. Той чи інший прояв безпеки безпосередньо 
взаємозв’язаний з характером небезпечної зміни людини, соціуму, довкілля, 
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формуючи тим самим нестійке світовідчуття у людини, соціальних груп, 
держави. 

Філософське осмислення безпеки зорієнтоване на з’ясування 
конкретних джерел різного роду небезпек, загроз і ризиків, на розкриття 
значущих структурних елементів соціальної системи, що забезпечують її 
самозбереження і розвиток в умовах, що змінюються. Національну безпеку в 
такому ключі представляє конкретний і цілком визначений результат соціальної 
діяльності по нейтралізації, попередженню загроз і забезпеченню захисту 
національних інтересів. Ця соціальна діяльність передбачає застосування 
технологій державного реагування на загрози національній безпеці. 

Під технологіями державного реагування на загрози національній 
безпеці пропонуємо розуміти цілеспрямовану послідовність дій (робочих 
операцій), яка за допомогою відповідних методів і засобів за рахунок впливу на 
об’єкт національної безпеки дає змогу забезпечити захист національних 
інтересів. 

В залежності від стадії формування та реалізації загроз національній 
безпеці виокремлюють такі технології державного реагування на загрози як 
профілактика та протидія, яка в свою чергу передбачає: попередження, 
припинення та локалізацію дії загроз. 

Суть технологій державного реагування на загрози національній безпеці 
полягає у досягненні мети щодо мінімізації рівня загроз, що можливо за умов: 
усвідомленого підходу до її досягнення; використання наукових підходів; 
урахування специфіки відповідної сфери національної безпеки і суб’єкта 
безпеки.  

Здійснення технологій державного реагування на загрози національній 
безпеці можливо за умови дотримання наступних умов: послідовності; 
відповідність внутрішній логікі; обов’язковість виконання усіх операцій; 
контролю внутрішніх і зовнішніх умов. 

Прийнято вважати, що в структуру будь-якої технології входять 
наступні елементи: цілісна теоретична концепція, яка відображає закономірності 
функціонування об’єкту впливу; об’єкт і предмет впливу; алгоритм впливу; 
технологічні способи і засоби перетворення предмету. 

Перша складова технології державного реагування на загрози 
національній безпеці – це теоретичні концепції, які відображають 
закономірності функціонування об’єктів національної безпеки в умовах дії 
викликів, ризиків, загроз, небезпек. 

Друга складова технології державного реагування на загрози 
національній безпеці – це об’єкт і предмет державно-управлінського впливу, 
тобто об’єктом є система «національна безпека – середовище», а предметом – 
національні інтереси, як основний діючий елемент цієї системи. 
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Третя складова технології державного реагування на загрози 
національній безпеці – це алгоритм реагування, тобто послідовність 
застосування технологічних способів, методів і засобів реагування з метою 
мінімізації рівня загроз національним інтересам. 

Технологічні способи реагування на загрози національній безпеці – це 
правила, відповідно до яких здійснюється весь комплекс аналітичних, 
діагностичних, профілактичних, корекційних заходів, професійні та етичні 
норми, обумовлені специфікою об’єкта безпеки.  

Методи державного реагування на загрози національній безпеці – це 
шляхи, способи розробки системи превентивних заходів та практичних дій щодо 
попередження або мінімізації деструктивних впливів, що можуть бути 
спричинені потенційними або реальними загрозами національним інтересам 
держави. Розрізняють політичні, дипломатичні, економічні, правові, військові, 
інформаційно-психологічні (ідеологічні) методи державного реагування на 
загрози національній безпеці, які спрямовані на недопущення здійснення 
сценаріїв дестабілізації суспільно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки 
шляхом своєчасного виявлення, усунення (нейтралізація, блокування, 
обмеження сфери дії) причин і умов та інших чинників зростання рівня загроз, а 
також усунення різноманітних обставин, що сприяють їх реалізації. 

Засіб як компонент технології реагування на загрози національній 
безпеці – це комплексні чи часткові методики і техніки, що дозволяють 
змінювати параметри (обсяг і зміст) функціонування об’єкта безпеки відповідно 
до визначених умов. 

В процесі державного реагування на загрози національній безпеці 
застосовуються силове примушення, що є діалектично суперечливим процесом, 
в якому проявляється єдність і боротьба протилежностей, – насильницького і 
ненасильницького примушення. Тобто, насильницьке і ненасильницьке 
примушення виступають двома різновидами єдиного цілого – силового 
примушення.  

Отже, державне реагування на загрози національній безпеці може 
поєднувати в собі як силовий так і несиловий підходи.  

Варто зазначити, що силове примушення може набувати самих 
різноманітних форм, від дипломатичного тиску до відкритої війни. Тобто, 
застосування сили змінюється по ступеню інтенсивності (війна, конфлікт малої 
інтенсивності, напіввоєнна операція, надання воєнної допомоги), по відкритості 
бойових дій (війна, спеціальні операції, таємні операції). Іноді воєнна 
могутність досягає своєї мети, не приходячи в рух, – у вигляді загрози 
застосування сили. Проте за всіма цими формами простежується основна, 
«чиста ідея», або природа війни, про яку писав Клаузевіц – сила в дії. 

Сила – це здатність впливати на інших, щоб змусити їх робити те, що вам 
потрібно. Є три основні шляхи зробити це: перший – загрожувати; другий – 
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заплатити; третій – привернути або кооптувати їх таким чином, щоб вони захотіли 
того, що вам потрібно. Якщо ви зможете привернути більше союзників, то для 
вирішення проблеми знадобиться менше матеріальних ресурсів. За таких умов 
«м’яка сила» протиставляється «жорсткій силі», яка історично була домінуючою. 

«Жорстка сила» – це здатність до примушення, що обумовлена військовою 
і економічною могутністю країни. «М’яка сила» виникає, коли країна привертає 
своєю культурою, політичними ідеалами і програмами. «Жорстка сила» не 
втрачає ключового значення у сучасному світі, де держави прагнуть захистити 
свій суверенітет, а недержавні групи, такі, як терористичні організації, готові 
вдаватися до насильства. Але «м’яка сила» є дедалі більше значимою для 
звуження кругу нових прихильників тероризму, а також для вирішення питань, 
що вимагають багатосторонньої співпраці. 

Невоєнні засоби – це сукупність соціальних інститутів (організацій), 
правових норм, духовних цінностей, інформації і технічних систем загального 
призначення, що використовуються державою для впливу на внутрішні і зовнішні 
відносини з метою зміцнення національної безпеки. Вони сприяють залученню 
додаткових сил, зокрема – набуттю союзників і друзів, послабленню й усуненню 
воєнних загроз і небезпек (договори, угоди, перетворення недругів у нейтралів і т.п.), 
зменшенню можливостей агресорів (ізоляція, створення негативного іміджу в 
громадській думці, викриття планів і т.д.). Вони виступають помічником і навіть 
замінником (за певних умов) воєнної сили. 

Кожний вид невоєнних засобів має різноманітний і комплексний 
інструментарій. Усі вони покликані виконувати певні функції і поділяються на дві 
великі групи за приналежністю: ті, що є у розпорядженні держави; ті, що має 
колективний користувач – міжнародні органи, закони. 

Вчені різних країн розробляють шляхи і способи підвищення ролі невоєнних 
засобів у зміцненні миру і безпеки. Висуваються проекти, що охоплюють всі сторони 
життя суспільства: вдосконаленню міжнародних відносин і соціальних структур; 
подолання нерівності, традиційного силового мислення, усунення зі свідомості людей і 
народів суто егоїстичних спонукальних мотивів поведінки, що ведуть до антагонізмів; 
формування культури миру і готовності до мирного вирішення різноманітних 
конфліктів. 

Отже, реалії наших днів свідчать про те, що військова сила продовжує 
залишатися одним з основних засобів при вирішенні міждержавних і 
міжнаціональних протиріч. Проте стає все очевиднішим те, що можливості 
військової сили не безмежні при вирішенні конфліктів в сучасному світі. 
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На туристичному ринку Одеської області склалися певні тенденції, що 

відображають останні події у країні та диктують необхідність розвитку 
альтернативних мотивів відвідування Одеського регіону.  

У структурі туристичних потоків Одеської області більша питома вага 
припадає на мету поїздки «дозвілля та відпочинок» у той час, як службовий, 
лікувальний, спортивний та спеціалізований туризм залишаються потенційними 
для розвитку за рахунок проведення відповідних заходів. На наш погляд саме 
спеціалізований туризм та заходи, що відносяться до його розвитку, є 
альтернативними мотивами розвитку в’їзного туризму для Одеської області [1, 
с. 540].  

Добрим прикладом розвитку спеціалізованого туризму в Україні є 
Львівські тематичні заклади ресторанного господарства. Підприємці Львова 
постійно розробляють нові концептуальні рішення, тим самим забезпечуючи 
величезний вибір для відвідувачів міста. За 2014 рік Львів відвідало близько 
1,7 млн туристів. Згідно з виданням «Reuters» Львів посідає перше місце у 
рейтингу ТОП-10-ти міст, які варто відвідати влітку, а відповідно до даних 
туристичної групи «The Rough Guide» знаходиться серед 10-ти туристичних 
маршрутів світу [2]. Тобто, як показує практика, організація тематичних 
атракцій може бути важливою складовою туристичного бренду міста.  

На наш погляд заслуговує на увагу новий тренд в системі розваг – 
ескейп-руми, що в 2014-2015 рр. отримали розповсюдження в Україні. 
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Ескейп-рум (англ. Real-life room escape) – це інтелектуальна гра, в якій 
гравців замикають в приміщенні, з якого вони повинні вибратися за одну 
годину, шукаючи предмети та розв’язуючи головоломки [3]. Деякі представники 
жанру також включають у себе детективний чи інший сюжет, щоб занурити 
гравців в унікальну атмосферу. 

Атракції такого типу виникли з ідеї перенести в реальність комп’ютерні 
квест ігри «escape the room». Перший ескейп-рум відкрив в Японії в 2007 р. 
Такао Като. Розвага швидко поширилася по Азії (Японії, Китаю, Тайваню, 
Сінгапуру, Таїланду), та знайшла свою аудиторію в Європі (особливо 
прижилося в Угорщині) і США. 

У кінці 2013 року ескейп-руми з’являються у Російській Федерації, 
першим проектом була «Клаустрофобія», яка у 2015 році була відкрита і на 
Україні з застосуванням франчайзингу.  

Ефективним методом організації і розвитку бізнесу сфери розваг за 
принципом мереж вважається франчайзинг. Франчайзинг дає змогу 
підприємствам бути конкурентоспроможними в економічному середовищі, 
дозволяє ефективно розширюватися, не здійснюючи великих витрат на 
створення і підтримку масивного адміністративного комплексу, допомагає 
перетворити свою існуючу мережу на ефективно працюючий, сильний бізнес, в 
якому зайняті віддані справі люди [4, с. 68]. 

До переваг роботи по системі франчайзингу у ескейп-румах можна 
віднести допомогу у виборі приміщення, у розробці проекта та ремонті;  
допомогу та розробку сценарія ескейп-руму; вдосконалення технології та 
методів роботи згідно зі стандартами франчайзера; використання відомої марки 
у рекламі; доступ до централізованої системи бронювання через сайт 
франчайзера; доступ до клієнтської бази та e-mail розсилка; консультації за 
поточними питаннями: стартовий фірмовий комплект сувенірної продукції;  
допомогу в оформленні пакета документів та надання рекомендацій щодо 
розвитку діяльності у період становлення; отримання знижок під час купівлі 
меблів, обладнання й інших товарів, необхідних для обслуговування гостей;  
можливість отримання додаткових доходів за надання права використовувати 
власну ліцензію. 

До недоліків франчайзингу можна віднести регламентований угодою 
характер зв’язків із підприємствами, які не входять у договір франчайзингу;  
необхідність здійснювати виплати вступного внеску франчайзеру, роялті та 
інших виплат; потребу дотримуватись стандартів, визначених франчайзером;  
імовірність набуття негативного іміджу за нераціональної діяльності 
франчайзера [4, с. 71]. 

В Одесі нараховується біля 27 діючих ескейп-румів, що входять до 
складу 17 компаній та біля 20 ескейп-румів, що знаходяться на стадії розробки 
(див. Табл. 1). Майже всі розважальні об’єкти знаходяться в центрі міста 
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(виключення – «Тайник» і «Загадочник»), ціна на вхідний квиток коливається 
від 300 грн до 600 грн, залежно від дня неділі та часу (вихідні та вечірній час 
коштує дорожче), основні тематики розподілились таким чином: детектив – 14 
кімнат, історія жахів – 8 кімнат, одеська тематика – 5 кімнат.  

На нашу думку при становленні ринку розважальних об’єктів 
допускається ряд помилок. Так, розташування ескейп-румів тільки у центрі 
міста робить цей вид розваг відірваним від основного споживача. Якщо 
провести аналогію з іншим підприємством, що займається розвагами – 
кінотеатром, то маємо концентрацію найбільших об’єктів у спальних районах. 
Основним користувачем ескейп-румів є молодь у віці від 18 до 35 років, тобто 
тематика і цінова політика повинні відповідати купівельній спроможності та 
інтересам даного сегмента ринку. За правилами ескейп-румів команда повинна 
становити від 2 до 4 гравців. Якщо ми розрахуємо мінімальну та максимальну 
ціну відвідування ескейп-руму при умові максимальної кількості гравців, то 
отримуємо від 75 до 150 грн на одного гравця, що в середньому дорожче за інші 
розваги. Але застосування бонусів та гнучкої системи знижок можуть зробити 
корисний вклад.  

Таблиця 1 
Перелік франчайзерів  

№ Компанія Назва ескейп-руму Адреса Вартість, 
грн 

1 Мишоловка Детективне бюро вул. Садова, 13 400 – 500 
Цирк – хорор вул. Садова, 13 400 – 500 

2 Клаустрофобія Покинутий табір вул. Садова, 20 400 – 600 
3 Вихід Сталкер: таємниця 

Прип'яті 
вул. Б. Хмельницького, 
15/19 

300 – 500 

Заручники гри вул. Б. Хмельницького, 
15/19 

300 – 500 

Аліса в країні чудес вул. Єврейська, 7 300 – 500 
Одеська контрабанда вул. 

Старопортофранківська, 
85 

300 – 500 

4 Пастка Кіномеханік 
фотолюбитель 

вул. Маразлієвська, 22 300 – 500 

Бункер вул. Маразлієвська, 22 300 – 500 
Параграф 13 вул. Маразлієвська, 22 300 – 500 

5 Exitgame Записки божевільного вул. Гімназична, 18 350 – 500 
6 Квестхаус Вбивство в Дубліні вул. Водопровідна, 1/1 350 – 500 
7 Тайник Тайник вул. Космонавтів, 52 350 – 500 
8 Загадочник Дошка Куіджа вул. Піонерська, 1 450 – 500 
9 Паніка Пограбування банку вул. Ланжеронівська, 17 400 – 500 

Квартира антиквара вул. Ланжеронівська, 17 400 – 500 

Тюрма вул. Ланжеронівська, 17 400 – 500 
10 Escape 1001 doors Незвідані катакомби вул. Дворянська, 7 400 – 500 

Гроші Остапа вул. Дворянська, 7 400 – 500 
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11 За межею Зомбі апокаліпсис вул. Успенська, 66 400 – 500 
12 Keys Майстерня Йовіча вул. Ніжинська, 44 300 – 400 
13 Moviequests 

Release 
Ігри розуму вул. Пушкінська, 14 500 

14 На гачку Правосуддя Декстера вул. Б. Арнаутська, 77 300 – 500 
15 Q-Zone Загадки Фараона вул. Єврейська, 10 350 – 500 

Пила вул. Єврейська, 10 350 – 500 
16 За 7 Замками РеАнИмАцИя 2 вул. 

Старопортофранківська, 
22 

250-1050 

17 QuestRM Мишка Япончик вул. Успенська, 55 500 

 
Останнім часом помітно розвивається ескейп туризм, тобто мандрівка 

іншими містами задля відвідування нових ескейп-румів. Найбільш привабливе у 
даному бізнесі – чим більше гравців на ринку, тим більше попит на таку розвагу.   
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОМПАНІЇ НА 
РИНКУ ПОСЛУГ 

 
KEY FEATURIES OF SERVICES MARKET COMPANY 

IMAGE FORMING 
 
Переважна більшість вітчизняних компаній донедавна майже не звертала 

уваги на формування іміджу власного бізнесу. Свою увагу вони зосереджували 
на проблемах організації продажів, вважаючи, що бізнес існує тільки для того, 
щоб приносити прибуток, заробляти гроші. Проте, як засвідчує накопичений 
досвід бізнесу, компанії, які сформулювали для себе лише фінансові цілі, як 
правило, не мають таких фінансових результатів, яких досягають компанії з 
більш глобальними цілями. Розширений діапазон цінностей представляє собою 
ідеологію компанії, її внутрішній і зовнішній імідж 

Проблеми створення позитивного іміджу привертають увагу підприємців 
та науковців останні п’ятдесят років. Саме в цей час з’явилися перші 
дослідження пливу іміджу компанії на результати підприємницької діяльності. 
Сьогодні науковці майже одностайно вважають, що імідж – це певний образ 
підприємства, що склався у свідомості споживачів [3]. 

. Але й зараз не всі фахівці погоджуються з тим, що імідж формується під 
впливом оцінки не тільки споживачів, а й конкурентів, постачальників, ділових 
партнерів, контактних аудиторій та персоналу підприємства, що безумовне є 
принциповим моментом, оскільки серйозно впливає на порядок заходів, що 
мають забезпечити формування певного іміджу підприємства.  

Створення бажаного образу організації має дуже ретельно плануватися. 
Цей процес передбачає використання узгоджених візуальних стимулів для 
забезпечення поінформованості про організації, яка має забезпечити його 
впізнання та запам’ятовування, та для формування певного ставлення до нього, 
відповідно до сформованого корпоративного іміджу. Ставлення до організації 
має розглядатися як похідна її загальної оцінки так званими стейкхолдерами, 
тобто особами чи організаціями, здатними в той чи інший спосіб вплинути на її 
діяльність. Таким чином образ підприємства сфери послуг має складатися з 
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набору візуальних символів та стимулів, а ставлення до нього та 
поінформованість про послуги є проявом зворотніх комунікативних ефектів.  

Зазвичай першу інформацію про організацію клієнт або потенційний 
партнер отримує ще до безпосереднього контакту з нею. Джерелами в цьому 
випадку можуть бути довідники (як паперові, так і електронні), каталоги, 
відгуки, реклама, статті, теле- та радіопередачі, сайти, виставки, презентації. 
Таким чином, інформація розповсюджується офіційними інформаційними Але 
на ринку послуг, клієнти перш за все керуються оцінкою за параметрами 
репутації підприємства, відомістю широкому загалу, кількістю клієнтури та її 
характеристиками, широтою спектру послуг, що надаються. 

Крім того, імідж підприємства на цьому ринку формують такі чинники, 
як культура обслуговування, наявність стандартів обслуговування, культура 
оформлення офісу та його територіальне місцезнаходження, образ підприємства 
щодо менеджменту та впровадження ноу-хау, образ співробітників та їхньої 
кваліфікації тощо. Від першого враження на клієнта залежать подальші 
стосунки з ним.  

В умовах перенасичення споживачів інформацією з різних джерел 
значення іміджу компанії невпинно зростає, який створюється в уяві 
споживачів, під час їх контакту з компанією через так звані точки контакту. 
Такими точками в компаніях сфери послуг в першу чергу є процес продажу, 
післяпродажне обслуговування, спілкування із співробітниками компанії через 
різні канали зв’язку [2, с. 47]. За допомогою точок контакту формують уявлення 
про імідж компанії не тільки покупці, але і інші стейкхолдери. 

Автори цієї концепції, С. Девіс та М. Данн, вважають точками контакту 
всі ті способи, якими здійснюється взаємодія бренду з покупцями, 
співробітниками та іншими  зацікавленими особами компанії [1, с. 27]. 

Шляхом виділення та контролю основних точок контакту компанії можна  
оцінити ефективність управління власним іміджем. Точками контакту 
постачальника послуг необхідно керувати системно. Основною метою 
управління має стати забезпечення в точках контакту чіткої, позитивної 
взаємодії з клієнтами та контактними аудиторіями, яка допоможе їм запам’ятати 
компанію, підштовхне до розповідей про неї іншим і сформує бажання 
користуватися саме її послугами.  

При розробці стратегії управління точками контакту, варто звернути 
увагу на їхні особливості у сфері послуг. По-перше, йдеться про те, що 
організація сфери послуг має більше однієї точки контакту з внутрішніми і 
зовнішніми споживачами. По-друге, точки контакту організації утворюють 
ланцюги контакту. По-третє, у кожної компанії власний, унікальний набір точок 
контакту, які відрізняються за важливістю. Врахування цих особливостей 
дозволить компанії правильно сформувати власний набір точок контакту і 
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ефективно управляти ними на всіх етапах циклу взаємодії з усіма зацікавленими 
сторонами, формуючи бажаний імідж компанії. 

Ефективний імідж має бути цілісним і несуперечливим. Він повинен 
містити обмежене число компонентів, складна структура заважатиме його 
сприйняттю, а отже, зробить відношення до нього неоднозначним [4]. Хоча 
імідж представляю собою уявний образ, він має бути реалістичним, відчутне 
перебільшення переваг приведе до зниження довіри з боку як споживачів, так і 
інших контактних аудиторій. Ефективний імідж має бути прагматичним, тобто 
орієнтованим на розв’язання обмеженого кола завдань, що відображують цілі 
організації або особливості її розвитку. Також необхідно сформувати достатньо 
міцний емоційний зв’язок між організацією, її клієнтами, партнерами та 
конкурентами. 

Створення і підтримка бажаного іміджу зазвичай потребує великих 
витрат, як матеріальних, так і нематеріальних. Тому ця робота часто 
здійснюється нерегулярно. Але сьогодні, завдяки активній віртуалізації світу, є 
доступні малобюджетні інструменти, які допоможуть організувати роботу 
системно навіть середнім та малим підприємствам, які, власне і переважають в 
сфері послуг. Найбільш ефективними сьогодні є соціальні медіа (Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Youtube), персональні блоги, тематичні форуми і блоги. 

Яким би чином не було сформовано імідж компанії, він не може 
залишатися незмінним. Інакше він втратить свою актуальність і, зрештою 
перестане бути іміджем як таким. Якщо компанія не хоче втрачати свої позиції 
на ринку, то їй необхідно постійно підтримувати й оновлювати свій імідж, адже 
наявність у компанії продуманого та відповідного її цілям образу надає всій її 
діяльності завершеного вигляду, сприяє згуртованості її співробітників, 
диференціації серед інших компаній, підвищенню лояльності клієнтів, 
залученню інвестицій та загальному покращенню позиції на ринку, що в умовах 
ринкової економіки має неабияке значення. 
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ВПЛИВ МІЛЛЕНІАЛІВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ В 
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
IMPACT OF MILLENIALS ON ORGANIZATIONAL 

CULTURE IN ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

  Ефективність діяльності організації значною мірою залежить від таких 
факторів, як виробничі потужності, технології, персонал, фінансові ресурси, 
потенціал розвитку. Але поряд з цим до значущих факторів відноситься 
організаційна культура, тобто сукупність найважливіших положень діяльності 
організації, обумовлених місією та стратегією розвитку.  
 Організаційна культура відображає зразки поведінки працівників в 
організаціях. Аристотель свого часу зазначав: «Ми те, що ми робимо». Ця думка 
звеличує роль поведінки та звичок як центр культури в організації та зменшує 
те, як люди себе відчувають, що цінують і в що вірять [4]. 
  Розвиток людства невпинний, змінюється науково-культурне 
середовище в якому знаходиться людина, ці зміни особливо відображаються на 
поколінні молоді. Тому наразі можна говорити про появу нового покоління — 
Покоління Y (Покоління «мілленіума»). Потужним фактором, що спровокував 
його появу є соціальні медіа, сьогодні, як ніколи до цього моменту, причина 
формування нового покоління полягає не скільки у віці, як у ставленні до нових 
технологій. На території України соціальні мережі з’явилися близько 10 років 
назад, але вже можна зробити певні висновки про їхній вплив на поведінку 
людей в організаціях та на ринку, соціальну стратифікацію. Молодь — це 
рушійна сила суспільства, зрозумівши її уподобання, прагнення та рівень 
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потреб, є можливість спрогнозувати майбутній розвиток організаційної 
культури в системі управління підприємством [3].  
 На основі аналізу поведінки «мілленіалів» на роботі та їхнього стилю 
життя, можна виокремити ключові фактори: 
- багато працівників «мілленіалів» переконані, що надмірна робота 
вимагає жертв у своєму особистому житті (вони ж хочуть балансу між роботою 
та особистим життям, де будуть комфортно себе почувати); 
- працівники «мілленіали» бажають більше гнучкості в роботі (вони не 
вважають, що продуктивність праці вимірюється годинами роботи на своєму 
робочому місті, вона вимірюється представленою роботою); 
- «мілленіали» впевнені, що для того, щоб почуватися щасливими, їм 
потрібна сильна згуртована команда, цікаві завдання, в тому числі по всьому 
світі; 
- більшість стереотипів щодо покоління Y виявляються хибними, але не 
всі (це залежить від менталітету, культури та інш.); 
- ключові орієнтири покоління «мілленіалів» спрямовані на підтримку 
один одного, відданість справі та цінності [1].  

Баланс між роботою та життям дуже важливий для покоління «мілленіалів», 
цей високий попит спостерігається у всіх країнах та промислових секторах. 
Наявність гнучкого графіка у роботі також цінується «мілленіалами» та посідає 
третє місце серед вимог працівників після кар’єрного зростання та 
конкурентоспроможності заробітної плати. Ми поділяємо думку, що 
«…сучасний менеджер повинен гармонізувати у єдине свої професійні і 
особисті цілі, в нагоді тут йому стане самоменеджмент» [5, с. 76]. 

«Мілленіали» впевнені що їм потрібно займати одразу керівні посади в 
організації, але на справді вони потребують позицій вищого рангу з віком та з 
більшим досвідом. 

Покоління Y може виступити рушійною силою безпрецедентних змін в 
корпоративній культурі організацій – 97% представниць і 97% представників 
покоління Y демонструють значну потребу у формуванні розумного балансу 
між роботою та особистим життям і створенні більш гнучких умов праці; 
представники покоління «мілленіалів» прагнуть отримувати регулярні і детальні 
відгуки за результатами своєї роботи з акцентом на перспективу і, незважаючи 
на найвищий рівень своїх технічних знань і навичок роботи на ПК, воліють 
обговорювати найбільш важливі і значущі для них відгуки в форматі особистих 
зустрічей; 71% представників покоління Y хочуть протягом кар’єри отримати 
досвід роботи за межами своєї країни [2]. 

Можна зазначити, що роботодавцям необхідно створювати атмосферу в 
організаційній культурі, що сприяє розвитку соціокультурного різноманіття та 
впроваджувати стратегії управління перспективними кадрами, які розвивають в 
представниках покоління Y впевненість у собі і цілеспрямованість з першого 
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дня їхньої кар’єри. Повинен створюватися командний дух в компанії,  вдячність 
і підтримка від керівників і надавання співробітникам чесного, зворотнього 
зв’язку в режимі реального часу, лицем до лиця. Необхідно впроваджувати 
систему бонусів і конкурентної боротьби в компанії з наданням цікавих завдань 
та організовувати досвід співробітників закордоном, щоб утримати та 
зацікавити покоління «мілленіалів» та забезпечити ефективну організаційну 
культуру націлену на результат та кінцеву мету компанії.  

Організаційна культура динамічне явище. Вона змінюється поступово і 
постійно, у відповідь на зовнішні і внутрішні зміни. Це відкриває можливість 
керувати організаційною культурою як безперервним процесом, а не через 
великі зрушення. Можна припустити, що досягнути кінцевої мети або 
налагодити всі механізми культури в системі управління підприємством 
неможливо, культура організації завжди повинна розвиватися, досліджуватися, 
вдосконалюватися задля ефективного розвитку організації.  
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	Сьогодні відбувається процес вироблення нових орієнтирів та концептуальних підходів до основних напрямів розвитку туризму в світі. Невід’ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна туристична галузь. Туризм в Україні став сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і країни. Держава сприяє «історичному ренесансу» – розвитку туризму, раціональному використанню та збереженню туристичних ресурсів. Невід’ємною частиною практичного здійснення національного і культурного відродження України є краєзнавчо-екскурсійна справа, головна мета якої – глибоке пізнання історії, багатовікових традицій українського народу.
	Одним з головних завдань і найважливіших напрямів державної політики у туристичній галузі є підвищення ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури, створення позитивного образу України як туристичної держави та активізація просування національного туристичного продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичних послуг.
	У вітчизняній історіографії проблема ролі й місця краєзнавчо-екскурсійна справа в українському суспільстві є малодослідженою. Опис подорожів про нашу країну і етнос, – це незвичайно цінний скарб для пізнання минувшини і сучасности українського народу у всіх проявах його життя і творчости. Вагомий внесок у наукові дослідження данної теми зробили визначні дослідники: В. Січинський, Д. Яворницький. Крім згаданих вище наукових робіт для нас особливо цікавими є наукові праці В. Голобуцького, К. Сушко, А. Карагодіна, В. Супруненко та ін.[1].
	Запорізька область – це земля де тисячоліттями перехрещувалися історичні шляхи різних етносів. Унікальною пам’яткою природи і археології є Державний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» (біля селища Мирне Мелітопольський район) – на території 15 га заповідника знаходиться пісковий пагорб площею 3 га. Чому могилою, святилищем ? Тому, що тисячоліттями мисливці, скотарі та землеробці знали, що високі кургани у степу – це могили пращурів.
	Стародавне святилище починається з легенд, пов’язаних з її виникненням. Перша легенда розповідае що, Кам’яна гора виросла на місці двобою богатирів, які закидали один одного велетенськими кам’яними брилами. Друга – її створив Багур (богатир), який за велінням Аллаха вибудував цю гору, але, нещільно уклавши каміння, застряг у щілині й був привалений принесеною ним же брилою. Отож Кам’яна гора залишилась у ногайському фольклорі як могила велетня Багура. Українське населення краю також сприйняло ногайську легендарну традицію й побоювалось цього пагорбу, часто називаючи його Чортовою горою.
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	Стародавні люди, здійснюючи тут певні ритуали, лишали на стінах і стелях печер та гротів малюнки, знаки, написи. У гротах та печерах цього пагорбу, яких на сьогодні відкрито декілька тисяч рисунків петрогліфів (грец. – «різьба по каменю»). Це величезні петрогліфічні комплекси - у 68 гротах і печерах зосереджено велику кількість унікальних зразків первісного мистецтва. Біля 3 тисячі малюнків починаючи від кам’яного віку до епохи бронзи і більш пізні утворюють унікальну галерею. В одній з «галереї» є грот Бика, на плитах якого зображено запряжених биків, плита «слідів» з малюнками людських стіп, «кінські» плити з зображенням коней з першими в Європі вершниками на них, а також окремі петрогліфи візків, човнів, диких тварин, солярних знаків, сцен полювання і багато іншого. Вчені дослідили що, Кам’яна Могила давніша за Стоунхендж, єгипетські піраміди. Тому й була вона протягом багатьох тисячоліть «Меккою» стародавніх жерців Великого Степу, які залишили тут сакральні знаки своєї релігії.
	1994 р. до заповідника завітав відомий історик, фахівець з шумерології Анатолій Кифішин. Йому вдалося зробити переклад та ідентифікувати з іншими відомими джерелами понад 40 з 60 написів. Вчений вважає, що ці тексти є «канонічними», тобто являють собою найдавнішу з усіх відомих «кам’яних» Біблій. В основному вони носили релігійно-ритуальний характер. Він дійшов висновку, що саме написи Кам’яної Могили послужили першоджерелом для ряду міфологічних сюжетів, відображених пізніше у шумерських, вавилонських, ассирійських текстах. Один із таких сюжетів – Всесвітній потоп. За геологічними й археологічними даними, у середині VI тис. до н. е. відбувся прорив через Босфор Середземного моря і затоплення тогочасного озера, яке перетворилося на Чорне море. Тоді рівень озера піднявся на 100 метрів. Вже тоді, А. Кифішин вказував, що грандіозний природний катаклізм знайшла своє відображення в написах Кам’яної Могили, а потім, через шумеро-вавилонські джерела, потрапила й на сторінки Біблії. Нажаль і сьогодні найавторитетніші фахівці не можуть дійти згоди щодо датування того чи іншого комплексу малюнків. Проте загальна лінія розвитку давнього образотворчого мистецтва виявлена доволі чітко.
	2007 р. заповідник «Кам’яна могила» внесено до переліку номінацій ЮНЕСКО як найдавніший пам’ятник культури та історії розвитку людства. В наступному році історико-археологічному заповіднику «Кам’яна Могила» присвоєно статус Національного.
	Район дніпровських порогів заселено з часів кам’яного віку. VII ст. до н.е. на місці Кам’янського городища існувала столиця могутнього Скіфського царства. Поселення було розташоване на лівому (східному) березі сучасного Каховського водоймища, а точніше — на дюнних пагорбах поблизу міста Кам’янки-Дніпровської та Великої Знам’янки, займало площу близько 1200 га. Воно мало земляні укріплення, було основним ремісничим центром, який постачав залізні знаряддя праці та зброю скіфським степовим племенам. Поява цього поселення свідчило про початок поступового переходу скіфського кочового населення до осілості. Центральну, добре укріплену його частину, становило Знам’янське городище, яке, певно, правило за адміністративний центр Скіфії. На ці часи припадає існування широко відомих курганів Солоха (зі знахідками золотих гривні і гребеня зі скульптурними зображеннями скіфів) та Мелітопольський (із двома катакомбними похованнями скіфської знаті, слуг, колісниці, коней тощо), датовані IV ст. до н. е. Потім на ці землі ходили кочові племена сарматів, гунів, аварів, угрів, печенігів, половців.
	Ще в ІІІ ст. н. е. на територію Причорноморських степів України з території південного узбережжя Балтійського моря та нижньої течії Вісли прийшли племена готів. Вони протрималися на цих землях до 375 р. Про відношення місцевих племен до готів свідчать не дуже благозвучні назви сучасних населених пунктів України: Зміїв, Гадяч та ін., якими місцевий люд «нагородив» адміністративні центри завойовників (слово «гот» сприймалося як старослов’янське – «гадь», тобто змія, гадюка) [2, С. 8. С. 30-31]. Матеріали з готської мови дають деякі цікаві результати: plug – плуг; meko – меч; hilm – гелм, шолом; skatt – скот, худоба; hlaifs – хліб; szklo – шкло, скло; chlew – хлів; chyż – хижа, дім; kniedz – князь; misa – миска; vino – вино; vinogradz – виноград; koldzdz – колодязь; berg – берег; bor – бор; dlg – довг, борг; gord – город, град; gos – гість; ljud – люд; most – міст та ін. [3]. Таким чином германські субстрати у мовах східних та західних слов’ян – наслідок готської епохи. Історія германцівів налічує не одне століття, оскільки поодинокі уродженці німецьких земель осідали на території майбутнього міста від часу його заснування. Про німецьких купців, ремісників, місіонерів, дипломатів у місті на Дніпрі неодноразово згадують стародавні джерела. Поява німецьких поселенців в країні надавала українським містам і селам певних середньоєвропейських рис, де запроваджувалися самоврядні управлінські засади.
	972 р. князь Святослав загинув на Хортиці біля Чорної скелі в бою з печенігами, коли в повертався з болгарського походу. У цих місцях археологи виявили давньоруські мечі, датовані X ст. Цікаво шо, у 2011 р. на дні Дніпра біля Хортиці археологи виявили мечі каролінгського типу.
	Запоріжжя ніколи не було на узбіччі історії, споконвіку стоячи на легендарному шляху «із варяг у греки», що відповідним позначилося на торгівлі й політиці Русі. Відомий шлях із варяг у греки проходив трохи нижче острова Хортиця за течією Дніпра. Уже в ті часи острів був важливим стратегічним об’єктом для племен населялих околиці і кочівників. Хто контролював острів - контролював переправу через Дніпро в найвужчому місці річки, яке становить приблизно 175 метрів.
	XI ст. приазовські степи були захоплені половцями, і слов’яни почали називати їх «половецьким полем». Біля річки Молочної виникли половецькі поселення — вежі. Це сприяло тривалому перебуванню кочівників у запорізьких степах і проце свідчать понад 50 кам’яних скульптур-баб, переважно в Мелітопольському, Приморському, Кам’янсько-Дніпровському і Токмацькому районах.
	Після татаро-монгольської навали XIII ст. територія Запорізького краю на два століття ввійшла до складу золотоординських, а потім кримських ханів.
	XV ст. виникло козацтво, тюркське слово козак – «степовий мисливець» («вільна людина»). Південноукраїнські землі стали центром формування козацтва. За порогами (тобто нижче за течією) Дніпра вони будували укріплені «засіки», що дали назву Запорозькій Січі — знаковому місцю в історії України. Вже у ранню новочасну добу посол німецького імператора Рудольфа II Еріх Лясота залишив ціні спогади про свою подорож на Запорозьку Січ улітку 1594 р. [4, С.57-58, 101]. Вона стала першим на території України політичним формуванням з усіма атрибутами республіки. Козацтво поділялося на полки чисельністю 500–1000 осіб. Полки складалися з сотень. А сотні у свою чергу поділено на курені. Усе козацьке військо очолював гетьман (з часів Б. Хмельницького), а запорожців – кошовий отаман. У військовому плані Січ складалася з 38 куренів, а територіально – з 8–10 паланок. Вступ і вихід з Січі були добровільними. Прибульцеві змінювали ім’я, аби приховати минуле втікача. Загалом Військо Запорізьке можна поділити на січових козаків – нежонатих, загартованих у боях, і волосних – сімейних козаків, які більший час жили за межами Січі, де займалися землеробством, промислами, торгівлею. Саме січові козаки становили цвіт Війська Запорізького і називалися товариством або лицарством. Іноземні мандрівники у своїх спогадах відмічали силу козаків і те, що помирають вони в глибокій старості. 1737 р. під час Очаківського походу на 77 році життя помер кошовий отаман Малашевич, але не від старості, а від сонячного удару. Останньому кошовому отаману Петру Калнишевському на кінець російсько - турецької війни 1768-1774 р. виповнилось 84 роки. Але, не дивлячись на похилий вік, він особисто очолював походи Запорозького війська. Помер Калнишевський в Соловецькому монастирі на засланні, коли йому виповнилось 113 років.
	Економічний, політичний, культурний вплив козатцтва сьогодні важко переоцінити. Їх культура виникла на основі глибоких традицій українського народу, усього східнослов’янського населення Русі. Вона домінувала на Україні у XVI-XVIII ст., мала великий вплив на формування самосвідомості українського народу. Та й сама назва «Україна» пов’язана саме з запорозьким козацтвом - так називалася їхня земля на відміну від Галичини, Поділля, Волині, Київщини.
	Процес заселення та освоєння земель південної території України був складним. З історії українського народу видно, що він завжди тісно співіснував з іншими етносами які проживали на його території та вносили свій вагомий вклад у розбудову держави. Складовою частиною населення території сучасної Запорізької області стали іноземні переселенці: болгари, греки, гагаузи, євреї, німці, поляки, серби, та ін. Ці процеси простежуються і в багатьох інших країнах, бо переселенська практика в Європі була поширеною і розглядалась як стратегічний засіб нарощення могутності держави. Навколо неї точилося чимало дискусій і сформувалося кілька економічних теорій, зокрема, меркантилістів і фізіократів.
	Сучасна археологія підтверджує, що на території Запорізької області люди жили з давніх часів. Але виникнення міста пов’язано зі спорудженням у 1770 р. біля річці Мокра Московка Олександрійської фортеці - ланки Дніпровської укріпленої лінії, а в 1778 р. м. Олександрівськ. 1775 р. імператриця Катерина II зруйнувала останню Запорозьку Січ. Хортицю було передано князю Г. Потьомкіну. За наказом князя на острові було вирощено розкішний сад, закладено поштову дорогу. 1789 р. Потьомкін віддав острів державі. У цьому році тут оселяються переселенці з німецького міста Данцига - меноніти.[5] 1876-1877 рр. по острову прокотилася хвиля браконьєрських вирубок дерев. Будучи не в силах захистити ліс, німці продали острів Олександрійській міській управі. Після включення запорозьких земель до складу Російської імперії та ліквідації Січі на березі Дніпра зростає місто Олександрівськ. Територія області тоді була поділена між Катеринославською і Таврійською губерніями.
	1921 р. – м. Запоріжжя отримало свою нинішню назву, у якій відбилося як географічне розташування міста за Дніпровими порогами (зараз вони затоплені водоймищем Дніпровської ГЕС), так і історія цього краю, який у XIV-XVIII ст. звався Запоріжжям.
	В період радянської влади місто стало полігоном, де втілювалися в життя стратегічні плани індустріалізації СРСР. 1927 р. – новий імпульс у розвитку Запорізький край отримав з введенням Дніпровської гідроелектростанції. У місті був створений потужний металургійний комплекс, подальший розвиток отримало машинобудування.
	10 січня 1939 р. була утворена Запорізька область. Запоріжжя стало одним із найпотужніших промислових центрів не тільки України, але й Західної Європи.
	Однією з найяскравіших сторінок в історії області є післявоєнне відродження запорізького індустріального комплексу – ДніпроГЕСу та підприємств чорної та кольорової металургії. На початок 1950 р. відновили роботу всі 670 заводів і фабрик області. У 1950-1970 рр. в області були створені нові галузі індустрії – електротехнічна, хімічна. Продовжував зростати енергетичний потенціал області. Поруч із введенням у дію ДніпроГЕСу-2, споруджено Запорізьку ДРЕС та Запорізьку атомну електростанцію.
	Запорізька область, розташована у південно-східній частині України на чорноземах степової зони, окрім потужного промислово-енергетичного потенціалу має достатньо цінні природні та історико-культурні ресурси для сталого розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфери.
	Південні кордони області омиваються водами Азовського моря, берегова лінія якого в межах області перевищує 300 км. Акваторія Дніпра, залишки колишніх плавнів історичного Великого лугу є стабілізуючим рекреаційним фактором індустріального осередку регіону.
	Територія області із населенням складає близько 1860 тис. чол. займає 27,3 тис. кв. км (4,5 % загальної площі України) та має розвинуту систему транспорту: залізничного, автомобільного, водного та авіаційного. [6.С. 22]
	На території Запорізької області протікає 109 річок, у тому числі Дніпро - третя за величиною річка в Європі, яка є важливою транспортною артерією України. Сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела мінеральної води і лікувальні грязі, Азовське море приваблюють туристів. Значною популярність у туристів і відпочиваючих користуються курорти Бердянська, Приморська, смт. Кирилівка Якимівського району. Верховною Радою України 11.01.2005 р. прийнято Закон України «Про оголошення лікувально-оздоровчої місцевості м. Бердянськ Запорізької області курортом державного значення».
	У межах області розвідані та використовуються мінеральні води та лікувальні грязі практично всіх відомих бальнеологічних типів. В оздоровчих і лікувальних цілях широко використовується озокерит та спелеотерапія. У цілому курортні та рекреаційні території складають майже 15 % площі області.
	Сьогодні на Азовському побережжі та в акваторії р. Дніпра функціонує близько 600 оздоровчих закладів, зокрема на 2009 р. 17 санаторіїв і пансіонатів з лікуванням, 20 санаторії – профілакторіїв, 8 будинків і пансіонатів відпочинку, 150 баз та інших закладів відпочинку, 356 дитячих оздоровчих таборів та ін. У селі Червоноказаче Вільнянського району, смт Мироне, селищі Соснівка, селі Новопилипівка Мелітопольськогорайону, селі Новосолоне Новомиколайовського району, селі Новокостятинівка Приазовського району, селі Атманат Якимівського району створено садиби зеленого туризму. У смт Приазовське-албан. етносадибу у селі Новомлинівка Розівськог району – етносадибу «Грецьке подвір’я». Об’єктом туризму є «Запорізький кінний завод № 86» (с. ТрудовеНовомиколаївськог району). [7. С. 291-292].
	Своєрідністю краю є унікальне поєднання природних умов, ландшафтів, різноманітних рекреаційних ресурсів із рядом емоційно потужних пам’яток історії, археології, монументального мистецтва та архітектури. Сучасна Запорізька область має близько 8 тис. об’єктів історико-культурного надбання. Найбільш туристично привабливими із них – острів Хортиця – унікальна комплексна історико-культурна та природна пам’ятка. Розташований він у Запорізькій області і омивається водами Дніпра. Довжина острова складає 12,5 км, а ширина – 2,5 км. Туристи із задоволенням приїжджають сюди. Їх приваблює не тільки багата природа. На Хортиці розташовано декілька цікавих туристичних об’єктів. Особливу археологічну цінність мають кургани, кам’яні фігури, культові споруди, що датуються бронзовим століттям. Це свідчить про те, що людина жила тут із давніх часів. Острів Хортиця вважається найбільшим на Дніпрі. дуже багато версій походження назви острова, втім більшість дослідників виводять назву від тюрксько-половецького «орт», «орта», що означає «середній» (посеред Дніпра). Дослідники виводять від «хорт» — «пес», від давньослов’янського бога Хорса.
	Візантійський імператор Костянтин Багрянородний у праці «Про управління імперією» згадував в перше цей острів. В іноземних джерелах Хортиця носить назву острів Святого Григорія та острів Святого Георгія. Дослідники вважають, що це був вірменський просвітник Св. Григор. Стародавні руськи літописи острів називається Хортичем, Кортицьким, Городецьким, Ортинським, Інтрським островом. Вперше назва Хортичий острів згадана у зв’язку з походом князя Святослава Ізяславича проти половців 1103 р.
	Перше відоме козацьке укріплення з’явилося на острові Мала Хортиця (нині острів Байда) — на заході від Хортиці в річковому рукаві Старий Дніпро. Перше укріплення козаків заснував князь Д. Вишневецький в 1553 р. Запорозьку Січ побудували козаки на чолі з кошовим отаманом Сагайдачним в 1617 р. 
	18 вересня 1965 р. Хортиця була відкрита як Державний історико-культурний заповідник. Пізніше, постановою Кабінету Міністрів України у 1993 р. Державному історико-культурному заповіднику було надано статус Національного. До його складу входять: острів Хортиця і прилеглі до нього острови та скелі Байда, Дубовий, Розстебин, Три Стоги, Середня, Близнюки, урочище Вирва на правому березі Дніпра. 1983 р. на території Державного заповідника було відкрито Музей історії Запоріжжя, який пізніше був перепрофільований у Музей історії запорізького козацтва. Національний заповідник «Хортиця» занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. На його території нараховується 63 пам’ятки археології та історії, 33 з яких поставлено на державний облік.
	2007 р. Хортиця була названа одним із «Семи див України». 
	В Запорізькій області до туристичних об’єктів, які пов’язані з історіею края ставляться по-різному. Неподалік від Запоріжжя (м. Василівка) знаходться історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» - музей замкової архітектури пізнього класицизму. Щодо авторства проекту історики мають розбіжності. Існують різні версії: перша – проект виконано фінським (шведським) архітектором Стюнклем; друга – російський архітектор М. Бенуа; треття місцевий автор – О. Агеєнко. Будівництво комплексу замку тривало 20 років (1864—1884). Палацовий комплекс виконано у стилі еклектики. Аналогів високоякісного мурування стін з цегли, за свідченнями фахівців, немає ні в Україні, ні в країнах Європі. Причиною зведення тут, у степовій зоні, «альтернативи» Воронцовському палацу в Алупці, був славетний Великий Луг - природна перлина України, оаза серед Дикого поля. Запорожзькі козаки називали його «батьком»- він надавав їм їжу, хутро, деревину та ін.
	Творець замку – генерал-майор В. Попов. Він був керівником дворянства Таврійської губернії. По материнській лінії – правнук царя Грузії Іраклія II Багратіоні-Мухрамського. За його вказівками комплекс будувався як елітарна мисливська база для поважних людей. Будували його з таким розрахунком, щоб вразити гостей і красою самого палацового комплексу, і затишком, що чекав мисливців після вдалого полювання. В. Попов зробив так, щоб повз палацу пройшла залізниця. З вікна вагону було видно точну копію московського Кремля (конюшня палацу).
	Із замком пов’язано багато історій і легенд. Так, під час ярмарку циганка нагадала господареві маєтку, ніби він буде жити до тих пір, поки будується замок, тому проект постійно перероблявся. Але як господар замку не намагався віддалити день завершення будівництва, коли воно, нарешті, сталося – передбачення збулося.
	1993 р. на території організовано музей-заповідник який включено до «Державного реєстру нерухомих пам’яток України національного значення». 
	Запорізька область сьогодні – це не тільки самобутня історична перлина України, але і приваблива туристично-рекреаційна зона. Основу привабливості регіону в сфері туризму складають як історичні пам’ятки (історико-культурний центр «Запорозький Дуб», колиска Запорозького козацтва та першої в світі демократичної республіки – о. Хортиця тощо), так і природні умови, які сприяють багатьом видам сучасного туризму. 
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