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ПІДПРИЄМСТВІ
Вивчення й вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і
безпечних умов, у яких відбувається праця людини − одне з найбільш
важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва.
Дослідження й виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків,
професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог,
спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й
сприятливі умови для праці людини. Комфортні й безпечні умови праці −
один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці,
здоров’я працівників.
Серед науковців і практиків, які ґрунтовно займаються дослідженням
цього питання, варто виділити С. Богданова, К. Ляпіну, С. Матвієнкова, Г.
Скударя, С. Сторчака, В. Плєтньова, А. Пшонку. Але фундаментальних
наукових досліджень даної проблематики в нашій державі, на жаль, не існує.
Метою даного
дослідження э обгрунтування основних шляхів
вдосконалення умов охорони праці на підприємстві.
Важливість системного вирішення питань у сфері охорони праці
об’єктивно визначається загальним низьким рівнем безпеки праці в Україні.
Необхідною умовою вирішення цих питань є ефективне комплексне
управління охороною праці та промисловою безпекою.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня
1992 року № 2694-XII в редакції від 1 січня 2015 року, охорона праці – це
система
правових,
соціально-економічних,
організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,
спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у
процесі трудової діяльності [2].
Варто зазначити, що управління oхoрoнoю праці на підприємстві являє
сoбoю сукупність дій упoвнoважених службoвих oсіб, щo здійснюються на
підставі чиннoгo закoнoдавства та пoстійнoгo аналізу інфoрмації прo стан
oхoрoни праці на всіх рoбoчих місцях для пoліпшення та підтримання йoгo
на відпoвіднoму рівні.
Oснoвними шляхами вдoскoналення умoв oхoрoни праці на
підприємстві є:
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1) запрoвадження державних та галузевих стандартів підприємства з
oхoрoни праці, oрганізувати щoрічне навчання працюючих на курсах і
прoведення інструктажів на підприємстві; рoзрoбка системи матеріальнoгo та
мoральнoгo стимулювання працівників за дoдержання правил техніки
безпеки і вирoбничoї санітарії;
2) здійснення робіт
по укріпленню
матеріально-технічної бази
підприємства та охорони праці; запровадження комплексної механізації в
рослинництві та тваринництві;
3) розробка і затвердження стандартів на окремому підприємстві
відповідних нормативів належних умов праці; запровадження прогресивних
форм праці та її оплати [1];
4) складання та постійний контроль виконання планів соціальноекономічного розвитку підприємства; паспортизація, раціоналізація робочих
місць; вдосконалення на підприємстві структури управління виробництвом,
посилюючи відповідальність і підвищуючи роль трудових колективів;
5) розробка та контроль виконання планів соціально-економічного
розвитку трудових колективів на підприємствах. Постійне поліпшення
побутових та житлових умов працівників;
6) проводити періодичні обстеження відповідності приміщень, агрегатів,
машин та їх окремих елементів вимогам технічної й художньої естетики.
Знaчну користь нaдaє різномaнітне преміювaння прaцівників бригaд,
цехів зa тривaлу роботу без порушень прaвил охорони прaці, без трaвм і
aвaрій. У випaдку нaявності небезпечних тa шкідливих виробничих чинників,
що постійно зaгрожують здоров’ю прaцівникa, йому рекомендується
виплaчувaти нaдбaвку зa підвищену обережність [4]. Крім мaтеріaльного
зaохочення, велике знaчення мaє тaкож і морaльне стимулювaння, яке свого
чaсу використовувaлось в нaшій крaїні і яке успішно використовують
зaкордонні фірми. Форми морaльного стимулювaння можуть бути
нaйрізномaнітнішими: від оголошення подяки до оргaнізaції вечорів
відпочинку, пікніків, круїзів для колективів, що досягли нaйкрaщих
результaтів з охорони праці.
В Україні має запрацювати механізм економічної зацікавленості
власника у створенні на виробництві безпечних умов праці на підприємствах
усіх форм власності. Від цього виграють і працівники, і держава, і власники,
адже дешевше запобігти аварії, ніж ліквідувати її наслідки. Роботодавці
мають усвідомити, що вигідніше вкладати кошти у створення безпечних
умов праці, ніж потім нести колосальні матеріальні затрати у вигляді
штрафів, допомоги сім’ям потерпілих, відновлення зруйнованих після аварій
приміщень і шахт, ремонту пошкодженої техніки та обладнання тощо.
У цьому зв’язку варто посилити адміністративну, матеріальну і
персональну відповідальність роботодавців, відповідальних спеціалістів за
незадовільний рівень охорони праці на підприємствах та підвищений ризик
для життя і здоров’я людей шляхом збільшення в декілька разів штрафних
санкцій. В умовах перегляду підходів до формування розмірів внеску до
Фонду конкретного підприємства, яке планується визначати за результатами
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аудиту рівня промислової безпеки та ефективності системи управління
охороною праці (це європейська норма), доречно застосувати
альтернативний варіант: зобов’язати роботодавця компенсувати державні
видатки, які витрачаються на ліквідацію аварій або катастроф. Крім того,
можна застосовувати європейську практику щодо суб’єкта відшкодування
моральної шкоди. Так, моральна шкода у країнах ЄС відшкодовується не
Фондом, а роботодавцями у разі доведення їхньої вини у нещасному випадку.
Причому таке відшкодування регулюється Цивільним кодексом [3, с. 75].
Таким
чином,
керівник
підприємства
обов’язково
повинен
дотримуватися усіх приписів та вимог законодавства про охорону праці і
нести відповідальність за їх порушення. Керівнику варто посилити контроль
за станом виробничої та технологічної дисципліни та допуском працівників
згідно обліку та медичних показників за результатами медичного огляду,
обов’язково проводити періодично інструктажі працівникам. Таким чином,
завдяки налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що в
свою чергу благотворно впливає на стабільність усього підприємства.
Державне регулювання безпеки й охорони праці в Україні має
ґрунтуватися на запозиченні кращого закордонного досвіду щодо
профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань.
Зокрема досвід більшості європейських країн свідчить, що виробництво
працює ефективніше, де є окремий закон про промислову безпеку.
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ЕЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ
Електронасиченість сучасного виробництва, створює електричну
небезпеку джерелом якої є електричні мережі, елекрифіковане устаткування,
електричні інструменти та інше. Вони створюють певну небезпеку для
працівників. Тому головним завдання електробезпеки є попередження
травматизму або зменшення його рівня.
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Електробезпека – це система організаційних і технічних заходів і
засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії
електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної
електрики.[1]
Електротравма – це травма, викликана дією електричного струму або
електричної дуги. Електротравми діляться на два види:
а) які виникають при проходженні електричного струму через тіло
людини, тобто людина стає елементом замкнутого електричного ланцюга;
б) електротравми, поява яких не пов'язана з проходженням струму через
тіло людини.
Ураження людини в цьому випадку пов'язана з опіками, засліпленням
електричною дугою, падінням.
Електротравматизм – це явище, що характеризується сукупністю
електротравм, які виникають і повторюються в аналогічних виробничих,
побутових умовах і ситуаціях.
Аналіз виробничого травматизму показує, що кількість травм, які
спричинені дією електричного струму є незначною і складає близько 1 %,
однак із загальної кількості смертельних нещасних випадків частка
електротравм вже складає 20—40% і займає одне з перших місць. Найбільша
кількість випадків електротравматизму, в тому числі із смертельними
наслідками, стається при експлуатації електроустановок напругою до 1000 В,
що пов'язано з їх поширенням і відносною доступністю практично для
кожного, хто працює на виробництві. Випадки електротравматизму, під час
експлуатації електроустановок напругою понад 1000 В нечасті, що
обумовлено
незначним
поширенням
таких
електроустановок
і
обслуговуванням їх висококваліфікованим персоналом. [3]
В порівнянні з іншими видами травматизму, електричний травматизм
має такі характерні ознаки:
1. Людина не в змозі дистанційно, без спеціальних приладів, визначати
наявність напруги, а тому дія струму, зазвичай, є раптовою, і захисна реакція
організму проявляється тільки після потрапляння під напругу;
2. Струм, що протікає через тіло людини, діє на тканини і органи не
тільки в місцях контакту зі струмовідними частинами і на шляху протікання,
але й рефлекторно, як надзвичайно сильний подразник, впливає на весь
організм, що може призводити до порушення функціонування життєво
важливих систем організму — нервової, серцево-судинної систем, дихання,
тощо;
3. Електротравми можливі без дотику людини до струмовідних частин
— внаслідок утворення електричної дуги при пробої повітряного проміжку
між струмовідними частинами, або між струмовідними частинами і
людиною, чи землею;
4. Розслідуванню, обліку і аналізу, в основному, доступні тяжкі
електротравми та електротравми зі смертельними наслідками, що негативно
впливає на профілактику електротравм. [2]
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Основними причинами електротравматизму на виробництві є:
1. використання несправних ручних електроінструментів;
2. застосування нестандартних або несправних переносних світильників
напругою 220 чи 127 В;
3. робота без надійних захисних засобів та запобіжних пристосувань;
4. дотикання до незаземлених корпусів електроустаткування, що
опинилися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції;
5. недотримання правил улаштування, технічної експлуатації та правил
техніки безпеки при експлуатації електроустановок;
6. випадкове доторкання до неізольованих струмопровідних частин
електроустаткування та ін.
Технічні засоби і заходи з електробезпеки реалізуються в конструкції
електроустановок при їх розробці, виготовленні і монтажі відповідно до
чинних нормативів. За своїми функціями технічні засоби і заходи
забезпечення електробезпеки діляться на дві групи:
- технічні заходи і засоби забезпечення електробезпеки при
нормальному режимі роботи електроустановок;
- технічні заходи і засоби забезпечення електробезпеки при аварійних
режимах роботи електроустановок.
Основні технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при
нормальному режимі роботи електроустановок включають:
- ізоляція струмовідних частин;
- недоступність струмовідних частин;
- блоківки безпеки;
- засоби орієнтації в електроустановках;
- виконання електроустановок, ізольованими від землі;
- захисне розділення електричних мереж;
- застосування малих напруг;
- компенсація ємнісних струмів замикання на землю;
- вирівнювання потенціалів.
З метою підвищення рівня безпеки, залежно від призначення, умов
експлуатації і конструкції в електроустановках застосовується одночасно
декілька з перелічених технічних засобів і заходів.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ПОСЛУГИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
Розвиток науково-технічного прогресу не обійшов стороною і заклади
ресторанного господарства. Досягнення у сфері технологій змінили не лише
метод надання послуг, а й саме уявлення про послуги.
З кожним роком на території України з’являється все більше закладів
ресторанного господарства, що викликано, насамперед, зростаючою
потребою людей в харчуванні поза межами житла та якісному проведенні
дозвілля. Незважаючи на нестабільний економічний стан в українському
суспільстві, заклади харчування користуються значним попитом порівняно з
іншими місцями відпочинку чи засобами організації різноманітних заходів.
Гнучка політика ресторанних підприємств дозволяє задовольнити бажання
усіх людей. Але на фоні конкуренції, яка виникає в ресторанному бізнесі, все
частіше постає питання відходу від традиційних методів обслуговування,
кухні, розважальних заходів та очікуваного контингенту споживачів.[2]
Тому підприємства ресторанного бізнесу вимушені впроваджувати
найновітніші технології, методи та методики як на рівні управління закладом,
так і на рівні обслуговування. Інновації в ресторанному господарстві, з
одного боку, можуть бути охарактеризовані як виробничі (виробництво
продуктів харчування), а з другого - невиробничі (надання послуг з
організації харчування та не пов’язаних з цим процесом послуг). Всі види
інновацій у сфері ресторанного господарства надають певні переваги як
виробникам продукції та послуг ресторанного господарства, так і
споживачам.
Сьогодні багато закладів пропонують своїм відвідувачам широкий
асортимент додаткових послуг. В наш час особливо популярні наступні
поєднання: заклади із східною кухнею і кімнати для кальяну, класичні
ресторани з кав’ярнями. Такі заклади, що передбачають поєднання кількох
напрямків спеціалізації, спрямовані на затримку відвідувачів на тривалий
час, щоб вони змогли замовити більше послуг та страв. Ідея подібних
ресторанів в тому, що гості зранку приходять на сніданок, потім обід, ввечері
– на вечерю і каву з сигарою. Вважається, що люди обирають заклад з
повним спектром послуг і тим самим більш повно і комплексно
задовольняють свої потреби, а заклади ресторанного господарства за рахунок
таких інновацій в соціокультурному просторі отримують вищий економічний
ефект.[3]
У Києві останнім часом стрімко зростає популярність та затребуваність
кейтерингу. Це галузь суспільного харчування, пов’язана з наданням послуг.
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На світовому ринку кейтеринг почав активно розвиватись в США на поч. ХХ
століття, під час масштабного будівництва хмарочосів, для організації
харчування великої кількості працівників. Одночасно ідею швидко поширили
як спосіб забезпечення харчуванням співробітників великих промислових
підприємств і офісних працівників бізнес-центрів США і Європи з метою
більш ефективної організації роботи [1]. За інноваціями кейтерингу стоять не
лише економічні причини, але і зростання споживчих потреб клієнтів.
Клієнти фірм, які надають послуги кейтерингу почали купувати послуги «під
ключ», коли фірма-організатор бере на себе рішення всіх моментів
святкування (меню, місце, охорона, оформлення, забезпечення паркування
та ін.).
Нині по всій Україні, особливо у великих містах, існують кейтерингові
компанії, які забезпечують харчовими продуктами велику кількість
споживачів, а прибутковість даного виду діяльності постійно зростає. Тобто
дана інновація є вигідною і привабливою не лише для підприємців, які її
впровадили, але і для споживачів, які нею користуються. Варто відмітити, що
кілька років назад інновацією в ресторанному бізнесі вважався виклик таксі
із кафе чи ресторану або бронювання столів по телефону. Трохи пізніше
інноваційними ставали ресторани, в яких можна було зробити замовлення
додому, а також заклади в яких в різноманітних конкурсах можна було
виграти знижку на обслуговування або наприклад вечерю на двох [4]. В
сучасному ж обслуговуванні виникає значна кількість новинок, які до цього
часу повністю не вивчені ні ресторанними закладами, ні їх відвідувачами.
Зараз, коли кількість закладів ресторанного господарства збільшилась у
рази із попередніми роками, споживач звертає увагу не тільки і не стільки на
меню, яке пропонується у цих закладах, скільки на атмосферу та інновації у
даній сфері.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИННОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Поняття «винний туризм» з'явилося на початку 90-их років минулого
століття. Творцями нового туристичного напряму не є традиційні виноробні
країни Європи, а країни Нового світу.
Поєднувати виноробство з туризмом здогадалися виробники вина з
Австралії і Каліфорнії. Там переважають невеликі виноробні виробництва,
які не розраховані для реалізації своєї продукції у великих торгівельних
мережах. Проведенням винних вікендів і турів їм вдалося збільшити свої
продажі. На даний момент таким чином реалізується близько 35 % продукції
більшості австралійських винних ферм, а річний прибуток від винного
туризму в країні становить близько 3,6 млрд. доларів США. Приблизно 18
млн. туристів на рік відвідує виноробні в області Напа (Каліфорнія), при
цьому більшість з них американці. [1]
Програма винного туру може включати різні елементи. Найчастіше це
пізнавальна екскурсія та відвідування винограднику, похід на виноробний
концерн, а також відвідування та участь у тематичних культурних подій,
наприклад, у святі виноробства.
Зазвичай, винний тур триває не більше, ніж тиждень, але й
зустрічаються поїздки, які складають усього лише два-три дні. Вони можуть
бути приурочені до винного торжества. Також туристичні агентства
пропонують замовлення індивідуального винного туру, метою якого є
професійне ознайомлення.
У винного туризму є кілька дуже простих принципів. Найголовніший із
них – куштувати вина лише в місцях його виробництва. У будь-якому місці
найбільшою цінністю у винного туризму користуються місцеві сорти
винограду, а особливо – тих, котрі унікальні для цієї місцевості. Серед
поціновувачі вина існує принцип, що вино, яке чим далі виїхало від місця, де
воно росло й дозріло, тім гірше його смак. Сильніше всього псується
приподорожі молоде вино, яке іноді перевозять в цистернах, що погано
впливає на смак. І так з кожним сортом. [2]
Найбільші площі виноградників в АРК і Одеській області, значно менші
- в Херсонській, Миколаївській і Закарпатській; у західній, приморській і
південній частині Запорізької, на півдні Донецької і в південно-західній
частині Придністровської зони Вінницької області питома вага виноградних
насаджень незначна. В Україні виноградники займають 179 тис. га. Крупні
промислові виноградники розмістилися в основному в АРК (68 тис. га),
Одеській (52 тис. га), Херсонській (20 тис. га), Миколаївській (15 тис. га),
Закарпатській (8 тис. га) і Запорізькій (3 тис. га) областях [5].
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На даний час за підрахунками фахівців в Україні число винних туристів,
становить близько 100 тисяч - це 1,5% від загальної кількості. В Австралії,
наприклад, їх частка досягає 10% [3].
Дослідники вважають, щоб винний туризм існував, необхідно наявність
розвиненого терруарного виноробства в країні і повноцінної туристичної
інфраструктури. Крім того, продукти виноробства повинні бути відомі у
світі.
З метою розвитку креативних ресурсів ринку винного туризму в
Одеському регіоні, ще у 2009 р. компанія «Шабо» відкрила перший в Україні
«Центр культури вина Шабо», головною метою якого є підвищення культури
споживання благородних напоїв. «Центр культури вина Шабо»
розташований безпосередньо на місці виробничого комплексу компанії
«Шабо», в одному з найдавніших виноробних регіонів Європи, традиції
якого були закладені ще в античні часи. Це єдиний в Україні культурний
центр, який об’єднує діюче високотехнологічне підприємство, стародавні
винні підвали, дегустаційний зал, експозиції сучасного скульптурного та
архітектурного мистецтва, а також унікальний Музей вина та виноробства.
«Центр культури вина Шабо» вже включенo комісією Ради Європи до
туристичнoї карти європейських винних маршрутів. Високо оцінили проект і
в Україні: навесні 2009 року на професійному туристичному конкурсі
«Чорноморська перлина» він був удостоєний найвищої нагороди в номінації
«Кращий інноваційний проект», а в 2010 році – отримав «Золоту зірку» в
номінації «Кращий проект розвитку регіонального туризму». [4]
Винний туризм, - це одна з форм спеціалізованого регіонального
туризму. Вона заснована на відвідуванні різних винних регіонів,
підприємств, а також дегустації продукту їх виробництва - вин. За умови
тісної взаємодії аграріїв, переробних підприємств, виробників вина, турфірм
в регіонах півдня України можна створити туристичний кластер винного
туризму та його продукт, здатний конкурувати за якістю і обсягами вин,
зайняти гідне місце у винній туристичній карті Європи.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
У сучасних умовах жорсткої конкуренції на ринку туристичних послуг
довгостроковий успіх компанії нерозривно пов'язаний з її здатністю
безперервно впроваджувати інновації. Традиційно інновації та інноваційна
діяльність у першу чергу асоціюються з підприємствами наукоємних
високотехнологічних галузей (комп'ютерні та телекомунікаційні технології,
хімія, фармацевтична промисловість тощо), проте зміст поняття «інновація»
більш широкий. Інноваційна діяльність передбачає не лише практичне
використання науково-технічних розробок і винаходів, але і включає зміни в
продуктах, процесах, маркетингу, організації та управлінні виробництвом.
Інноваційна діяльність у туризмі знаходить своє втілення у створенні нових
або поліпшенні існуючих турпродуктів, удосконаленні транспортних,
готельних та інших послуг, освоєнні нових ринків, упровадженні провідних
інформаційних і телекомунікаційних технологій, сучасних форм
організаційно-управлінської діяльності, нових підходів до задоволення
потреб туристів.
В умовах ринкової економіки всі туристичні організації усвідомлюють
необхідність розробки нових товарів і послуг, відмінних від товарів і послуг
конкурентів, і пов'язану з цим вигоду. Саме своєчасний вихід нового товару
на ринок здатний залучити нових покупців, збільшити дохід підприємства.
Визначення майбутнього прибутку від нового туристичного продукту
завданням інноваційного менеджменту.
Інноваційний менеджмент представляє собою поєднання різних функцій
(таких як маркетинг, планування, організація, розробка, контроль).
Основними завданнями інноваційного менеджменту є вивчення стану сфери
господарської діяльності та господарських систем, що здійснюють
нововведення; вивчення самої специфіки інноваційного процесу [1, с. 13].
Успішні інноватори туризму своїм досвідом доводять, що сьогодні
створення і впровадження нового – це умова виживання в найжорстокішій
конкуренції між туристичними фірмами.
Т. А. Фролова стверджує, що основними напрямками інноваційної
діяльності туристичних організацій є: використання нової техніки і
технологій у наданні традиційних послуг; впровадження нових послуг з
новими властивостями; використання нових туристських ресурсів, що раніше
не використовувалися; зміни в організації виробництва і споживання
традиційних туристських послуг; виявлення і використання нових ринків
збуту туристичних послуг і товарів [3].
Специфіка інноваційної діяльності в туризмі визначається:
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1) використанням передових інформаційних технологій у наданні
традиційних транспортних, готельних та інших послуг;
2) наповненням новими властивостями традиційних послуг та
впровадженням нових послуг;
3) освоєнням нових туристичних ресурсів;
4) використанням сучасних форм організаційно-управлінської діяльності
у сфері виробництва і споживання традиційних туристичних послуг;
5) виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і
товарів [2].
На сучасному етапі в міждержавних і національних системах управління
туристичною діяльністю почали проходити інноваційні процеси; настав час
освоєння та застосування нових технологій (електронна торгівля, створення
віртуальних туристичних фірм); удосконалюються форми маркетингу та
створення туристичного продукту.
Інноваційна діяльність у сфері туристичних послуг розвивається за
кількома напрямами. Перший напрямок – це випуск нових видів
туристичного продукту. Іншими напрямками є: використання нових
туристичних ресурсів; зміна в організації виробництва і споживання
(застосування передових принципів маркетингу і менеджменту); виявлення і
використання нових ринків збуту продукції, а також використання нової
техніки і технології. Саме на останньому напрямку хотілося б зупинити
увагу, тому що саме використання нових технологій приносить великий
ефект для діяльності підприємств туристичної індустрії. На сьогоднішній
день ці технології в основному полягають в комп'ютеризації, глобалізації та
переході на електроніку.
Електронний бізнес відкриває великі можливості розвитку будь-якому
підприємству. Це нова форма ринкових відносин, заснована на застосуванні
новітніх телекомунікаційних технологій та Інтернету. Ця система торгівлі
прийнятна і для покупця, і для продавця. Але головне, що туризм має
важливу перевагу перед іншими секторами електронної торгівлі – його
споживач отримує товар безпосередньо в місці його виробництва, в
туристичному центрі.
На сьогоднішній день в туристичній індустрії широкого використання
набули інноваційні технології – програми електронного бронювання та
складання турів. Поява нової програми даного виду дозволила не тільки
здешевити засоби зв'язку, але й дала можливість працювати всім учасникам
туристичного ринку як єдиного офісу. Робота з такими програмами дозволяє
агентству отримувати оперативну та достовірну інформацію про ціни і
кількість вільних місць у будь-який момент часу, а також мати можливість
стежити за проходженням замовлення на всіх етапах його здійснення.
Існують різні системи бронювання, вони відрізняються одна від одної
набором пропонованих послуг і технологією своєї роботи. Наприклад,
найбільш популярними у світі є такі програми як Galileo, Amadeus, Sabre,
Worldspan та багато інших [1].
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Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами
(ГАТС), в туристичній сферірозвивається інноваційна діяльність за трьома
напрямками:
1. Впровадження нововведень (організаційні інновації), що пов'язані з
розвитком туристичного підприємства, включаючи реорганізацію,
укрупнення, поглинання конкуруючих суб'єктів на основі новітньої техніки і
передових технологій; кадрової політики (оновлення і заміна кадрового
складу, система підвищення кваліфікації, перепідготовка і стимулювання
працівників); раціональної економічної та фінансової діяльності
(впровадження сучасних форм обліку та звітності, що забезпечують стійкість
положення і розвитку підприємства).
2. Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби цільових
споживачів або залучати неохоплених на даний період часу клієнтів.
3. Періодичні нововведення (продуктові інновації), спрямовані на зміну
споживчих властивостей туристичного продукту, його позиціонування і
дають конкурентні переваги.
Інновація як процес або як продукт може стати однією з головних статей
доходу підприємства, істотно впливаючи на збільшення прибутку. Чим
вищий потенціал нововведень, тим вищий очікуваний реальний прибуток.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОРОНИ ПРАЦІ
НЕПОВНОЛІТНІХ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
Досить актуальними постають проблеми забезпечення прав і свобод
людини, особливо дитини, чіткого правового регулювання статусу
неповнолітніх, підвищення ефективності заходів, спрямованих на надійне
забезпечення їх правового захисту.
Необхідність особливого режиму охорони неповнолітніх обумовлена
насамперед наявністю у них характерних вікових фізіологічних і
психологічних особливостей, що визначають їх підвищену вразливість і
сприйнятливість до зовнішніх впливів. Особливості підходу до захисту
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неповнолітніх, створення додаткових гарантій охорони їхніх прав, свобод і
законних інтересів викликані також усвідомленням важливості створення
найсприятливіших умов для їх повноцінного розвитку, належного виховання
з метою закладення надійних підвалин майбутнього людства. Приєднання
України до Конвенції про права дитини зумовило внесення якісних змін до
законодавства, що стосується захисту дітей, передбачення нових гарантій
належного розвитку неповнолітніх.
Питання правового регулювання праці неповнолітніх в Україні набуло
досить широкого обговорення серед науковців. Зокрема, здобутки в цій сфері
належать таким вченим, як: Барабаш О. Т., Коваленко О. О., Котова Л. В.,
Пилипенко П. Д., Попов С. В., Прилипко С. М., Прокопенко В. І.,
Щербина В. І. та інші.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів охорони
праці неповнолітніх в Україні
Більшість неповнолітніх влаштовуючись на роботу не знають про те, що
вони користуються спеціальним комплексом прав, і деякі роботодавці цим
користуються. Тому одним із чинників реалізації норм охорони праці є
інформування осіб, що не досягли повноліття про їх права, гарантії, умови
праці через засоби масової інформації.
Трудове законодавство України встановлює певні особливості правового
регулювання праці неповнолітніх. Це обумовлено тим, що вони
користуються додатковими пільгами у зв’язку з фізіологічними,
психологічними та віковими особливостями [4, c. 86].
Правовою основою охорони праці неповнолітніх є відповідні статті
КЗпП, Закон «Про охорону праці», список виробництв, професій,
спеціальностей і робіт, на яких забороняється використовувати працю осіб,
що не досягли 18 років, перелік медичних протипоказань до роботи в різних
галузях, затверджені МОЗ та ін. [2].
Законодавча і нормативно-правова база основ охорони праці підлітків
пов’язана з тією особливістю, що у підлітковому віці до 18 років фізичний
розвиток ще не завершений, внаслідок чого організм має підвищену
чутливість до несприятливих виробничих чинників.
Підлітків до 18 років приймають на роботу лише після попереднього
медичного огляду з подальшим щорічним проходженням медичного огляду
до досягнення ними 21 року. Неповнолітні приймаються на роботу, як
правило, після досягнення ними 16 років. Однак у виняткових випадках за
згодою батьків можуть прийматися на роботу особи, яким виповнилося 15
років (КЗпП ст. 188) [3].
Забороняється використовувати працю неповнолітніх на важких роботах
та на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на підземних
роботах або залучати їх до нічних та надурочних робіт, а також у вихідні дні.
Згідно із списком неповнолітні не допускаються до робіт більше, ніж на 200
виробництвах за майже 3000 спеціальностями та професіями (наказ МОЗ від
31.03.1994 №46). Обмежується використання праці підлітків на роботах по
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перенесенню вантажів, масса яких перевищує встановлені граничні норми.
Неповнолітні віком до 16 років взагалі не допускаються до робіт по
перенесенню й пересуванню вантажів.
Чинним законодавством передбачається для підлітків скорочена
тривалість щоденної роботи. При цьому заробітна плата виплачується у
такому розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості
щоденної роботи. Щорічні відпустки підліткам надаються тривалістю в один
календарний місяць (30днів) у літній період або, за їх бажанням, у будь-яку
іншу пору року [4, c. 317]. Законодавчо встановлено гарантії від незаконного
звільнення підлітків з роботи. Звільнення допускається лише у виключних
випадках за згодою комісії у справах неповнолітніх.
Ситуація, що протягом останніх років склалася із зайнятістю та
охороною праці неповнолітніх є без перебільшення напруженою та має
тенденцію до погіршення. Загалом, основними загрозами в дитячій праці є:
- виснажлива та надмірно тривала праця дітей у домашньому
господарстві (на думку Держкомстату України, - це найсерйозніший
показник для занепокоєння) - насамперед стосується сільських дітей (за
даними правозахисників, 69 % працюючих дітей зайнято в сільському
господарстві);
- робота, що не відповідає фізичним і розумовим здібностям дітей,
шкодить їх здоров'ю, заважає навчанню та розвитку дитини;
- робота в сімейному бізнесі, що перебуває поза державним і
громадським контролем, створюючи цим передумови для перетворення
такої праці в її найгірші форми;
- робота на вулиці в поганих погодних умовах, часто в несприятливому
соціальному середовищі [1, с. 95].
Таким чином, з метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов
праці, високого рівня працездатності, профілактики травматизму і
професійних захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для
здоров'я неповнолітніх на підприємствах, в установах і організаціях різних
форм власності повинні встановлюватися єдині санітарно-гігієнічні вимоги
до організації виробничих процесів, пов'язаних з діяльністю людей, а також
до якості машин, обладнання, будівель та інших об'єктів, які можуть мати
шкідливий вплив на здоров'я. Всі державні стандарти, технічні умови і
промислові зразки обов'язково погоджуються з органами охорони здоров'я в
порядку, встановленому законодавством. Власники і керівники підприємств,
установ та організацій зобов'язані забезпечити в їх діяльності виконання
правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони
здоров'я, передбачених законодавством.
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РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
Розслідуванню та обліку підлягають нещасні випадки, що сталися з
працівниками та іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності
роботодавця, при виконанні ними трудових обов'язків або виконання будьякої роботи за дорученням роботодавця, а також при здійсненні інших
правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем або
скоєних в його інтересах.
Розслідуванню в установленому порядку як нещасні випадки підлягають
події, в результаті яких потерпілими були отримані: тілесні ушкодження
(травми), у тому числі нанесені іншою особою; тепловий удар; опік;
обмороження; утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою,
випромінюванням; укуси і інші тілесні ушкодження, завдані тваринами і
комахами; пошкодження внаслідок вибухів, аварій, руйнування будівель,
споруд і конструкцій, стихійних лих та інших надзвичайних обставин, інші
пошкодження здоров'я, зумовлені впливом зовнішніх чинників, - які потягли
за собою необхідність перекладу постраждалих на іншу роботу, тимчасову
або стійку втрату ними працездатності або смерть потерпілих.
Також розслідуванню підлягають події, якщо вони сталися з особами,
залученими до участі в роботах щодо запобігання катастрофи, аварії чи
інших надзвичайних обставин, або у роботах з ліквідації їх наслідків.
При нещасних випадках роботодавець або його представник
зобов'язаний вжити необхідних заходів щодо організації та забезпечення
належного і своєчасного розслідування нещасного випадку та оформлення
матеріалів розслідування.
Отже, мета даного дослідження роботи - дослідити проблематику
розслідування нещасних випадків на виробництві.
Для себе, я б хотів глибше зрозуміти й вивчити практику нещасних
випадків, причини їх виникнення на виробництві.
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Крім того, вивчення цієї теми допоможе мені зрозуміти умови
розслідування нещасних випадків, їх розвиток; реакцію роботодавця та
норми реагування роботодавця та потерпілого.
Таким чином, вивчення процесу розслідування нещасного випадку на
виробництві є не лише суто пізнавальним, але й має практичний характер,
дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу нещасних випадків, їх
особливості, риси, чіткіше визначати усі властиві розслідування функції,
тобто основні напрями, місце , роль у житті суспільства та законодавства.
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону
праці» та Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування у 1999 р. було прийнято Закон України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності». Цей закон визначає правову основу, економічний механізм
та організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального
страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або
загибелі людини на виробництві[1].
Охорона праці спрямована до того, щоб звести до мінімуму ризики
втрати працездатності з причин виробничого характеру. Виключити ж їх
повністю неможливо. Тому законні (майнові) інтереси постраждалих від
несприятливих виробничих факторів захищаються за допомогою комплексу
норм соціального страхування на випадок втрати працездатності.
Особливими випадками, з настанням яких законодавець пов'язує
виникнення права працівників та інших осіб на отримання спеціальних видів
страхового забезпечення, є нещасний випадок на виробництві, який повинен
бути встановлений, розслідуваний і оформлений відповідно до вимог
трудового законодавства
До осіб, які беруть участь у виробничій діяльності роботодавця, крім
працівників, які виконуватимуть свої обов'язки за трудовим договором,
зокрема, відносяться [2]:
1. Працівники та інші особи, які проходять професійне навчання або
перенавчання відповідно до учнівським договором;
2. Студенти та учні освітніх закладів усіх типів, які проходять
виробничу практику;
3. Особи, які страждають психічними розладами, які беруть участь у
продуктивній праці на лікувально-виробничих підприємствах в порядку
трудової терапії відповідно до медичних рекомендацій;
4. Особи, засуджені до позбавлення волі і привертаються до праці;
5. Особи, які залучаються в установленому порядку до виконання
суспільно-корисних робіт;
Члени виробничих кооперативів та члени селянських (фермерських)
господарств, які беруть особисту трудову участь у їх діяльності.
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Нещасний випадок на виробництві - складний юридичний факт. Його
основу складає подія, що призвела до каліцтва чи іншого ушкодження
здоров'я працівника, який викликав втрату ним професійної працездатності
або смерть. Для визнання зв'язку даної події з виробництвом необхідно, щоб
воно відбулося або під час виконання потерпілим своїх трудових обов'язків
за завданням роботодавця, або в інших встановлених законом випадках.
Закон містить перелік подій і вичерпний перелік обставин, які в сукупності
вказують на зв'язок нещасного випадку з виробництвом.
Наприклад, до числа таких подій включаються травми, гостре отруєння,
тепловий удар, опік, обмороження, утоплення, електротравми, захворювання,
тілесні ушкодження, отримані від впливу біологічних виробничих
факторів,
а
також
пошкодження,
отримані
працівником
у
надзвичайних ситуаціях (руйнування
будівель,
стихійні
лиха). Їх
розслідують, якщо вони сталися:
1) Протягом робочого часу на території роботодавця або в іншому місці
виконання роботи, в тому числі під час встановлених перерв, а також
протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва і
одягу, виконання інших передбачених правилами внутрішнього трудового
розпорядку дій перед початком і після закінчення роботи за межами
встановленої для працівника тривалості робочого часу, у вихідні, святкові та
неробочі дні;
2) При проходженні до місця виконання роботи або з роботи
на транспортному засобі, наданому роботодавцем (його представником), або
в
разі
використання
на
особистому
транспортному
засобі
особистого транспортного засобу у виробничих (службових) цілях за
розпорядженням роботодавця (його представника) або за згодою сторін
трудового договору ;
3) При проходженні до місця службового відрядження і назад, під час
відпочинку (водій-змінник) на транспортному засобі, провідник або механік
рефрижераторної секції в потягу, член бригади поштового вагона та інші);
4) При роботі вахтовим методом під час міжзмінного відпочинку, а
також при знаходженні на судні (повітряному, морському, річковому) у
вільний від вахти і суднових робіт час;
5) При здійсненні інших правомірних дій, обумовлених трудовими
відносинами з роботодавцем або здійснюються в його інтересах, в тому числі
дій, спрямованих на запобігання катастрофи, аварії або нещасного випадку
Отже можна сказати, що охорона праці спрямована до того, щоб звести
до мінімуму ризики втрати працездатності з причин виробничого характеру.
Виключити ж їх повністю неможливо. Тому законні (майнові) інтереси
постраждалих від несприятливих виробничих факторів захищаються за
допомогою комплексу норм соціального страхування на випадок втрати
працездатності.
Розслідуванню та обліку підлягають нещасні випадки, що сталися з
працівниками та іншими особами, які беруть участь у виробничій діяльності
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роботодавця, при виконанні ними трудових обов'язків або виконання будьякої роботи за дорученням роботодавця, а також при здійсненні інших
правомірних дій, обумовлених трудовими відносинами з роботодавцем або
скоєних в його інтересах.
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ЗАПОБІГАННЯ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Найбільшою соціальною цінністю вважається людина, зокрема, її
життя, здоров’я, честь та гідність, недоторканість і безпека; права та
свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність;
затвердження та забезпечення прав та свобод людини є основним
обов’язком держави. Загальнодержавна політика в галузі охорони праці
ґрунтується на наступних принципах: пріоритету життя і здоров'я
працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних,
безпечних та нешкідливих умов праці.
Актуальність даної теми зумовлена
необхідністю вдосконалення
регулювання безпеки умов праці державою та керівництвом підприємств.
Адже, для забезпечення нешкідливих та безпечних умов праці для
працівників необхідно відповідне облаштування об’єктів виробничої
діяльності на підприємствах, така організація робочого процесу за якого
виключалися б можливості нещасних випадків на підприємствах.
Досліджували проблеми охорони праці такі науковці як Г. Атаманчук, В.
Гаращук, В. Жернаков, В. Костилев, Т. Маматова, М. Осійчук, Н. Нижник, О.
В.Г.
Полінець, В. Собченко, О. Сушинський, Г. Чанишева, В. Шестак,
Ротань, Г.І. Чанишев, І.І. Шамшина, О. М. Ярошенко та інших.
Метою даного дослідження є визначення основних методів запобігання
нещасним випадкам на підприємстві в Україні та закордоном.
До основних причин нещасних випадків на підприємстві відносять:
невиконання вимог інструкцій з охорони праці та невиконання посадових
обов'язків як посадовими особами підприємств, так і самими працівниками.
Така ситуація викликана безвідповідальним ставленням до своїх посадових
обов'язків роботодавців і недбалим ставленням до власного життя та здоров'я
самих працівників [3, с. 54].
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Згідно чинного законодавства власник розробляє (за участю профспілок)
і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого
рівня
охорони
праці,
профілактики
виробничого
травматизму,
профзахворювань.
До комплексних заходів відносять такі заходи, як організаційні, технічні,
санітарно-виробничі, медикопрофілактичні. Розглянемо їх докладніше.
Комплексні заходи є основою для складання розділу «Охорона праці» у
коллективному договорі. У коллективному договорі обов'язково повинна
бути передбачена сума коштів з фонду соціального страхування від
нещасного випадку на підприємстві на виконання цих заходів.
До заходів по попередженню нещасних випадків на підприємстві
відносяться:
- складання актів про проведені випробування для можливості
подальшої експлуатації засобів захисту, приладів, інструментів, обладнання;
- раціональна розстановка обладнання для підвищення безпеки праці;
- забезпечення працівників необхідною технічною документацією;
- перевірка, забарвлення і випробування механізмів і верстатного
обладнання;
- аналіз випадків травматизму з метою виключення їх повторення в
майбутньому;
- пристрій додаткових запобіжних і захисних пристосувань, блокувань,
дублюючих засобів безпеки на виробничому обладнанні;
- механізація прибирання виробничих приміщень, очищення та
протирання освітлювальної арматури, вікон, вентиляційних установок;
- застосування автоматичної світлозвукової сигналізації, яка забезпечує
безпечні умови роботи;
- виготовлення та застосування знаків безпеки [1, с. 54].
З метою профілактики попередження виробничого травматизму та
покращення стану охорони праці експертами проводяться перевірки стану
охорони праці на підприємствах, установах, організаціях та фізичних осіб –
підприємців, які використовують найману працю, незалежно від форм
власності, видаються подання керівникам цих підприємств із переліком
усіх виявлених порушень, вносяться пропозиції щодо заборони експлуатації
робочих місць, дільниць, цехів[4].
Проведені профілактичні заходи дають змогу зменшити рівень
травматизму на виробництві, також зменшити рівень смертельного
травматизму, професійної захворюваності, та прийняти за їх результатами
відповідні постанови, розробляти дієві профілактичні заходи.
Варто зазначити, що проблеми охорони праці й здоров’я працівників
завжди посідали вагоме місце в державних стратегіях країн Європейського
Союзу, США та Канади.
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Позитивний досвід розбудови національної системи підготовки фахівців
з безпеки праці на виробництві накопичено у Федеративній Республіці
Німеччині. Останніми роками у ФРН формується новий вигляд охорони
праці, який відрізняється від традиційного. У багатьох фірмах охорона праці
розглядається не як вимога суспільства про збереження здоров’я
громадянина, а як основна мета підприємства на рівні з комерційним
успіхом. Фахівці у сфері охорони праці, маючи ґрунтовні знання, зобов’язані
щороку проходити курси підвищення професійної кваліфікації загальною
тривалістю щонайменш 10 днів. Тренінги зазвичай присвячені розгляду
нових законодавчих актів, новітніх технічних та організаційних рішень,
спрямованих на покращення стану охорони праці [4].
Принцип, що розділяється всіма країнами, які входять в ЄС –
відповідність національних систем охорони праці до нових технологій та
систем організації праці, що означає визнання зростаючої ролі охорони праці.
Керівні органи ЄС прагнуть до об’єднання зусиль держав-членів Євросоюзу
в цій області: видаються нормативні документи з охорони праці, що
охоплюють різні аспекти виробничої діяльності, зокрема, вони включаються
в національні закони з охорони праці, постійно підвищуючи планку вимог
щодо її умов. На сьогодні країни ЄС приділяють зростаючу увагу пошукам
шляхів, що ведуть до поліпшення виробничого середовища, посилення
охорони праці. Створено Європейський фонд поліпшення умов життя і праці,
який є однієюз організацій ЄС.
Таким чинoм, питання створення безпечних умов праці, запобігання
нещасним випадкам, є і повинні залишатися важливими та актуальними на
будь-якому підприємстві. Підвищена увага до проблем безпеки праці
пояснюється тим, що, незважаючи на заходи, які вживаються роботодавцями,
рівень виробничого травматизму в цілому залишається на високому рівні. В
свою чергу, міжнародний досвід для правового регулювання охорони праці в
Україні є важливим і необхідним як в нормативній, правовій діяльності, так і
в практичній роботі.
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СТАНУ УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Практично будь-яка діяльність підприємства пов’язана з впливом на
працівника шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Забезпечення
здоров’я та працездатності працівників є одним з найважливіших завдань
будь-якого підприємства. Пріоритетним напрямком політики підприємств
повинна бути профілактика і зниження виробничого травматизму до
нульового рівня.
Безпечні умови праці є невід’ємною частиною системи збереження
життя і здоров’я працівників в процесі трудової діяльності. Однак, на
сьогоднішній день в результаті нещасних випадків на робочому місці або
професійних захворювань обсяг валового внутрішнього продукту знижується
в результаті негативних умов праці та нещасних випадків на робочих місцях.
Популярна раніше практика компенсацій за роботу у шкідливих і
небезпечних умовах (так звана «надбавка за шкідливість») застаріває і на
зміну їй приходять «вкладення в безпеку», які покликані збільшити
продуктивність праці, а отже, і конкурентоспроможність підприємства в
сучасних ринкових умовах. Безперервне поліпшення умов праці залежить, в
тому числі і від прямої взаємодії між роботодавцями та працівниками на
підприємстві. Іншими словами – на так званому, соціальному партнерстві в
охороні праці, що є невід’ємною частиною комплексної і стійкої системи
управління безпекою праці в організації.
Питаннями безпеки праці на підприємствах займались такі вчені:
А.М. Шабаров, Г.І. Коршунов, З.М. Черкай, Н.В. Мухіна та інші.
Методичну основу управління в області безпеки праці і здоров’я
персоналу складає стандарт OHSAS 18001 [3].
Стандарт OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment
Series) був розроблений як система менеджменту охорони здоров’я та
забезпечення безпеки праці. У 1982 році Європейське економічне
співтовариство прийняло директиву «Про запобігання великим промисловим
аваріям», що запустило процес розробки і застосування національних
стандартів в області безпеки праці. Однак відмінність законодавств різних
країн знижувала довіру до національних стандартів з боку імпортерів,
виникали торгові бар’єри, що призвело до уповільнення зростання
промисловості, в результаті чого було потрібно розробити єдині вимоги.
Важливе значення у забезпеченні належного стану та умов праці на
підприємствах України має Закон «Про охорону праці» [2].
Оскільки грамотна організація і дотримання вимог безпеки праці має
першочергове значення для функціонування підприємства, то і головна
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відповідальність завжди лежить на керівнику. При цьому неважливо, чи йде
мова про підприємство малого бізнесу з двома найманими працівниками, чи
про металургійного гіганта з багатотисячним штатом.
На підприємстві також може створюватися служба охорони праці, яка,
як правило, підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.
Завдань у служби охорони праці у напрямку забезпечення гідних умов
та безпеки праці наступні:
- твиявлення чинників, які можуть стати причиною травматизму і
розвитку професійних захворювань;
- підтримка інших підрозділів при аналізі шкідливих і небезпечних
виробничих факторів;
- дії по організації спеціальної оцінки праці на робочих місцях;
- дієва участь в перевірках виробничих споруд і устаткування;
- безпосередня участь в роботі комісій, що відповідають за введення в
експлуатацію виробничих об’єктів;
- здійснення заходів щодо поліпшення умов праці.
Це лише основні завдання, з якими може зіткнутися служба охорони
праці. У кожному конкретному випадку питання умов і безпеки праці на
підприємстві вимагають прийняття відповідних конкретних заходів.
Впроваджуючи системи безпеки праці на підприємстві бізнес отримує
наступні переваги:
- керівна ланка отримує інформацію про основні види ризику
негативного впливу виробничої діяльності та продукції, що
випускається на здоров’я співробітників;
- підвищується продуктивність праці за рахунок поліпшення умов
праці і зниження непродуктивних витрат часу і праці (так, за
оцінками експертів, раціональний комплекс заходів, спрямованих на
поліпшення умов праці, екологічну обстановку може забезпечити
приріст продуктивності праці до 25%) [1];
- зменшуються витрати за рахунок більш ефективного використання
трудових ресурсів, зниження витрат, пов’язаних з травматизмом і
захворюваністю, зниженням ротації кадрів.
Список використаних джерел:
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На сучасному етапі ресторанне господарство – багатогранне явище, що
тісно поєднане з економікою, історією, географією, медициною, культурою,
спортом тощо. Підприємства ресторанного господарства формуються
відповідно до соціально-економічного розвитку суспільства. Якісні
перетворення в економіці України зумовили складні структурні зміни в усіх
галузях економіки. Перехід країни на ринкові умови господарювання
викликав кардинальні зміни у структурі закладів ресторанного господарства
та прийняття нових стандартів. У наш час структура підприємств
ресторанного господарства складається з таких сегментів: гастрономічні
ресторани; корпоративне харчування; швидке обслуговування; соціальне
харчування [4].
Розвинене ресторанне господарство є прибутковим сектором економіки
країни, який, окрім обслуговування різних контингентів споживачів та
надання їм послуг у сфері харчування, вигідно позиціонує країну на
міжнародному ринку.
Характерною особливістю ресторанного господарства є те, що воно
поєднує всі чотири фази розширеного відтворення: виробництво, розподіл,
обмін і споживання. У господарсько-організаційному аспекті ресторанне
господарство об'єднане з торгівлею, оскільки реалізація продуктів
харчування в закладах харчування відображає роздрібний товарооборот, що є
складовою в загальному товарообороті державної і кооперативної торгівлі.
За характером організації виробництва підприємства ресторанного
господарства схожі з підприємствами харчової промисловості, однак, на
відміну від підприємств харчової галузі та роздрібної торгівлі, у
ресторанному господарстві, поряд з реалізацією продукції, організується її
споживання та надання споживачам різних послуг [2].
Таким чином, мета сучасних закладів ресторанного господарства
передбачає, окрім одержання прибутків, більш повне задоволення потреб
споживачів у продуктах харчування. Зазначимо, що наведені вище потреби
постійно зростають у кількісному та якісному вимірах.
Дослідженню розвитку ресторанного бізнесу присвячено чимало
наукових праць українських вчених, а саме: В.А. Антонової, А.А. Волинець,
Г.Т. П'ятницької, Н.А. П'ятницької, А.А. Мазаракі та ін. В їх наукових працях
основна увага спрямована на окремі аспекти розвитку ринку ресторанного
господарства України, механізму формування конкурентних переваг
підприємств галузі, антикризового управління останніх і подібне. Однак
подальших досліджень вимагає детальний аналіз розвитку підприємств
ресторанного господарства, яке формується під впливом сучасних
економічних змін, а також за рахунок переорієнтації потреб клієнтів до
послуг галузі.
40

Нами узагальнені особливості розвитку сучасного ринку ресторанного
бізнесу України:
- конкуруючими є підприємства, які орієнтуються на споживачів з
певним рівнем доходу, але мають різноманітні фірмові страви, специфічний
інтер'єр, своєрідну організацію дозвілля (проведення шоу-програм і т.п.),
перелік додаткових послуг (виробництво їжі із сировини замовника,
обслуговування банкетів, надання кейтерингових послуг, оренда столового
посуду і білизни, проведення майстер-класів тощо);
- розміщення різних типів підприємств ресторанного господарства на
торговій площі одного торгового центру, що сприяє збільшенню кількості
клієнтів для кожного з них (формат діяльності - фуд-корт);
- розвиток франчайзингових і незалежних мереж швидкого харчування,
доступних широким верствам населення;
- важливість конкретного місця розташування підприємства (сільська чи
міська місцевість, курортна зона, автострада і т.п.) і населеного пункту
(центральна вулиця, околиця і т.п.);
- необхідність постійного моніторингу потреб і смаків клієнтів, їх
платоспроможності, що обумовлює необхідність періодичного поновлення у
веденні бізнесу в цілому, і безпосередньо в меню підприємства;
- розвиток ресторанів, що пропонують споживачам стилізовані заклади,
вишукані екзотичні страви, національні кухні, розважальні програми і т.д .;
- наявність закладів ресторанного господарства, які особливу увагу
приділяють здоровому харчуванню, тобто мають екологічну орієнтацію і
надають послуги збалансованого, дієтичного, вегетаріанського харчування
виключно на основі екологічно чистої сировини [3].
Сучасні підприємства ресторанного господарства змінили формат
надання своїх послуг харчування та організації дозвілля в їх класичному
розумінні, під яким раніше розглядалися виключно реалізації продукції
власного виробництва, товарів і надання додаткових послуг. Сьогодні стає
актуальним використання в діяльності підприємств різного типу зі значною
розважальною складовою (танцполів, караоке, кальяну, спортбарів,
більярдних, кімнат для куріння), системи лояльності (заснованої на різних
акційних пропозиціях - «Час фортуни» і «Щасливі години» для гостей,
знижки постійним клієнтам, дисконтні та клубні карти), а також надання
специфічних послуг з організації харчування.
Як наслідок, змінюється основна концепція діяльності таких закладів,
яка не обмежується типовим наданням послуг з організації харчування, а
розширюється до забзпечення задоволення культурних потреб, формування і
збагачення різних технологій з розвитку смаку, радості спілкування,
збільшення вражень, досягнення стабільного психологічного стану,
зміцнення радості світосприйняття споживачами.
Це зумовило необхідність в новій класифікації підприємств
ресторанного господарства, що відповідає вимогам сучасного ринку. У ній
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повинні бути: мобільні підприємства (Street-food), підприємства швидкого
харчування (Fast-food), ресторани і кафе столового типу, підприємства з
демократичною ціновою політикою (ресторани, кафе, піцерії, пив-бари і т.п.),
елітні ресторани класу преміум, підприємства типу закритих клубів,
кейтерингові підприємства, комплексні розважальні центри (харчування
плюс розваги), торгово-розважальні центри, спеціалізовані мережі
підприємств ресторанного господарства [1].
Величезну популярність у всьому світі набули ресторани швидкого
обслуговування, що спеціалізуються на гамбургерах і смаженій картоплі
(McDonald’s), піці (Pizza Hut, Domino, Little Geasar), біфштексах (Sizzler),
морепродуктах (Redlobster), сендвічах (Subway). В Україні в 1997 році
компанія «McDonald’s» відкрила свій перший ресторан у столиці країни. В
той час Україна почала знайомитися із сучасним бізнесом у галузі швидкого
харчування, а саме з франчайзинговою схемою господарювання, до цього
місцева галузь закладів швидкого харчування була представлена лише
їдальнями і кафетеріями радянського типу [3].
Безумовно, ринок ресторанних послуг України має величезний
потенціал і перспективи розвитку, а перейняття зарубіжного досвіду, в свою
чергу,
сприятиме
становленню
високорозвиненого
ресторанного
господарства в нашій країні, що буде об'єднувати у собі як міжнародні, так і
національні риси.
Отже, розвиток сучасного ресторанного бізнесу залежить від загальних
тенденцій економіки держави, кон'юнктури споживчого ринку, змін
структури попиту та пропозиції, розвитку нових форм організації бізнесу
тощо. З урахуванням сучасних економічних умов підприємствам
ресторанного господарства доводиться кардинально перебудовувати свою
роботу, переглядати стратегії та плани розвитку. Для подолання кризового
стану у цій галузі потрібно вживати різних заходів, які б відповідали
концепції та формату ресторанного закладу, а також статусу споживачів.
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Накопичення українськими лікарями нових уявлень, знань і досвіду
роботи з діагностики целіакії лікарями-гастроентерологами і морфологами
можна вважати такими, що відбулись. На це потрібно було близько 10 років
кропіткої праці в плані впровадження інформації про нову для України
патологію, донесення її до громадськості, появи необхідних діагностичних
тест-систем і певної довіри до лікарів в плані перших спроб діагностики та
лікування целіакії. Незважаючи на те, що раніше ця хвороба була мало
вивчена, завдяки діагностиці стало відомо, що поширеність даної хвороби
охоплює великий ареал земної кулі. Крім того, є ймовірність, що уже
з'явилася тенденція поширення даної хвороби серед різних груп населення,
починаючи переважно від дітей і закінчуючи дорослими.
Дослідженням целіакії та особливостей лікування хвороби займалися
такі вчені, як С. В. Бельмер, Ю. Г., Мухіна, Т. В. Гасиліна, Е. А. Рославцева
та ін..
Тепер, після чималого терміну, за який важко все ж бути впевненими в
тому, що діагностика целіакії є абсолютно зрозуміла кожному
практикуючому лікарю, виникають нові проблеми, пов'язані з визначенням
правильної стратегії лікування людей, що мають весь спектр
непереносимості глютену.
Целіакія (глютенова ентеропатія) - хронічна генетично детермінована
аутоімунна Т-клітинно-опосередкована ентеропатія, що характеризується
стійкою непереносимістю специфічних білків ендосперми зерна деяких
злакових культур і пов'язаного з нею синдрому мальабсорбції [3].
Основним етіологічним фактором розвитку целіакії є білковий
компонент клейковини деяких злакових культур. Токсичними для хворих є
розчинні в етанолі білки ендосперми зерна пшениці, жита і ячменю, які
об'єднані в медичній літературі загальною назвою «глютен».
Думки інститутів, які до останнього часу стверджували, що тривале
грудне вигодовування, введення глютеновмісного прикорму в малих дозах на
тлі грудного вигодовування у віці 4-6 місяців або відстрочене введення
глютену знижують частоту виникнення целіакії, спростовано в ході ряду
багатоцентрових контрольованих досліджень.
Сувора безглютенова дієта при целіакії призначається довічно. З
харчування виключаються всі злаки, що містять глютен, а також продукти,
які можуть їх утримувати. В головний перелік заборонених входять:
пшениця, жито, ячмінь і овес. Слід пам'ятати, що є інші види пшениці і
злаків, які надходять на наш ринок і можуть ввести в оману пацієнтів і
медичний персонал.
В якості повноцінної заміни глютеновмісних продуктів можна
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використовувати нетоксичні при целіакії злакові: рис, гречку, кукурудзу,
пшоно. Безпечними є також борошно і крохмаль, виготовлені з картоплі,
маніоки, батату, бобів, гороху, сої, різних горіхів. Раціон залежить від віку,
тяжкості стану, періоду захворювання і будується на підставі загальних
принципів: вуглеводний компонент складається за рахунок дозволених круп,
картоплі, бобових, овочів, фруктів, ягід; білковий і жировий - за рахунок
м'яса, яєць, риби, молочних продуктів, рослинного і вершкового масла.
У специфікації продуктів, що містять «явний» глютен, його наявність
вказується, а в продуктах, що містять «прихований» глютен, маркування
часто відсутнє. На безглютенових виробах зображають перекреслений
колосок, який позначає відсутність глютену. Цей логотип є міжнародним.
Метою базової безглютенової дієти є відновлення морфологічної
структури і функції тонкого кишечника, забезпечення пацієнта повноцінним
харчуванням, відновлення нутрітивного статусу, виключення можливого
токсичного і антигенного впливу глютену на організм, попередження
розвитку імунопатологічних кишкових і позакишкових проявів захворювання
[2].
Безглютенова дієта містить фізіологічну норму основних харчових
речовин і енергії. З харчування виключаються продукти і страви, що містять
глютен, в тому числі «прихований», а також обмежуються або виключаються
сильні стимулятори травної секреції, жовчовиділення, моторної активності
кишечника, продукти і страви, які посилюють процеси бродіння і гниття в
кишечнику. Всі страви готуються на пару або відварюються, запікаються , за
показаннями залежно від віку дитини [1].
Необхідно пам'ятати, що дитина, будучи на дієті, не ізольована. Вся
сім'я, сусіди, друзі і інші, з ким вона якось пов'язана процесом харчування,
повинні бути проінформовані про її дієту.
Підводячи підсумок можна сказати що, целіакія є мало поширеним
захворюванням як в світі, так і в Україні, по причині того, що діагностувати її
почали досить недавно і симптоматика цієї хвороби дуже широка. Однак
тенденція поширення її існує. Безсумнівно, важливим фактором є, що дана
хвороба небезпечна для людини, особливо в тих випадках, якщо вона не
підозрює про неї. Але в разі якщо хвороба була діагностована, то існуючі
методики лікування будуть її супроводжувати протягом всього життя.
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ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
Науково-технічна революція, вдосконалення існуючих і створення нових
технологій, глобалізація економіки, її міжнародні інтеграційні процеси
вимагають вирішення проблем, впровадження і вдосконалення менеджменту
охорони і безпеки праці.
Згідно з статтею 3 Конституції України і Закону України «Про охорону
праці», основним принципом державної політики є пріоритет життя і
здоров’я працівників відносно будь-яких результатів виробничої діяльності.
У XXI ст. вирішення проблеми виробничого травматизму й професійної
захворюваності набуло особливої актуальності. В особливості це стосується
нашої держави на її сучасному етапі розвитку.
В нашій країні проблема зниження виробничого травматизму віднесена
Президентом України до категорії особливої державної і суспільної
значущості, а її розв’язання – до пріоритетних завдань національної безпеки.
За даними Міжнародної організації праці (МОП) у світі щороку
реєструється близько 270 млн. випадків виробничого травматизму, у зв’язку з
виробничою діяльністю помирає щороку 2 млн. осіб.
Статистичні дані свідчать, що на сьогодні в Україні виплати на пільги і
компенсації за роботу в шкідливих умовах перевищують майже в 2 рази (в
розрахунку на одного працюючого) витрати на профілактику нещасних
випадків і професійних захворювань.
Виробнича травма – це раптове механічне (забої, переломи, рани тощо),
фізичне (рухомі вузли машин, механізмів, інструмент, оброблювальний
метал, недопустимі метеорологічні умови, недостатня освітленість робочої
зони, завищений рівень шуму, вібрації тощо), хімічне (хімічні опіки,
загальнотоксичні гострі отруєння тощо), біологічне (макро- та
мікроорганізми, бактерії, віруси, рослинні та тваринні мікроорганізми),
психофізіологічне (фізичне та нервове перевантаження організму людини),
комбіноване та інші пошкодження тіла людини у виробничих умовах.
За ступенем важкості наслідків нещасні випадки поділяють на легкі
(втрата працездатності на 1 день), важкі (втрата працездатності більше, ніж
на 1 день) і смертельні.
Згідно з законом «Про охорону праці» власник, з використанням
нормативно-правових і нормативно-технічних документів, розробляє систему
управління охороною праці, яка спрямована на забезпечення безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, профілактики виробничого травматизму,
профзахворювань та аварій.
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В результаті дослідження виявлено, що для запобігання випадкам
виробничого травматизму необхідно активізувати розробку і впровадження
заходів з охорони праці, за наступними напрямками:
а) організаційні: - посилити контроль за проведенням навчання та
інструктажів з охорони праці; - застосовувати комп’ютерні методи
прикладного та інструментального забезпечення для моделювання
виробничих ситуацій;
б) технічні: - модернізація технологічного обладнання, перепланування
його розміщення; - впровадження і контроль за ефективністю використання
пристроїв автоматичного та дистанційного керування виробничим
обладнанням, колективними та індивідуальними засобами, що забезпечують
безпеку працюючих;
в) санітарно-гігієнічні: - впровадження і контроль за ефективністю
використання пристроїв, що захищають працівників від електромагнітних
випромінювань, пилу, газів, шуму; - влаштування нових і реконструкція
діючих вентиляційних систем, систем опалення, кондиціювання;
г) медико-профілактичні: - контроль за ефективністю використання
коштів, призначених для придбання лікувально-профілактичного харчування,
засобів миття та знешкодження; організація лікувально-профілактичного
лікування.
Керівники вітчизняних підприємств повинні сьогодні приділяти
максимальну увагу і прикладати зусилля для зменшення рівня виробничого
травматизму і професійної захворюваності. Тим самим буде забезпечена
максимальна реалізація потенціалу підприємств, що в результаті призведе до
підвищення добробуту країни в цілому.
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СУЧАСНЕ ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
Для зберігання, демонстрації і продажу продуктів, що швидко псуються,
заклади ресторанного господарства оснащують холодильним устаткуванням:
збірними холодильними камерами, холодильними шафами, вітринами,
прилавками.
Збірні холодильні камери застосовують для зберігання великого запасу
продуктів. Холодильними шафами користуються для зберігання невеликого
запасу сировини. Охолоджувані прилавки призначені для збереження
продуктів у торговельному залі протягом робочого дня. Основне призначення
охолоджуваних вітрин – демонстрація готових кулінарних страв,
напівфабрикатів.
Температура повітря всередині охолоджуваного об'єму визначається
видом обладнання, асортиментом і тривалістю зберігання в ньому продуктів.
Камера шокової заморозки дуже швидко знижує температуру в середині
продукту, попереджаючи розмноження мікроорганізмів. Охолоджена таким
чином страва зберігає свої органолептичні показники: колір, вологість, смак
та аромат.
При шоковому замороженні виготовлені продукти завантажуються в
камеру з вибором одного з 2-х режимів замороження.
Протягом циклу замороження температура в середині продуктів
знижується спочатку з +70°С до -35 °С, потім підвищується до рівня -18 °С
для довготермінового зберігання.
Тривалість замороження залежить від багатьох факторів, таких як
форма, розмір та щільність продукту, вологість та початкова температура.
По закінченню циклу замороження пристрій автоматично переходить в
режим консервації та працює як звичайний холодильник.
При швидкому замороженні вода, яку містить продукт, перетворюється
в мікро-кристали льоду, які не порушують структуру тканин продукту.
Якщо страву заморозити в звичайному морозильнику, утворюються
більші макро - кристали льоду, котрі порушують структуру тканин продукту,
в наслідок чого при розмороженні з продуктів буде витікати сік, який містить
цінні поживні речовини.
При шоковому охолодженні як при шоковому заморожуванні, їжа
завантажується в камеру та вмикається один з двох режимів охолодження.
Температура в середині продукту повинна знизитись спочатку з +70 °С до 3 °С, потім піднятись до рівня +3 °С.
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Після охолодження продукти можна зберігати протягом п'яти днів, а при
необхідності продукти протягом 5-10 хвилин відновлюються в регенераторі
або в пароконвектоматі.
Принцип шокового охолодження містить в собі різке зниження
температури страв, дякуючи чому швидко проходить так званий
температурний бар'єр, котрий знаходиться в діапазоні від +65 °С до +10 °С.
Саме в цьому діапазоні температур з'являються умови для швидкого
розмноження бактерій, до того чим більше їжа знаходиться в цьому
діапазоні, тим більше ризик її псування.
Отже, використання шокового охолодження може мати ряд переваг в
порівнянні із замороженням, а саме:
1. Гігієнічність та безперечна якість. Сучасні санітарно-гігієнічні
стандарти легше дотримуватись, маючи пристрої шокового заморожування
та охолодження їжі, котрі практично знижують до нуля ризик забруднення
продуктів бактеріями.
2. Економія часу. Система шокового охолодження дозволяє більш
ефективно організувати роботу на кухні, заощаджуючи час на приготування
страв.
3. Економія витрат. При ефективному використанні регенератора,
пароконвектомата та шокової заморозки можна одночасно готувати більше
страв, що дає змогу суттєво заощаджувати електроенергію.
4. Зменшення втрати ваги продуктів. При шоковому замороженні їжі,
волога в продуктах перетворюється в мікро-кристали льоду, які не
порушують структуру тканин, тим самим запобігається втрати вологості,
вітамінів та мінералів.
5. Більш різноманітне меню. Охолоджену їжу можна зберігати до 5 днів,
на її відновлення знадобиться не більше 15 хвилин. Така гнучкість системи
дозволяє готувати більше різноманітних страв які можна пропонувати в
меню закладу.
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РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ
Туристична сфера – вагома складова національної економіки України,
проте її розвиток залежить від багатьох факторів та чинників. Нині наявні
проблеми розвитку цієї сфери пов’язані не лише з недостатнім рівнем
фінансового та нормативно-правового забезпечення, але й насамперед з
політичною нестабільністю. Тому варто продумувати та впроваджувати нові
форми функціонування та розвитку туризму, серед яких слід назвати
сприяння створенню рекреаційних комплексів.
Проблема розвитку реакційних комплексів з давніх часів цікавила
багатьох науковців. Головні передумови існування та створення
рекреаційних комплексів можемо спостерігати в працях таких вітчизняних і
зарубіжних науковців, як: А. І. Амоша, О. О. Бейдик, М. В. Глядіна, П. В.
Захарченко, І. В. Зорін, В. А. Квартальнов, А. С. Кусков, М. Я. Лемешева, В.
К. Мамутов, М. С. Нудельман, М. В. Фоменко. В. Кифяк, В. Федорченко, О.
Шканова, Л. Чернюх, Е. Алаєва, О. Бейдик, В. Євдокименко багато інших [2,
c. 54]. Проте багато питань та понять, пов’язаних з розвитком та
функціонуванням
рекреаційних
комплексів,
потребують
значного
розширення та подальшого вивчення.
Сутність рекреаційної сфери полягає у задоволенні потреб людини,
пов'язаних із оздоровленням, відпочинком, туризмом та змістовним
проведенням часу в період дозвілля, тобто задоволення всього комплексу
потреб у рекреаційних послугах за допомогою різних засобів − природних,
соціальних, культурних, техногенних тощо [5, c. 343]. Розширення
рекреаційної діяльності одночасно є причиною й наслідком значних змін у
житті сучасного суспільства, що пов'язані з глобальними проблемами кінця
XX століття − початку XXI століття.
Що стосується саме рекреаційного комплексу, то багато дослідників по
різному тлумачать дане поняття, проте виділяють найголовніше, а саме:
рекреаційний комплекс – це форма територіальної організації, яка
складається з таких компонентів: природно-рекреаційні ресурси, заклади
розміщення та харчування, транспортна інфраструктура, підприємства
виробничої та невиробничої сфери, що пов’язані між собою спільною метою
– надання якісних рекреаційних послуг. Ефективне функціонування
рекреаційних комплексів можливе лише за умови достатнього забезпечення
рекреаційними ресурсами, матеріально-технічною базою та дієвого
механізму їх створення та функціонування [4, c. 346].
Передумовами створення рекреаційних комплексів повинні бути:
1) рекреаційні ресурси; 2) туристична та рекреаційна інфраструктура у
регіоні; 3) соціально-економічний потенціал для функціонування і
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рекреаційного освоєння території; 4) виробничі підприємства та
підприємства сфери послуг; 5) інші регіональні особливості (релігійні
особливості, традиції, промисли, тощо) [6].
Проте варто зазначити що, нажаль в Україні рекреаційні комплекси
знаходяться у не стабільному становищі. Ефективному розвитку та
створенню рекреаційних комплексів заважають такі проблеми: недосконала
екологічно-економічна оцінка рекреаційних ресурсів, недосконала
паспортизація рекреаційних ресурсів, відсутність переходу від часткових до
комплексних досліджень рекреаційного потенціалу, відсутність постійного
моніторингу стану рекреаційних ресурсів по регіонам та в країні загалом,
відсутність стратегічних програм відновлення та розвитку рекреаційних
ресурсів, неповноцінне фінансування науково-дослідних робіт з питань
розвитку рекреаційних комплексів, стимулювання створення рекреаційних
комплексів, відсутність інноваційних підходів до керування рекреаційним
комплексом, недосконала система збору та обробки інформації, недосконала
система залучення іноземних та вітчизняних інвесторів та багато інших [6].
Отже, Україна має всі передумови для створення рекреаційних
комплексів. Сприяння створенню рекреаційних комплексів приведе до
збереження, інноваційного розвитку та удосконалення матеріально-технічної
бази рекреаційного комплексу регіону. Також будуть збільшуватись якісний
потенціал рекреаційного простору, підвищуватись ефективність оздоровчих,
профілактичних та лікувальних функцій відповідних підприємств
рекреаційної інфраструктури. Проте задля ефективного створення
рекреаційних комплексів потрібна підтримка з боку держави, як нормативнозаконодавча, так і фінансова.
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ІНФОРМАЦІЙНІ НЕБЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Комунікаційні засоби стали невід’ємною складовою життя у всіх сферах
діяльності. Мобільні телефони, комп’ютери та Інтернет, розширили
комунікаційні, просторові й часові межі, розкрили нові можливості для
спілкування, освіти, праці, відпочинку та творчої самореалізації особистості.
Тепер, коли інформаційні ком’ютерні технології стали загальнодоступними і
необхідними атрибутами повсякденного життя, виникає питання про їх
вплив на людину та її життя. Збільшення кількості користувачів перетворило
Інтернет із системи зберігання інформації у новий вимір соціальної
реальності.
З розвитком Інтернету поняття «соціальна мережа» міцно закріпилося в
повсякденній мові. Соціальні мережі – це структури, що ґрунтуються на
людських зв’язках або взаємних інтересах. Вони дозволяють створювати
власні сторінки, спільноти, розміщувати фото, аудіо- та відеоматеріали,
обмінюватись миттєвими повідомленнями [1]. Поряд з великою кількістю
переваг у використанні соціальних мереж також існують і небезпеки.
Необхідно знати елементарні відомості, адже від них залежить інформаційна
безпека користувача.
У Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні» поняття «інформаційна безпека» визначається, як стан
захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави, при
якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, несвоєчасність та
невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний
вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій;
несанкціоноване поширення, використання і порушення цілісності,
конфіденційності та доступності інформації [1]. Збитки можуть несити як
моральний (розголошення конфіденційної інформації), так і матеріальний
(відновлення працездатності інформаційної системи) характер[2].
Основним джерелом небезпек при використанні соціальних мереж та
Інтернету є діяльність хакерів. Одні зловмисники прагнуть отримати
персональну інформацію з метою отримання вигоди, інші обирають об’єктом
атак комп’ютерну систему та намагаються вивести її з ладу або використати
для своїх шкідливих дій. Для зламу акаунта користувача хакеру необхідно
докласти зусиль, щоб дізнатися пароль. Найбільш поширеними способами
реалізації зламу паролю є технології брутфорс, соціальна інженерія або
соціотехніка, кейлогери, фітинг та використання вірусних програм.
Феномен успіху соціальних мереж полягає у тому, що інтернетизація
світу, а особливо України продовжується стрімкими темпами. А у світі,де все
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менше часу залишається на спілкування, найлегшим видається спосіб знайти
когось за своїми особистими уподобаннями або інтересами за допомогою
Інтернету.
Існує також проблема «залежності від Інтернету». За твердженням
американського психотерапевта Голдберга, це розлад, що здійснює
негативний вплив на побутову, навчальну, соціальну, робочу, сімейну,
фінансову та психологічну сфери діяльності [3]. Вона виявляється у тому,що
люди надають перевагу життю в Інтернеті, відмовляючись від реального
життя, проводячи до 18 годин на добу у віртуальному світі та не менше 100
годин на тиждень. За різними даними, інтернет-залежними є близько 20%
користувачів у всьому світі.
Залежність від соціальних мереж часто призводить до дезадаптації
особистості, зміни її спрямованості з реальності на Інтернет-середовище,
викликає заміну справжніх друзів віртуальними. Водночас, основними
причинами звернення до спілкування за допомогою соціальних мереж є
недостатня насиченість спілкування в реальному житті, можливість реалізації
якостей особистості, які фрустровані поза межами Інтернету [4].
Не слід забувати про електромагнітне випромінювання, яке є також
суттєвою небезпекою зовнішнього впливу на людський організм.
Впровадження моніторів персональних комп’ютерів у різні сфери
суспільного життя диктує необхідність створення здорових і безпечних умов
експлуатації. Про це свідчить зростаюче число повідомлень про негативний
вплив електромагнітного випромінювання на здоров’я людей. Виходячи з
результатів обстеження персональних комп’ютерів, що проводяться в
лабораторних умовах, слід зазначити, що з появою моніторів LCD основним
джерелом електромагнітного випромінювання стає системний блок.
Основними несприятливими факторами виробничого середовища, трудового
та навчальних процесів в осіб, які працюють з персональним комп’ютером,
крім
електромагнітного
випромінювання
є
м’яке
рентгенівське
випромінювання та напруження зорового аналізатора [5].
Отже, у вузькому розумінні інформаційною безпекою вважається
захищеність інформації та інформаційних ресурсів від небажаних впливів,
які можуть призвести до неприйнятних втрат суб’єктами інформаційних
відносин, у тому числі власниками і користувачами інформації, а також
системами її опрацювання. Іноді надмірне захоплення Інтернетом дійсно стає
причиною серйозних проблем, хоча слід зазначити, що сучасні
телекомунікаційні технології постають потужним розвивальним і навчальним
ресурсом для школярів та студентів. Нездатність контролювати перебування
у віртуальних світах може викликати проблеми на роботі, в університеті, у
родинному колі.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
В Конституції України та у загальних принципах міжнародного права
визначено, що людина, її життя і здоров’я, недоторканість і безпека
визнаються найвищою соціальною цінністю, кожен має право на належні,
безпечні та здорові умови праці. Тобто, держава зобов’язана забезпечити всім
працюючим захист здоров’я та життя у процесі трудової діяльності.
Загальні принципи державної політики у сфері охорони праці, визначені
законодавством України, спрямовані на створення належних, безпечних та
здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним
захворюванням, адаптацію трудових процесів до спроможності працівника з
урахуванням стану його здоров’я і психологічного стану, що узгоджується з
принципами захисту здоров’я працівників, визначеними у конвенціях
Міжнародної організації праці, директивах Європейського Союзу.
Проблема аналізу стану охорони праці традиційно привертає увагу
фахівців. Окремі її аспекти аналізувалися в дослідженнях М.Г. Александрова,
А.А. Абрамової, М.Й. Бару, Я.І. Безуглої, Н.Б. Болотіної, П.А. Бущенка,
В.С Венедіктова, Г.С. Гончарової, В. Я. Гоца, В. В. Жернакова, І.В. Зуба,
П.О. Ізуїти, Р.І. Кондратьева, Л.І. Лазор, П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка,
В.І. Прокопенка та ін.
Метою даного дослідження є обгрунтування проблем та перспектив
охорони праці в Україні.
Державне управління охороною праці – це діяльність органів
законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування по
забезпеченню безпеки праці, збереженню життя, здоров’я та працездатності
людей на виробництві через формування та впровадження правових,
соціально- економічних, організаційно-технічних та медико-профілактичних
заходів, методів і засобів. Воно є підсистемою в системі державного
соціально-економічного управління і передбачає розвиток чинної системи
управління в державі, регіонах, галузях, на виробництві, забезпечує їх
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взаємодію та сприяє сполученню та поєднанню їх інтересів у сфері охорони
праці на підставі розширення повноважень і підвищення відповідальності за
вирішення поточних та перспективних проблем охорони праці [2].
Охорона праці – проблема складна і багатогранна. У сучасній науці
особливо підкреслюється багатоаспектність феномену охорони праці, який
сприймається водночас як соціальне та економічне явище, яке важливе для
забезпечення гармонійного розвитку кожного працівника, процвітання
суспільства і держави. Проте нинішній рівень науково-технічного прогресу
та соціально-економічні орієнтири розвитку сучасного суспільства не
спроможні створити сприятливі умови для забезпечення добробуту людини,
збереження її здоров’я. Особливо гостро ця проблема постає на промислових
підприємствах, де зберігається переважно застаріла матеріально-технічна
база виробництва при незадовільних обсягах фінансування заходів з охорони
праці. Усе це призводить до високого рівня травматизму і, як наслідок, до
збільшення видатків підприємства та держави на виплати й компенсації
потерпілим. Тому вкрай необхідним є вдосконалення системи охорони праці
як важливого фактора підвищення ефективності виробництва на підставі
детального дослідження економічних і соціальних її аспектів [1, с. 3].
Сучасний стан охорони праці в Україні слід оцінити як критичний. Він
базується на основних негативних факторах, що їх підтверджують:
1) незадовільні умови праці: за даними офіційного державного
статистичного спостереження в умовах праці, які не відповідають гігієнічним
вимогам, в Україні за станом на 01.01.2016 р. зайнято 7,2 млн працівників
(30% загального числа працівників), а на підприємствах деяких галузей
(вугледобувні, гірничорудні, металургійні, металообробні, нафтодобувні
тощо) – до 80% усіх робітників;
2) значний рівень захворюваності населення, яке працює (за даними
Інституту медицини праці АМН України загальна захворюваність населення;
3) високі показники виробничого травматизму (коефіцієнт частоти
травмування на 1000 працівників у 2016-2017 рр. склав в середньому по
Україні 1,4);
4) недостатнє фінансування заходів і засобів з охорони праці;
5) неповне виконання та недостатня ефективність державної політики у
сфері охорони праці (відсутність системи управління охороною праці в
центральних і місцевих органах виконавчої влади, а також органах місцевого
самоврядування; застарілість нормативної бази у сфері безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища; низька ефективність адміністративних заходів і
юридичної відповідальності за порушення вимог законодавчих і нормативноправових актів з охорони праці) [3, с. 45].
Тому з метою створення безпечних і сприятливих умов праці в кожному
структурному підрозділі, на кожному робочому місці керівник підприємства
(власник) повинен створити систему управління охороною праці (СУОП) і
забезпечити її ефективне функціонування. Зокрема, на підприємстві з
кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу
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охорони праці відповідно до типового положення, яке затверджується
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
нагляду за охороною праці. На підприємстві з кількістю працюючих до 50
осіб функції служби охорони праці можуть виконувати (за сумісництвом)
особи, які мають відповідну підготовку. Якщо ж на підприємстві кількість
працюючих менше 20 осіб, для виконання функцій служби охорони праці
можуть залучатися сторонні фахівці (на договірних засадах), які мають
відповідну підготовку.
Таким чином, основні пріоритети та напрями управління охороною
праці визначають поєднання реформування господарського механізму з
відповідними процесами в охороні праці, гарантованість реалізації прав і
гарантій власника і працівника в сфері охорони праці, моніторинг потреб
удосконалення управління охороною праці, формування державної політики
охорони праці та її реалізацію, розвиток системи страхування від виробничих
ризиків.
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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В сучасних умовах, пожежна безпека має величезне значення, адже вона
має вплив на економічний, соціальний, культурний розвиток держави.
Недотримання вимог пожежної безпеки можуть призвести до трагічних
наслідків. Зокрема, в Україні, проблема пожежної безпеки є доволі
загостреною та актуальною.
Метою даного дослідження є окреслення засобів забезпечення пожежної
безпеки та її значення в сучасних умовах. Оскільки, одними з головних
причин пожежі є недотримання вимог пожежної безпеки та відсутність
елементарних знань у людей. Виходячи з цього, вивченню правил безпеки та
їх значенню потрібно приділяти набагато більше часу , адже в більшості
випадків, подібних небезпечних ситуацій можна було б уникнути.
Дослідженням пожежної безпеки займались такі українські науковці як:
Дендаренко В.Ю., Кіцелюк В.М., Пасинчук К.М., Андрієнко М.В. та інші.
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У зв’язку з недотриманням пожежних норм та вимог виникає проблема
пожеж та нещасних випадків, які з ними пов’язані. Важливо зазначити і те,
що безпечних пожеж не буває взагалі. Пожежа може й не завдати шкоди
людині, але може завдати значних збитків навколишньому середовищу або
призвести до значних матеріальних втрат. Пожежна безпека – це стан, за
яким з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і
розвитку пожежі та впливу на людей її небезпечних факторів, а також
забезпечується захист матеріальних цінностей [2]. Під системою пожежної
безпеки слід розуміти комплекс організаційних заходів і технічних засобів,
які мають спрямування на захист від пожежі, її запобіганню та ліквідації
збитків. У такому випадку, цілком виправданою є зацікавленість управлінців
у зменшенні вірогідності виникнення пожежі, впливу її небезпечних факторів
та зниженню рівня завданої шкоди. Питання безпеки та захисту населення в
Україні, об’єктів та національного надбання і території держави від пожеж і
їх наслідків мають розглядатися як невід’ємна частина державної політики у
сфері національної безпеки і державного будівництва, тобто як одна з
найбільш важливих функцій діяльності вищого та центральних органів
виконавчої влади України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, міських, районних, районних у містах державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування та їх виконавчих комітетів [1].
Основним законодавчим документом, який регулює вимоги щодо
забезпечення пожежної безпеки, є Кодекс цивільного захисту України.
Аналізуючи законодавство щодо питань забезпечення пожежної безпеки,
можна сказати, що державна охорона від пожеж може мати вплив, з одного
боку, на об’єкти та взаємовідносини в суспільному житті, а з іншого – має
можливість для вдосконалення нормативно-правової бази. Ці особливості в
більшій мірі стали наслідком змін у суспільно-політичному житті України.
Для попередження небезпеки пожежі, всі працівники установ,
організацій, компаній в Україні повинні регулярно проходити інструктажі з
пожежної безпеки. У деяких підприємствах з підвищеною небезпекою
пожежі для персоналу важливим є навчання.
З метою запобігання небезпек, які пов’язані з травматизмом та
загибеллю людей від пожежі застосовується спеціальний комплекс
попереджувальних заходів. У випадку виникнення пожежі – цей комплекс
сприяє обмеженню її розповсюдження, своєчасному виявленню, гасінню та
захисту людей і матеріальних цінностей. До таких заходів відносять різних
видів інструктажі, пожежні сигналізації, різноманітні засоби гасіння, а також
плани евакуації та іншу документацію.
Отже, пожежна безпека має надзвичайно велике значення не тільки на
підприємствах чи організаціях, а й в побуті. Вона сприяє збереженню життя
та здоров’я людей, навколишнього середовища, матеріальних та культурних
цінностей.
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РОЗВИТОК ВИННОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
Винний туризм - це досить новий для України напрям туристичної
діяльності. Розвиток якого буде сприяти притоку додаткових коштів,
популяризації нашої країни та її культури у світі. В Україні винний туризм
почав активно розвиватись після створення Асоціації сприяння розвитку
винного та гастрономічного туризму в Україні.
Винний туризм – це туризм, метою якого є дегустація, споживання,
покупка вина прямо на виноробстві, включаючи в себе відвідування
виноградників, популярних ресторанів, винних фестивалів та інших
спеціальних заходів.
Найчастіше у програму такого туру входить відвідування виноробень та
виноградників, де дозріває виноград для вина, а також пізнавальна екскурсія
по ним. Крім того, у таких турах туристи часто мають змогу прийняти участь
у тематичних та культурних подіях, таких як винні фестивалі та свята
виноробства.
Серед головних принципів такого напрямку в туризмі – дегустувати
вина лише у місцях їхнього виробництва. Найбільше цінуються вина з
місцевих сортів винограду, які притаманні тільки для певного регіону чи
місцевості. Також існує такий принцип, що чим далі вино виїхало від місця
дозрівання його винограду, тим гірше його якість та смак. Частіше за все
псується молоде вино, іноді його навіть перевозять прямо у цистернах, але і
це має поганий вплив на смак. Судячи з цього принципу справжнє іспанське
вино можна спробувати лише в Іспанії, тому гурмани, які захоплюються
винним туризмом не знають що таке дистанція. І для того щоб спробувати
кожен сорт, і не змінювати своїм принципам, їм потрібно перетнути увесь
світ [3].
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Зазвичай винний тур триває не більше, ніж тиждень, але зустрічаються
поїздки, складають усього лише два-три дні. Вони можуть бути приурочені
до винного торжества. Також туристичні агентства пропонують замовлення
індивідуального винного туру, метою якого є професійне ознайомлення.
Також туристам пропонують оцінити технологічну культуру
виробництва, спуститися в підвали з величезними бутами і бочками,
познайомитися з таїнством дозрівання вина, дізнатися про вікові традиції
конкретного господарства. Окремі підприємства володіють величезними
колекціями вин. Їх називають енотеки. Щодо України, то найвідоміша і
найбільша колекція знаходиться в "Масандрі" і налічує близько мільйона
пляшок. Цікаві колекції є в інституті "Магарач", в "Коктебелі" і "Інкермані".
В Україні цікавою для винного туризму є Закарпатська область.
Щорічно в цьому регіоні відзначається свято молодого вина. Це єдиний
регіон України, в якому прижилася ця традиція. Як і у Франції, це третій
тиждень листопада, тільки французи святкують у четвер, а в Закарпатті – на
вихідних.
Головними районами виноробства на Закарпатті є Берегівський,
Мукачівський, Ужгородський та Виноградівський.
Серед найпопулярніших осередків дегустації марочних вин з місцевих
сортів винограду в Берегівському районі є (рисунок 1) [1]:

Дегустаційний
підвал родини
Нодь «Нота
Бене»
Дегустаційний
зал оздоровчого
комплексу
«Жайворонок»

Найпопулярніші осередки
дегустації вин в Берегівському
регіоні

300-річний
автентичний
винний підвал
родини
Гаврильченко,
«Старий підвал»

Щорічний
фестиваль вина у
Берегові
(переддень 8
березня)

Дегустаційний
підвал вин
заводу «Чізай»

Рисунок 1 – Найпопулярніші осередки дегустації вин в
Берегівському регіоні
Винні фестивалі – це ще один спосіб запросити туристів у туристичний
регіон, показати їм унікальну природу, різнобарв’я нашої культури,
посмакувати тутешніми стравами, ознайомитися з результатами роботи
тутешніх фермерів.
Під час фестивалю молодого вина більшість виноробів проводять
дегустацію вина з урожаю цього року. Квиток на свято коштує зовсім
недорого - близько 40 грн – за ці гроші можна пробувати скільки завгодно
вина. Тут же можна взяти участь і в українському нововведенні - конкурс
виноробів. Тут все дуже цікаво – турист, пробуючи вино вибирає найкраще і
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віддає виноробу свій квиток, а він у відповідь повинен налити літр вина, яке
більше всього припала до душі абсолютно безкоштовно. Винороб, у якого в
кінці свята виявиться найбільше квитків, той і виграв. Фестиваль
проводиться в Ужгороді.
Також, як вже зазначалось, у місті Берегово щорічно проводиться
фестиваль вина. Містечко претендує на статус виноробної столиці західної
України. Найкращі з місцевих виноробів об’єдналися в орден святого
Венцела. Члени оригінальної організації присягають всіляко популяризувати
винну славу Берегівщини і є натхненниками фестивалю. Щовесни на ньому
свою продукцію представляють великі підприємства і винороби-приватники.
Відвідувачам пропонують скуштувати закарпатські сири та вино,
проводиться безліч конкурсів.
Ще одним популярним фестивалем вина є «Червене вино». Його
традиційно організовують напередодні старого Нового року на центральній
площі міста Мукачеве. Минулої зими фестиваль зібрав близько 80 виноробів
з Виноградівського, Мукачівського, Берегівського, Іршавського та
Ужгородського районів. Окрім вина на фестивалі продають мед, віск,
домашню ковбасу, сир тощо.
Навесні у Виноградові проходить вже традиційний, районний фестиваль
виноградарів і виноробів. Серед усіх інших закарпатських міст, де
проводяться подібні фестивалі, саме старовинний Севлюш має найкращі
кліматичні умови для вирощування винограду, має найбільші площі
виноградників, а в кожному селі району можна знайти старожилів, котрі
можуть навчити бажаючих секретам виготовлення "філософського" напою.
Традиційно фестиваль розпочинається карнавальною ходою виноробів і
закінчується у міському парку Перені, де можна відвідати презентаційні
намети всіх сіл району, а також і представників Мукачівського, Хустського
та Іршавського районів. Традиційно визначаються найкращі винороби [2].
Отже, винний туризм щорічно набирає все більших обертів у світі, і в
Україні зокрема. Наша країна має туристичний потенціал для розвитку
даного виду туризму, тим паче, що це досить новий напрям туристичної
діяльності в Україні, тому інтерес до такого виду подорожування на разі
зростає, і з’являється все більше охочих спробувати винний тури. Якщо наша
держава буде сприяти розвитку цього напряму в туризмі, то у майбутньому
Україна має усі шанси для того, щоб стати однією з тих країн, які є візитними
для винного туризму.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Охорона праці є не лише окремим інститутом трудового права, але й
розглядається як сукупність обов’язків держави у правовому закріпленні
безпечних умов праці. З’ясування і усунення проблем забезпечення
безпечних умов праці є прерогативою влади в усіх розвинутих країнах світу.
Оцінка умов праці в Україні покладена на органи державної влади.
Дослідження державними органами можливих проблем на виробництві –
аварій, пожеж, вибухів, тощо – здатне забезпечити не лише гідні умови праці
населення України, але й безперебійний процес виробництва. Адже безпечні
умови праці є запорукою продуктивності праці. Державне управління
охороною праці в Україні досить важливе, оскільки у нас спостерігається
високий рівень захворювань, пов’язаних з професійною діяльністю. В
Україні мають місце й випадки виробничого травматизму з летальними
наслідками, що вимагає адекватної реакції зі сторони державних органів.
Державне управління охороною праці забезпечує успішне функціонування
підприємств України в умовах ринкової економіки. Працюючі громадяни
вимагають належної оцінки умов праці, оскільки вони забезпечують
добробут країни. Створення безпечних умов має бути пріоритетом для
держави.
Дослідженням різноманітних аспектів державного управління охороною
праці в Україні на сучасному етапі займаються М.В. Грищук Л.О. Митюк,
В.С. Козяков, О.І. Полукаров, Д.В. Зеркалов, М.О. Халімовський,
К.Н. Ткачук [1].
Міжнародні трудові стандарти встановлюються Міжнародною
організацією праці (МОП). В Україні ж функції державного управління
охороною праці покладені на Верховну Раду України, Кабінет Міністрів
України, Державну службу України з питань праці, місцеві органи влади та
місцеві державні адміністрації.
Верховна Рада, будучи законодавчим органом, створює законодавчі
підстави для проведення політики охорони праці.
Державна служба з питань праці була організована на підставі постанови
Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади» від 10 вересня 2014 р [3].
Державна служба з питань праці веде працеохоронну діяльність на
підставі Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної
Ради України, Розпоряджень Кабінету Міністрів України, Наказів
Міністерства Соціальної політики.
Створення Державної служби України з питань праці загострило
проблему розподілення функцій між деякими органами виконавчої влади, що
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причетні до забезпечення охорони праці. Наприклад, відповідно до змісту
Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України 11 лютого 2015 р., ця служба
реалізує державну політику у галузях промислової безпеки, охорони праці,
гігієни праці тощо [2]. Дискусійним видається питання щодо «гігієни праці»,
адже в офіційних виданнях воно віднесене до галузі профілактичної
медицини.
З метою забезпечення наукової підтримки Державній службі з питань
праці щодо забезпечення промислової безпеки та охорони праці, збереження
життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності веде
свою діяльність Національний науково-дослідний інститут промислової
безпеки та охорони праці.
Наукова діяльність даного інституту направлена на створення
законодавства про охорону праці, нормотворчість у сфері охорони праці,
контрольно-наглядову діяльність у сфері охорони праці, управління
охороною праці .
Формально державне управління охороною праці обмежене виконавчорозпорядчими функціями органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
Таким чином, державне управління охороною праці є складною
системою, котра в значній мірі залежить від напрямів глобалізаційних
процесів та діяльності державної влади.
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Жучковська Мирослава
Науковий керівник: Буга Н.Ю., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РЕКЛАМА НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК
ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ
Важливим напрямом реалізації механізму управління розвитком
туризму в країні є проведення рекламно-інформаційної роботи державних
туристичних адміністрацій на міжнародних ринках. Специфіка просування
61

національного туристичного продукту полягає у тому, що окремі туристичні
підприємства переважно не зацікавлені у вкладанні власних коштів у
рекламування туристичних можливостей країни, позитивними ефектами від
якого користуватимуться усі. В той же час держава, беручи на себе відповідні
рекламні видатки, вправі розраховувати на їх перекриття 153 збільшенням
податкових надходжень від обслуговування суб’єктами господарювання
додаткових туристичних потоків.
На думку експертів Всесвітньої туристичної організації ООН (ВТО),
необхідною умовою забезпечення зростання туристичної сфери є
диверсифікація іміджу країн і територій, що формується саме через
розповсюдження високоякісної рекламної продукції (каталогів, проспектів,
журналів) про їх наявні рекреаційні можливості, історико-архітектурну
спадщину, найкращі курорти і туристичні маршрути. Перелік рекламних
засобів, які використовуються у практиці міжнародного маркетингу,
надзвичайно широкий і утворює діапазон від настінних календарів, ручок,
паперових пакетів та інших речей з національною символікою до
спеціалізованих туристичних сайтів в Internet. Ефективність пов’язаних з цим
витрат дуже висока: розрахунки свідчать, що вони покриваються у 150-200
разів більшою сумою додаткових надходжень від туризму [1]. Необхідно
враховувати лише, що їх розмір прямо залежить від ступеня відповідності
змісту рекламної інформації інтересам та уподобанням її адресатів.
Наприклад, відомо, що голландці у туристичній подорожі цінують переважно
мальовничі ландшафти, сонячну погоду, можливості для мандрування та
спокійне оточення; натомість китайці віддають перевагу відвіданню
історичних місць, участі у культурних заходах і т.д
Реалізації програм просування на світовий ринок українського
туристичного продукту перешкоджає насамперед проблема недостатнього
фінансування. В той час, як, приміром, Туреччина на рекламу своєї країни
щорічно витрачає 120 млн дол., Греція - 114 млн, Іспанія - 97 млн, Італія - 72
млн [1], у нас кошти для цього незмінно виділяються у надмалих розмірах.
Так, у 1999 році з 1 млн 700 тис. грн., закладених в бюджет України на
рекламування її туристичних принад, галузь отримала тільки 40 тис. грн. [2,].
Тенденція хронічних недофінансувань збереглася і надалі. На фінансову
підтримку розвитку туризму в Державному бюджеті України на 2014 рік
виділено лише 596,6 тис. грн. [3]
Організація міжнародної рекламної діяльності, крім фінансових
ресурсів, вимагає також утворення відповідальних за це державних установ,
зокрема національного рекламно-інформаційного туристичного агентства та
мережі його закордонних представництв. Навіть крихітне князівство Монако
з метою залучення іноземних туристів обладнало свої офіси у Парижі,
Лондоні, Мілані, Мадриді, Дюссельдорфі, Нью-Йорку, Чикаго, Каліфорнії і
Токіо. В свою чергу, міжнародну туристичну політику Франції координує
створена у 2009 році державна агенція з розвитку туризму “Atout France”, яка
займається інформуванням широких верств населення відносно туристичних
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об’єктів країни, проведенням рекламних кампаній, різноманітними
комерційними акціями та операціями. “Atout France”, що складається з
головного представництва у Парижі та 34 зарубіжних офісів у 32 країнах,
загалом об’єднує понад 1100 державних, 154 приватних та інших
громадських організацій, які сплачують членські внески [4]. Вартий вивчення
і досвід Гонконгу, де інформаційні центри Гонконзької Туристичної
Асоціації створено безпосередньо у центральній частині однойменного
острова. Ці установи надають іноземним туристам повну інформацію про
визначні пам’ятки Гонконгу, його готелі, туристичні фірми, ресторани,
екскурсійні бюро, фестивалі тощо.
Ефективне вирішення розглянутих проблем у вітчизняному туризмі
потребує в першу чергу об’єднання та узгодження зусиль окремих
міністерств, відомств, фінансових і комерційних структур, фірм та
організацій, що працюють як у туристичній індустрії, так і у суміжних з нею
галузях - ресторанному господарстві, торгівлі, зв’язку, транспорті,
виробництві туристичного спорядження тощо.
Підняття рівня якості вітчизняних туристичних послуг до
європейських стандартів, удосконалення туристичної інфраструктури та
транспортних шляхів сполучення значно прискорило б розвиток
вітчизняного туризму та привабило б більше туристів як з України, так із
близького зарубіжжя. Такі дії привели б до збільшення інвестиційної
привабливості вітчизняного сектору туризму. Відрегулювання та
вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму полегшило б
виконання поставлених цілей. Одним із важливих чинників привабливості
інвестицій в інноваційну діяльність туристичної галузі є розроблення чіткої
стратегії конкурентоспроможності України та підприємств. Крім того, усі
компоненти та складові туристичної діяльності повинні піддаватися впливу
науково-технічного прогресу. Тільки така взаємодія усіх
елементів туристичної індустрії може привести до появи істотного
синергетичного ефекту, вираженого в якості зростання сфери туризму. У
підсумку виграє той, хто раніше за всіх додасть своєму туристичному
продуктові нові споживчі якості і властивості і зуміє зацікавити споживача
цими новаціями.
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ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ДІЄТИЧНОГО БОРОШНА
Проблема розроблення технологій борошняних кондитерських виробів
спеціального дієтичного споживання набуває все більшого значення, що
пов’язано з станом здоров’я населення. Борошно – цінний продукт, який
використовують для виробництва хліба, макаронних і кондитерських
виробів, а також в невеликій кількості – у текстильній і хімічній
промисловості. Його отримують при подрібнені зерна до порошкоподібного
стану. Зернові культури переробляють на борошно способом разового,
оббивного або сортового помелу.
Процес отримання борошна – це складний механічний процес помелу
пшениці, який спрямований на птимальний розподіл трьох основних
компонентів, а саме просіювання, аспірацію і перемелювання валками
размольного вальцового верстата. Комбінування сучасних основних
механічних процесів і складає основну схему отримання дієтичного борошна.
Варто зазначити саме те, що при помелі борошно отримують в декількох
точках вальцового верстата, оскільки завдання полягає у видаленні
розмеленого ендосперму якомога раніше, до його забруднення частинками
висівок. [3.]
Найбільш цікаві розробки в області створення нових видів борошна
пов'язані з введенням частинок зерен і збільшенням вмісту клітковини, що
мотивується вимогою збільшення вмісту харчової клітковини. У зв'язку з цим
збільшилося використання висівок. Нагріваючи, пропарюючи, подрібнюючи
або вальцюючи борошно, можна отримувати різні пластівці і м'які шматочки
цільних зерен пшениці. Введення їх в борошно дозволяє отримувати вироби
з різною структурою. Ці додаткові інгредієнти можуть бути також отримані з
жита, вівса або ячменю, які є складовими технології спеціальних сортів
борошна. Слід звернути на гнучкі технології хлібобулочних і борошняних
кондитерських виробів, які буде можливо реалізувати як на підприємствах
великої потужності (хлібозаводи, хлібокомбінати, кондитерські фабрики), так
і середньої та малої потужності без значних змін схем технологічного потоку
і апаратурного оформлення. Особливий інтерес являють технології
збагачення хлібобулочних виробів, що передбачають «повернення» тих
речовин, що були видалені з зерна під час його переробки у борошно. У
цьому аспекті розроблено асортимент хліба і булочних виробів з
використанням продуктів переробки зародків пшениці. Це такі дієтичні
добавки, як спиртовий екстракт зародку пшениці «Глюкорн-100» (ТУ У 15.620608169.005-2002)
та
«Шрот
зародків
пшениці
харчовий»
(ТУ У 20608169.002-99), що виробляються на КП «Білоцерківхлібопродукт»
(м. Біла Церква) за новою екологічно чистою технологією. [1.]
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Особливої уваги заслуговує напрям у розробленні технологій сучасних
технологій використання цілого та подрібненого зерна зернових та олійних
культур. Для створення асортименту продуктів спеціального призначення
перспективними об’єктами є хлібобулочні та борошняні кондитерські
вироби. Це обумовлено їх традиційною популярністю з одного боку та
незбалансованістю хімічного складу (висока калорійність, порівняно низький
вміст харчових волокон,
вітамінів, поліненасичених жирних кислот,
мінеральних речовин) – з іншого.
Для виробництва деяких дієтичних продуктів та борошняних
кондитерських виробів необхідне борошно з особливими властивостями: з
підвищеним або зниженим вмістом білка, клітковини, мінеральних речовин і
вітамінів. Отримати таке борошно можна шляхом відбору потоків борошна з
певних систем процесу помелу. Для збагачення борошна вітамінами
застосовують спеціальну технологію, яка передбачає точне їх дозування і
двох-трьохетапне змішування з борошном для забезпечення рівномірного їх
розподілу по всій масі борошна. [3.]
Показники, що характеризують технологічні властивості дієтичного
борошна:
а) кількість і якість клейковини;
б) газоутворювальна здатність борошна — це його здатність утворювати
вуглекислий газ під час бродіння дріжджового тіста. Вона залежить від
наявності цукрів і активності амілази борошна;
в) газоутримумальна здатність борошна — полягає в утриманні в тісті
вуглекислого газу, який утворюється під час бродіння. Газоутримувальна
здатність тіста є тим більшою, чим більше в ньому міститься білків і чим
вищою є якість клейковини;
г) водопоглинальна здатність борошна — визначається кількістю води,
яку може поглинути борошно при замішуванні тіста нормальної
консистенції.
д) «Сила» борошна — це його здатність утворювати тісто з певними
фізичними властивостями. «Сила» борошна залежить від: кількості і якості
клейковини, водовбирної та газоутворювальної здатності борошна,
активності ферментів (протеази). [2.]
Таким чином, підприємства, які обладнані високопродуктивним
комплектним обладнанням мають гнучку схему формування сортів
дієтичного борошна. Цех формування сортів борошна, безтарного зберігання
і відпуску борошна дозволяє підвищити стабільність показників якості і
ефективність використання зерна, оперативно змінювати і розширювати
асортимент борошна. Тому, використання нових технологій призводить до
суттєвого підвищення харчової цінності виробів за рахунок збагачення їх
комплексом біологічно-активних речовин, а також до набуття певного
технологічного ефекту.
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ІНДИВІДУАЛЬНА VS ГРУПОВА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ
На сьогоднішній день мотивація працівників на підприємстві відіграє
важливу роль, адже від ефективності керування людськими ресурсами
залежить успіх компанії. Проте керівники компаній у своїй діяльності
використовують застарілі «радянські» методи – фінансового заохочення, не
знаючи, що є безліч індивідуальних і групових методів заохочення
працівників.
Мотивацію праці розділяють на індивідуальну та групову.
Індивідуальна мотивація має на меті премії, бонуси, кар’єрний ріст,
почесні грамоти, медалі [1].
Фінансова винагорода, безумовно, відіграє важливу роль у мотивації
працівника, але якщо вона є справедливою. За дослідженнями, розмір
матеріального заохочення для працівника важливий тоді, коли він становить
не менш ніж 30% зарплати від терміну, за який виплачують премію
(наприклад, річна премія – не менше 30% річного окладу). Однак надбавка до
зарплати мотивує працівника лише на 3 місяці. Потім настає ефект звикання.
Розглядаючи нематеріальне заохочення варто приділяти увагу факту
турботи про співробітника. Ідеальне рішення – вид і розмір заохочення
співпадають з бажаннями працівника. Необхідно заздалегідь вивчити смаки й
уподобання співробітників (провести анкетування, особисті бесіди).
Однак потрібно пам’ятати – заохочення повинно бути пов'язане з
конкретними результатами (здобутками) [2].
У такий, дещо, кризовий стан економіки компенсаційний пакет – завжди
буде доречним. Він може включати: безкоштовні обіди для персоналу,
оплату стільникового зв’язку, проїзних, абонемент у спортзал чи басейн,
тренінги, конференції.
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До групової можна віднести: групові тренінги, участь у справах
організації, публічне визнання, дошка пошани та атмосфера у колективі [1].
Перспектива опанувати нові знання і навички у колективі підніме
«бойовий дух» та допоможе розвинути професійні навички.
Варто приділити увагу інформуванню про спільні досягнення фірми на
щоквартальних зібраннях з колективом. Нерідко управлінці свідомо не
долучають своїх співробітників у справи компанії, вважаючи таку
інформацію конфіденційною, а даремно. Дивовижний факт, доведений на
практиці: якщо сказати, що доведені вами відомості не підлягають
розголошенню, то дасте зрозуміти, що довіряєте підлеглим і оцінюєте їх
значимість в компанії. Інформування працівників – основна мотивація, яка
дає можливість співробітникам відчути себе частиною команди, а не просто
найманим персоналом.
Досить ефективним груповим методом мотивації є – дух змагання у
колективі. Якщо повідомити працівників, що за якісне виконання завдання їх
чекають цінні призи, то самовіддача збільшиться в рази [2].
Якщо керівник фірми завжди шукає нові, цікаві та дієві методи
мотивації працівників, то можна реалізувати такі:
- Дозволити слухати музику на роботі, замовити підставки для ніг,
упор для зап'ястя при роботі з комп'ютерною мишкою.
- Замість грошової премії співробітник може вибрати приз самостійно,
скажімо, вечеря в ресторані, абонемент у фітнес-клуб або
подарунковий сертифікат;
- Влаштовувати свята, вечірки за участю сімей співробітників,
наддавати путівки для дітей в оздоровчий літній табір, пільгове
медичне страхування для сім'ї співробітника;
- Багато фірм переходять на роботу за системою фріланс. Коли
менеджер працює вдома, а в офіс приходить у заздалегідь визначений
час для здачі завдань і отримання нових, для участі в зборах.
Таким чином, для ефективного управління організацією варто
застосовувати комбінацію цих видів, тобто використовувати групову, а також
індивідуальну мотивацію. Не можна недооцінювати потреби людини,
оскільки вони є стимулом його роботи. Використання нових, цікавих та
дієвих методів мотивування працівників повинне бути орієнтоване на
вивчення і задоволення потреб окремо взятого співробітника колективу.
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АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВОГО
ХАРЧУВАННЯ ВІД КОМПАНІЇ ORIFLAME «WELLNESS»
Сучасне життя характеризується частим стресом, емоційним
перевантаженням та гіподинамією, тому увага до свого здоров’я – це певна
турбота про своє майбутнє життя.
З англійської слово wellness перекладається, як «добре самопочуття». У
поняття велнес входить не лише біологічно активні добавки(БАД), а й
помірне фізичне навантаження, догляд за шкірою та тілом, здорове
збалансоване харчування, відпочинок та позитивне мислення. Головним
завданням велнес є – оздоровлення, запобігання та профілактика хвороб, що
допомагає досягти фізичної та емоційної рівноваги всього тіла [1].
Всім подобається, коли ви добре почуваєтесь та маєте чудовий вигляд. А
для цього над собою потрібно працювати. Коли не вистачає часу на
спортивний зал і збалансоване харчування, у дію вступають вітаміни для
покращення самопочуття та профілактики.
Особливо яскраво значення «Велнес» зазвучало, коли в компанії
«Оріфлейм» з'явилися біологічно активні добавки у вигляді вітамін,
коктейлів та протеїнових батончиків. Продукти Wellness by Oriflame,
відгуки про які, в більшості, позитивні, є серйозною, великою частиною
даного визначення, якщо розглядати його в цілому.
Наразі в компанії нараховується 4 повних комплексу для щоденного
вживання, такі як «Велнес Пек», «Омега-3», «Шведський б'юті-комплекс
Плюс» та «Мультивітаміни та мінерали».
В одній упаковці комплексу Wellness Pack міститься 21 пакетик. У
кожен з них розфасовані наступні вітаміни: Капсули «Омега-3» - 2 штуки.
«Шведський б'юті-комплекс Плюс» - 1 шт. «Мультивітаміни і мінерали»
(для жінок або для чоловіків) - 1 драже.
Комплекс «Омега-3» сприяє: нормалізації діяльності серцево-судинної
системи;
поліпшенню роботи головного мозку;
підвищенню рівня
зволоженості й еластичності шкірного покриву, а також позбавлення його від
подразнень, алергій, дерматитів та інших подібних відхилень; зміцненню
нервової системи, зору;
запобігання розвитку хвороби Альцгеймера;
зменшенню ризику ослаблення суглобів; купіруванню процесів запального
характеру всередині організму. При активному режимі життя організм
наповнюється енергією, відступає хронічна втома, стають чистішими і
еластичнішою кровоносні судини, поліпшується робота серця і склад плазми.
Також при регулярному вживанні даного продукту вирівнюється колір
шкіри, з'являється природний рум'янець.
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«Шведський б'юті-комплекс Плюс» містить в своєму складі астаксантин
- унікальний антиоксидант, який має натуральне походження, зі
Стокгольмського архіпелагу. Він ефективніше вітамінів С і Е приблизно в
100 разів. Завдяки астаксантину клітини тіла людини захищаються від
вільних радикалів, що сприяє запобіганню розвитку багатьох захворювань,
навіть ракових пухлин.
У лінії Wellness by Oriflame комплекс «Мультивітаміни і мінерали»
підбирається індивідуально в такій кількості мікроелементів, яка необхідна
для чоловіків або жінок. Даний препарат нормалізує функції організму
людини, зміцнює імунну систему, нігті, волосся, стінки судин і сприяє
оновленню клітин.
Також в компанії розроблений спеціальний комплекс для дітей
WellnessKids. Комплекс «Мультивітаміни і мінерали» для дітей випускається
компанією «Оріфлейм» у вигляді жувальних таблеток.
Вони мають
натуральний смак апельсина і містять 8 мінералів і 13 вітамінів, які підібрані
по ідеально збалансованій формулі.
Цікавим рішення є протеїнові батончики «Нечурал Баланс». Ідеальне і
корисне джерело енергії для тих, хто стежить за своїм здоров'ям. мають два
різні смаки. В упаковці 7 батончиків, які знижують відчуття голоду і потребу
в солодкому, забезпечують оптимальне натуральне харчування завдяки
раціональному поєднанню інгредієнтів, містять 3 джерела протеїну (соя,
горошок і молочна сироватка) і 4 злаку, багаті клітковиною (ячмінь, овес,
пшениця і рис) та мають низький глікемічний індекс, заряджають енергією і
підвищують концентрацію.
Для того щоб вибрати оптимальний варіант для себе, на сайті компанії є
Wellness-тест. Відповівши на кілька запитань, можна визначити нинішній
стан здоров'я.
Після проходження тесту складаються персональні
рекомендації щодо того, як його поправити. Дотримуючись їх, ви приведете
своє самопочуття у відмінний стан [2].
Отже, як підсумок можна сказати, що використання лінії Wellness by
Oriflame має досить впевнену позицію на українському ринку біологічно
активних добавок.
Список використаних джерел:
1. Велнес [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Велнес.
2. Витамины «Орифлейм»: отзывы. Wellness - витамины или пустышки?
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http://fb.ru/article/168635/vitaminyi-orifleym-otzyivyi-wellness---vitaminyi-ilipustyishki.
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РОЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства охорона праці та
відповідальність за її порушення відіграє важливу роль, як суспільний
чинник, оскільки, якими б вагомими не були трудові здобутки, вони не
можуть компенсувати людині втраченого здоров’я. Система управління
охороною праці – частина загальної системи управління організацією, яка
сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на
виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що виникають у процесі
господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на
виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони
праці [3].
Сучасний етап розвитку економіки України потребує нестандартних
підходів до створення умов праці та поліпшення стану охорони праці на
вітчизняних підприємствах. Окрім соціального, охорона праці має важливе
економічне значення - це і висока продуктивність праці, зниження витрат на
оплату лікарняних, компенсацій за важкі та шкідливі умови праці тощо.
Загальновідомо, що економічне зростання автоматично ще не веде до
збалансованого економічного і соціального розвитку. Зміни, що відбуваються
у структурі зайнятості й попиту на робочу силу, як і до становища
працівника на робочому місці, умов його праці, ставлять підвищені вимоги
до безпеки праці. Рівень безпеки людини з розвитком цивілізації постійно
зростає. Розвиток науки і техніки, в цілому збільшуючи безпеку
життєдіяльності людини, призвів до появи цілого ряду нових проблем.
Система управління охороною праці та ризиками є частиною загальної
системи управління підприємства, яку використовують, щоб розробити та
запровадити політику підприємства у сфері охорони праці, підвищувати
рівень безпечності виконання робіт на підприємстві, зменшувати, запобігати
чи усувати вплив небезпечних чинників і керувати ризиками, пов’язаними з
небезпеками [2]. СУОПР призначена забезпечувати охорону життя, здоров’я
та безпеку найманих працівників, тимчасових працівників, персоналу
підрядника, інших осіб на робочому місці на підприємстві, де їх перебування
є дозволеним і необхідним.
Одним із основних аспектів системи управління охороною праці та
ризиками в нинішніх реаліях є політика фірми, підприємства, компанії в
сфері охорони праці, яка має відповідати характеру діяльності підприємства і
поєднуватись з усіма елементами діяльності підприємства, враховувати
виробничі ризики [1].
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В умовах ринку у роботі підприємств і галузей економіки з охорони
праці та оцінки ризиків великого значення набувають такі чинники як:
- економічна зацікавленість роботодавця у одержанні оптимального
прибутку, зменшенні витрат на штрафні санкції, ремонт пошкодженого
устаткування, відшкодування шкоди потерпілим;
- моральна і юридична відповідальність роботодавця за нещасні випадки
і відшкодування збитків потерпілим та їх сім'ям;
- моральна відповідальність роботодавця перед трудовим колективом за
створення гуманних і комфортних умов праці;
- необхідність зміцнювати позиції підприємства на ринку серед
вітчизняних і зарубіжних конкурентів;
- необхідність постійного підвищення якості і конкурентоздатності
продукції, що можливо лише за безпечних і комфортних умов праці;
- забезпечення досягнення перспективних цілей підприємства, що
неможливо без підвищення рівня охорони праці.
Виробниче становище впливає не тільки на здоров’я працюючих, а й на
їх фізичний, соціальний та психологічний стан [1].
Для організації та забезпечення ефективної системи управління
охороною праці необхідно на підприємствах проводити різноманітні заходи
щодо її покращення, а саме: розробку на основі чинного законодавства
локальних нормативних актів щодо охорони праці, створення нешкідливих та
безпечних умов праці, шляхом впровадження нових методів та технологій,
дотримання вимог експлуатації машин та пристроїв у процесі трудової
діяльності та слідкування за їх дотриманням, створення лікувальнопрофілактичної системи тощо.
Контроль за станом охорони праці повинен бути спрямований на
перевірку стану умов праці, виявлення відхилень від вимог стандартів, норм
та правил з охорони праці, перевірку виконання службами та підрозділами
своїх обов'язків у галузі охорони праці та на прийняття ефективних заходів
щодо ліквідації недоліків.
До працівників підприємства можуть застосовуватися будь-які
заохочення за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо
підвищення безпеки та покращення умов праці. Види заохочень
визначаються колективним договором, угодою [3].
Покращення умов праці та охорони праці може мати не лише
соціальний, а й економічний ефект, адже результати роботи з охорони праці
ведуть до збільшення фонду робочого часу, підвищення ефективності
використання обладнання, зменшення плинності кадрів та витрат на пільги,
компенсації за несприятливі умови праці тощо.
Таким чином, охорона праці − це багатогранне поняття, під яким слід
розуміти не тільки забезпечення безпеки працівників під час виконання ними
службових обов язків, насправді воно охоплює різні заходи. Правильний
підхід до організації охорони праці на підприємстві, грамотне використання
різних нематеріальних способів стимулювання працівників дають останнім
необхідне почуття надійності, стабільності й зацікавленості керівництва у
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своїх співробітниках. Завдяки налагодженій охороні праці знижується також
плинність кадрів, що в свою чергу благотворно впливає на стабільність
усього підприємства.
Список використаних джерел:
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міжнародними стандартами : Навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є. Т Карчевські,
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ОХОРОНА ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ГІДНИХ УМОВ
РОБОЧОГО МІСЦЯ
Охорона праці, є важливою складовою частиною для забезпечення
гідних умов робочого місця, оскільки соціально-економічний розвиток країн,
демократизація, зростання кваліфікації працівників – усі ці чинники
вимагають нового, сучасного погляду на основні завдання охорони праці.
Так, зі зростанням загальноосвітнього та професійно-кваліфікаційного рівня
працівників, зростає їх потреба в змістовності і привабливості праці. Але
залишається фактом, що в багатьох країнах світу нині приділяють
недостатню увагу характеру і змісту виконуваної роботи. Тому виникає
потреба у формулюванні нової тези про завдання охорони праці, яка б
відповідала сучасному етапу розвитку ідеології праці.
Окремі питання у сфері правового регулювання охорони праці
відображені в роботах багатьох провідних вчених, таких як
О.Т Барабаш, М.І. Бару, Л.І. Лазор, М.С. Малеїн, О.Е. Мачульська,
В.І Чернадчук, О.М. Ярошенко та ін.
У науці трудового права існує усталена традиція розгляду охорони праці
як правової категорії у широкому та вузькому значенні. Охорона праці у
широкому значенні охоплює сукупність належних до різних інститутів
трудового права правових норм, що торкаються комплексу питань
застосування праці і створення сприятливих загальних умов трудової
діяльності. У вузькому значенні охорону праці слід розглядати як
самостійний інститут права, невід’ємний елемент галузі трудового права,
який містить наступні норми права:
– норми, що гарантують право працівника на працю в умовах, які
відповідають вимогам безпеки та гігієни, захист працівника в разі отримання
травми чи захворювання у період роботи, а також травм та захворювань, які
пов’язані з виконанням його трудових обов’язків;
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– норми, що містять вимоги щодо забезпечення здорових і безпечних
умов роботи, запобігають виробничому травматизму, загальним та
професійним захворюванням;
– норми, що забезпечують участь працівників та професійних спілок у
встановленні умов праці;
– норми, що забезпечують здійснення нагляду та контролю за
реалізацією зазначених вимог у сфері охорони праці;
– норми, що визначають відповідальність за порушення у сфері охорони
праці[1].
МОП, відповідаючи на виклики сучасності, сформулювала та
обґрунтувала концепцію гідної праці. «Поняття гідної праці втілює в собі
очікування людей, пов'язані з їх трудовим життям. Люди хочуть працювати в
безпечних умовах – так само, як вони прагнуть до продуктивної праці, яка
приносить гідну винагороду. Люди хочуть мати соціальні гарантії на
робочому місці та соціальний захист для своїх сімей, а також можливості для
індивідуального зростання і соціальної інтеграції. Трудящі прагнуть до
свободи висловлювання думок, до свободи об'єднання та участі у прийнятті
рішень з життєво важливих питань, до рівності можливостей і ставленні до
жінок і чоловіків». Далі підкреслюється: охорона праці – складова частина
концепції гідної праці, яка базується на трьох основних правилах:
1. Праця повинна здійснюватися в умовах здорового і безпечного
виробничого середовища.
2. Умови праці не повинні заподіювати шкоди здоров'ю працівника і
принижувати його людську гідність.
3. Праця повинна надавати реальну можливість для розвитку особи,
самореалізації і служіння суспільству[2].
Міжнародна організація праці (МОП), Європейський Союз приділяють
велику увагу створенню сприятливих умов праці. Прийнято міжнародні
норми про скасування примусової праці, про заборону дискримінації в галузі
праці, про інспекцію праці, про умови, безпеку та гігієну праці та виробниче
середовище.
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що охорона праці є
одним з найважливіших чинників для забезпечення гідних умов праці. Цим
пояснюється увага до цього питання багатьох міжнародних організацій, і в
цілому науковців усього світу.
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УМОВИ ПРАЦІ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД
НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ
У процесі виробничої діяльності на людину можуть діяти небезпечні й
шкідливі виробничі фактори. Одним з найважливіших завдань охорони праці
є забезпечення таких умов праці, які б виключали можливість дії цих
факторів на працюючих.
Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 «Небезпечні та шкідливі виробничі
фактори. Класифікація» ці фактори поділяються на: фізичні, хімічні,
біологічні й психофізіологічні. З наявністю небезпечних і шкідливих
факторів пов'язані нещасні випадки і професійні захворювання на
виробництві, що виникають за певних умов або з ряду причин.
Відповідно до Постанови про «Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві» ці умови та причини поділяються на такі групи:
- технічні, що виникають внаслідок недосконалих, з погляду охорони
праці, будівельних конструкцій і деталей, технологічного устаткування,
пристроїв, оснащення, інструментів, попереджувальних та інших технічних
засобів безпеки, порушення технологічних процесів, незадовільного
технічного догляду і ремонту обладнання та ін.;
- організаційні, що є наслідком недосконалої організації охорони праці
(незадовільні інструктаж і навчання робітників, відсутність таких Правил
виконання робіт, що відповідають інструкції з охорони праці, відсутність або
незадовільне проведення контролю й нагляду, неправильна організація
робочого місця, відсутність індивідуальних засобів захисту і т. п.);
- психофізичні, що є наслідком порушень або відхилень у
життєдіяльності організму людини (алкогольне, наркотичне сп'яніння, низька
нервово-психічна стійкість, незадовільні фізичні дані або стан здоров'я,
незадовільний психологічний клімат у колективі, травмування внаслідок
протиправних дій інших осіб та ін.).
Згідно із статтею 153 Кодексу законів про працю власник підприємства
зобов'язаний забезпечити належне технічне обладнання всіх робочих місць і
створювати на них умови праці відповідно до умов нормативних актів з
охорони праці.
З метою запобігання чи зменшення впливу на працюючих шкідливих і
небезпечних виробничих чинників застосовують засоби колективного та
індивідуального захисту Засоби захисту працюючих за характером їх
призначення поділяються на 2 категорії:
- засоби колективного захисту;
- засоби індивідуального захисту.
Засоби колективного захисту залежно від призначення поділяються на
такі класи:
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- засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і
робочихмісць (вентиляція, кондиціонування, опалення, автоматичний
контроль і сигналізація);
- засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць
(джерела світла, освітлювальні прилади, світлозахисне обладнання,
світлофільтри);
- засоби захисту від іонізуючих, інфрачервоних, ультрафіолетових,
електромагнітних, лазерних, магнітних та електричних полів
(огородження, герметизація, знаки безпеки, автоматичний контроль і
сигналізація, дистанційне управління тощо);
- засоби захисту від шуму, вібрації (огородження, звукоізоляція,
віброізоляція);
- засоби захисту від ураження електричним струмом (огородження,
захисне заземлення, автоматичне відключення, дистанційне управління);
- засоби захисту від дії механічних факторів (огородження,
автоматичний
контроль і сигналізація, знаки безпеки);
- засоби захисту від хімічних факторів (огородження герметизація,
вентиляція та очистка повітря, дистанційне керування, знаки безпеки);
- засоби захисту від високих і низьких температур навколишнього
середовища (огородження, автоматичне дистанційне керування) [1].
Створення на робочому місці сприятливих і безпечних умов праці тісно
пов'язане із забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту.
Засоби індивідуального захисту залежно від призначення поділяються
на такі класи:
- ізолюючі костюми (пневмокостюми, скафандри);
- засоби захисту органів дихання (протигази, респіратори, пневмошлеми,
пневмомаски);
- спеціальне взуття (чоботи черевики, боти, бахіли);
- засоби захисту рук (рукавиці, рукавички);
- засоби захисту очей (захисні окуляри);
- засоби захисту обличчя (захисні маски, захисні щитки);
- засоби захисту голови (каски, шоломи, шапки, берети);
- засоби захисту від падіння з висоти тощо (запобіжні пояси,
діелектричні коврики, ручні захвати, маніпулятори);
- зособи захисту органів слуху (протишумові шоломи, навушника
вкладиші);
- захисні дерматологічні засоби (змиваючі розчини, пасти, креми, мазі)
[2].
Спецодяг і спецвзуття повинні забезпечувати нормальні функції
організму робітника та зберігати його працездатність. Найменування
спецодягу, спецвзуття повинне відповідати найменуванню небезпечних і
шкідливих факторів, від яких вони захищають.
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Спецодяг і спецвзуття повинні зберігати свої гігієнічні та експлуатаційні
властивості протягом усього часу експлуатації при дотриманні умов їх
використання та догляду за ними [3].
Отже, охорона праці відіграє важливу роль у трудовому життя людини.
Правильна організація праці значно підвищує його продуктивність і різко
знижує можливість виробничих травм, каліцтв і т.п. Це, у свою чергу, робить
і безпосередній позитивний вплив на економічну сторону праці: відбувається
зниження на оплату лікарняних та лікування співробітників, зменшується
кількість і розмір компенсацій за роботу у шкідливих умовах тощо.
Список використаних джерел:
1. Я. О. Сєріков. Основи охорони праці: Навчальний посібник для
студентів вищих закладів освіти. – Харків, ХНАМГ, 2007. - 227с.
2. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Режим доступу до ресурсу: http://studopedia.com.ua/.
3. Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту: Наказ Міністерства юстиції України від
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Науковий керівник: Семко Т.В., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НОВІТНІ ІНГРІДІЄНТИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЇХНІ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ
Інгредієнт — складова частина хімічної сполуки або суміші. В
загальному сенсі інгредієнт є речовиною, яка утворює частину суміші. При
приготуванні їжі в рецептах вказують, які компоненти використовуються для
приготування конкретної страви. Багато комерційних продуктів містять
секретний інгредієнт, який мав на меті зробити їх краще, ніж конкуруючі
продукти [1].
Техногенне забруднення довкілля, постійний психологічний стрес та
інші шкідливі чинники хімічної, фізичної та біологічної природи значно
впливають на організм людини й вимагають посиленого функціонування
багатьох систем організму. Позитивно змінити якість життя можна
покращивши харчування, вживаючи продукти спеціального або
функціонального призначення [2].
Перелік функціональних продуктів значно розширився. До складу ФП
та БАДів починають включати такі раніше мало вивчені функціональні
інгредієнти рослинного походження (фітосполуки), які не мають
енергетичного та пластичного значення, не є незамінними для людини, проте
відіграють важливу роль у підтримці її здоров’я [4].
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До них відносять: фітостерини з бобів, овочів, фруктів, насіння
соняшнику, горіхів; ізотіоціанати та індоли з овочів родини хрестоцвітих;
органічні полісульфіди з часнику, цибулі; лігнани (агліконові фітоестрогени)
з насіння льону, кунжуту, висівок, сої; кумарини з селери, петрушки,
пастернаку; рослинні хінони (таніни) з грецьких горіхів, листкових овочів,
шпинату, сої; флавоноїди з фруктів та овочів, чаю, вина; фенольні кислоти з
фруктів та овочів, ягід, чаю, вина, какао, шоколаду тощо.
На нормальне функціонування організму людини впливають також різні
небезпечні речовини потенційно канцерогенної дії, зокрема — важкі метали,
радіонукліди, контамінанти харчових продуктів (діоксини, хлорорганічні
сполуки, мікотоксини, нітрозоаміни), тому їжа людини повинна містити
речовини, які б здійснювали захисні ефекти. Нині ідентифіковано понад 500
рослинних компонентів, здатних впливати на розвиток пухлинних процесів в
організмі [1]. Антиканцерогенні речовини продуктів харчування
представлено в таблиці 1.
Таблиця 1 - Антиканцерогенні речовини продуктів харчування
Групи речовин

Приклади сполук або Основні харчові джерела
груп сполук

Тіоли (сіркувмісні

Ізотіоціанати,

рослинні Овочі родини хрестоцвітних: всі види

фітосполуки)

індоли,

органічні капусти, редька, гірчиця, хрін.

Фітостерини

полісульфіди

Часник, цибуля — різні сорти

β-ситостерин,

Усі нерафіновані рослинні олії, соя,

стигмастерин,

овес, амарант; овочі, фрукти

кампестерин
Ізофлавони

Гінестеїн, форманонетин

Соя та інші бобові, насіння соняшнику,
фініки, капуста, хміль

Лігнани

Матаірезинол,

Насіння льону, кунжуту, висівки, жито,

секоізолацирезинол

горіхи,

вишня,

яблука,

петрушка,

морква, часник
Сапоніни

Сафсапонін, смілацин

Зелені овочі, картопля, їстівні зелені
пагони з городини (цибуля, часник,
петрушка, салат, щавель тощо).

Терпеноїди

Моно-,

ди-,

три

і Цитрусові, кріп, фенхель, коріандр,

сесквітерпени;

брусниця, журавлина, м’ята, меліса,

каротиноїди (α-, β-, γ- солодка. Жовті, помаранчеві, червоні та
каротини,

лютеїн, темно-зелені фрукти та овочі.

зеаксантин, лікопен та
інші)
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Продовження таблиці 1
Флавоноїди

Кверцетин,

кемпферол, Ягоди, фрукти, овочі, цитрусові, чай,

нарингін,

гесперидин, вино, соя

рутин, катехіни
Фенольні кислоти

Хлорогенова, ферулова, Фрукти
галова, елагова

(яблука,

чорниці,

черешня,

сливи), картопля, горіхи, соя, зерна
кави

Таніни

Теафлавіни, теарубігени

Червоне і біле вино, чай (чорний,
зелений),

кава,

горох,

виноград,

сочевиця
Низькомолекулярні

Ацидоль

Буряк

азотовмісні сполуки

Отже, завдяки сучасним науковим дослідженням підтверджено
важливість у їжі людини мікронутрієнтів рослинного походження
(флавоноїдів, фітостеринів, ізотіоціанатів, індолів, лігнанів тощо), які значно
розширюють класифікацію функціональних інгредієнтів продуктів
спеціального призначення. Джерелами їх є різні рослинні продукти — овочі,
фрукти, ягоди, злакові, бобові, горіхи, чай, вино. Мінімальна норма
щоденного споживання овочів, фруктів повинна становити 500–600 г.
У структурі функціонального харчування дуже важливо створювати
технології функціональних продуктів та страв за їх вмістом, зокрема,
флавоноїдів, які мають низьку токсичність та найбільшу різноманітність
фізіологічних ефектів на організм людини. Збагачення функціональних
продуктів і страв БАДами й сировиною, що містить зазначені мікронутрієнти
сприятиме захисту організму людини від дії шкідливих чинників довкілля та
профілактиці різних захворювань, зокрема серцево-судинних та
онкозахворювань.
Список використаних джерел:
1. Дадали В.А. Биологически активные вещества лекарственных
растений как фактор детоксикации организма / В.А. Дадали, В.Г. Макаров //
Вопросы питания. –№5, 2003. –С. 49–55.
2. Токаев Э.С. Биологически активные вещества улучшающие
функциональное состояние печени /
Э.С. Токаев, Н.П. Блохина, Е.А. Некрасов // Вопросы питания. –№4,
2007. –С. 4–9.
3. Тутельян В.А. Биологически активные добавки к пище: современные
подходы к обеспечению качества и безопасности / В.А. Тутельян,
Б.П. Суханов // Вопросы питания. –№4, 2008. –С. 4–15.
4. Woollen A. Functional foods – a new market? / A. Woollen // Food Rev.,
1990. –Vol.17, №4. –P. 63–64.
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ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Однією із основних проблем на українських підприємствах є проблема
виробничого травматизму і досить значної кількості нещасних випадків на
них.
Закон України «Про охорону праці» (стаття 6) констатує, що «умови
праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів,
устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та
індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також
санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.
Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася
виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей,
які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля. Факт
наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з
охорони праці підприємства за участю представника профспілки, членом якої
він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці (якщо
професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового
експерта з охорони праці [1].
Але на жаль в сучасних українських реаліях, досить часто підприємства
приховують кількість виробничого травматизму і нещасних випадків, за для
уникнення проблем із законодавством.
Проблему травматизму ми можемо побачитити у нижче наведеній
таблиці 1 [3].
Таблиця 1 - Показники стану виробничого травматизму в Україні
№
з/п
1
2

3
4
5

Показники
Кількість нещасних випадків,
пов’язаних і не пов’язаних з
виробництвом, тисяч
Кількість потерпілих всього з
втратою працездатності на 1
робочий день і більше та зі
смертельним наслідком, тисяч
осіб
Кількість працівників, які
загинули на виробництві, осіб
Кількість людино-днів
непрацездатності, тисяч
Коефіцієнт частоти травмування на 1000 працюючих
(Кч)

2012

Роки
2013

2014

2015

2016

24,4

22,2

19,1

14,6

14,2

25,0

22,9

19,7

15,0

14,5

1951

1959

1751

1352

1364

867,9

777,1

2,1

2,0

79

708,0
1,7

547,3

529,2

1,4

1,4

Продовження таблиці 1
6.
7.

Коефіцієнт частоти
смертельного травмування на
100000 працюючих (Кчс)
Коефіцієнт важкості травмування — кількість людиноднів
непрацездатності
у
розрахунку на 1 потерпілого
(Кт)

16,6

17,1

15,2

12, 5

13,1

34,7

33,9

35,9

36,4

36,5

Ці дані підтверджують що через немодернізовану систему виробництва,
часто незадовільні умов праці, неповного забезпечення працівників засобами
індивідуального захисту, та й узагалі порушенню працівниками техніки
безпеки, на українських підприємствах залишається важким тягарем
проблема виробничого травмування, що призводять до нещасних випадків.
Ризик стати жертвою нещасного випадку на виробництві або потерпіти
від профзахворювання в Україні у 6−8 разів вищий, аніж у розвинених
країнах.
За станом охорони праці Україна посідає 90 – 92 – е місце у світі.
Унаслідок цього втрати виробничого потенціалу щороку становлять
100−120 тис. осіб, з них 70−80 % у віці 30−35 років [4].
Та все таки як показують статистичні дані з кожним роком ситуації з
травматизмом зменшуються, але все ж таки не зводиться до мінімуму.
Посприяти зменшенню виробничого травмуванню на підприємствах,
могла б профілактика нещасних випадків, яка знаходиться в Україні на не
належному рівні.
Профілактика нещасних випадків – це комплекс заходів матеріального
та нематеріального характеру, які спрямовані на запобіганняраптовому
впливу на працівника небезпечного виробничого чинника чи середовища,
унаслідок яких може бути заподіяна шкода його здоров’ю або наступить
смерть працівника. Профілактика нещасних випадків повинна бути
спрямована на збереження життя і здоров’я працівників, навчання
працівників прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати
правильні рішення щодо виходу з них.
Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці –
керівник підприємства організовує профілактичну роботу, щодо
попередження
нещасних
випадків
і
професійних
захворювань.
Відповідальними за організацію профілактичної роботи з охорони праці
серед працівників є заступник керівника підприємства або особа, на яку
покладено обов’язки з вищезазначеного питання, чи сам керівник закладу [1].
Служба охорони праці, яка створюється на підприємстві (установі)
повинна бути достатньої чисельності, щоб забезпечити організацію захисних
і профілактичних заходів, беручи до уваги масштаб підприємства чи
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установи, а також ризики, яким піддаються працівники, і розподіл цих
ризиків по всьому підприємству або установі.
Отже, аналізуючи проблеми травматизму на підприємствах можна
зробити такі висновки, що в Україні: а) слід створити єдину систему збору та
аналізу інформації про травматизм.
б) вимагає суттєвого доопрацювання вітчизняне законодавство щодо
оформлення трудових відносин, правового інформування працівників,
класифікації нещасних випадків та встановлення відповідальності за їх
приховування. Особлива увага має бути приділена однозначності та
системності нормативних документів.
В Україні, яка є країною-членом МОП впродовж 64 років, назріла
необхідність розробки національної програми, що визначає строки, пріоритети
і заходи її реалізації, а також алгоритм оцінки досягнутих результатів.
Національна політика у сфері охорони праці має спрямовуватися на
мінімізацію виробничих ризиків і профзахворювань та сприяння сталому
зростанню економіки з урахуванням сучасного соціально-економічного стану
в державі. На оперативному рівні сьогодні серед основних пріоритетів
виступає модернізація СУОП, метою якої є підвищення рівня безпеки та
планомірне поліпшення умов на робочих місцях і в робочих зонах, що
позитивно впливає на підвищення продуктивності праці, а отже, на
розширення виробництва та економічне зростання підприємства, а на
державному рівні – країни в цілому.
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ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
У сучасних умовах господарювання інноваційність є основною
характеристикою економіки. Цей процес характерний і для сфери готельноресторанного бізнесу. Інновації в готельно-ресторанному бізнесі
розвиваються стрімко. Це пов’язано з тим, що перед підприємствами стоять
такі основні завдання: отримати більше клієнтів, зробити їх постійними
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відвідувачами, надання універсальних послуг. Розвиток готельно-ресторанної
сфери в Україні особливо актуальний, оскільки саме завдяки даній галузі
Україна може поліпшити соціально-економічну ситуацію.
Значний внесок у вивченні проблем розвитку готельно-ресторанного
господарства зробили такі вчені : С. Байлик, М. Мальська, Г. Мунін,
Х Роглєв, А. Мунін, В. Геєць, А. Градов, Н. Ковтун, В. Кор- нєєв, М Крачило,
А. Музиченко, Б. Панасюк.
Готельно-ресторанне господарство – це вид економічної діяльності,
який є невід’ємною частиною індустрії туризму та основною складовою
галузі гостинності, основоположною одиницею якого є готелі та ресторани,
результатом діяльності яких є створення продуктів та надання основних та
додаткових послуг.
Готельно-ресторанна сфера постійно вдосконалюється, розвиваються
традиційні види послуг, з’являються й набирають популярність нові
інноваційні пропозиції на ринку. Інноваційна діяльність у готельноресторанному бізнесі в повному обсязі має комплексний, системний
характер. Дослідження тенденцій розвитку готельно-ресторанного бізнесу
показує, що компанії, які зробили інновації частиною свого життя,
створюють нові або заново відкривають старі ринки, продукти, послуги й
моделі бізнесу, що, в свою чергу, зумовлює дедалі більше зростання [1, c.
332].
На розвиток інноваційного процесу в готельно-ресторанному бізнесі
впливають:
1. Стан зовнішнього середовища, в якому він відбувається (тип ринку,
характер конкурентної боротьби, практика держа вного регулювання, рівень
освіти тощо).
2. Стан внутрішнього середовища окремих організаційних і
господарських систем (фінансові та матеріально-технічні ресурси,
застосування технологій, зв’язки із зовнішнім середовищем тощо).
3. Специфіка самого інноваційного процесу в готельному та
ресторанному середовищі [2, с 46].
Сучасні інновації - дороговартісні, проте власники готелів все одно
витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити
конкурентоспроможність на ринку.
Якщо раніше готельна та ресторана сфера була орієнтована переважно
на туристів, які «диктували» умови роботи, то сьогодні ставка часто робиться
на представників бізнесу – як великого, так і дрібного. Їхні вимоги до
комфортного розміщення на порядок вище, ніж у туристів.
Найяскравіша тенденція на сучасному ринку гостинності – поява бутикготелів. Це не просто звичайний готель, а зовсім новий вид туристичного
сервісу. Тут панує особлива атмосфера шику і розкоші, адже інтер’єр
розроблявся кращими дизайнерами. В кожній кімнаті такого готелю можна
спостерігати різноманітні стилі і напрямки: раннє бароко, рококо,
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вікторіанська строгість, або лофт,. Однак, завжди присутнє «щось своє»,
якась родзинка, адже це авторський дизайн [3].
Ще однією з інноваційних тенденцій розвитку готельного господарства
як в Україні, так і в усьому світі є орієнтація на екологічність. Сьогодні
дедалі більшої популярності набуває рух за охорону навколишнього
середовища. Піклуючись про екологічну рівновагу, люди дедалі частіше
змінюють свої звички й уподобання. Готелі теж залучені в цей процес і
намагаються в міру можливостей відповідати поняттю "еко-готель".
Упровадження в готелях інноваційних екологічних технології має на меті
збереження часу, грошей та енергії. Не дивно, що шлях до них лежить через
використання природної енергії [4, c. 29].
Найпопулярніша розробока сьогодні - електронне управління готелем.
За допомогою веб-ресурсу можна отримувати всю необхідну інформацію про
готель у будь- який момент; у режимі on-line бачити всі зміни, що в ньому
відбуваються; бронювати номери для гостей; отримати доступ до
максимально широкого комплексу каналів продажів. Разом з тим, існуюча
інфраструктура галузі ще не відповідає вимогам міжнародних стандартів.
Інтерактивні столи вже активно використовуються у ресторанному
бізнесі. Україна не виключення, адже українські розробники успішно
реалізують свій проект інтерактивних столів та впроваджують його по
всьому світу
Серед виробників сенсорних столів яскраво виділяється українська
компанія Kodisoft, що створила спеціальний проект у ресторанній галузі
Interactive restaurant technology.
Інтерфейс включає 16 стандартних додатків. Основні – замовлення їжі і
камера спостереження за кухнею і баром. Крім цього є ігри для одного або
компанії, Facebook, розмальовка, онлайн-трансляції подій та заходів.
Особливо користувачам подобається камера – люди люблять спостерігати за.
тим, як готується їжа. Для караоке-бару Kodisoft розробила додатковий софт,
що регулює замовлення і виконання пісень (текст відображається прямо на
столі), у додатку є тоталізатор – клієнти можуть підвищувати ставки за
виконання пісень, піднімаючи себе у черзі. Також можна замовити квіти або
біжутерію прямо у ресторан, ця послуга користується особливою
популярністю у чоловіків[5].
В ресторанному господарстві також використовують системи
“RKeeperTMV6”, D2, “ProfEat”, “1С-РАРУС: Ресторанне господарст- во/v. 2”.
Отже , в умовах безперервних економічних змін інновації стають
основним чинником, що сприяє динамічному розвитку та підвищенню
результативності функціонування підприємств готельно-ресторанного
господарства.
Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на створення
інноваційних технологій, які сприятимуть залученню якомога більшої
кількості клієнтів, максимальній кількості продажів, завоюванню довіри
гостя, формуванню позитивного іміджу підприємства.
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У сучасному глобалізованому світі провідні держави дали належну
оцінку перевагам від розвитку туристичної галузі. Міжнародний туризм
займає 30% світового експорту послуг та 6% загального експорту товарів та
послуг, а у багатьох країнах посідає навіть провідне місце серед статей
доходу національних бюджетів. Туризм посідає четверте місце за обсягами
експорту після палива, хімікатів та продуктів харчування, що підтверджує
його важливість у міжнародній економіці.
Розвиток туристично-рекреаційної галузі сьогодні є надзвичайно
актуальним для України, оскільки туризм є одним із важливих чинників
виходу нашої економіки з кризи, її стабільного та динамічного розвитку.
Рекреаційна діяльність безпосередньо впливає на економіку регіону та
держави через споживання рекреаційних послуг. Опосередкований вплив
рекреації проявляється у стимулюванні попиту на такі види економічної
діяльності, як транспорт, зв’язок, готельне і ресторанне господарство,
роздрібна торгівля, харчова промисловість, фінанси і страхування. Завдяки
цьому покращується економічна ситуація в регіоні та державі, створюються
додаткові робочі місця на постійній та сезонній основі. Регіон та держава
загалом отримують додаткові вигоди від притоку капіталу, зокрема вкладень
коштів у розвиток інфраструктури регіону вітчизняними і іноземними
інвесторами у результаті посилення зацікавлення з їхнього боку.
Важливою складовою рекреаційного потенціалу є суспільно-географічне
положення. Вінницька область одна з центральних областей України, що
входить до складу Подільського суспільно-географічного району. В
адміністративному відношенні Вінницька область поділяється на 27 районів,
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18 міст, в тому числі 6 міст обласного підпорядкування: Вінниця, МогилівПодільський, Жмеринка, Козятин, Хмільник, Ладижин; 29 селищ міського
типу та 1466 сіл. Вона має внутрішньоматерикове прирічкове розташування
(в південно-західній частині України, в середній течії Південного Бугу та
басейні Дністра). Протяжність її території з півночі на південь – 204 км, зі
сходу на захід – 196 км. Території притаманна така риса як компактність.
Географічний центр області знаходиться у Немирівському районі між селами
Никифорівці і Лука. Розглядаючи Вінницьку область, слід зазначити, що
вона має спільні кордони із Одеською, Черкаською, Кіровоградською,
Київською, Житомирською, Хмельницькою, Чернівецькою областями та
Республікою Молдова. Це сприяє розширенню зв’язків з цими регіонами, в
тому числі і в галузі рекреації та туризму.
В області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної
спадщини: 1739 - археології, 1893 - історії, 526 - містобудування та
архітектури, 101 - монументального мистецтва, 47 - садово-паркового
мистецтва, 1- ландшафтна.
Основними туристичними об’єктами Вінниччини є: фонтан ROSHEN,
Національний музей-садиба М.І. Пирогова (у 2016 році відвідали майже 158
тис. екскурсантів, з них 1448 - іноземні туристи з 65 країни світу);
Вінницький обласний краєзнавчий музей (у 2016 році відвідало близько 76
тис. туристів); Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв фашизму
(ставка Гітлера «Вервольф» - у 2016 році відвідало 25,8 тис. туристів, з них
близько 1000 іноземних), Палац Потоцьких у м. Тульчин; Державний
історико-культурний заповідник «Буша» (у 2016 році відвідало 21 тис.
вітчизняних та іноземних туристів); Лядівський Свято-Усікновенський
скельний чоловічий монастир та Браїлівський Свято-Троїцький жіночий
монастир. Попитом серед туристів користуються санаторії м.Хмільника та
м.Немирова, адже Вінниччина багата якісними мінеральними та прісними
підземними водами. Це цілком дозволяє вважати область одним із важливих
туристських регіонів України.
Найбільш популярними видами туризму на Вінниччині є: історикокультурний, лікувально-оздоровчий, релігійний та спортивний.
Але, на жаль, на сьогоднішній день комплекс пропонованих на
регіональному рівні турпродуктів, затребуваний лише частково. Основне
туристичне навантаження припадає лише на декілька найбільш відомих і
традиційних центрів, які приваблюють туристів – Вінниця, Хмільник,
Немирів, Ямпіль, Могилів-Подільський.
Недовикористання туристично-рекреаційного потенціалу області
пояснюється відсутністю турпродуктів комплексного і тематичного
характеру з якістю послуг, що відповідають міжнародним стандартам,
недостатнім їх маркетинговим супроводом. Тому для оптимізації
використання туристично-рекреаційного потенціалу як наведених вище, так і
другорядних туристських зон Вінницької області необхідним бачиться
реалізація таких інвестиційних пріоритетів:
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- розширення видів (асортименту послуг) та збільшення загальної
потужності засобів розміщення;
- розвиток транспортного обслуговування (розширення асортименту та
якості послуг) і підвищення якості транспортної інфраструктури;
- розвиток асортименту і підвищення доступності фінансових послуг,
послуг та систем зв’язку (у тому числі в області інформатизації та
телекомунікацій, розвиток online-послуг);
- розвиток туроператорської діяльності та підготовки мережевих,
комплексних і тематичних турпродуктів, можливості їх комбінування за
індивідуальними замовленнями;
- розвиток інформаційного забезпечення туризму, туристського
маркетингу і брендингу (у тому числі брендингу територій і турпродуктів).
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ В ТУРИЗМІ
Для багатьох країн індустрія туризму є найважливішою статтею доходу
і, як наслідок, одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки. Держави,
які вчасно визначили перспективність туризму як галузі і зуміли побудувати
розвинену інфраструктуру, грамотно позиціонувати себе на міжнародному
ринку туристичних послуг, регулярно отримують багатомільйонні прибутки.
На жаль, в Україні, незважаючи на прагнення побудувати постіндустріальне
суспільство, туризм залишається поза державних пріоритетів. Навіть за
наявності вагомих передумов для його розвитку - вигідного геополітичного
положення, наявності величезних рекреаційних ресурсів, курортних зон,
пам'яток культури та історії, мальовничих куточків природи, гостинного
народу та ін.
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Численні туристичні підприємства пропонують клієнтам тури,
диференціюючи їх за уподобанням, матеріальними можливостями, порою
року, містом відвідування. Але в умовах перманентної економічної кризи і,
як наслідок, жорсткої конкуренції основним завданням туристичних
підприємств є завоювання (утримання) лідируючого місця у своєму сегменті
ринку туристичних послуг, отримання і збільшення прибутку. Одним із
способів звернути увагу споживачів на свої послуги є пропозиція ринку такої
послуги, яка б відрізнялася від уже існуючих на туристичному ринку
пропозицій. Цьому має сприяти впровадження інновацій.
Сьогодні багато наукових розробок присвячено проблемам
інноваційного розвитку в туристичному бізнесі. Науковий підхід до розвитку
інноваційної діяльності розглядається в роботах учених: В. С. Новікова,
М М. Малахової, Д. С. Ушакова, В. М. Аньшина, Л. С. Александрової,
І. Т Балабанова, А. А. Дагаєва, О. В. Федорова, Д. Аакера, В. Ю. Колесова,
Н Г. Кузнєцова, С. Г. Тягліва, В. Л. Горбунова, Т. А. Фролової.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних особливостей
управління інноваціямив туризмі.
Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки і
впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення
обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей.
Необхідно використовувати інноваційний менеджмент, щоб забезпечити
ефективність і прибутковість даної сфери послуг.
В умовах ринкової економіки всі туристичні організації усвідомлюють
необхідність розробки нових товарів і послуг, відмінних від товарів і послуг
конкурентів, і пов'язану з цим вигоду. Саме своєчасний вихід нового товару
на ринок здатний залучити нових покупців, збільшити дохід підприємства
[3, с. 132].
До інновацій у туризмі відносять ті нововведення, які супроводжуються
відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів, принципово
новими змінами туристичного продукту, підвищенням ефективності
функціонування складових індустрії туризму, підвищенням ефективності
процесів формування, позиціонування та споживання туристичних товарів і
послуг, прогресивними змінами факторів виробництва. Прикладом таких
інновацій може бути: скорочення терміну транспортування за рахунок
впровадження нових швидкісних видів транспорту – швидкісні потяги
Hyundai; поліпшення умов праці працівників туристичної індустрії (частка
ручної праці у закладах харчування складає близько 75 %, тому необхідно
впроваджувати процеси механізації та автоматизації); впровадження нових
прогресивних методів перетворення факторів виробництва в послуги;
створення груп якості, щоб працівники приймали участь у вирішенні
актуальних проблем та завдань з поліпшення якості туристичного
обслуговування для підвищення конкурентоспроможності туристичних
продуктів [2, с. 42].
Визначення майбутнього прибутку від нового туристичного продукту є
завданням інноваційного менеджменту. Інноваційний менеджмент
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представляє собою поєднання різних функцій (таких як маркетинг,
планування, організація, розробка, контроль). Основними завданнями
інноваційного менеджменту є вивчення стану сфери господарської діяльності
та господарських систем, що здійснюють нововведення; вивчення самої
специфіки інноваційного процесу.
Для формування інноваційної стратегії підприємств туристичної
індустрії та подальшої реалізації інноваційних ідей в сфері туризму (розробка
нових туристичних маршрутів, продуктів, технологій обслуговування
туристів і навіть нових видів туризму) необхідна дієва система управління
інноваціями, яка відповідає сучасним вимогам туристичного ринку.
Ефективність створення нового туристичного продукту, темпи його розвитку
визначаються інноваційною активністю у виробництві нового продукту, який
або задовольняє зовсім нову потребу, або дозволяє розширити ринок
споживачів. Варто відзначити, що інноваційний розвиток - це складний
процес, в якому задіяні, як туристи - споживачі туристичних послуг, так і
туристичні підприємства, а також державні органи влади. Для побудови
ефективної моделі інноваційного розвитку необхідно оцінити всю сукупність
показників, які відносяться до сфери туризму, враховуючи історичні та
місцеві умови розвитку конкретного туристичного напрямку, провести
комплексний аналіз стану туристичних ресурсів, обґрунтувати доцільність та
провести попередню оцінку ефективності інновацій в туризмі [1, с. 47].
Менеджер туристичного підприємства повинен чітко усвідомлювати, що
інновації, якими може й повинно займатися його підприємство, - це:
1) сталий продукт туристичних дестинацій (за умов поєднання
відмінної туристичної інфраструктури та заходів активного або
пізнавального характеру);
2) налагодження доступної та якісної інфраструктури обслуговування
тощо;
3) розвиток комунікативного потенціалу підприємства;
4) позитивний репутаційний рейтинг підприємства;
5) адекватна ціна на послуги підприємства;
6) заходи щодо відновлення та нарощування якості історикокультурного потенціалу території;
7) потреба (можливо, штучно створена і підтримувана) в об'єктах
відвідування або популярність туристичного бренда серед певних прошарків
споживачів.
Таким чином, інноваційна діяльність туристичного підприємства
здебільшого спрямована на створення нового або зміну існуючого
туристичного продукту, освоєння нових ринків збуту, впровадження
передових IT-технологій у бізнес-процес і сучасних форм організаційноуправлінської діяльності на підприємстві. Управління нововведеннями та їх
впровадження для розвитку туристичного підприємства - основне і найбільш
вагоме питання, вирішення якого забезпечить конкурентну перевагу і, як
результат, виживання туристичного підприємства.
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АНАЛІЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Виробничий травматизм і професійні захворювання – це терміни зі
сфери права, що регулює охорону праці в Україні. Їх важливість не можна
недооцінювати, адже охорона здоров’я трудящих і забезпечення безпечних
умов праці – це обов’язок роботодавця і значна частина організаційного і
технологічного процесу. Законодавчими нормами (кодексами, федеральними
законами, підзаконними актами, наказами і постановами) дані
правовідносини регулюються чітко і детально, оскільки попередження
виробничого травматизму та професійних захворювань – одне із завдань
державної політики у зазначеній галузі. У відповідності з Кодексом законів
про працю України, кожний працівник має «право на здорові і безпечні
умови праці» [2].
Першочергова задача, яка стоїть перед кожним роботодавцем, – це
забезпечення безпечних умов для роботи персоналу. Однак повністю
виключити можливість пригод не є можливим, особливо якщо мова йде про
складні технологічні процеси і небезпечні умови праці. В даному випадку
головним інструментом профілактики є аналіз того, що сталося і робота над
помилками. Тому важливо розібрати, що включає в себе поняття аналіз
виробничого травматизму і які методи аналізу травматизму існують.
Таким чином, актуальність теми зумовлена необхідністю зниження
виробничого травматизму.
Основні аспекти виробничого травматизму, як складової системи
охорони праці, досліджували такі вчені А.М. Шабаров, Г.І. Коршунов, З.М.
Черкай, Н.В. Мухіна та інші.
Травма – це механічне пошкодження, отримане внаслідок впливу
зовнішніх факторів. Виробничою вона стає тоді, коли нещасний випадок
відбувається на підприємстві і (або) в ході виконання співробітником його
трудових обов’язків, в тому числі у відрядженні. Виробничий травматизм –
це загальна назва явища, термін, який визначає і об’єднує сукупність усіх
нещасних випадків (на підприємстві, в цеху, в країні).
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Основна причина виробничого травматизму – недостатній рівень
механізації робочих процесів, переважання важкої ручної праці.
Пошкодження отримують малокваліфіковані працівники, які не мають
досвіду в прийомах виконуваної діяльності. Для контролю умов праці
існують певні санітарні нормативи [1].
Причини виникнення трагедій:
• Організаційні – відсутність навчання співробітників правилам безпеки
на підприємстві, невідповідність положень посадової інструкції. До
організаційних відносять регулярні порушення технології, низьку якість,
відсутність засобів захисту, використання небезпечних прийомів роботи.
• Технічні
–
поломки,
пошкодження
обладнання,
приладів,
електропроводки. Конструктивні дефекти машин, верстатів, механізмів,
транспортних вузлів, недосконалість послідовності трудового процесу
призводять до виникнення нещасних випадків.
• Санітарно–гігієнічні – протиприродні умови, низькоякісна освітленість,
забрудненість повітря, шум, вібрація, іонізуючі випромінювання. Забиті
місця, поранення, переломи, опіки виникають внаслідок порушень правил
особистої гігієни, антисанітарний стан території, приміщень.
• Особистісні – психологічний стан співробітника, нехтування
правилами ТБ, засобами захисту.
Часто фізичні ушкодження трапляються внаслідок алкогольного,
наркотичного сп’яніння.
Всього у 2017 році сталось 4313 нещасних випадків на виробництві, що
на 115 менше, ніжу 2016 році. Кількість нещасних випадків зі смертельним
наслідком знизилась з 400 до 366.
У 2017 році найбільшу кількість нещасних випадків зафіксовано в
соціально–культурній сфері та торгівлі – 951, вугільній промисловості –
780 та агропромисловій галузі – 537. Це можна пояснити великою кількістю
зайнятих працівників у даних галузях.
Найбільша кількість нещасних випадків зі летальним наслідком у 2017
році трапилася в агропромисловому комплексі – загинуло 75 осіб. А
найменша – у сфері легкої та текстильної промисловості – загинула лише
одна людина.
Незважаючи на позитивні зрушення, Україна все ще випереджає
розвинені країни за кількістю травмованих на виробництві осіб. Основними
причинами є загальна соціально–економічна ситуація у країні, відставання
від світових тенденцій та напрацювань у сфері охорони праці, переважання
виплат на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах над витратами
на профілактику нещасних випадків і професійних захворювань.
Основи попередження виробничого травматизму полягають в наступних
заходах роботодавця:
• об’єктивна оцінка умов праці; для її проведення можуть бути
запрошені незалежні організації. Цей захід дозволяє виявити найбільш
небезпечні ділянки виробництва;
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• створення спеціальної служби або введення в штат посади спеціаліста з
охорони праці, якщо чисельність працівників на підприємстві, що здійснює
виробничу діяльність, перевищує 50 осіб;
• надання працівникам, зайнятим на небезпечних ділянках, засобів
індивідуального захисту, спеціального взуття та одягу відповідно до вимог
ДСтУ;
• проведення медоглядів у відповідності до законодавства з певною
періодичністю;
• проведення перевірок робочих місць на відповідність вимогам з
охорони праці та технологічної безпеки;
• проведення інструктажів відповідно до законодавства.
Таким чином, профілактика виробничого травматизму спрямована на
створення комфортних, безпечних умов діяльності. Кожного співробітника
слід ознайомити з посадовою інструкцією з охорони праці. Необхідно
зберігати підтверджуючі документи з підписом працівників, датою
складання.
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ОСНОВНІ ШЛЯХИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
Життя сучасної людини відбувається в умовах природних, технічних,
антропогенних, екологічних, соціальних і інших небезпек. При цьому з
бурхливим розвитком техніки небезпека росте швидше, ніж здатність
людини протистояти їй. До того ж людина схильна звикати до небезпеки і
починає нехтувати нею. Незважаючи на спостережувані в цілому по
промисловості відносно позитивні тенденції виробничого травматизму із
смертельним результатом, все ж упродовж багатьох років його рівень на
багатьох підприємствах залишається досить високим. Значна поширеність
травматизму в Україні пов'язана як з соціально-економічними змінами в
суспільстві, так і із скороченням цілеспрямованої роботи по профілактиці
нещасних випадків, а також зниженням об'єму спеціальних наукових
досліджень з цієї проблеми.
Питання виробничого травматизму неодноразово досліджувалось у
працях таких науковців як : Я.В. Крушельницька, В.С. Венедіктова,
В.М. Ярошевська, І.М. Сопілко, М. Федерова, А. Тихомирова, С. Кондратюк,
Д. Брунтлада.
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Проблема охорони праці є загальносвітовою: за даними МОП, в світі
щороку реєструється 270 млн. випадків виробничого травматизму, у зв’язку з
виробничою діяльністю помирає щороку 2 млн. осіб, щорічно, за оцінками
Міжнародного бюро праці, нещасні випадки на виробництві і професійні
захворювання забирають життя приблизно 2 млн. працівників і обходяться
глобальній економіці в 1,25 трильйони доларів США, [2, с.376].
Травма – це тілесне ушкодження, тобто порушення цілісності тканин і
органів тіла внаслідок зовнішніх впливів, які супроводжуються розладом
функцій окремих органів або всього організму. До травм відносять,
наприклад, удари, переломи, поранення.
Виробнича травма – це травма, яка отримана працівником на
виробництві і викликана недотриманням вимог безпеки праці. Сукупність
виробничих травм називають виробничим травматизмом. Випадок, що
викликав травму, вважають нещасним випадком.
Для обґрунтованої розробки заходів щодо профілактики виробничого
травматизму важливим є своєчасне і правильне виявлення його причин.
Порядок розслідування й оформлення виробничого травматизму залежить від
його класифікації, до якої належать: організаційні, технічні та санітарногігієнічні причини. До організаційних причин належать ті виробничі травми,
які залежать від рівня організації праці на виробництві:
- порушення вимого, інструкцій, норм, правил;
- незадовільний стан території;
- відсутність або неналежне проведення навчань з питань охорони праці;
- порушення виробничої дисципліни;
- порушення норм і правил планово-попереджувального ремонту та інші.
До технічних причин відносять: несправність виробничого
устаткування, механізмів, обладнання, інструментів; недосконалість
технологічних процесів; зношеність устаткування; недосконале огородження,
відсутність спеціальних захисних засобів, засобів сигналізації та блокувань.
Основними санітарно-гігієнічними причинами є: нераціональне
освітлення робочих місць, забруднення повітря, високий рівень шуму та
вібрацій, наявність шкідливого для організму людини електромагнітного і
радіоактивного
випромінювання,
порушення
правил
гігієни
та
антисанітарний стан виробничих приміщень.
Також, одними із найважливіших причин є психофізичні, до яких
відносяться:
підвищена
стомлюваність,
недостатня
професійна
підготовленість,
монотонні
умови
праці,
зменшення
уважності,
невідповідність психологічних особливостей працівника умовам виконуваної
роботи.
Згідно даним про стан виробничого травматизму з початку року по
галузях на території України можна побачити, що найбільша кількість
виробничих травм була завдана у соціально-культурній сфері та торгівлі і
становить 714 осіб, наступною галуззю у якій було зареєстровано
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582 випадки – вугільна, в агропромисловому комплексі – 367 осіб зазнало
травм, 279 осіб – у галуззі пов’язаною із транспортом, 237 особи – із
машинобудуванням, 192 особи – у металургійній діяльності, 169 осіб – на
будівництві, 133 особи – у гірничорудній та нерудній галуззі, 117 осіб –
житлово-комунальному господарстві, 100 осіб зазнало травм у хімічній
промисловості, в енергетиці було зареєстровано 85 осіб, котрі отримали
виробничі травми.
Якщо проаналізувати стан виробничого травматизму по областях
України то побачимо, що найбільша кількість травмованих осіб на
виробництві було зафіксовано у Дніпропетровській області – 496, наступною
областю є Донецька, кількість травмованих становила 448 особи, 277
травмованих осіб у м. Київ, 230 осіб – у Запорізькій області, у Львівській
області – 169 осіб, 127 осіб – у Полтавській області, у Вінницькій області –
113 осіб, 110 осіб – у Харківській, 108 – у Волинській, в Одеській та
хмельницькій областях по 87 осіб, [3].
Головними умовами для профілактики виробничого травматизму є
ретельна організація на виробництвах заходів з техніки безпеки та суровий
контроль за їх виконанням усіма працівниками.
Дієвим заходом щодо реального вдосконалення усієї системи охорони
праці на вітчизняних підприємствах є впровадження європейської
превентивної моделі забезпечення професійної безпеки та здоров’я (
occupational safety and health (OSH)). Суть цієї моделі полягає у
переорієнтації концептуальних підходів у сфері охорони праці від реагування
на нещасні випадки та матеріальні компенсації їх наслідків до
профілактичних заходів безпечних умов праці на виробництві.
Запроваджуючи OSH-систему, роботодавці зменшують негативні
наслідки небезпечної праці для суспільства та, водночас, отримують вигоди
для бізнесу, оскільки існує безпосередній зв'язок між соціальною поведінкою
компанії та її репутацією, продажами, відомістю бренду і загальною
вартістю, [1, с.46].
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ІННОВАЦІЇ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ
Туризм є стимулюючим фактором соціально-економічного розвитку
країн і регіонів. На туристичну індустрію впливають науково-технічний
прогрес, якість життя населення, збільшення тривалості життя населення і
тривалості вільного часу, економічні і політичні чинники. Туристичний
бізнес переживає бум інформатизації, враховуючи широкий інформаційний
сектор, потужність і масовість інформаційних повідомлень та віртуальний
сектор подорожей в глобальних мережах, що робить інноваційний напрямок
досліджень надзвичайно актуальним.
Значний внесок у дослідження і вирішення питань інноваційного
розвитку підприємств зробили такі вчені як Амоша О., Бажал Ю., Буднікевич
І., Геєць В., Гриньова В., Денисенко М., Краснокутська Н., Маклашина Л.,
Федулова Л., Харів П., Черваньов Д., Чухно А. та ін.
Інновації в туризмі є результатом дії, спрямованих на створення нового
або зміну існуючого туристського продукту, освоєння нових ринків,
використання передових інформаційних і телекомунікаційних технологій,
вдосконалення надання туристських, транспортних і готельних послуг,
створення стратегічних альянсів для здійснення туристського бізнесу,
впровадження сучасних форм організаційно- управлінської діяльності
туристських підприємств [1, с.112]. На думку Л. Маклашина інновації і
туризмі – це розробка, створення нових туристичних маршрутів, проектів і
т.д. із застосуванням досягнень науки, техніки, IT-технологій, а також
передового досвіду в галузях управління і маркетингу, впровадження яких
дозволить підвищити рівень зайнятості населення, забезпечити зростання
його доходів, прискорити соціально-економічний розвиток і поліпшити
туристичний імідж країни та регіонів [2, с. 66].
Розвиток туризму на сучасному етапі в багато чому залежить від
розробки і впровадження інноваційних технологій, спрямованих на
вдосконалення обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних
можливостей. До інновацій в туризмі слід відносити перш за все ті
нововведення, які супроводжуються:
- відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів;
- якісно новими змінами тур продукту;
- підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму;
- збільшенням результативності управління стійким функціонуванням і
розвитком туристичної сфери в країні;
- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та
споживання туристичних послуг;
- прогресивними змінами факторів виробництва;
- підсиленням іміджу і конкурентоздатності підприємств тур індустрії.
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Інноваційний процес передбачає створення і впровадження різного роду
новацій: технологій, товарів і послуг, виробничих, організаційних,
фінансових рішень. На сьогоднішній день в туристичній індустрії широкого
використання набули інноваційні технології – програми електронного
бронювання та складання турів. Робота з такими програмами дозволяє
агентству отримувати оперативну та достовірну інформацію про ціни і
кількість вільних місць у будь-який момент часу, а також мати можливість
стежити за проходженням замовлення на всіх етапах його здійснення.
Також нові можливості для туризму створює запровадження мобільного
Інтернету, електронних каталогів пропозицій, поширення on-lineбронювання. Таким чином розширюється взаємодія з агентствами, а й
безпосередньо з клієнтами, відбувається автоматизація і доступність
довідкової інформації, розробляються нові туристичні маршрути, програмне
забезпечення і програмні рішення.
Так наприклад, на сьогодні, існують різні системи бронювання, вони
відрізняються одна від одної набором пропонованих послуг і технологією
своєї роботи. Наприклад, найбільш популярними у світі є такі програми як
Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan та багато інших[3, с.221].
Ще одним прикладом технологічних інновацій у туризмі є розробка
готельної групи Starwood Hotels & Resorts Worldwide, яка запустила першу
мобільну систему в історії готельної індустрії – SPG Keyless. Ця система дає
змогу гостям готелів використовувати свій смартфон як ключ.
Нова система не тільки допоможе клієнтам готелю оминути стійку
реєстрації і заощадити час на очікування в черзі, а й надасть можливість
отримати миттєвий доступ до свого номеру одним натисканням кнопки на
своєму смартфоні.
Зважаючи на велику кількість інновацій туристична фірма повинна
постійно стежити за всіма змінами, що відбуваються на ринку туристичних
продуктів, встигати реагувати на кожне з них: відставання від сучасних
тенденцій і загрожує недовірою споживача до туристичної компанії, що може
привести не тільки до втрати клієнтів, але й до падіння загального іміджу
туристичної компанії, тобто до втрати істотної частини потенційних і
постійних клієнтів.
Отже, у сучасних реаліях особливістю розвитку інноваційної діяльності
в туризмі є створення нового або зміна існуючого продукту, вдосконалення
транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових ринків,
впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних технологій і
сучасних форм організаційно-управлінської діяльності.
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РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Україна завдяки вигідному географічному розташуванню, історичному
процесі формування територіальної цілісності, наявності унікальних
рекреаційних ресурсів, серед яких вагоме місце займають і історикокультурні ресурси, має усі необхідні умови для формування будь якої сфери
діяльності.
Однією із галузей, яка в сучасних умовах починає відроджуватися
майже на всій території України, є рекреація. Вона забезпечує потреби
населення у відпочинку і оздоровленні, є стимулятором розвитку
допоміжних та обслуговуючих галузей, а також важливим чинником, що
впливає на рівень та якість життя населення. Для оптимального
застосовування цієї галузі важливо володіти станом ресурсного забезпечення,
знати особливості використання рекреаційного потенціалу країни, формувати
розвиток туристичної інфраструктури та рівень кадрового забезпечення
галузі, тобто рівень сформованості та структуру рекреаційного господарства.
З суспільно-географічних позицій актуальним є вивчення формування
рекреаційної діяльності у різних регіонах України, що передбачає
дослідження територіальних рекреаційних комплексів різного рангу
[3, c. 116].
Дослідження проблем розвитку рекреаційної галузі України здійснили
вітчизняні науковці, зокрема В. Кифяк, В. Федорченко, О. Шканова,
Л.Чернюх, Е. Алаєва, О. Бейдик, В. Євдокименко, О. Заставецька, М. Заячук,
І. Зоріна, В. Іванунік, М. Крачил, С. Кузик, О. Любіцева, М. Мальська,
К. Мезенцева, М. Мироненко, Н. Недашківська, Л. Нємець, Я. Олійник,
Ровенчак,
В.
Руденко,
В.
Стафійчук,
В. Преображенський,
І.
І. Твердохлєбова, О. Топчієва, О. Шаблія, В. Явкіна та багато інших
[4, c. 259].
Незважаючи на значне розширення наукових досліджень рекреаційної
проблематики, досі ще небагато комплексних характеристик рекреаційної
діяльності у регіонах, які б повно розкривали рекреаційно-ресурсний
потенціал, структуру рекреаційного господарства та містили би напрямки
розвитку різних видів рекреації на основі наявних ресурсів та із врахуванням
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як потреб регіону, так і зовнішнього попиту. Такі питання стають все
актуальнішими у зв’язку із необхідністю євроінтеграції України.
Багато дослідників по різному трактують поняття рекреація. Проте
багато з них схиляються до єдиного визначення, а саме рекреація – «це будь
яка діяльність (в тому числі, бездіяльність), спрямована на відновлення сил
людини та задоволення її потреб у відпочинку» , вона характеризує всі
компоненти життєдіяльності людей які тільки можливі у сучасному
житті [2, c. 56].
Рекреаційна діяльність здійснюється відповідно до стандартів своєї
соціокультурної системи, до свого менталітету, вона значною мірою
визначається певними усталеними потребами людей на той чи інший момент
часу та можливостями їх задоволення.
Україна має багаті ресурси для формування рекреаційного господарства.
Серед них виділяють природні, історико-культурні, соціально-економічні. За
умови їх раціонального використання на всій території країни можуть
розвиватися різні види рекреаційної діяльності, а особливо вагому роль
відіграє туризм як галузь рекреаційного господарства.
Отже, туризм – один із видів рекреації, він не включає ті види
оздоровлення, відпочинку чи пізнавальної діяльності, що здійснюються в
межах пункту постійного проживання людини, а іноді вони досить значні.
Водночас рекреація включає різні форми туристської діяльності і тому
називати господарство «туристично-рекреаційним» недоцільно, термін
«рекреаційне господарство» є найбільш прийнятним, він повно відображає
сутність міжгалузевого комплексу, що виробляє різноманітні рекреаційні
послуги, а туризм є його складовою частиною. У такому розумінні рекреація
охоплює не тільки відпочинок і оздоровлення на спеціалізованих територіях
поза межами постійного проживання, але й у їх межах. Вона розуміється як
діяльність за вільним вибором людини з метою відновлення фізичних і
духовних сил та розвитку інтелектуальних здібностей.
Туристично-рекреаційна галузь України протягом останніх п’яти років
динамічно розвивається за усіма показниками: активною є інвестиційна
діяльність у галузі, збільшується кількість відвідувачів, підвищується
зайнятість у туристичній галузі [1, c. 395]. Проте в порівнянні з іншими
країнами в Україні існує гостра проблема малорозвиненості туристичнорекреаційної галузі.
Таким чином, розвиток рекреаційної галузі в Україні потребує
державної підтримки, узгодженого розвитку у межах всієї індустрії туризму
країни. Водночас, маємо констатувати, що існуюча матеріально-технічна база
потребує значних капіталовкладень у розвиток рекреаційної галузі України,
для успішної її діяльності.
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МЛИНЧИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У наш час в Україні спостерігається тенденція до того, що молоді люди
через неправильне харчування та малорухливий спосіб життя мають незначні
дефекти в анатомічній цілісності організму, потерпають від хвороб,
пов’язаних з м’язово-сполучною тканиною, серцево-судинною системою та
шлунково-кишковим трактом. Зокрема крихткість кісток, недостатня
розвиненість м’язів рук та ніг, ожиріння, гастрити та виразки, гіпертонія,
стенокардія, анорексія.
Тому дуже важливо включати в свій раціон харчування продукти
збагачені білками, нутрієнтами, вітамінами та різними поживними
речовинами.
Тому нами при підготовці до відкритого заняття гуртка «Ресторатор» на
початковому етапі було проведено моделювання дослідної рецептури
млинчиків з протеїном. За основу була взята рецептура №1043 «Млинчики
напівфабрикат». Технологія приготування млинчиків класичним способом
полягає в тому, що яйця, сіль, цукор розмішують, додають молоко (50%
норми) і борошно і взбивають до отримання однорідної маси, з поступовим
додаванням решти молока. Відмінністю у досліджуваній технології являється
те, що ми додаємо протеїн і частину пшеничного борошна замінюємо на
вівсяні пластівці.
Протеїн (білок, поліпептиди) - органічна речовина, яка складається
амінокислот, сполучених ковалентним зв'язком. За своїм складом він
подібний до високоочищеного сухого молока. Протеїн містить у своєму
складі необхідні компоненти для підтримки життєдіяльності: білки, жири,
вуглеводи, мінерали (найпоширенішими є Ca, P,S) та комплекс вітамінів
(вітаміни групи А, B, D, E).
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Усім відомо, що вівсяні пластівці дуже корисні. Вони містять велику
кількість вуглеводів, білків і жирів, до складу яких входять насичені і
ненасичені жирні кислоти, харчові волокна, крохмаль; вітаміни - групи РР, Е,
В, Н; мінерали - калій, магній, фосфор, кальцій, сірка, хлор, натрій і багато
інших.
Тому, якщо ми додаємо саме такі добавки, то значно покращуємо
харчову та біологічну цінність млинчиків.
Надати виробам бажаних функціональних властивостей можна також за
рахунок використання у виробах начинок, які передбачають поєднання
основної сировини з білоквмісними продуктами рослинного походження та
дієтичними добавками з використанням фруктів, овочів, кисломолочного
сиру, горіхів, насіння олійних культур, що мають оптимальніший
амінокислотний склад в порівнянні з зернопродуктами та борошняною
сировиною.
Для даного дослідження ми використали в якості начинок
кисломолочний сир та чорницю. Кисломолочний сир містить у своєму складі
велику кількість білків, вітамінів та мінералів. Відомо, що даний продукт
особливо корисний для дітей та підлітків. Регулярне вживання сиру підвищує
життєвий тонус, зміцнює імунітет і нервову систему, налагоджує роботу
шлунково-кишкового тракту.
Чорниця у свою чергу містить у своєму складі значну кількість
вітаміну С, таніни і флавоноїди ефективні при погіршенні зору, конюктівіті,
зниженою адаптації до темряви та відшаруванню сітківки.
При порівнянні харчової цінності можна зробити висновок, що кількість
білків збільшилась на 11,6, кількість жирів збільшилаь на 1,6, кількість
вуглеводів зменшилась на 10,9. Тому енергетична цінність млинчиків
традиційних (275 ккал) зросла в порівнянні з функціональними (299 ккал) на
24 ккал. При цьому аналізуючи харчову цінність кількість вітамінів групи A,
B, C, D, E набагато збільшилась в порівнянні з традиційною рецептурою.
Також
збільшиився
вміст
мінеральних
речовин
в
млинчиках
функціонального призначення в порівнянні з класичною рецептурою. В
результаті додавання вівсяних пластівців та протеїну з’явились такі
мінеральні речовини як залізо, цинк, йод, калій, кобальт, кальцій, магній,
марганцець, мідь, фосфор і фтор
У даному дослідженні ми збагатили вироби мінеральними речовинами
та вітамінами, підвищили харчову та енергетичну цінність продукту. Вміст
поживних речовин збільшився, а це позитивно впливає на впровадження
даної страви в заклади ресторанного господарства, тому що основним
контингентом будуть студенти та школярі, які недостатньо вживають
борошняних страв з поліпшеним вмістом білків тваринного походження.
Дана страва призведе до покращення здоров’я та самопочуття молоді, вплине
на асортимент готових виробів та на їх різноманітність.
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Розглядаючи їжу ми не завжди розуміємо важливість поживної цінності
продукту чи навіть просто не розуміємо навіщо вживати даний продукт.
Звертаючи увагу на солодкі страви можна сказати, що вони є
висококалорійними виробами але мають незбалансований склад основних
складових, що в основному, спричинено високим вмістом жирів та
вуглеводів. Основним компонентом, який забезпечує високу калорійність
солодких страв та десертів є цукор. Проте, при вживанні надмірної кількості
цукру як відомо, можуть виникнути певні проблеми із здоров’ям.
Саме тому солодкі страви та десерти є перспективними базовими
об’єктами для створення спеціальних продуктів оздоровчого призначення,
збагачених на необхідні для організму людини речовини та викликають
інтерес багатьох дослідників у даній галузі а також потребують подальшого
вивчення [ 1, c. 223-224].
Солодкі страви подають наприкінці обіду або вечері на десерт, тому їх
ще називають десертними стравами, інколи їх включають у меню сніданку.
Десерти мають неоднозначну класифікацію, багато науковців виділяють
свою власну класифікацію. Наприклад, за складом і способом приготування
солодкі страви класифікують на натуральні плоди, узвари й сиропи, солодкі
страви з речовинами, здатними утворювати драглі, гарячі солодкі страви. За
температурою подавання всі страви цієї групи поділяють на гарячі (55°С) й
холодні (10-14 °С). Проте цей поділ умовний, оскільки багато страв подають
як гарячими, так і холодними (налисники з варенням, печені яблука, бабки).
Харчова цінність солодких страв залежить від харчової цінності
продуктів, що входять до їх складу. В сучасній українській кухні для
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приготування солодких страв використовують свіжі, сушені й консервовані
плоди і ягоди, фруктово-ягідні сиропи, соки, екстракти, які містять різні
мінеральні речовини, вітаміни, вуглеводи, ефірні олії, харчові кислоти і
барвники. До складу деяких солодких страв входять молочні продукти –
молоко, вершки, сметана, вершкове масло, сир, а також яйця, крупи, багаті на
білки й жири. Ароматичними і смаковими речовинами солодких страв є
ванілін, кориця, цедра цитрусових, лимонна кислота, кава, какао, вино,
родзинки, горіхи тощо.
Страви мають солодкий смак завдяки вмісту різних цукрів: цукрози,
глюкози, фруктози. Проте слід пам'ятати, що середня потреба дорослої
людини в цукрах не повинна перевищувати 100 г на добу, надмірне
споживання їх призводить до відкладання жиру, підвищення рівня
холестерину в крові та інших негативних явищ [3, c. 2]. Фруктоза, глюкоза і
мальтоза мають меншу здатність накопичувати в організмі жири, тому
найціннішими вважають солодкі страви, до яких входять молоко, свіжі і
консервовані плоди та ягоди, плодово-ягідні соки.
Солодкі страви, приготовлені із свіжих плодів та ягід, підсилюють
виділення травних соків і сприяють кращому травленню.
До найпростіших десертів відносяться фруктові салати. Вони подаються
до столу в красивих декоративних сервірувальних вазах, виготовлених з
самих же фруктів, і тому зараховуються до розряду найбільш привабливих
десертів. Індивідуальні порції можна подавати у великих половинках
апельсинових або грейпфрутових корок або в половинках дині. Фрукти
побільше, такі як ананас або кавун можна використовувати як містку корзину
для кількох порцій салату. Особливість приготування фруктових десертів в
тому, що слід очищати і нарізати фрукти в самий останній момент, щоб вони
зберегли яскравий колір. Сік лимона або бергамота і щіпка солі допоможуть
загострити натуральний смак фруктів [2, c. 125].
Не менше цікавою є технологія виготовлення желе. Готовий виріб
необхідно витримати в холодильнику 4 години. Перевірити готовність
можна, нахиляючи форму: якщо при нахилі желе залишається на місці, його
пора виймати. Щоб акуратно витягнути желе з форми, потрібно провести
кінчиком ножа по внутрішньому краю форми, а потім швидко опустити її в
гарячу воду, щоб желе відійшло. Накрити форму тарілкою, щільно
притиснути її і швидко перевернути.
Багато десертів містять в своєму складі фруктові пюре. Вони
використовуються при виготовленні морозива, пудингів, соусів. Наприклад,
яблучна шарлотка. Для неї можна використовувати хліб. Шматочки хліба,
змащені маслом, укладаються в форму так, щоб вони частково заходили один
на одного. Цей хлібний «футляр» заповнюється яблучним пюре, пропареним
до дуже густої консистенції, щоб десерт не розпадався після викладання з
форми. Коли шарлотка спечеться, промаслений хліб стане твердим, хрустким
і золотисто-коричневим.
Одним з популярних сучасних і простих десертів є фрукти, зварені в
сиропі. Стиглі свіжі фрукти готують зовсім недовго, щоб не лопнули. Якщо
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десерт складається з різних фруктів, їх готують окремо. Замість сиропу
можна використовувати вино з додаванням цукру або меду. Винна кислота
допоможе зберегти твердість фруктів, тому вони можуть готуватися довше.
Тривале кип'ятіння сприяє змішанню смаків фруктів і вина, а також знищує
терпкий винний присмак. Тверді фрукти - груші, персики, нектарини і
абрикоси - розрізають навпіл і видаляють кісточки, шкірку зберігають для
подальшого використання. Щоб фрукти не поміняли свій колір, перекласти їх
в миску з водою, підкисленою соком лимона [2, c. 124].
До найзнаменитіших фігурних десертів відносяться баварські креми. Їх
основна властивість - збереження форми завдяки тому що до їх складу
входить желатин і збиті вершки. У цю категорію кремів входить класичне
желе (фр. Blanc - білий і manger) - десерт, желе з мигдального або
коров'ячого молока. Традиційний рецепт желе включає мигдальне молоко,
рисове борошно або крохмаль, цукор і спеції (ваніль, мускатний горіх і інші
за бажанням). Сучасні рецепти часто включають також желатин (або іншу
желеобразующіе добавку). Його використання покращує зовнішній вигляд
страви (желе більш щільне, тримає форму).
Різних видів бувають гарячі суфле, а також гарячі і холодні пудинги - від
пишних повітряних десертів до щільного і ситних страв. Гарячі печені суфле
є один з найлегших десертів. Для їх приготування, збиті яєчні білки
змішуються з смакової основою. Коли десерт випікається, розширюється
повітря, укладений в білках, і суфле піднімається до дивовижних розмірів.
Готове суфле має негайно подаватися до столу, поки воно не втратить свою
ніжну форму. Перед приготуванням суфле, перш за все, необхідно розігріти
духовку до потрібної температури - зазвичай близько 180. Поки нагрівається
духовка, можна підготувати форму і смакову основу. Щоб суфле могло
безперешкодно підніматися, краще використовувати форму з вертикальними
стінками: покрити її маслом і цукром, щоб суфле не прилипало. Коли все
інше буде готове, збити білки до консистенції густої піни. Змішати частина
збитих білків з смакової основою. Готову суміш акуратно перелити в форму і
поставити в центр нагрітої духовки приблизно на 30 хвилин.
Мус також відноситься до десертів, пом'якшеними яєчними білками, але
інгредієнти для мусу не нагріваються. Замість цього десерт заморожується; в
процесі охолодження мус твердне, і бульбашки повітря залишаються
всередині. Хоча мус не вийде таким же легким, як суфле, можна не боятися,
що він втратить форму.
Окрім вище зазначених, існує ще безліч видів десертів. Отже, десерт в
нашому житті відіграє дуже важливу роль. Це не просто чергове блюдо на
столі, це спосіб підняти настрій. Коли ми чуємо це слово, у кожної людини
стає на душі прямо світліше і тепліше. Жодне торжество, особливо дитяче, не
обходиться без смачних солодких страв. Та й дорослого, відмовляється від
такого ласощі, знайти важко. Тому необхідно готувати оригінальні і красиві
десерти, які можуть здивувати і порадувати рідних людей.
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ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Стратегічна діяльність у готельному бізнесі, як важлива функція в
індустрії готельного бізнесу, повинна забезпечувати конкурентоспроможне
функціонування та розвиток підприємств готельного бізнесу з урахуванням
стану стабільності зовнішнього середовища. Стратегічне планування до
досліджень проблем вибору стратегії знайшло застосування в працях таких
зарубіжних і вітчизняних науковців: В.А.Василенко, М.Мак-Дональд,
Л.В.Ноздріна, З.Є.Шершньова.
В умовах конкурентної боротьби підприємствам готельного бізнесу
необхідно правильно обрати стратегію, принципи стратегічного управління,
що є актуальним і гострим питанням сьогодні.
Метою дослідження є аналіз стратегічного розвитку підприємств
готельного бізнесу, вивчення принципів стратегічного управління та
правильне планування етапів при застосуванні стратегії інноваційного
розвитку.
Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємств готельного
бізнесу дуже важливе в процесі управління готельним комплексом, яке
спрямоване на досягнення певної мети.
У процесі своєї діяльності кожне готельне підприємство повинно мати
певний комплекс дій і рішень, який має бути заснований на проведеному
стратегічному аналізі, і стратегічно важливо обґрунтувати можливі варіанти
забезпечення досягнення цілей, які забезпечать у майбутньому стійкість та
конкурентоспроможність підприємства на ринку готельних послуг.
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Найважливіша проблема будь-якого підприємства сфери послуг, що
працює в сьогоднішніх ринкових умовах, – це проблема його виживання,
забезпечення його безперервного розвитку й успішного функціонування
[1, c.145]. Стратегії розвитку готелю – це ефективне вирішення цієї
проблеми. Стратегія готельного бізнесу розробляється на основі досліджень і
прогнозування кон’юнктури ринку готельних послуг, інвестиційного клімату,
законодавчої бази країни, вивчення покупців послуг, готельного продукту,
конкурентів, тобто постійного моніторингу внутрішнього та зовнішнього
середовищ діяльності готелю.
Діяльність підприємства готельного бізнесу буде найбільш успішною
лише в тому вфипадку, коли вихід підприємства на ринок готельних послуг
буде не стільки добре продуманий і всебічно обґрунтований, скільки
виходитиме з довгострокових цілей. Важливою є послідовність
систематичних дій, яка спроможна допомогти при визначенні стратегії
[2, c.127]. Тільки завдяки комплексному використанню методів і моделей у
певній логічній послідовності можна отримати реалістичну картину для
стратегічного планування.
Вибираючи стратегію, готелям, залежно від конкретної ситуації,
доцільно застосовувати такі інноваційні стратегії.
1. BTL-стратегія – це стратегія готелю, яка передбачає цілеспрямовану
діяльність щодо впливу на споживача в момент прийняття рішення про
купівлю послуги. Вона включає в себе проведення промоакцій, семплінгу,
демонстрацій, тестових використань, надання знижок, бонусів тощо. BTLактивності є для готелю не лише актуальними, а повинні стати основною
складовою формування стратегії підприємства. BTL-стратегія готелю володіє
набагато більшим набором інструментів, форм і методів впливу на
потенційного споживача, ніж пряма реклама, проте необхідно уникати
помилок у процесі її реалізації. Серед найчастіших помилок –
невідповідність формату BTL-заходу загальній рекламній стратегії компанії,
що потрібно враховувати під час розробки тактичних рекламних проектів.
2. Бізнес-стратегія для готелю повинна передбачати комплексний план
управління, який має зміцнити становище підприємства на ринку готельних
послуг і забезпечити координацію зусиль, залучення та задоволення
потенційних споживачів, успішну конкуренцію і досягнення глобальних
цілей. Процес вироблення бізнес-стратегії готелю ґрунтується на ретельному
вивченні всіх можливих напрямів розвитку та діяльності підприємства
готельного бізнесу й полягає у виборі загального напряму, методів
конкуренції і моделей бізнесу, тобто бізнес-стратегія означає вибір готелем
шляху розвитку, методів конкуренції й ведення бізнесу.
3. Стратегія диференціації передбачає надання послугам відмітних
властивостей, які важливі для гостей готелю і які відрізняють їх від послуг
конкурентів. Надання послузі відмітних якостей вимагає додаткових витрат,
що можуть бути компенсовані за рахунок того, що ринок готовий прийняти
більш високу ціну. Іншими словами, відмітні якості послуги сприяють
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залученню більшої кількості покупців. Ця стратегія може створити захист
для готелю від стратегій конкурентів. 4. Інноваційна стратегія. Використання
інноваційних
продуктів
у
діяльності
готелю
підвищить
його
конкурентоздатність, якість надаваних послуг, що позитивно вплине на імідж
підприємства готельного бізнесу.
5. Стратегія аутсорсингу дуже важлива на теперішньому ринку
готельних послуг. Готелі переважно починають використовувати схеми
аутсорсингу, у першу чергу, з ІТ-аутсорсингу, а це: webхостинг, забезпечення
різних видів – internet-послуг, web-дизайн, розробка, упровадження й
підтримка інформаційних систем. Це звичайно важливо, проте необхідно ще
використовувати аутсорсинг бізнес-процесів, управління проектами,
аутсорсинг у сфері послуг тощо.
6. Стратегія конкуренції готелів, які знають своє місце на ринку,
сконцентрована на пошуку та захопленні тих місць на ринку, що не
викликають зацікавлення чи тимчасово не зайняті сильнішими
конкурентами. Стратегія конкуренції компанії містить у собі підходи до
бізнесу й ініціативи, що вона використовує для залучення клієнтів, ведення
конкурентної боротьби та зміцнення своєї позиції на ринку. Для того, щоб
успішно вести бізнес у цих незайнятих нішах ринку, готель повинен мати
дуже строгу спеціалізацію, уважно вивчати свою нішу на ринку, розвиватися
тільки в межах допустимих темпів зростання, мати сильного керівника.
7. Стратегія маркетингу персоналу готелю полягає в особливому
ставленні до власного персоналу з боку готелю. При цьому кожен працівник
готелю розглядається як безпосередній споживач послуг готелю. Цією
стратегією передбачено, що підприємства готельного господарства є
інструментом залучення працівника.
8. Стратегія бенчмаркінгу для підприємств готельного бізнесу має
важливе значення. Бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентоздатності, що
обмежується вивченням конкурентів їхньої продукції, витрат і технологій,
характеристик, економічних і фінансових показників, відносин із клієнтами й
постачальниками. Під час проведення бенчмаркінгу досліджується краща
практика не лише прямих конкурентів, а й представників з інших сфер
[3, c.294].
Без ретельно сформульованої стратегії діяльність підприємства
готельного бізнесу втрачає сенс, конкурентоспроможність, веде до
внутрішнього застою й погіршення результатів. Стратегія готельного
комплексу є основою формування стратегії інноваційного розвитку, визначає
роль, місце та сутність інноваційної діяльності.
Таким чином, у сучасних ринкових умовах головною метою
підприємства готельної індустрії є досягнення конкурентних переваг у
довгостроковому періоді, які нададуть високу норму прибутку та стабільне
економічне зростання. Розвиток ринкових відносин в Україні, отримання
підприємствами готельної індустрії, що надають конкурентоспроможні
послуги, права виходу на готельний ринок вимагають постійного
вдосконалення підходів до стратегічного управління. Отримані результати
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можуть бути впроваджені в діяльність підприємств готельного бізнесу, а
також покладені в основу розв’язання проблеми оптимізації ефективності
стратегічного планування комплексу різноманітних заходів для інноваційних
послуг готелів.
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В умовах сучасного господарювання підприємств готельноресторанного комплексу важливим елементом для ефективного управління є
корпоративна культура. За умов розвитку ринкових відносин, виникає
необхідність у формуванні корпоративної культури. Саме корпоративна
культура має досить велике значення в управлінні організацією.
Нажаль, в Україні, керівництво підприємств не приділяє необхідної
уваги розвитку корпоративної культури в організації, що призводить до
зниження загальних показників розвитку та конкурентоспроможності на
ринку.
Корпоративна культура – це система певних норм, положень діяльності
підприємства, які залежать від його стратегії та мети, і відображаються у
соціальних нормах та цінностях більшості працівників компанії. Також до
корпоративної культури належить стиль спілкування з клієнтами та
колегами, система та рівень мотивації працівників, їх зацікавленість своєю
роботою та багато іншого.
Дослідженням у сфері корпоративної культури займались такі зарубіжні
та українські вчені, як Е.Г. Шейн, Ф. Котлер, А. Маслоу, А.В. Іванченко,
А.В. Шегда, О.А. Грішнова та інші.
Метою даного дослідження є визначення ролі корпоративної культури в
системі управління готельно-ресторанними комплексами та підвищення їх
конкурентоспроможності та позитивного іміджу на ринку індустрії
гостинності.
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На сучасному етапі розвитку економіки відомим фактом є те, що багато
успішних компаній готельно-ресторанного комплексу мають свою власну
досконалу та повністю сформовану корпоративну культуру. Адже при
управлінні підприємством варто приділяти важливу роль корпоративній
культурі, системі мотивації персоналу, іміджу компанії на ринку та багатьом
іншим чинникам розвитку.
Корпоративна культура – це система цінностей і переконань, які
розділяє кожен працівник фірми та передбачає його поведінку, обумовлює
характер життєдіяльності організації [1].
Адже в будь-якій організації носіями корпоративної культури є
працівники. Спільна корпоративна культура є тим елементом, який мотивує і
об’єднує весь персонал, надихає на максимальну самовіддачу та дає
можливість колективно досягати поставлених керівництвом цілей. Тому,
саме від взаємодії, поведінки та спілкування персоналу залежить не якість
надання послуг, а й завоювання ринку послуг.
Провідні менеджери вважають, що керівництво організації створює і
змінює культуру, а менеджери та адміністрація керують та існують в ній.
Також, вони доводять, що талант менеджера полягає в його здатності до
розуміння корпоративної культури та вміння використовувати її для
ефективного управління.
“Чим краще компанія буде відноситися до своїх співробітників, тим
краще співробітники будуть відноситися до клієнтів” - девіз найбільш
затребуваного готельного ланцюга в світі Marriott [2]. Цей американський
готельний ланцюг управляє майже 2500 готелями в 64 країнах. Близько 2000
готелів розміщені у США. Управління здійснюється під брендами “Marriott”,
“JW Marriott”, “The Ritz-Carlton”, “Renaissance”, “Residence Inn”, “Courtyard”,
“TownePlace Suites”, “Fairfield Inn”, “SpringHill Suites” і “Ramada
International”. В цих компаніях корпоративна культура є одним з
найголовніших інструментів управління та досягнення поставлених цілей.
Кожна з компаній має свою власну, унікальну систему культури, яка
відображає спільну мету працівників та керівництва. Наведений приклад цієї
компанії свідчить про те, що сильна та розвинена корпоративна культура
сприяє оптимізації управління, збільшенню прибутків та підвищення
рейтингу підприємства на ринку готельно-ресторанних послуг.
Система життєвих цінностей будь-якого працівника відіграє важливу
роль у сприйнятті методів мотивації організації, в якій ця людина працює [3].
Саме тому, важливою складовою є не тільки спільна ціль працівників, а
й система заохочення та мотивації, які забезпечують не тільки підвищення
результатів роботи, а й вибудовують індивідуальну модель поведінки
працівників.
Якщо працівники почувають себе комфортно в організації, задоволені
роботою та мікрокліматом в колективі, вони виконують свою роботу
якісніше та продуктивніше, що є позитивним прикладом для інших.
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Отже, корпоративна культура в організації є одним з головних
інструментів для успішного та ефективного управління підприємств
готельно-ресторанного комплексу та підвищення його рентабельності на
ринку. Високий рівень корпоративної культури є важливою складовою для
успішного розвитку компанії.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Вивчення й вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і
безпечних умов, у яких відбувається праця людини − одне з найбільш
важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва.
Дослідження й виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків,
професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог,
спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й
сприятливі умови для праці людини. Комфортні й безпечні умови праці −
один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці,
здоров’я працівників.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня
1992 року № 2694- XII в редакції від 1 січня 2015 року, охорона праці – це
система
правових,
соціально-економічних,
організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,
спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у
процесі трудової діяльності [5].
Охорона праці виступає не тільки вимогою лише економічної сталості та
ефективної роботи, але має й велике соціологічне значення, оскільки перш за
все покликана забезпечувати належні безпечні умови праці задля захисту
здоров’я та життя працівника. Навіть світовим товариством визнається право
кожної людини на справедливі та сприятливі умови праці, що включають
умови праці, які відповідають вимогам безпеки та гігієни (ст. 23 Загальної
декларації прав людини та громадянина, ст. 7 Міжнародного пакту про
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економічні, соціальні та культурні права). Слід нагадати, що це положення
знайшло своє закріплення та розвиток у національному законодавстві. Право
кожної людини на належні та безпечні умови праці закріплене в Конституції
України (ст. 43), Кодексі законів про працю (ст. 2), Основах законодавства
України про охорону здоров’я (ст. 6) [4].
Такі вчені, як Д.П. Богиня та О.А. Грішнова, Є.П. Желібо, В.В Зацарний,
Д.П. Тімошина, А.О. Соколова зробили значний внесок в дослідження
проблем удосконалення системи охорони праці Д.П. Богиня та М.П. Грішнов
вперше проаналізували структуру витрат керівника підприємства на
забезпечення максимально безпечних та сприятливих для працездатності
умов праці, також проаналізували досвід іноземних країн. А.О. Соколовська
проаналізувала сучасний стан умов праці та виявила міру впливу їх на
результативність праці й ефективність виробництв.
Є.П. Желібо, В.В. Зацарний та Д.П. Тімошина у своїх працях висвітлили
джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення
життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва та спричиняють
надзвичайні ситуації в разі недотримання керівником підприємства
необхідних умов охорони праці [1].
Управління охороною праці на підприємстві − це сукупність дій
службових осіб, що здійснюються на підставі постійного аналізу інформації
про стан охорони праці на всіх робочих місцях для поліпшення та
підтримання його на певному рівні відповідно до законодавчих та
нормативних актів [3].
Проблема ефективного функціонування СУОП поглиблюється тим, що
служба охорони праці, яка слідкує за виконанням діючих норм та у рамках
загальної системи управління підпорядкована власнику підприємства, у
реальності не здатна (та і не зацікавлена) ефективно протидіяти певним
порушенням.
Відповідно шляхи удосконалення СУОП повинні здійснюватися за
двома основними напрямами:
1. створенням та закріпленням за кожним підприємством, служби
охорони праці, яка буде підпорядковуватись, виключно Державній службі
гірничого нагляду та промислової безпеки України.
2. інтегруванням в СУОП інтелектуальної системи автоматизованого
контролю за умовами праці на робочих місцях і управління санітарногігієнічними параметрами виробничого середовища (АСКУ) [2].
Отже, правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві,
грамотне використання різних нематеріальних способів стимулювання
працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й
зацікавленості керівництва у своїх співробітниках.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЯ ФАНДРАЙЗИНГУ У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Значення виставкової діяльності як однієї із сфер сучасної економіки
постійно зростає. Проведення виставок сприяє розвитку внутрішньої та
зовнішньої торгівлі, зміцненню міжнародних зв’язків, пропаганді
інноваційних технологій і нових видів продукції, товарів та послуг, активізує
фінансові потоки, формує інформаційне середовище, яке відображає стан і
тенденції розвитку галузей та товарних ринків. Сучасний стан виставкового
бізнесу в Україні характеризується низкою невирішених проблем. Крім
політичної нестабільності в державі, недосконалості організаційної
структури, недостатнього досвіду керування організацією, соціальної
пасивності, для більшості організацій які займаються виставковою
діяльністю проблемою був і залишається брак коштів. Тому пошук джерел
фінансування є основною складовою виставкової діяльності.
З огляду на актуальність проблеми фінансування сучасні виставкові
організації змушені опановувати і здійснювати технологію фандрайзингу діяльності, спрямованої на пошук фінансів для реалізації неприбуткових (які
не мають на меті отримання прибутку) програм і проектів.
Фандрайзинг (англ. fund - ресурси, фінансування, raise - знаходження,
збір) - спланована і безперервна діяльність, спрямована на забезпечення
організації ресурсами, необхідними для реалізації її статутних завдань.
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Фандрайзинг як комплексна система заходів, що забезпечують пошук
джерел фінансування діяльності виставково-ярмаркових заходів, має певні
завдання та етапи реалізації [1].
Основними завданнями фандрайзингу є:
- залучення ресурсів для реалізації цільових програм;
- аналіз ефективності діяльності організації;
- накопичення нових ідей для реалізації майбутніх програм;
- підвищення іміджу організації та зміцнення довіри громадськості до
неї.
Успішність здійснення фандрайзингу залежить від уміння розробляти
проекти, програми, налагоджувати контакти з потенційними партнерами,
організаціями і фондами, які можуть профінансувати ці проекти.
Локальний фандрайзинг - це залучення ресурсів з місцевих джерел
(громадськість, місцевий бізнес, місцева влада, фонди і донорські заклади,
які представлені в Україні).
Фандрайзинг передбачає кілька етапів.
1. Визначення потреб. На цьому етапі з'ясовують проблеми і потреби
організації, формулюють їх актуальність і невідкладність, визначають шляхи
подолання проблем, очікувані результати та необхідні витрати (ресурси).
2. Пошук джерел фінансування. Охоплює розроблення стратегії
фандрайзингу, аналіз джерел фінансування (донорів), визначення їхнього
потенціалу та інтересів, вивчення можливості підтримання ідеї через
направлення до обраного фонду листа-запиту.
3. Звернення до донора. Полягає у підготовці і направленні заявки до
відповідного фонду.
4. Аналіз результатів. На цьому етапі аналізують та оцінюють здійснену
роботу, надсилають подяку донору. З урахуванням отриманого досвіду
планують подальшу роботу [2].
Основними суб'єктами цієї сфери діяльності є пошукачі і донори.
Пошукач (заявник) - приватна особа, група осіб чи неприбуткова
організація (така, що не отримує прибутків від своєї діяльності або
використовує їх для власного розвитку, не розподіляючи серед замовників у
вигляді дивідендів), яка шукає кошти для своєї діяльності, подаючи
пропозицію на фінансування проекту потенційному донору - приватній особі
чи організації (фонду), яка розглядає пропозиції і надає гроші пошукачам для
реалізації певного проекту [3]. Фондами-донорами можуть бути різні
структури: державні установи різних країн, міжнародні організації, приватні
благодійні фонди, комерційні структури, приватні особи та ін.
Розглянувши пропозицію пошукача, донор ухвалює рішення про
надання йому гранта - певної суми коштів (послуг чи технічного
забезпечення) для виконання конкретної роботи. На відміну від позики їх не
потрібно повертати, але надаються вони одноразово. Надання гранта не
передбачає особливої діяльності для виконання зобов'язань перед спонсором
(реклами). Розрізняють такі види грантів:
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- грант для загальної підтримки (забезпечення діяльності, проведення
загальної роботи і реалізації намірів організації);
- грант на програми, проекти;
- грант капітальний (на ремонт, купівлю будівель, обладнання тощо);
- частковий грант (донор надає частину коштів, необхідних для реалізації
проекту, за умови, що є додаткове джерело фінансування, яке надасть решту
коштів) [4].
Отже, фандрайзинг у виставковому бізнесі - запорука його успішного
функціонування в сучасних умовах, знаходження різних джерел
фінансування діяльності. Для розвитку фандрайзингу в Україні потрібно
створити сприятливі умови як з боку держави, так і з боку суспільства.
використовуючи напрацювання зарубіжних громадських організацій.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ
ТА ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
В останні роки туристична галузь стала важливим соціальним і
політичним явищем, що здійснює вплив на економіку багатьох розвинених
країн. Сучасний туризм, без сумніву, інтегрує практично всі галузі.
За даними Світового економічного форуму, у сфері подорожей і
туризму Україна серед 124 країн світу посідає лише 78-е місце. Тому саме ця
сфера залишає великі можливості для пошуків та активної діяльності.
Туристична галузь завдяки багатим природним, історико-культурним,
трудовим ресурсам цілком може претендувати на чільні позиції в економіці
держави. Проте залучити інвестиції Україна зможе лише за умови
комплексної розбудови туристичної інфраструктури та розвитком існуючих
транспортних систем, а також будівництвом нових об’єктів.
Аналіз програмних та законодавчих документів, які відображають
національно-економічні тенденції в галузі відпочинку, туризму, оздоровчолікувальної діяльності й аспектів спортивного життя населення України
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доводить факт того, що саме рекреація (як процес відновлення, передусім,
через відпочинок) не одержала належної уваги та, відповідно, розглядається
як щось другорядне, поряд з іншими соціально-економічними галузями.
Йдеться, насамперед, про Закони України «Про туризм», «Про курорти»,
«Про фізичну культуру і спорт». Окремий же законопроект про рекреацію
відсутній. У перерахованих вище законах рекреація представлена переважно
як адитивний чинник до туризму та курортів, чим применшується,
принаймні, її медико-відновлювальна функція.
Аналогічна тенденція зберігається в «Стратегії розвитку туризму та
курортів на період до 2026 року»: рекреація фігурує як ресурсний чинник і
загалом використовується як фон для туризму. При цьому беззаперечним є
те, що туризм, дійсно, є одним із головних чинників економічного розвитку,
про що свідчить проголошення поточного 2017 року роком туризму в світі
та, зокрема, в Україні. У свою чергу рекреація є хоч і пов’язаною в більшості
випадків з туризмом, проте самодостатньою галуззю та більш широко –
соціально-економічною та природно-екологічною сферою, що й із погляду
економіки має велике значення для суспільства. Тобто питання
рекреаційного розвитку за умови обґрунтування з прогностичних позицій
місця та ролі рекреації в системі управління національною економікою є
актуальними.
Поряд із питанням створення передумов для передбачення перспектив і
підвищення ролі рекреації та процесів управління нею, постають два важливі,
питання, що стосуються безпосередньо прогнозування рекреаційного
розвитку. По-перше, йдеться про необхідність урахування різних аспектів,
які пов’язані з економічною стороною рекреації в контексті концепції
сталого розвитку. По-друге, про врахування основних питань, що
спричиняють підвищення уваги до прогнозування розвитку рекреації, серед
яких соціально-економічні передумови, зрівноваженість соціальних,
екологічних, економічних та інших аспектів, а також необхідність
урахування чинників програмування та регулювання рекреаційної діяльності.
На окрему увагу заслуговує також питання створення адекватної
організаційної структури управління рекреацією на державному рівні. Так, у
роботі К. С. Ємельянової розкрито недоліки організаційної структури
управління туристичною та курортною діяльністю в Україні [1].
Ю. О. Солодовник у своїй роботі обґрунтовує значущість впливу та
пропонує напрямки державного регулювання рекреаційної сфери [2]. О. П.
Слюсарчук у роботі обґрунтовує економічні, екологічні та соціальні наслідки
державного управління рекреаційною сферою [3]. У статті М. В. Ільїної
наводяться чинники правового регулювання екологічної безпеки вітчизняної
туристично-рекреаційної діяльності [4].
У роботі Н. С. Станасюка і Л. І. Дяченка, обґрунтовується думка про те,
що «в сучасних умовах регулювання регіонального ринку рекреаційних
послуг має здійснюватися шляхом поєднання державних та ринкових
регуляторів» [5].
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Станом на 2017 рік формою організації питань туризму, курортів і
рекреації на загальнодержавному виконавчому рівні є департамент туризму
та курортів, який прямо підпорядковується Міністерству економічного
розвитку і торгівлі України. Внутрішня структура департаменту свідчить про
адитивність і другорядність рекреаційної економічної галузі.
На регіональному рівні схожа ситуація: у складі облдержадміністрацій є
управління культурою та туризмом. Наразі триває процес виділення в окремі
департаменти підрозділів, які будуть займатись виключно туристичними
питаннями, проте є побоювання, що таке реформування є більше
формальним, ніж спрямованим на виконання конкретних дій у рамках
зростання ролі туризму та рекреації в розбудові економіки держави. При
цьому питання рекреації в кращому випадку знову відіграватиме другорядну
роль у складі туристичної діяльності.
Наша держава має значний природний та історико-культурний
потенціал для розвитку туристичної та рекреаційної галузі. Саме туризм
часто є каталізатором, що спричиняє як активний розвиток окремих галузей
економіки, так і соціально-економічний розвиток цілих країн.
Задля розвитку туризму основними напрямами державної політики
повинні стати: збереження туристичних ресурсів; вдосконалення
нормативної бази; створення економічних умов для стимулювання роз- витку
туризму; надання пільг для організації туристичної роботи; залучення
інвестицій в розвиток туристичної індустрії; сприяння розвитку конкуренції;
забезпечення безпеки туристів; підтримка науковців; участь у міжнародних
програмах розвитку туризму.
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ПІДПРИЄМСТВ
Туристичний бізнес являє собою основний вид економічної діяльності,
що має позитивний вплив на економічний ріст і занятість у країні. Туризм
постає як складний міжгалузевий комплекс, що потребує системного підходу
до регулювання соціально-економічних взаємовідносин галузей народного
господарства як на державному, так і на регіональних рівнях. Цей бізнес
приваблює підприємців невеликим стартовим капіталом, швидким терміном
його окупності, постійним зростанням попиту на туристичні послуги,
високим рівнем рентабельності. Феноменальний успіх туризму зумовлений
ще й тим, що в його основі лежить задоволення постійних прагнень людства
пізнати навколишній світ. Це пізнання через туризм уможливило підвищення
в багатьох країнах життєвого рівня населення, розвитку транспорту,
інформаційних та інших технологій, глобалізації в цілому.
На сучасному етапі розвитку туристичної діяльності істотне значення
має створення й ефективне використання системи інноваційного
менеджменту. Незважаючи на складне економічне становище більшості
туристичних підприємств, в сучасних умовах проявляється тенденція до
посилення їх інноваційної активності, особливо в галузі технологічних
інновацій.
Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей управління
інноваціями на туристичних підприємствах.
За даними статистики Всесвітньої організації туризму, на туризм
припадає 10% валового національного продукту, 7% загального обсягу
інвестицій, 5% усіх податкових надходжень. На сучасному етапі розвитку
туристичної діяльності істотне значення має формування та ефективне
впровадження системи інноваційного менеджменту. Незважаючи на складне
економічне становище більшості туристичних підприємств, в сучасних
умовах проявляється тенденція до посилення їх інноваційної активності,
особливо в галузі технологічних інновацій [3, с. 140].
Інноваційний потенціал туристичного підприємства – це, в першу чергу,
здатність його організаційної культури до самодобудови. Не зважаючи на те,
що більшість туристичних підприємств України не може похвалитися
великою кількістю співробітників і багаторівневою системою взаємовідносин
всередині підприємства, потреба в інноваційному мисленні менеджерів
турпідприємств, на наш погляд, спостерігається досить часто. А втім,
професійна культура менеджерів туристичних підприємств орієнтована не
стільки на пошук нових бізнес-пропозицій, спрямованих на розвиток
туристичного бізнесу, скільки на експлуатацію стандартних, одноманітних,
«пакетних» пропозицій від туроператора. Невміння або небажання
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розробляти пропозиції, відмінні від ринкових, спричиняє виникнення і
«загибель» величезної кількості туристичних фірм-одноденнок. Тому
інноваційний потенціал туристичного підприємства будемо розглядати як
можливість перетворення і раціоналізації досвіду і сформованих стереотипів
взаємодії суб'єктів бізнес-процесу, тобто як можливість перетворення і
раціоналізації досвіду взаємодії суб'єктів даного підприємства [1, с. 80].
В туристичній індустрії інноваційна діяльність розвивається по трьом
основним напрямкам:
1. Впровадження інновацій (організаційні інновації), які пов’язані з
розвитком підприємництва і туристичного бізнесу в системі та структурі
управління
в тому числі реорганізацією, поглинанням конкуруючих
суб’єктів на основі нової техніки та передових технологій, кадрової політики
(оновлення та заміна кадрового складу, система підвищення кваліфікації,
перепідготовка та стимулювання працівників), раціональної економічної та
фінансової діяльності (впровадження нових форм обліку та звітності);
2. Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби
цільових споживачів, або привабити нових клієнтів;
3. Періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну
споживчих якостей туристичного продукту, його позиціонування на ринку.
На сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна, яка
сприяє: розширенню кола потенційних споживачів (туристів);зміні потреб
споживача та розширенню функціональності турпродукту (спрямування не
лише на туристів, а й на місцеве населення ).
До інновацій в туризмі слід відносити перш за все ті нововведення, які
супроводжуються:
- відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів;
- якісно новими змінами турпродукту;
- підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму;
- підвищенням ефективності управління стійким функціонуванням і
розвитком туристичної сфери в країні;
- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та
споживання туристичних послуг;
- прогресивними змінами факторів виробництва (наприклад, скорочення
терміну транспортування за рахунок впровадження нових швидкісних видів
транспорту, покращення умов праці працівників туріндустрії, впровадження
нових прогресивних методів (механізмів) перетворення факторів
виробництва в послуги і т.п);
- підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств туріндустрії
[2, с. 20].
Основними завданнями інноваційного менеджменту є вивчення стану
сфери господарської діяльності та господарських систем, що здійснюють
нововведення, а також вивчення самої специфіки інноваційного процесу.
Успішні інноватори туризму своїм досвідом доводять, що сьогодні створення
і впровадження нового – це умова виживання в найжорстокішій конкуренції
між туристичними фірмами.
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Таким чином,
процес управління інноваційною діяльністю
туристичного підприємства повинна бути сконцентрована на пошуку і
здійснюванні інновацій з метою невпинного оновлення та розширення
економічної та технологічної бази послуг, освоєнні і випуску туристичної
послуги якісно нового рівня. Це, у свою чергу, потребує формування
конкурентоспроможної інноваційної культури в рамках сильної
організаційної
культури
туристичного
підприємства.
Розуміння
інноваційного потенціалу туристичного підприємства в умовах сьогодення
стає базисним елементом процесу управління інноваційною діяльністю
турфірми. Найважливішою проблемою активізації даної діяльності є
створення умов та ситуацій для якнайбільшого розвитку творчої активності
персоналу, тобто орієнтованих на формування інноваційної культури
менеджерів туристичного підприємства.
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На сьогоднішній день туризм є одним з найбільш пріоритетних
напрямків розвитку національного господарства. Він має високу економічну і
соціальну значимість для економіки, будучи основною статтею доходу
багатьох країн. Та науково-технічний прогрес, результатом якого є
впровадження інновацій в різних сферах господарської діяльності, не стоїть
на місці, що вимагає від туристичних підприємств, для яких основним
завданням є завоювання лідируючих позицій серед конкурентів та
підвищення прибутковості діяльності, здійснити поліпшення надання послуг,
максимально задовольнити потреби і запити туристів. Саме тому існує
необхідність переходу на інноваційний шлях розвитку туристичної галузі.
Однак не всі компанії охоче застосовують інновації на практиці. Адже
інновація – це перш за все ризик і чималий. Будь-яка інновація, особливо
якщо вона зачіпає організацію в цілому, викликає опір, так як прийняття і
здійснення інновації пов’язане з переломом стереотипів сприйняття,
117

поведінки і установок. Страх змінювати щось в постійній і звичній роботі
заважає фірмам звертатися до нових механізмів. Наприклад, багато
туроператорів пропонують своїм регіональним агентствам нову систему
бронювання – бронювання турів в on-line, що дозволяє отримувати
практично миттєве підтвердження туру. Таким чином, туроператор
економить час на обробці заявки, а турагент, в свою чергу, прискорює процес
оформлення клієнта. Вигода очевидна: заощаджуючи час на роботі, турагент
отримує можливість залучити клієнта своєю оперативністю. Але до сих пір,
незважаючи на досить широке застосування і зручність даної системи, багато
агентств відмовляються так працювати. Куди ближче безпосередній контакт
з туроператором. Страх бути не почутим і не зрозумілим змушує агентів
звертатися до старої і перевіреної системи бронювання. Це яскравий приклад
неприйняття інновації. Найчастіше в основі заперечення інновації лежить
соціально-психологічний аспект: оцінюючи свої можливості, достатня
кількість співробітників організації схильні вважати, що вони не мають
необхідних при впровадженні інновацій умінь і навичок. Це викликає
побоювання виявитися зайвими і як наслідок – опір змінам [1].
Але існує й інша точка зору. Фірми, які застосовували у своїй діяльності
інноваційні аспекти, стверджують, що при раціональному підході до
створення і реалізації інновацій можливо досягти чималих доходів і значної
користі.
Крім економічного ефекту, впровадження інновацій в сфері туризму має
також і соціальну значимість, яку можна розглядати з двох позицій. З одного
боку, інновації для окремо взятої туристичної організації сприяють
поліпшенню умов праці (організаційні інновації), більш повному
використанню інтелектуальних і матеріальних можливостей (технологічні
інновації), реалізації комерційного потенціалу (продуктові інновації). З
іншого боку, інновації в сфері туризму мають високу суспільну значимість, а
саме сприяють подоланню фактора сезонності, сталого розвитку туризму,
поліпшенню зайнятості населення.
Інновація – необхідний пункт в програмі розвитку і реалізації
туристичної діяльності. За допомогою інноваційних аспектів у фірми є
можливість забезпечити своєму турпродукту цілком стабільне існування на
ринку [2]. Саме тому необхідно розглянути інноваційні напрями розвитку
туристичної галузі, до складу яких входить:
- створення єдиної системи підготовки кадрів для галузі туризму
відповідно до міжнародних стандартів;
- закріплення отриманих знань на виробництві, організація заходів щодо
стажування на базових туристичних підприємствах, здійснення обміну
досвідом;
- використання нових туристичних ресурсів;
- зміни в організації виробництва і споживання туристичних послуг;
- упровадження інноваційних маркетингових інструментів для впізнання
та просування туризму;
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- використання нової техніки і технологій надання традиційних послуг,
використання інноваційних методів щодо скорочення часу на оформлення
відповідних документів;
- забезпечення розвитку інноваційного виду туризму [3].
Таким чином, інновації в індустрії туризму головним чином спрямовані
на формування нового туристичного продукту, нових підходів в
маркетинговій діяльності, а також на застосуванні нових методів управління
з використанням IT-технологій. Впровадження інноваційних технологій
дозволить підвищити конкурентоспроможність туристичних організацій і
галузі в цілому. А створення нових і розвиток перспективних видів туризму
сприятимуть зростанню споживчого попиту на ринку туристичних послуг.
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО МЕНЕДЖЕРА – КЕРІВНИКА
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
У багатьох країнах світу туризм є однією з провідних і динамічних
галузей економіки, що в подальшому відіграє визначну роль у формуванні
ВВП (валового внутрішнього продукту). Окрім прибутку, туризм став
важливим чинником посилення престижу та іміджу країни, а також він
сприяє підвищенню освітнього рівня жителів країни [4, c.56].
Ефективне управління в сфері індустрії туризму та гостинності
потребує висококваліфікованих кадрів, які здатні вести за собою,
спрямовувати та відповідати, розвивати у відповідності до низки вимог
сучасного ринку у собі якості, що притаманні менеджеру туристичного
бізнесу.
Менеджер з туризму у сучасному розумінні - фахівець, який організовує,
налагоджує конкретну туристичну діяльність підлеглих йому працівників і
одночасно сам виконує певний обсяг управлінських функцій. Йому належить
провідне місце у виконанні завдань управління. Менеджер туристичного
бізнесу відповідає за роботу конкретного підрозділу туристичної агенції в
цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників,
наділений правами і повноваженнями. Він вибирає оптимальні варіанти
управлінських рішень і організує ці рішення.
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Ефективність роботи туристичного підприємства в основному залежить
від працівників підприємства, адже менеджер здійснює управлінську
діяльність та вирішує управлінські завдання. Підлеглі в свою чергу повинні
бути готові активно співпрацювати з ним, що в подальшому призведе до
згуртованості
колективу
і
дозволить
працювати
як
єдиний
конкурентоспроможний механізм. Для того, щоб бути висококваліфікованим
фахівцем перед менеджером туризму ставиться низка вимог, які
забезпечують злагоджену роботу всього колективу, а також ряд якостей,
якими повинен володіти керівник: особисті якості, етичні норми, особисті
ресурси, навички і здібності ефективно управляти, обмеження у
самореалізації, знання та навички. Та найголовнішою умовою діяльності є
гарно володіти мистецтвом слова, вміти викласти так інформацію та
матеріал, щоб вони зацікавили та налаштували співробітників на ефективну
діяльність, яка в майбутньому принесе дохід туристичній фірмі [1, c.110].
Щоб бути успішним менеджером необхідно бути комунікабельним і
володіти мистецтвом слова. Для цього щоденного спілкування замало, тому
необхідно поповнювати свій словниковий запас, удосконалювати свою
вимову, бути своєрідним психологом, який розумітиметься на психології
кожного свого співробітника та клієнта. Менеджеру туристичної індустрії
необхідно оволодіти майстерністю риторики, слідкувати за своєю дикцією,
вимовою та інтонацією. Потрібно постійно вдосконалювати себе, своє
мовлення.
Вміння слухати свого співрозмовника, виявляти інтерес до почутого для
менеджера туризму має величезне значення. Адже клієнту важливо бачити,
що його слухають і це справляє гарне враження про самого менеджера, а
також вплине на ефективну діяльність туристичного підприємства [5, c.79].
У менеджера туризму є два найголовніших завдання в його діяльності це згуртувати колектив та змотивувати своїх колег. Мотивація має великий
вплив на результати роботи. Тому співробітники більш вимогливо ставляться
до своїх роботодавців. А особливо тепер, коли в умовах становлення та
розвитку ринкових відносин, набуває вагомого значення вивчення досвіду
розвинених країн у мотивації праці.
Сучасний спеціаліст туристичної сфери повинен володіти знаннями з
економічної теорії, практики господарювання, організації туристичного та
готельно-ресторанного бізнесу, маркетингу, управління фінансовими
ресурсами, орієнтуватися у сфері права, психології та соціології, економічно
обґрунтовувати господарські рішення. Професійна обізнаність це головна
характеристика ідеального менеджера. Високо цінуються також здатність
творчо мислити, ентузіазм та гнучкість мислення. Та в більшості випадків
цінується у роботі менеджера туристичної індустрії не його знання чи
обізнаність, а його конкретні дії та результат в тій чи іншій ситуації [3,c.93].
Отже, менеджер туристичної індустрії повинен мати широкий світогляд
і нестандартне мислення, розуміти взаємозв’язок певних факторів, які мають
безпосередній вплив на туристичну фірму, мотивувати працівників на
досягнення поставлених цілей. Саме таким чином забезпечиться отримання
прибутку та ефективне керівництво підприємством.
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ВЕЛНЕС-ТУРИЗМ – ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗДОРОВ’Я
Практично всі поширенні захворювання є наслідком неправильного
способу життя та екології. Недолік або перевтома руху, неправильне
харчування, недосипання, шкідливі звички (паління, алкоголь тощо),
хронічний стрес, хімічні речовини і токсини, які ми використовуємо щодня
мають дуже великий вплив на наше здоров’я та життя. Ми починаємо
проявляти інтерес до свого здоров’я і піклуватися про нього лише тоді, коли
воно погіршується і є якась загроза. Велнес-туризм - це є комплексний
механізм, що попереджає розвиток та появу різних видів захворювань та
усуває існуючі.
Актуальність даної теми полягає в тому, що в умовах урбанізації та
«великого переселення народів» із сільської місцевості у мегаполіси
призводить до ускладнення з фізичним та психологічним здоров’ям людей.
Тому відновлення фізичних та психологічного здоров’я людини стає
першочерговим завданням, яке найкраще вирішує велнес-туризм.
Наша медицина на сьогоднішній день влаштована так, що медичні
заклади та фармацевтичні компанії на хворобах людей заробляють велику
кількість коштів. Лікарі в свою чергу за лікування хвороби отримують певну
винагороду. Тому вони не зацікавлені у профілактиці захворювань. Ця
ситуація спонукає людей до того, щоб шукати альтернативні способи
підтримки стану свого здоров’я. Велнес-туризм - спосіб удосконалення та
поліпшення самопочуття людини, що направлено на покращення особистого
вигляду, особистісного розвитку та благополуччя, продовження життя,
запобігання хвороб тощо [3, c.154].
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Велнес індустрія дає організму саме те, що він потребує та використовує
для продуктивної діяльності. Дуже часто засоби велнесу працюють на багато
краще, ніж медикаменти, адже більша частина з них послаблюють імунну
систему, мають негативні побічні ефекти. Велнес-туризм діє профілактично і
зупиняє свою увагу на оздоровленні, профілактиці та підвищенні якості і
рівня життя, ніж традиційна медицина, яка займається лікуванням хвороб.
Більшість проблем із здоров’ям людини можна усунути без зовнішнього
втручання. Принцип природного регулювання здоров’я є початковим, він в
повній мірі діє завжди і скрізь. Методи велнесу повинні стати основою
системи охорони здоров’я майбутнього, тому що більш ефективні і більш
безпечні, чим сучасна медицина. Сьогодні існує безліч велнес-процедур, які
люди можуть робити, щоб підтримувати гарне здоров’я, виглядати молодше і
відчувати себе сильними, навіть коли вони стають старше [1, c.277].
Основними сегментами велнес-туризму є: здорове харчування, фітнес,
краса і догляд за тілом, велнес-туризм, альтернативна медицина, велнес
нерухомість, корпоративний велнес. Здорове харчування полягає в
споживанні органічних продуктів харчування, використанні натуральних
біологічно активних добавок, що сприяють зниженню зайвої ваги. Фітнес –
це походи до фітнес центрів, спортивних залів, занять на спортивних
тренажерах,
організація
індивідуальних
тренувань.
Використання
натуральних продуктів для догляду за тілом, шкірою і волоссям, засоби
особистої гігієни, ортопедичні вироби, послуги спа-центрів і салонів краси –
це все краса і догляд за тілом [2, c.91].
Організація велнес-туризму представляє собою оздоровлення на
термальних і мінеральних джерелах спа-курортів, таласо-курорти, де
оздоровлення відбувається морським кліматом, повітрям, водою і
продуктами моря; ретрит курорти, що орієнтовані на відпочинок,
усамітнення, духовний досвід і єднання з природою; спортивні курорти –
пропонують оптимальну фізичну активність. Сьогодні альтернативна
медицина це різноманітні практики і продукти, які зазвичай не вважаються
частиною традиційної медицини. До них відноситься аюрведа, китайська
медицина, натуропатія, йога, медитація, тайський масаж, трав’яні засоби
тощо.
Корпоративний велнес - послуги, пропоновані підприємствам велнес
індустрії, які спрямовані на створення культури здоров’я на робочому місці,
управління стресом, підвищення продуктивності і ефективності праці.
Велнес нерухомість - заклади розміщення житлової, готельної, курортної,
спортивної та змішаної нерухомості , в яких люди проживають на момент
рекреації [4, c.303].
Отже, велнес-туризм здатен надати неоціненну допомогу кожному, хто
хоче жити у гармонії з собою та оточуючим середовищем, постійно гарно
виглядати і зберегти здоров’я на довгі роки.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕСІЛЬНОГО
БАНКЕТУ
Люди одружуються для того, щоб будь-яка біда і будь-яка радість
ставали спільними. Для того, щоб свято пройшло на вищому рівні, потрібно
докласти максимум зусиль. Дуже часто в наречених не вистачає часу на
організацію проведення банкету. Саме для цього існують кейтерингові
компанії, які займаються не тільки приготуванням і доставкою їжі, а й
сервіруванням столів, оформленням залу, обслуговуванням персоналом,
розливом напоїв та подачею страв, в деяких випадках і організацію
культурної програми.
Актуальність даної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день все
більшої популярності набирає розвиток кейтерингу та створення
кейтерингових компаній, які надають основні та додаткові послуги своїм
клієнтам в організації банкетів.
Для обслуговування весільних церемоній та банкетів виділяються
спеціальні приміщення, які поділені на зони: для зустрічі і збору гостей, для
банкетного столу, танцювальної програми тощо. У випадку, коли замовнику
сподобався ресторанний заклад, йому показують зал, в якому безпосередньо
проходитиме банкет; необхідно уточнити час і дату проведення святкової
події; кількість запрошених гостей, яких необхідно буде розмістити в залі;
також загальну суму коштів, які розраховані на проведення банкету.
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Заздалегідь обговорюються й такі питання:особливості обслуговування
(пов’язано з національними традиціями), час прибуття молодят, місце для
подарунків та квітів, подача страв на святковий стіл, а також перерви на
танцювальну програму тощо. Обговорення меню, план розміщення гостей та
оформлення залу узгоджується також з замовником [4, c.175].
Складання меню для весільного столу - це не тільки важливе завдання,
але й складне. Якщо грамотно підходити у підборі страв для запрошених
гостей - це забезпечить більшу частину успіху банкету. На весільному столі
має бути достатня кількість страв: різноманітні холодні та гарячі закуски,
основні страви, кондитерські вироби, фрукти та напої. Склад і асортимент
весільного меню, перш за все, залежить від сезону та наявності продуктів, що
передбачені. Загальні принципи наповнення столу залишаються незмінними.
Обов’язковими елементами залишаються салати, страви з риби, холодні
закуски, гарячі м’ясні страви, напої (алкогольні та безалкогольні), десерти.
Для одного гостя в середньому припадає 1 кілограм їжі весільного меню ( 7-8
год банкету) [2, c.39].
Кількість обслуговуючого персоналу розраховується виходячи з
кількості запрошених гостей. В середньому на одного офіціанта припадає 912 запрошених. Старший офіціант або метрдотель перед банкетом проводить
інструктаж для офіціантів та розприділяє між ними обов’язки, роз’яснює час
подачі і послідовність страв та визначає сектор, в якому кожен працюватиме
[1, c.190].
Між офіціантами поділено обов’язки по оформленні та підготовці залу
до проведення банкету: розставляння і прикрашання меблів, підготовка
посуду, спецій і приборів, сервірування столів та підготовка квіткових
композицій. Після завершення приготування до святкування весілля гості
запрошуються до залу, де вони сідають за святкові столи. Офіціанти з того
моменту повинні знаходитися в залі постійно, зустрічати гостей, допомогти
їм сісти за стіл, подавати страви та напої [3, c.115].
На весільному банкету холодні закуски можуть залишатися на столі до
подачі десерту. Перед подачею десерту треба зібрати використані тарілки і
змінити на чисті. Завершується банкет подачею кондитерських виробів (торт,
печиво, цукерки тощо), які можуть бути подані за чайними столиками,
накритими в банкетному залі або в суміжному з ним приміщенні. Після
завершення обслуговування менеджер підходить до замовника і вирішує
різні організаційні питання [5, c.82].
Отже, організація весільного банкету дуже серйозна та клопітка робота
не тільки кейтерингових компаній, які цим займаються, а й обслуговуючого
персоналу, що працює на даному заході та інших людей, що роблять весілля
урочистим та святковим. Для успішного банкету необхідно, щоб всі
приклали максимум зусиль і працювали як єдиний механізм, що має на меті
задовольнити сподівання та потреби не тільки замовника, але й запрошених
гостей.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ У ВІННИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ
В Україні існує близько 5 тис. музеїв різного профілю, що несуть за
собою низку функцій для кожного з нас: виховна, освітня, рекреаційна,
інформаційна тощо. Наука, що вивчає музеї та музейно-виставкову
діяльність це є музеєзнавство. Сутність даної науки полягає в тому, що
досліджуються культурно-освітні та науково-дослідні заклади, які
створюються для вивчення, збереження, популяризації та використання
музейних предметів та їх колекцій з освітньою та науковою метою.
Вінницька область вважається перлиною Поділля завдяки своїм краєвидам,
культурній спадщині, як економічному розвитку, так і соціальному. Для
збільшення популярності обласного центру необхідно використовувати усі
наявні ресурси, якими багата Вінницька область (природні, культурні,
туристичні тощо) [7, c.69].
Актуальність даної теми полягає в тому, що розвиток музейної справи у
Вінницькій області відіграє велику роль для області, адже таким чином сюди
приїздить все більша кількість туристів, які пізнають нашу історію та
пам’ятки культури, що сприяє загальному розвитку міста.
Для розвитку музейної справи на Вінниччині створено Дирекцію музеїв.
В області нараховується близько 60 музеїв, але їх стан бажає кращого.
Експозиції застарілі, в приміщенні працює 1-2 людини, які не можуть
охопити всі напрямки діяльності. Існує також проблема зі збереженням
фондів, охороною та рекламою музейних продуктів. Дана Дирекція створена
з метою покращення функціонування музейно-виставкових закладів,
реставрації їхнього зовнішнього вигляду та відновлення експозицій [7, c.37].
Найбільш популярними музеями Вінницької області є: Національний
музей-садиба М.І.Пирогова, музей «Автомотовелофоторадіо», Вінницький
краєзнавчий музей, Вінницький художній музей, літературно-меморіальний
музей М.Коцюбинського тощо.
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Національний музей-садиба М. І. Пирогова – один з найвідоміших
музеїв України. В ньому зосереджено збереження культурного середовища,
що було за життя вченого. Воно визначає сенс музею, який представлений
взаємозв’язаною системою об’єктів історичної, культурної спадщини і
пам’яток садово-паркового мистецтва: будинок, в якому жив М.І Пирогов
(там розташовується експозиція про його життя і діяльність), музей-аптека,
де відображені інтер’єри приймальної та операційної в садибі Вишня, церкванекрополь, в якій покоїться набальзамоване тіло Пирогова М., а також
меморіальний парк (там збереглися дерева, посаджені М.І. Пироговим)
[1, c.115].
Музей «Автомотовелофоторадіо» – почав роботу в 2013 році.
Екскурсантам представлена приватна колекція раритетних автомобілів, а
також моделі мотоциклів та велосипедів, радіоприймачі, перші телевізори і
безліч іншого. Експонати заворожують і дозволяють зануритися в радянську
епоху. Вигідне розташування об’єкта в центрі міста дає можливість
збільшити популярність і залучити значну кількість туристів.
Вінницький краєзнавчий музей було засновано в 1918 р. На
сьогоднішній день це відомий науково-методичний та пам’ятко-охоронний
центр східного регіону Поділля. Фонди музею нараховують близько 100
тисяч експонатів. Музей співпрацює з художниками, колекціонерами,
народними майстрами, з яскравими особистостями в роботах. Результатом
цього стають цікаві експозиційні та інтерактивні проекти. Музей поділяється
на 16 залів, в яких відображені природні умови та історичні події,які
відбувалися на території Вінниччини. Музей має три виставкові зали. В них
проходять різноманітні за характером виставки, що мають на меті більш
повніше представити історію та мистецтво Вінницької області [3, c.68].
Вінницький обласний художній музей розташовується на території
архітектурного комплексу «Мури». У 1919 р. в музеї розпочала формуватися
перша художня колекція. Певний час музей знаходився у складі обласного
краєзнавчого музею, експонатами поповнювались за рахунок надходження із
державних музеїв, установ і приватних колекцій. Музейна колекція
нараховує майже 10000 предметів. Кожного року музей відвідує близько 150
000 осіб, для яких проводиться понад 2 000 екскурсій. Сьогодні у
Вінницькому обласному художньому музеї зберігається багатою колекцією
творів живопису, авторами яких є Ромбоутс, Воумерман, Лампі Старший,
Гольпейн, Баччіареллі, Майє, Ян Сімон, Сімлер, Квадаль, Фронмель, Рослін,
Тропінін, Ге, Брюллов, Крамський, Репін, Нестеров, Полєнов, Засідатель,
Глущенко, Шишко, Холодний, Коновалюк та інші [7].
Вінницький літературно-меморіальний музей М.М.Коцюбинського
відкрито в листопаді 1927 року в будинку. Експозиція музею побудована за
монографічним принципом і розміщена в п’яти кімнатах меморіального
будинку. Різноманітні матеріали послідовно розкривають життєвий і творчий
шлях письменника, його громадську діяльність. В музеї зберігаються в
оригіналах такі реліквії, як метрична книга із записом про народження
письменника, книги з його бібліотеки, особисті речі, перші прижиттєві
видання творів Коцюбинського, книги з його автографами і багато інших
цікавих матеріалів. Музейні фонди нараховують понад дев’ять тисяч
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експонатів, серед яких: рукописи, фотодокументи, переклади творів
письменника мовами багатьох народів світу, предмети побуту та етнографії.
Зберігаються роботи відомих українських художників: О. Кульчицької,
І. Касіяна, Г. Якутовича, І. Їжакевича, М. Жука, скульпторів: І. Гончара,
Ф Коцюбинського [4, c.93].
Отже, на Вінниччині є велика кількість музеїв, які відіграють велику
роль у формуванні туристичної привабливості області. Тисячі туристів
приїздять у Вінницю, щоб бачити визначні пам’ятки не тільки регіону, але й
всієї України. Тому необхідно докласти максимум зусиль як з боку місцевої
влади, так і людей, які працюють в сфері музейної діяльності, щоб підвищити
популярність та цікавість серед відвідувачів та жителів Вінницької області.
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БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Актуальність даної теми полягає в тому, що сучасний світ не можливий
без технологій, як для звичайної пересічної людини, так і для підприємства.
Бізнес підприємства залежить від технологій: пришвидшення
виробництва продукції, зменшення кількість працюючих та отримати
більший прибуток. Але це у свою чергу вимагає більше уваги,
зосереджуваності працівників та керівників. Технічний прогрес завжди
супроводжуюється техногенними аваріями та нещасними випадками, тому на
сьогодні так актуальні безпечні умови праці. Сам процес створення
безпечних умов праці - є невід'ємною частиною соціально-економічного
розвитку держави, складовою державної політики, однією з найважливіших
функцій органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
підприємств.
Охорона праці — це система правових, соціально-економічних,
організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних
заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і
працездатності людини у процесі праці. [3]
За останні десятиріччя умови праці, особливо виробнича гігієна і техніка
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безпеки, істотно покращилися в багатьох країнах, однак в цілому світова
ситуація в сфері охорони праці все ще залишається важкою. Глибокий вплив
на трудове життя, на умови праці має глобалізація[2].
Поява нових технологій, зміни фінансово-економічних режимів та
розширення торгівлі прискорило темпи глобалізації. Це зробило світові
ринки більш відкритими, але її корисну роль занадто переоцінюють.
Правдиві результати глобалізації мають двоїстий характер: деякі держави
змогли добитися переваг в ринковій економіці, інші стали ще більш
маргінальними. Глобалізація більше підходить саме для індустріально
розвинутих країн, які удосконалюють управління системами соціального
забезпечення при високих рівнях зайнятості населення, а в країнах з
перехідною економікою проблеми соціальної підтримки загострюються
настільки, що набувають критичного значення як в повсякденній боротьбі
людей за виживання, так і в підтримці соціальної і політичної стабільності в
суспільстві. Тиск світової конкуренції, вимушує роботодавця розглядати
профілактику травматизму и охорону праці працівників не як інтегральну
компоненту управління якістю, а як додаткову перепону на шляху до збуту
продукції. [3].
Як стверджують вітчизняні та іноземні фахівці, які здійснювали за
програмою Міжнародної Організації Праці дослідження в Україні, велика
кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками має п'ять основних
причин:
1. Незадовільною підготовкою працівників і роботодавців з питань
охорони праці;
2. Відсутністю належного контролю за станом безпеки на робочих
місцях та виконанням встановлених норм;
3. Недостатнім забезпеченням працюючих засобами індивідуального
захисту;
4. Повільним впровадженням засобів та приладів колективної безпеки
на підприємствах;
5. Зношення засобів виробництва. [1]
Статистичні дані з виробничих травм у період з 2014 по 2017
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Рисунок 1- Динаміка травм за певний період
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Аналізуючи ситуацію, яка склалася на сьогодні в Україні можна сказати,
що великою проблемою в безпеці праці є незацікавленість підприємств у
впровадженні безпечних умов на виробництві, оскільки така діяльність не
завжди співвідноситься з економічними показниками. Першочергове
завдання вітчизняних роботодавців - потреба відійти від застарілих форм
тотального контролю і «ручного управління» персоналом. На думку
підприємці, невигідно вкладати кошти в переобладнання робочих місць
згідно з вимогами охорони праці, оскільки це призводить до зменшення
прибутку підприємства. Виходом із цієї ситуації може бути політика
держави, спрямована на підвищення зацікавленості роботодавця в створенні
безпечних робочих місць. В першу чергу, це стосується змін норм, що
регулюють порядок виплати компенсацій у разі нещасних випадків, травм
або професійних захворювань. Коли буде матеріальна зацікавленість
підприємств у збереженні коштів на такі випадки, тільки тоді відбудуться
зміни в підходах вирішення проблем дотримання вимог з охорони праці. Така
політика дозволить впровадити високотехнологічні, інноваційні системи
безпеки, що зробить наші підприємства конкурентними на ринку товарів і
послуг країн Європейського союзу. [5]
Питання охорони праці є актуальним в сьогоденні. Тому необхідно
більше уваги приділяти як науковцям так і власникам підприємств, щодо
питання забезпечення здорових належних і безпечних умов праці. Адже
вкладати кошти у створення безпечних умов праці економічно вигідніше,
ніж усувати наслідки нещасних випадків. Усі ці заходи сприятимуть
поліпшенню ситуації в сфері охорони праці та запобігатимуть і
попереджатимуть виникнення травматизму на підприємствах.
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Натуральна чайна продукція за цільовим призначенням ділиться на дві
основні групи: первинної (фабричні, або нефасовані чаї) і вторинної (торгові,
або фасовані чаї) переробки. Фабричні сорти чаю отримують на первинних
чайних фабриках шляхом технологічної переробки зеленого чайного листа, а
торговельні сорти - на чайних фабриках шляхом вторинної переробки –
купажування – однотипових фабричних сортів чаю з подальшим фасуванням.
До чаю вторинної переробки відносяться також пресовані чаї, рідкі та сухі
чайні концентрати і частково тонізуючі напої на чайній основі.
Кавопродуктами є смакові продукти, що виробляються з кави і його
замінників (цикорій, злакові , соя, дубові жолуді та інші види рослинної
сировини). Залежно від сировини, яку використовують і технології
кавопродукти поділяються на групи: кава натуральна смажена в зернах і
мелена, кава натуральна розчинна, кавові напої нерозчинні, розчинні
порошкоподібні та пастоподібні, кава без кофеїну, кава і кавові напої з
молоком [1;2].
Залежно від сортів кавових зерен кава поділяється на вищий і 1-й сорти.
Натуральна кава повинна мати приємний смак, добре виражений аромат,
містити кофеїн і екстрактивні речовини, вологи має бути не більше 5-8%.
При підвищеній вологості кави швидко псується (пліснявіє, гниє). Сторонні
домішки в каві не допускаються. При наявності обвуглених зерен кави
вважається недоброякісним. Натуральну мелену каву упаковують в жерстяні
банки, паперові або картонні пачки вагою нетто 100, 125, 200, 250 м
Зберігати каву слід в сухому місці, окремо від інших товарів, так як при
спільному зберіганні кави легко сприймає сторонні запахи. Забороняється
зберігати кави поруч з товарами, що мають сильний запах (прянощі, мило,
оселедця і ін.). Найкраще зберігати кави в Кофейница (скляних, жерстяних) з
щільно прилеглими кришками. Термін зберігання для меленої кави в
паперових пачках - 3 місяці, в картонних-6 місяців, в жерстяних байках12 місяців [3].
Оцінюючи якість чаю, в першу чергу визначають фізико-хімічні,
органолептичні і санітарно-гігієнічні показники. Чай байховий є
гігроскопічним харчовим продуктом, тому в ньому нормується масова частка
вологи. Її зміст залежить від виду упаковки чаю, в нефасованому чаї кількість
вологи має бути менше, ніж у фасованому, і не перевищувати 7%. Важливим
показником якості чаю є екстрактивні речовини. У них входять водорозчинні
компоненти чаю - кофеїн, дубильні, азотисті речовини, вуглеводи, мінеральні
речовини. З показників безпеки в чаї нормується вміст токсичних елементів 130

свинцю, миш'яку, кадію, міді, радіонуклідів - цезію-137 і стронцію-90, а
також з мікробіологічних показників - цвілі. За відповідності
органолептичних властивостей чаю певному рівню якості (сорту)
дослідження фізико-хімічних показників не обов'язково. При проведенні
органолептичного аналізу з середньої проби чаю відбирають наважку масою
100 г і висипають тонким шаром на аркуш білого паперу. Зовнішній вигляд
(прибирання) сухого чаю визначають шляхом його огляду при денному
розсіяному світлі або яскравому штучному освітленні.
Дефектами чаю можна вважати:
- засміченість - внаслідок збору з кущів грубого чайного листа і
недостатньою очищенні при сортуванні;
- кислий присмак і запах - через порушення процесу і тривалості
ферментації, сушінню;
-затхлий, пліснявий і інші сторонні запахи - через порушення технології,
підвищеної вологості чаю при зберіганні. Такий чай до вживання не
придатний;
-мішаний чай - неоднорідний через погану сортування або поганого
підбору по однорідності при купажуванні;
- "водянистий", "порожній" смак настою - через надмірно слабке
скручування або занадто тривалу ферментацію [4].
Існує кілька способів приготування і подачі кави. Для варіння кави
використовують спеціальні каструльки - турки, кавники або спеціальні
кавоварки. Класичними кавовими напоями можна назвати:
1. Кава чорна натуральна. Кавник або каструлю споліскують окропом,
всипають по нормі мелену каву, наливають окріп, доводять до кипіння, але
не кип'ятять. Після цього каву відстоюють, проціджують, зливають в кавник
або наливають безпосередньо в чашки, склянки і подають. Відпускають по
100, 150, 200 мл.
2. Кава по-східному. У турку насипають дрібно змелену каву, весь
цукор за нормою, наливають холодну воду, нагрівають до кипіння (до
утворення піни), але не дають закипіти. Кава розливають в маленькі кавові
чашки не проціджуючи, з гущавиною. Окремо подають холодну кип'ячену
воду. У чашку можна додати кілька крапель води, щоб гуща швидше осіла.
3. Кава з молоком. Каву варять дуже концентрованою, проціджують,
вливають кипляче молоко і доводять до кипіння. Подають в кавниках, окремо
в вазочці - цукор-рафінад.
4. Кава по-віденськи. Вершки (жирність не менше 35%) охолоджують,
додають цукрову пудру і збивають. Варять чорну каву, додають до неї цукор
і знову доводять до кипіння. У чашки або склянки місткістю 250 мл кави
наливають і кладуть збиті вершки [5].
Для приготування чаю важливі чотири складових: чай, вода, посуд,
майстерність. Кожна з цих складових має вирішальне значення, тому що
тільки всі разом вони забезпечують високу якість одержуваного напою. Для
приготування чаю необхідна м'яка очищена вода (з мінімальним вмістом
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солей) тому жорстка вода за рахунок високого вмісту солей краде частину
смаку і не дає повністю розкритися чайному букету. Тому рекомендується
використовувати м'яку питну воду з бутлів, або воду, що пройшла через
фільтр, що пройшла систему очищення і пом'якшення. Для повного
розкриття смаку чаю необхідно, щоб температурний режим під час процесу
приготування і безпосередньо дегустації був оптимальним. Це висуває певні
вимоги до посуду, тому що саме матеріал, з якого вона виготовлена, впливає
на підтримку цих параметрів в нормі. Найкраще підходить скляна, керамічна
і порцеляновий посуд, що дозволяє зберігати температурний режим
постійним протягом всього необхідного для заварювання часу. Всі чаї, як
чорні, так і зелені, обробляються тільки класичним трудомістким методом,
дегустатори – чаєзнавці спеціально підбирають різні добавки і складають
унікальні чайні букети. Необхідно дотримуватися температурного режиму і
дозування при приготуванні чаю.
Зелений, білий та жовтий чай заливають гарячою водою 70-75ºС, чорний
чай і пуер заливають гарячою водою 80-85ºС. Забороняється кип'ятити
заварений чай або довго тримати на плиті, не можна додавати сухої чай в
заварений. До чаю можна запропонувати широкий асортимент
кондитерських і булочних виробів: цукерки, шоколад, пряники, тістечка,
печиво, пироги та ін. При подачі стакан з чаєм ставлять в підсклянник, а
чашку - на блюдце, на яке кладуть чайну ложку [5;6].
Отже можна зробити висновки, що напої з натуральної кави мають
тонкий, приємний аромат і смак. Каву та чай цінують за тонізуючі
властивості завдяки того, що до складу входить кофеїн, який збуджує
нервову систему, підсилює серцеву діяльність, що тимчасово підвищує
працездатність організму. Помірна кількість натуральної кави та чаю корисно
для людини.
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Санаторно - курортне лікування слід розглядати як важливу складову
соціальної політики держави, що спрямована на зміцнення здоров’я
населення. Ученими Інституту економіки промисловості Академії наук
України, ще в період існування СРСР, було встановлено кореляційну
залежність між втратами робочого часу за тимчасовою непрацездатністю до
лікування або оздоровлення працюючих і після перебування їх на курорті:
скорочення втрат за тимчасовою непрацездатністю досягло, за
статистичними даними, майже 5% або 3,3 дні.
Доведено, що в результаті санаторно-курортного лікування в 2-3 рази
зменшується кількість загострень захворювань, хворі в 3-4 рази частіше і в
1,5- 2,5 рази скоріш повертаються до виробничої праці, у 2 – 4 рази
знижується рівень працевтрат від хвороби [1].
В сучасних умовах ринкового господарювання в санаторно-курортній
справі України відбуваються структурні зміни, пов’язані, в першу чергу, з
організаційно-управлінськими аспектами, а саме: зростає комерціалізація
послуг даної сфери, збільшується кількість приватних (або колективної
форми власності) закладів, збільшується кількість пропозицій санаторнокурортного відпочинку. Сприятливі кліматичні умови для сезонних видів
відпочинку зберігаються в Україні протягом 10-11 місяців, що дозволяє
говорити про можливості практично цілорічного функціонування закладів.
Найбільш сприятливі кліматичні умови в гірських та приморських районах
країни: Карпатах, Кримських горах та Південній частині України. При чому,
в Карпатах найбільш доцільно розвивати зимовий та літній відпочинок, в
горах Криму – літній, в Закарпатській області – круглорічний [2;3].
Для споживачів санаторно-курортного продукту найбільш стримуючим
фактором є завищені ціни. Можливо зростання вартості санаторно-курортних
путівок є вимогами часу, однак мала б покращуватися і якість надання послуг
в таких закладах. Поки що підвищення цін призводить до зменшення
завантаженості санаторіїв (в середньому 18-20% на рік), але в більшості не
впливає на покращення матеріально-технічної бази або удосконалення якості
надання послуг. Україна має потужні бальнеологічні запаси, одні з
найбільших в Європі, серед яких найбільш цінними є мінеральні води й
лікувальні грязі різних типів. Проте земля з такими цінними ресурсами
належним чином не оберігається, в результаті чого часто спостерігається
приватизація рекреаційних територій, їх нецільове використання. З метою
запобігання таких негативних тенденцій має бути розроблена комплексна
державна програма розвитку санаторно-курортної справи та рекреаційних
територій [3].
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Особливості розвитку регіонального курортного комплексу України
визначаються різноманітністю запасів природних лікувальних ресурсів.
Одним із таких унікальних ресурсів є - радонові мінеральні води, які
застосовуються курорти Хмільник, Кремінна, санаторіями та водолікарнями
Житомира, Черкас («Радон»), Білої Церкви, Миронівки, Полонного
(Хмельницька обл.). Даний тип вод має значні ресурси для розширення їх
використання особливо у південно-східних областях. Йодні, бромні та
йодобромні мінеральні води застосовують в оздоровницях Криму та
Закарпаття (Берегівська КРЗ). Родовища сульфідних мінеральних вод заходу
України широко використовуються курортами Немирів, Шкло, Любень
Великий, Черче, в той час як на півдні України залишаються швидше
перспективними щодо пошуків та експлуатації. Переважно прісні кременисті
мінеральні води використовують для розливу (березівська, харківська №1,
кам’янець-подільська, хмельницька тощо) та на курортах Березівка, Рай –
Оленівка (Харківської області). Джерела вуглекислих мінеральних вод
приурочені до території Закарпаття, Покуття, заходу Буковини та
Керченського півострова і їх широко використовують санаторно-курортні
заклади Закарпаття та на розлив [4;5;6].
Мінеральні води з підвищеним вмістом органічних речовин поширені на
території Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та ІваноФранківської областей. Саме ці прісні води принесли світову славу
оздоровницям Трускавця. На базі їх використання розвивається курортне
господарство Сатанова, Східниці; функціонують санаторії «Україна»
(Хмельницька обл.), «Збруч» (Тернопільська обл.). Мінеральні води без
вмісту специфічних компонентів застосовують курорти Трускавець,
Моршин, Миргород, Слов’янськ, санаторії Одеської групи курортів, Криму
тощо. Миш’яковисті мінеральні води мають в Україні вузько локалізований
прояв в околицях с. Кваси Рахівського району Закарпатської області. На
основі їх використання функціонує санаторії «Гірська Тиса», який має лише
два світових аналоги [7].
Залізисті мінеральні води в основному використовуються у якості
лікувально-столових і йдуть на розлив. Їх прояви є у Вижницькому,
Новоселицькому, Хотинському, Сокирянському районах Чернівецької
області, на півночі Донеччини. В санаторно-курортних закладах України
найширше застосування мають мулові органо-мінеральні сульфідні грязі
солоних озер та лиманів Азово-Чорноморського регіону. За розвіданими
запасами найбільшими родовищами є лимани: Алібей, Шагани,
Куяльницький, Тилігульський, Хаджибейський та ін.; озера: Кизил-Яр,
Узунларське, Тобечицьке, Чокрацьке, Генічеське. Приблизно половина
родовищ поки що не експлуатується. Поряд з тим, мулові
грязі знайшли широке застосування, як самостійно так і в поєднанні з іншими
лікувальними факторами в санаторіях Бердянська, Гопри, Євпаторії, Зотоки,
Сак, Сергіївки, Слов’янська, Солоного Лиману, Феодосії, Чократу, Шкла,
Одеської групи курортів. У північній та західній частинах України поширені
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торфові лікувальні грязі, які знайшли застосування на курортах Шкло,
Моршин, Хмільник, Миргород, Горинь, Любень Великий, Черче, у
водолікарнях відповідних областей. Дуже негативний вплив на використання
торфових лікувальних грязей мала аварія на ЧАЕС [8].
В рекреаційному господарстві України обмежено використовуються
(курорт Феодосія) сопкові грязі з Булганацької групи вулканів на
Керченському півострові, а в санаторно-профілактичних закладах переважно
Карпатського регіону (зокрема оздоровниці Трускавця) широко застосовують
озокерит (гірський віск). Найкращі в кліматичному відношенні рекреаційні
території зосередженні на узбережжі Чорного та Азовського морів
(переважно для літнього відпочинку), та Карпатах і Закарпатті (як літня, так і
зимова рекреація). Важливим плюсом для розвитку туристсько рекреаційного комплексу є відсутність періоду акліматизації для жителів
переважної частини Європи, які є потенційними споживачами українського
туристичного продукту.
Найсприятливіші кліматичні умови для лікування та відпочинку в
рівнинній частині України склалися на вузькій (до 40 км) приморській смузі,
де і знаходяться основні приморські кліматичні курорти степової зони
України, придатні для геліо-, аеро-, таласо- та кінезотерапії: Бердянськ,
Євпаторія, Кароліно-Бугаз, Кирилівка, Коблеве, Кремінна, Маріуполь, Одеса,
Очаків, Саки, Сергіївка, Скадовськ, Слов’яногірськ тощо [7;8].
Отже, головною особливістю курортних ресурсів є універсальність
сполучення різних природних лікувальних факторів, які формуються
природним шляхом при мінімальній участі людини. Багато з цих факторів
формуються тисячі і мільйони років і їх запаси зовсім не безмежні. Вплив
господарської діяльності людини порушує складену рівновагу природних
факторів і може привести до незворотної втрати цілого комплексу
лікувальних ресурсів. Збереження природних лікувальних ресурсів повинно
бути засновано, насамперед, на охороні курортно - рекреацйних зон.
Незважаючи на очевидну економічну і потребу в розвитку оздоровчо рекреаційного комплексу, на сьогодні в Україні, за незначними винятками, не
встановлені межі охоронних зон усіх видів, майже не визначені показники
резервних територій для розвитку курортів навіть на найближчу перспективу.
Тому особливої уваги потребує комплекс питань з санітарної охорони
курортів та родовищ природних лікувальних ресурсів.
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http://www.ukrstat.gov.ua.
3. http://tourlib.net/statti_ukr/mygalyna2.htm
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регіону. // Довідник 2000. – Ужгород, 2000. – 84 с.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЗА КОРДОНОМ
Охорона праці і пожежна безпека промислових підприємств - важливий
комплекс заходів, що забезпечує збереження здоров'я працівників
промисловості. Протипожежний захист має своєю метою винайдення
найбільш ефективних, економічно доцільних і технічно обґрунтованих
способів і засобів попередження пожеж. Роботодавці відповідних об'єктів
зобов'язані забезпечити повне, своєчасне і неухильне виконання правил,
норм і умов пожежної безпеки. За стан протипожежної безпеки на
підприємствах відповідають керівники підприємств або уповноважені ними
органи, а також орендарі [1;2].
Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та
іншої діяльності посадових осіб, працівників харчових підприємств.
Особливо важливо правильно організувати заходи на виробництві, що
гарантують пожежну безпеку. Основними способами організації пожежної
безпеки слід вважати:
- розробка, а також активне впровадження відповідно до затверджених
документами системи управління з пожежної безпеки;
- управління і контролювання аварійності обладнання і приміщень на
підприємстві. Керівник підприємства або відповідальна особа, що
контролює порядок та безпеку у відділенні зобов'язаний час від часу
робити перевірку обладнання, цехів та кабінетів;
- забезпечення і гарантія захисту від нещасних випадків при роботі з
технікою, експлуатації механізмів і приміщень;
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- оснащення організації засобами гасіння вогню і попередження
загорянь, регулярна їх заміна;
- складання річного плану і збір фінансів для забезпечення безпеки від
загорянь;
- навчання правилам пожежної безпеки співробітників підприємства.
Цей пункт є обов’язковим та включає в себе проведення кількох
інструктажів, різних за рівнем (вступний, початковий, цільовий) [1;3].
Також слід розглянути організацію пожежної безпеки у світі, де до
пожежної безпеки відносяться набагато серйозніше. В Європі існує
серйозний звід правил, який не допускає функціонування громадських
установ без належного рівня пожежної безпеки. На схильність до займання
перевіряють, в першу чергу, стіни і стелі, а також матеріали, з яких вони
виконані. У країнах Европи безпеку клієнтів ставлять на перше місце. Японія
славиться не тільки високим рівнем роботи пожежної безпеки, а й
технологічними розробками в цій сфері. Японська пожежна автоматика
дозволяє швидко виявити місце загоряння і як можна швидше відреагувати
на небезпечну ситуацію. Дуже сувора система пожежної безпеки діє в США.
Тут дозволений тільки певний клас матеріалів, які допускаються при
будівництві. Перегородки і мембрани у вентиляції та системі повітряних
каналів ретельно перевіряються інспекторами. Тут прийнято вивчати кожну
дрібницю, перш ніж дозволити будь-якому закладу приймати клієнтів [3].
Отже, виходячи з вищенаведеної інформації можна сказати, що основна
ціль протипожежного режиму - недопущення пожежі від паління, недбалого
відношення до вогню, небезпечного проведення вогневих робіт, не
вимкнених нагрівальних приладів, освітлювальних установок. Належне
додержання проходів і шляхів евакуації, прибирання приміщень і робочих
місць, встановлення і виконання норм зберігання у цехах, складах і робочих
місцях матеріалів, сировини, готової продукції. Пожежна безпека на
харчових підприємствах значною мірою залежить від неухильного виконання
технологічних процесів і безпечної експлуатації виробничого обладнання, від
усунення можливих причин пожеж [2;4].
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СУЧАСНИЙ ПОРЦЕЛЯНОВИЙ ПОСУД ЗАКЛАДІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Порцеляновий посуд є найбільш витонченим. Він відрізняється
легкістю, прозорістю і застосовується в основному в ресторанах, барах і
кафе з обслуговуванням офіціантами. У ресторанах та барах "люкс" і
вищого класу користуються фірмовим посудом, виготовленим за
спеціальним замовленням. Він має фірмовий знак - емблему підприємства
або фірмовий малюнок [1].
Сьогодні застосовуються такі види оздоблення порцелянового посуду:
білизна (без прикраси), стрічка, штамп, трафарет та ін. Ці види відносяться
до живопису. Виготовляють два види порцеляни — тверду і м’яку. Тверда
володіє високими механічними, термічними і хімічними властивостями.
Порцеляновий посуд може виготовлятися з кольоровим черепком або з
кольоровою глазур’ю. Найчастіше зустрічається рожева порцеляна або біла,
покрита кольоровою глазур’ю. Порцеляновий посуд повністю відповідає
гігієнічним вимогам. М’яка порцеляна має менш механічну міцність і
хімічну стійкість, але вищу прозорість, за якою вона близька до молочного
скла. До м’якої належать японська, китайська, французька і англійська
(деяких фірм) порцеляна, до твердої — традиційна російська, німецька.
Якість порцелянової маси залежить від вмісту каоліну (білої глини, що
впливає на колір виробу), від тонкості помелу пудри, з якої глина була
замішана, і ще цілого ряду технологічних особливостей [1;2].
Посуд з порцеляни має вишуканий, привабливий вигляд і специфічні
відмінності: легкість, прозорість у тонких шарах (3 мм) черепка білого
кольору, чіткий подовжений мелодійний звук при постукуванні по краю
виробу; підвищені термічні властивості; високу стійкість глазурі. Посуд з
професійної порцеляни здатний витримувати великі навантаження і при
цьому не втрачати свою привабливість. Порцеляну для ресторанів
виготовляють за особливими технологіями, які забезпечують рівність
поверхні, однорідність матеріалу, стійкість до температурних перепадів,
адаптацію до мікрохвильових печей, посудомийних машин тощо.
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Таблиця 1- Асортимент порцелянового посуду [1;4]:
Вид
1

Розмір, діаметр/місткість
2

Пиріжкова тарілка

16 - 18 см

Десертна тарілка

20 -22 см

Закусочна тарілка

20 см

Тарілка для м’яса

26 – 28 см

Велика тарілка для м’яса

28 - 31 см

Тарілка для гарніру

27 - 32 см

Тарілка для риби

Довжина 33 – 37 см;
ширина 23 – 26 см

Тарілка - менажниця

-

Тарілка - кокіль

-

Глибока столова тарілка

24 см / 500 см3

Глибока столова тарілка
Тарілки круглі, овальні,
чотирикутні

20 см / 250 см3

Глибока столова тарілка
Тарілки круглі, овальні,
чотирикутні
Салатники

40 – 45 см
(10-12 порцій)
120, 240, 360, 480, 720,
1000 см3

Вази салатні
Лотки для рибної
гастрономії

24 см

Соусники

100, 200, 400 см3

-
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Призначення
3
Для хліба, пиріжків,
булочок
Для подачі десерту,
фруктів, сиру, для
невеликих холодних
закусок, як підставна
тарілка при подачі супів
Для подачі холодних
закусок
Для холодних і гарячих
закусок, холодних м’ясних
страв, гарячих солодких
страв із соусом, як
підставна тарілка під перші
страви
Як основна тарілка для
м’ясних страв і як підставна
під супову
Для подачі гарніру або
страви з гарніром
Для подачі рибних страв
Для фондю (страви із сиру,
вина і білого хліба); для
подачі гарнірів і салатів
Для холодних і гарячих
закусок (устриці, салати,
невеликі порції гарячих
страв)
Для подачі гарячих і
холодних перших страв
порціями
Для подачі супів
напівпорціями
Для подачі холодних
рибних, м’ясних страв,
бутербродів – канапе,
холодних страв із птиці та
дичини
Для подачі салатів, соління,
маринадів, натуральних
овочів
Для подачі холодних страв
Для подачі оселедця та
рибних консервів в олії
Для подачі холодних соусів
та сметани

Продовження таблиці 1
Чарка – підставка для яєць

50 см

Чашки бульйонні

350 – 400 см3

Чайні чашки

200 – 250 см3

Кавова чашка

75, 100 см3

Кавники, чайники,
молочники
Чайники для заварювання
чаю

-

Для подачі зварених «у
мішечок» яєць
Для подачі бульйонів, супів
- пюре
Для подачі чаю, кави з
молоком, какао, шоколаду
Для чорної кави і кави посхідному
Для подачі гарячих напоїв

100 – 600 см3

-

Вершківниці

50 – 200 см3

Цукерниці

100, 200, 400 см3

Для подачі вершків і
молока до кави
Для подачі цукру рафінаду

Отже, порцеляновий посуд є невід’ємним оснащенням закладів
ресторанного господарства для сервірування столу, забезпечення та
дотримання окремого стилю, створення сприятливої атмосфери споживання.
Також варто відзначити, що ресторанні страви особливо ефектно виглядають
на дорогому і якісному посуді, виготовленому з порцеляни.
Список використаних джерел:
1. Столовий посуд та набори. Столова білизна [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://pidruchniki.com/1281041944983/turizm/stoloviy_posud_nabori_stolova_bili
zna
2. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/9239232-harakteristika-portselyanovogo-fayansovogo-ta-keramchnogo-posudu.html
3. Антонова В.А. Організація обслуговування на підприємствах
харчування. Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання
спеціальності «Технологія харчування» - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 158 с.
4. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства:
Підручник.: для вищ. навч. закл. / За ред. П'ятницької Н.О. – 2-ге вид.
перероб. та допов. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 584 с.
Недонос Юліана, Романович Олена
Науковий керівник: Іваніщева О.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РИНКУ ВИНА В УКРАЇНІ
Сучасний вітчизняний ринок вина ще на стадії формування. Але вже
зараз виноробна галузь - це один з сильних секторів національної економіки,
завдяки якому Україна може отримати світове визнання. Вітчизняне
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виноробство динамічно розвивається за рахунок ентузіазму окремих
виробників. Галузь стримують як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники
законодавчого та економічного характеру. Просування виноробної продукції
на внутрішньому ринку відбувається повільно. Спроби входження
вітчизняного вина на зарубіжний ринок носять поки що більше стихійний
ніж осмислений планомірний характер [1;2].
Сучасна ситуація на ринку вина України характеризується наступними
особливостями:
- динаміка розвитку виноробної галузі становить близько 5-6% в рік.
Приріст виробництва досягається завдяки нарощуванню потужностей
великими підприємствами і збільшення обсягів розливу;
- малі виробники працюють в основному локально, в своїх регіонах, і не
роблять значного впливу на ринок в цілому;
- вітчизняні виробники змушені здійснювати відрахування до бюджету
за видачу ліцензій, постійне збільшення акцизів негативно позначається на
вітчизняних виробниках, що змушує виробників піднімати ціну на свою
продукцію або скорочувати обсяг виробництва дешевих вин;
- вперше за кілька років в Україні скоротилося виробництво
натуральних виноградних вин. При цьому збільшилося виробництво
порошкових вин, в зв'язку з чим, ринок характеризується масовим появою
вина в упаковці Tetra Pak;
- на даний момент в кількісному вираженні смакові потреби українських
споживачів виглядають так: до 55% займають кріплені вина, до 35% напівсолодкі, решта - ринок сухих і напівсухих груп. Однак, незважаючи на
такий баланс, багато виробників останнім часом розширюють випуск
напівсухих і сухих вин;
- в споживчих перевагах відбуваються позитивні зміни в бік більш
дорогих і якісних вин, а також - орієнтація споживачів на "натуральні вина"
[1;5].
У 2017 р виробництво вина в Україні скоротилося на 26,6% в порівнянні
з 2016 р і склало 12,5 млн.дал. У 2016 р також спостерігалася тенденція
скорочення виробництва, обсяги якого в порівнянні з 2015 р впали більш ніж
на 40%. Найбільше вина виробляється в Одеській, Миколаївській,
Херсонській, Закарпатській, Дніпропетровській, Донецькій і Харківській
областях.
Імпорт вин за період 2013-2017 рр. то збільшувався, то скорочувався.
Так в 2014 р обсяги імпортних поставок в Україну впали майже в 3 рази. У
2014 р імпорт вин збільшився в порівнянні з 2013 р, а в 2015 г. імпорт знову
скоротився майже на третину до 3,3 млн.дал у порівнянні з попереднім
роком. Найбільше вина завозиться з Грузії, Молдови, Франції, Італії, Чилі та
ін. країн [3;4;5].
На сьогодні можна виділити низку проблем виноробного ринку:
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1) недостатність фінансування виноградо-виноробного підкомплексу,
що призвело до зменшення об'ємів закладки виноградників в порівнянні з їх
розкорчовуванням;
2) зниження врожайності;
3) недостатній догляд за насадженнями;
4) дорожнеча матеріально-технічних ресурсів;
5) надмірне прорідження насаджень. Внаслідок цього спостерігається
зменшення виробництва і реалізації української виноробної продукції,
зниження її експорту [2;4].
Отже, виноградарство завжди було, є і буде високоефективною галуззю
аграрного виробництва і при правильній економічній політиці є
конкурентоздатним разом з іншими галузями агропромисловості України.
Однак, незважаючи на всі розглянуті проблеми і кризовий стан
виноградарсько-виноробної галузі в Україні, у вітчизняного виноробства та
українських виноробних компаній є всі шанси зайняти прибуткову нішу на
ринку тільки за умови слідування світовим тенденціям ринку вина.
Список використаних джерел:
1. Ринок вина України: сучасні особливості та перспективи розвитку
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Economics/23856.doc.htm
1. Украинское вино [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mydrink.com.ua/ukrainskoe-vino
2. Аналіз ринку вина в Україні за 2013-2017рр.: споживання,
виробництво вина, лідери ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://koloro.ua/blog/issledovaniya/analiz-rynka-vina-v-ukraine-za-2008-2012gg.-potreblenie- proizvodstvo-vina-lidery-rynka.html
3. Гаркуша О.М. Проблеми розвитку виноградарсько-виноробного
підкомплексу України [Текст] / О. Гаркуша // Економіка АПК. – 2008. –
№ 11. – С.3–5.
4. Загоруйко В.О. Місце вин України на європейському ринку /
В. О. Загоруйко // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 12. – С.53-55.
Незбутня Ольга
Науковий керівник: Боковець В.В., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІИЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ
Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом XXI століття,
тому що він є одним з наийбільш динамічних і прибуткових серед усіх
галузеий світового господарства. За даними статистики Всесвітньої
організації туризму, на туризм припадає 10% валового світового продукту,
7% загального обсягу інвестицій, 5% усіх податкових надходжень.
На сучасному етапі розвитку туристичної діяльності істотне значення
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має створення й ефективне використання системи інноваціийного
менеджменту. Незважаючи на складне економічне становище більшості
туристичних підприємств, в сучасних умовах проявляється тенденція до
посилення їх інноваційної активності, особливо в галузі технологічних
інновацій.
Сьогодні багато наукових розробок присвячено проблемам
інноваційного розвитку в туристичному бізнесі. Науковий підхід до розвитку
інноваційної діяльності розглядається в роботах учених: В. С. Новікова,
М. М. Малахової, Д. С. Ушакова, В. М. Аньшина, Л. С. Александрової,
І. Т Балабанова, А. А. Дагаєва, О. В. Федорова, Д. Аакера, В. Ю. Колесова,
Н. Г. Кузнєцова, С. Г. Тягліва, В. Л. Горбунова, Т. А. Фролової.
Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки і
впровадження інноваціийних технологіий, спрямованих на вдосконалення
обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей.
Необхідно використовувати інноваційний менеджмент, щоб забезпечити
ефективність і прибутковість даної сфери послуг.
Інноваційний менеджмент представляє собою поєднання різних функцій
(таких як маркетинг, планування, організація, розробка, контроль).
Основними завданнями інноваційного менеджменту є вивчення стану сфери
господарської діяльності та господарських систем, що здійснюють
нововведення; вивчення самої специфіки інноваційного процесу [1, с. 13].
Успішні інноватори туризму своїм досвідом доводять, що сьогодні
створення і впровадження нового – це умова виживання в найжорстокішій
конкуренції між туристичними фірмами В. С. Новіков, який займається
дослідженням інноваційної діяльності в туризмі, зазначає, що туристичний
бізнес спирається на фундамент накопичених знань і приступати до втілення
нових ідей і створення нових напрямків туризму слід лише після пізнання та
вивчення форм і методів роботи як минулого, так і сьогодення. Глибоке
розуміння сутності інноваційної діяльності дозволяє використовувати нові
методи організації туризму, нові технології обслуговування мандрівників і
випереджати конкурентів [2, с. 23]. Специфіка інноваційної діяльності в
туризмі визначається:
1) використанням передових інформаційних технологій у наданні
традиційних транспортних, готельних та інших послуг;
2) наповненням новими властивостями традиційних послуг та
впровадженням нових послуг;
3) освоєнням нових туристичних ресурсів;
4) використанням сучасних форм організаційно-управлінської
діяльності у сфері виробництва і споживання традиційних туристичних
послуг;
5) виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і
товарів.
Інноваційна діяльність у сфері туристичних послуг розвивається за
кількома напрямами. Перший напрямок – це випуск нових видів
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туристичного продукту. Іншими напрямками є: використання нових
туристичних ресурсів; зміна в організації виробництва і споживання
(застосування передових принципів маркетингу і менеджменту); виявлення і
використання нових ринків збуту продукції, а також використання нової
техніки і технології. Саме на останньому напрямку хотілося б зупинити
увагу, тому що саме використання нових технологій приносить великий
ефект для діяльності підприємств туристичної індустрії. На сьогоднішній
день ці технології в основному полягають в комп'ютеризації, глобалізації та
переході на електроніку.
Електронний бізнес відкриває великі можливості розвитку будь-якому
підприємству. Це нова форма ринкових відносин, заснована на застосуванні
новітніх телекомунікаційних технологій та Інтернету. Ця система торгівлі
прийнятна і для покупця, і для продавця. Але головне, що туризм має
важливу перевагу перед іншими секторами електронної торгівлі – його
споживач отримує товар безпосередньо в місці його виробництва, в
туристичному центрі. На сьогоднішній день в туристичній індустрії
широкого використання набули інноваційні технології – програми
електронного бронювання та складання турів. Поява нової програми даного
виду дозволила не тільки здешевити засоби зв'язку, але й дала можливість
працювати всім учасникам туристичного ринку як єдиного офісу. Робота з
такими програмами дозволяє агентству отримувати оперативну та достовірну
інформацію про ціни і кількість вільних місць у будь-який момент часу, а
також мати можливість стежити за проходженням замовлення на всіх етапах
його здійснення. Існують різні системи бронювання, вони відрізняються одна
від одной набором пропонованих послуг і технологією своєї роботи.
Наприклад, найбільш популярними у світі є такі програми як Galileo,
Amadeus, Sabre, Worldspan та багато інших.
Amadeus є провідним процесором угоди для глобальної індустрії
туризму і авіаперевезень. Охоплює майже 30% світового ринку і в основному
використовується в Європі та Азії. Обслуговування клієнтів здійснюється в
195 країнах. Ресурсна база Amadeus складається з 250000 готелів по всьому
світу [4, с. 4]. У 2011 році через рішення Amadeus було оброблено більше
948000000 оплачених туристичних транзакцій. На 31 грудня 2011 року дохід
компанії склав 2707 млн. євро, а показник EBITDA – 1,039 млн. євро.
Компанія має штат співробітників, який складається з 10000 чоловік по
всьому світу, що представляють 123 національності [3].
Особливістю розвитку інноваційної діяльності в туризмі є створення
нового або зміна існуючого продукту, вдосконалення транспортних,
готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових
інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм
організаційно-управлінської діяльності.
Успіх функціонування підприємства в сфері туризму багато в чому
залежить від інноваційного менеджменту. Практичне застосування інновацій
в туристичній сфері дозволить не тільки підвищити рівень
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конкурентоспроможності підприємства, але й оцінити доцільність
впровадження нових видів послуг. Практика показує, що найбільш
прийнятним варіантом, на сучасному етапі, є використання інформаційних
технологій.
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ЗАХОДИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
Під пожежною безпекою об'єкта розуміють такий його стан, за якого з
регламентованою імовірністю виключається можливість виникнення і
розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних чинників пожежі, а також
забезпечується захист матеріальних цінностей.Забезпечення пожежної
безпеки об'єкта досить складне і багатоаспектне завдання, тому до його
вирішення необхідно підходити комплексно [2].
Забезпечення пожежної безпеки — це один із важливих напрямків щодо
охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього
середовища [1]. Незважаючи на значний поступ у науково-технічній сфері
людству ще не вдалося знайти абсолютно надійних засобів щодо
забезпечення пожежної безпеки. Більше того, статистика свідчить, що при
зростанні чисельності населення на 1 % кількість пожеж збільшується
приблизно на 5%, а збитки від них зростають на 10%. І сьогодні, коли
людство увійшло в третє тисячоліття своєї багатовікової історії, питання
пожежної безпеки залишаються актуальними [3].
Пожежна безпека об'єкта повинна забезпечуватися системою
запобігання пожежі, системою протипожежного захисту і системою
організаційно-технічних заходів (рис.1).
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вогнегасними речовинами, автоматичними установками пожежогасіння, а
також шляхом утворення розривів горючого середовища випалюванням
вибуховими речовинами, розбиранням (видаленням) горючого матеріалу [5].
Усі заходи організаційно-технічного характеру на об'єкті можна
поділити на організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні [2].
Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію
пожежної охорони на об'єкті, проведення навчань з питань пожежної
безпеки, проведення перевірок, оглядів стану пожежної безпеки приміщень,
будівель, об'єкта в цілому та ін.
До технічних заходів належать: суворе дотримання правил і норм,
визначених чинними нормативними документами при реконструкції
приміщень, будівель та об'єктів, технічному переоснащенні виробництва,
експлуатації чи переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції тощо.
Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та
застосування відкритого вогню в недозволених місцях, недопущення появи
сторонніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об'єктах.
Експлуатаційні
заходи
охоплюють
своєчасне
проведення
профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та
допоміжного устаткування.
Будинки, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути
забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками
з піском, покривалами з негорючого теплоізоляційного полотна,
грубововняної тканини чи повсті, іншим пожежним інструментом, які
використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у початковій стадії
їхнього розвитку. Для зазначення місцезнаходження первинних засобів
пожежогасіння слід установлювати відповідні знаки згідно з чинними
державними стандартами. Знаки слід розміщувати на видних місцях на
висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як у середині, так і поза приміщеннями (у разі
потреби) [5].
Вогнегасники, уведення яких в експлуатацію дозволене, повинні мати:
- облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою
нумерації;
- пломби на пристроях ручного пуску;
- бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне
пофарбування згідно з державними стандартами.
Також до вогнегасних засобів відносять: воду, піну вуглекислоту,
порошки.
Отже, пожежа – неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем,
що розповсюджується у часі і просторі. Вогонь, що вийшов із-під контролю,
здатний викликати значні руйнівні та смертоносні наслідки. Тому необхідно
обов'язково дотримуватися умов пожежної безпеки задля збереження як
свого здоров'я та життя, так і оточуючих людей, і навколишнього
середовища.
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ТЕХНОПАРКИ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
У сучасному світі рівень науково-технічного розвитку є важливим
показником соціально-економічного розвитку країни, виступає головним
ресурсом її прогресивного економічного зростання. Аналіз світового досвіду
показує, що розвинена наука, доступ до новітніх технологій і ефективні
освітні системи – основа, на якій базується стійкий розвиток передових країн.
Однією з найефективніших форм організації спільної роботи наукової і
технічної сфер є діяльність технопарків.
Проблемам розвитку технопарків приділяють значну увагу вчені та
економісти. Зокрема, було проаналізовано вплив технопарків на
інноваційний розвиток, висвітлено основні проблеми функціонування
технопарків в Україні такими вченими, як: В. Адамчуком, О. Шишкіним,
О. Бойком, А. Гальчинським, Л. Дмитриченком, В. Дорофієнко,
М. Долішнім, О. Кузьміном, В. Мельник, М. Чумаченко та ін.
Незважаючи на постійне акцентування необхідності інноваційного
розвитку, зокрема за рахунок створення технопарків, проблема залишається
надзвичайно гострою і потребує постійної уваги до свого вирішення.
Технологічний парк являє собою науково-виробничий територіальний
комплекс, головне завдання якого полягає у формуванні максимально
сприятливого середовища для розвитку малих і середніх наукомістких
інноваційних фірм. Як правило, основною структурною одиницею
технопарку є спеціалізований центр. В структурі технопарків представлені
наступні центри: інноваційно-технологічний, навчальний, консультаційний,
інформаційний, маркетинговий, юридичний, фінансовий, економічний,
промислова зона [ 1, с. 4].
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Основною метою технопарків є комерціалізація наукових досліджень
університетських, академічних та інших дослідницьких центрів, наукова
продукція яких за допомогою інноваційних процедур доводиться до
промислових і комерційних структур. Поєднання інтересів науковців,
промисловості та держави зумовило бурхливе зростання кількості наукових,
науково-технологічних і технологічних парків. Зараз у світі нараховується
понад 700 технопарків різних видів [2, с. 11].
Загалом, створення технопарків сприяє формуванню власної
національної стратегії, стимулюванню інвестиційної активності та механізму
ефективного використання науково-технічного, виробничого і кадрового
потенціалу та може стати засобом стратегічних економічних перетворень.
Якщо проаналізувати результати роботи технопарків в Україні, то
можна виділити переваги нашої моделі технопарків. Зокрема, це
високоефективний захід, який дозволяє значно прискорити розробку і
виробництво конкурентоспроможної на світових ринках продукції вищих
технологічних укладів, а Закон України «Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків» в його первісному вигляді був
одним з найбільш ефективних економічних законів незалежної України
[3, с. 71].
Створення мережі українських технопарків відбувається в умовах ринку
науково-технічної продукції, що формується в Україні під впливом низки
несприятливих факторів, найважливішими є такі [4, с. 46]:
– обмежений попит на інноваційні пропозиції всередині країни;
– низька платоспроможність вітчизняних споживачів нової техніки;
– обмежені можливості фінансування інноваційної діяльності з
державного бюджету;
– відсутність зацікавленості фінансових і банківсько-кредитних систем
у підтримці інноваційних проектів;
– наявність конкуренції на внутрішніх ринках з боку західних фірм
розробників технологій, виробників і постачальників матеріалів,
устаткування й технологій у цілому;
– прагнення західних замовників без скільки-небудь істотних інвестицій
комерціалізувати в своїх інтересах наявний в Україні науковий потенціал, в
першу чергу з технологій подвійного призначення.
Аналізуючи досвід роботи технопарків в Україні, можна виділити й інші
недоліки. Зокрема, майже вся інноваційна продукція створюється на базі
трьох технопарків, створених при провідних наукових організаціях НАН
України, а саме: Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інституту
монокристалів та Інституту фізики напівпровідників ім. В. В. Лашкарьова.
Також негативно впливає на функціонування технопарків нестабільна
державна політика з підтримки технопарків. Не менш важливим фактором є
необхідність зміцнення позицій технопарків в структурі інноваційного
розвитку країни.
Дані проблеми можливо вирішити за допомогою детального аналізу
діяльності технопарків із залученням незалежних експертів, спрямування їх
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діяльності на підвищення конкурентоспроможності окремих галузей,
стабілізації у політичній, організаційно-економічній та соціальній сферах.
Отже, у процесі розвитку інноваційного типу економіки в країні,
технологічні парки значно посилюють конкурентоздатність країни на
світовому рівні, переводять виробництво на новий тип, підвищують
інноваційну складову в експорті продукції, що сприяє більш сталому
розвитку всіх галузей економіки країни в цілому. Тому технопарки повинні
стати основним засобом стимулювання інноваційної діяльності в Україні.
Список використаних джерел:
1. Антипов І. В. Інноваційний розвиток національної економіки в
контексті створення інноваційних інфраструктур / І.В. Антипов // Збірник
наукових праць Донецького державного університету управління. – 2010. –
№ 148. – С. 1-8.
2. Каленюк І. С, Сакун О. С. Розвиток технопарків в Україні: історія та
проблеми становлення / І. С. Каленюк, О. С. Сакун // Науковий вісник
ЧДІЕУ. – 2011. – №2 (10). – С. 9 -15.
3. Мазур О.М., Пустовойт С.О. Соціальна та економічна ефективність
діяльності академічних технопарків України /О. М. Мазур, С.О. Пустовойт //
Nauka innov. – 2016. – № 12(3). – C. 63-73.
4. Тараненко О.М., С. В. Корновенко. Технопарки в Україні як елемент
інноваційної інфраструктури / О.М. Тараненко, В. С. Корновенко
// Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. –
2014. – С. 44-48.
Пилипчук Юрій
Науковий керівник: Боковець В.В., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ОХОРОНІ ПРАЦІ
В умовах ринкової економіки зростають вимоги до професійної
підготовки працівників, яка поряд з фаховими компетенціями передбачає
вміння надійно та безпечно працювати. Державна політика в галузі охорони
праці ґрунтується на головному принципі пріоритетності життя та здоров’я
працівників перед будь-якими результатами виробничої діяльності.
Реалізація цієї політики передбачає виконання багатьох заходів з підвищення
рівня безпеки праці, але головним серед них є формування у працівників
засобами освіти мотивації щодо посилення відповідальності особи за власну
та колективну безпеку під час професійної діяльності.
Охорона праці за своєю сутністю є турботою про людину у процесі
використання її праці і розглядається як охорона працездатності людини. З
іншого боку, відносини щодо охорони праці — невід’ємна складова
організації процесу праці, що створює умови для стабільної та успішної
трудової діяльності громадян [1, с. 22].
Соціальна відповідальність — дотримання суб’єктами суспільних
відносин вимог соціальних норм, а у випадках безвідповідальної поведінки,
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що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок, вони
зобов’язані нести доповнюючий обов’язок особистого чи майнового
характеру.
Стандартом ISO-26000 «Керівництво з соціальної відповідальності»,
визначаються основні принципи соціальної відповідальності:
- Підзвітність, яка полягає в тому, що організація має звітувати щодо
впливу від своєї діяльності на суспільство і довкілля.
- Прозорість, яка означає, що організації слід бути прозорою в її
рішеннях і діяльності, які впливають на інших..
- Етична поведінка – стиль поведінки організації. Організація повинна
приймати і застосовувати стандарти етичної поведінки, які
якнайповніше відповідають її призначенню і сфері її діяльності.
- Взаємодія з заінтересованими сторонами – цей принцип означає, що
організації слід поважати, розглядати інтереси її заінтересованих
сторін та всемірно взаємодіяти з ними.
- Правові норми – організація дотримується всіх чинних законів і
правил, вживає заходів, аби бути обізнаною про застосовані нею
закони і правила.
- Міжнародні норми – цей принцип визначає, що організації слід
поважати міжнародні норми, в тих випадках, коли ці норми є
важливими для сталого розвитку і добробуту суспільства.
- Права людини – цей принцип означає, що організація повинна
визнавати важливість і загальність прав людини, поважати права,
зазначені у Всесвітній Декларації з прав людини [2, с. 59].
Сьогодні в процесі трудових відносин ми все частіше зіштовхуємося з
поняттям «соціальне партнерство». Воно прийшло до нас із міжнародного
досвіду трудових відносин і поступово стає нормою нашого життя.
Одні з найважливіших трудових відносин – це відносини в галузі
охорони праці. Міжнародний досвід показує, що оскільки в єдину систему
охорони праці залучені декілька суб’єктів з різними інтересами, то
найдійовішим залишиться спільне вирішення проблем охорони праці в
організації шляхом переговорів.
Соціальне партнерство в охороні праці вигідно для всіх партнерів.
Зокрема, працівник зацікавлений, як мінімум, у забезпеченні з боку
роботодавця здорових і безпечних умов своєї праці, високої оплати праці.
Роботодавець ставить на перше місце економічні аспекти діяльності і прагне
звести свої витрати до мінімуму, у тому числі й витрати на охорону праці.
Що стосується держави, то вона покликана встановити гарантії прав й
обов’язків кожного із суб’єктів і створити механізм виконання встановлених
норм охорони праці, для чого видаються закони й утворюються органи
управління та нагляду за охороною праці.
Таким чином соціальне партнерство в охороні праці – це система
пошуку взаємно-прийнятних шляхів рішення загальних проблем даної галузі
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в організаціях та система взаємних домовленостей між всіма суб’єктами
охорони праці, які закріплюються у:
- прийнятті колективних договорів, обов’язковою і невід’ємною
складовою частиною яких є угоди про охорону праці;
- створенні спільних структур в організаціях, покликаних вирішувати
проблеми охорони праці;
- формуванні системи управління охороною праці, яка сприяє
зацікавленості роботодавця і кожного працівника в ефективній роботі
з охорони праці, у тому числі через економічні важелі [3, с. 12].
Ідея соціального партнерства, зокрема в галузі охорони праці, є
основоположною в діяльності міжнародних організацій. Так Міжнародна
організація праці (МОП) має визнану компетенцію й багатий досвід у
соціальній сфері, тому відіграє важливу роль у розробці принципів, якими
керуються уряди та організації роботодавців і працівників.
В Європейському Союзі соціальна політика також побудована на
принципах соціального партнерства. Загальноєвропейськими сторонами
ринку праці є, наприклад, ЕТUС (Європейської Конфедерації Профспілок –
ЄКП), що представляє працівників і UNICE (Європейської Асоціації
Роботодавців – ЄАР), що представляє роботодавців.
Консультативний
комітет
з
безпеки,
гігієни
та
охорони
здоров’я і Комісія з безпеки й гігієни й охороні праці в структурі
Європейського Союзу відіграють основну роль у консультаціях між двома
сторонами та виконують функції органу, що відповідає за соціальний діалог і
соціальне партнерство в сфері охорони праці [4, с. 98].
Отже, кожен суб’єкт економічної діяльності бере на себе відповідну
соціальну відповідальність перед державою, суспільством і працівниками. Ця
соціальна відповідальність розповсюджується також на сферу охорони праці.
Міжнародний досвід засвідчує, що організація праці, яка ігнорує вимоги
гігієни і безпеки праці, підриває економічну ефективність підприємств і не
може бути основою для сталої стратегії їх розвитку. Роботодавець, працівник
та держава безпосередньо повинні бути зацікавлені в створенні всіх
необхідних умов для забезпечення достойної праці. А достойна праця – це, в
першу чергу, безпечна праця.
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УМОВИ ПРАЦІ І ЇХ УДОСКОНАЛЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Умови праці — це сукупність взаємозв'язаних виробничих, санітарногігієнічних, психофізіологічних, естетичних і соціальних факторів праці,
обумовлених рівнем розвитку продуктивних сил суспільства, які визначають
стан виробничого середовища та впливають на здоров'я і працездатність
людини й загалом впливає на усі аспекти життя працівника.
Велике значення поліпшення умов праці пояснюється тим, що вони в
основному являють собою виробниче середовище, у якій протікає життєва
діяьність людини під час праці. Від стану працівника залежить рівень
працездатності людини, результати роботи, стан здоров'я, відношення та
підхід до праці. Покращення умов праці суттєво впливає на підвищення його
продуктивності під час роботи.
Роблячи будь яку роботу протягом тривалого часу супроводжується
стомленням , що проявляється в зниженні працездатності людини. Поряд з
фізичною й розумовою роботою значний вплив на стомлення робить і
навколишнє довкілля на робочому місці.
Умови праці можна розглядати у більш відкритому та вузькому значенні
слова. По-перше, умови праці на робочому місці чи в цеху — це сукупність
факторів, які впливають на здоров’я та працездатність в процесі виконання
будь-якої роботи.
Зазначені фактори можна розподілити за такими групами:
- санітарно-гігієнічні;
- психофізіологічні;
- естетичні;
- соціально-психологічні.
Вони діють як і разом, а також самостійно один від одного, створюючи
відповідні загальні умови праці людини.
Санітарно-гігієнічні умови праці створюють зовнішнє середовище на
роботі. До них відносять температурний режим, вологість, рух повітря та
його тиск, освітлення, запиленість, величину шуму, вібрацію.
Психофізіологічні фактори характеризують дію на організм людини
фізичних зусиль, ступінь їх тяжкості, темпу та ритму роботи, монотонність
праці, нервово-психічне навантаження тощо. Їх покращення дозволяє
захистити людину від перевтоми, погіршення здоров’я, підвищує
працездатність і витривалість в праці.
Естетичні умови дозволяють шляхом впливу на психіку людини надати
праці відповідну емоційну радість, моральне задоволення і покращити
продуктивність праці.
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Соціально-психологічні фактори характеризують взаємовідносини між
робітниками, психологічний настрій в колективі.
Умови праці в більш широкому значенні охоплюють також питання
належного стану обладнання, якості матеріалів та їх наявність на робочому
місці, своєчасне забезпечення робочого місця необхідною технічною
документацією.
Указані фактори створюють відповідний організаційно-технічний рівень
виробництва і праці, який обумовлює виконання також умов праці у більш
вузькому значенні слова. Наприклад, незадовільний стан техніки та
технології виробництва може викликати порушення температурного режиму,
техніки безпеки праці, раціоналізації виробничого та трудового процесу
тощо. Умови праці не повинні стати причиною простою не з вини
працівника.
При розробленні норм праці приймаються нормальні умови праці, потім
повинні чітко забезпечуватися власником при їх застосуванні на виробництві
Основними факторами успіху у вирішенні проблем покращення праці на
підприємствах є:
1. Постійне удосконалювання кадрової роботи на підприємстві.
2. Розробка ефективної кадрової політики.
3. Піклування керівництва про підвищення рівня кваліфікації своїх
співробітників.
4. Обєднання ефективного навчання персоналу і мотивації для розвитку
здібностей працівників.
5. Формування позитивного морально-психологічного стану в колективі,
який забезпечить найповніше використання потенціалу працівників.
6. Створення на підприємстві умов для зменшення числа звільнених.
7. Продумана соціальна політика, в якій важливу роль відіграє
матеріальне стимулювання персоналу, програми щодо покращення умов
праці, відпочинку, пільгове харчування та поліпшення транспортного
обслуговування.
8. Координація і контроль виконання намічених кадрових заходів.
9. Ритмізація праці (робота із графіка зі зниженої на 10-15%
навантаженням у перший і останній години робочої зміни)
На даний час суспільство знаходиться багато у шумні і немає змоги
побути у тиші, тому одним з важливих профілактичних засобів
попередження стомлення при дії інтенсивності шуму є чергування періодів
роботи й відпочинку при дії шуму. Відпочинок знижує негативний вплив
шуму на працездатність лише в тому випадку, якщо тривалість і кількість
відпочинку відповідає умовам, при яких відбувається найбільший ефект
відновлення мір впливу, наприклад створити декілька кімнат з різною
тематикою для відпочинку, адже для кожної людини відпочинок буває
різним (спорт, перегляд кінофільму або ж простий відпочинок у зручному
кріслі).
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Таким чином ми зрозуміли, що умови праці - це сукупність багатьох
факторів навколишнього середовища, що роблять вплив на стан організму
робітника, їх здоров'я й працездатність у процесі праці. Таким чином,
виходячи з характеру виконуваних робіт, умови праці своєрідні як для
кожного виробництва, цеху й ділянки, так і для кожного робочого місця.
Покращення умов праці на виробництві є однією з важливих умов
підвищення продуктивності та економічної ефективності виробництва. Для
цього необхідно:
- Впроваджувати у виробництво найбільш доцільні технологічні
процеси, яка б усувала небезпечні та шкідливі для здоров’я чинники;
- Залучати у виробництво сучасну техніку, під час експлуатації якої не
виникає небезпека аварії, пожеж та нещасних випадків.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯРНИХ ЧЕРВОНИХ СУХИХ ТА
НАПІВСУХИХ ВИН ГРУЗІЇ
Грузія - один з найдавніших виноробних регіонів в світі. На її порівняно
невеликій за площею території вирощують понад п'ятсот ендемічних сортів
винограду. Грузинське виноробство унікальне. Адже сьогодні в Грузії можна
спробувати вина, точнісінько такі ж, як і 8000 років тому. Саме стільки
налічують знахідки археологів, які свідчать про традиції виноробства на
території цієї країни. Але було б неправильно думати, що в сучасній Грузії
немає нічого, крім тисячолітніх звичаїв. Зараз виноробство в країні
розвивається в усіх напрямках - відреставровані старі заводи, виникають нові
великі і невеликі підприємства, випускаються авторські вина.
Червоне сухе вино виходить з чорних виноградних сортів, коли після
повного зброджування в ньому залишається цукру не більше 0,3%. У ста
грамах такого напою знаходиться до 80 Ккал. Крім харчової цінності червоне
вино містить велику кількість амінокислот, мікроелементів і вітамінів.
Червоне сухе вино має досить багато видів. Найпоширенішим та відомим є
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вино з Сапераві. Виноград Сапераві - це місцевий грузинський сорт, згадки
про який зустрічаються в джерелах 18 століття (Вахтанг VI). У Грузії він
росте в основному в Кахетії, а за її межами культивується в Вірменії,
Азербайджані, Узбекистані, Болгарії, Молдавії, Україні і Росії. Особливістю
сорту є насичений пурпурний колір одержуваного матеріалу. Саме слово
"сапераві" в перекладі з грузинського означає "фарба". Його навіть можна
розбавити водою - колір не зміниться. З цієї причини після дегустації будьякого вина на основі Сапераві губи набувають фіолетового відтінку. Це
свідчить про натуральність сировини. Його смак дуже специфічний та
насичений, терпке, в'язке, з ароматом чорносливу. Сапераві виробляють
майже всі винні заводи Грузії. Вибір більш ніж великий [1/2].
Варто також відзначити Saperavi Rose. Це напівсолодке рожеве Сапераві
з ароматом стиглої вишні. Воно чудово доповнить фрукти або ж морозиво
[3].
Грузинське вино «Хванчкара» - справжня королева вина натурального і
напівсолодкого. Це вино можна сміливо вважати перевагою виноробів Грузії.
Вино, яке було багаторазово лідером конкурсів дегустації вин на
міжнародному рівні. Дивовижний колір, що нагадує вишневий рубін, прозоре
з неперевершеним ароматом і сильним букетом, оксамитовий смак і
малинова нотка - ідеальне і гармонійне поєднання смакових якостей. Для
виготовлення відбирається виноград з сортів «александроулі» і
«муджуретулі», зростаючих в західній частині країни. На землі Колхіди,
відомою світу історією про золоте руно, яке було викрадено з цієї древньої
землі. Темний колір приваблює своєю стійкістю. Насичений і розвинений
букет з приємним смаком і легкою ноткою малини, поєднаних в ідеальній
гармонії. Тонке і вишукане вино, що підходить для страв з дичини, білого
м'яса. Чудово поєднується з сортами сиру, горіхами і навіть десертом.
Мукузані - ще одна кахетинська мікрозона, розташована на правому
березі Алазанії. Тут виготовляють сухе червоне вино Mukuzani, яке назване
за місцем походження. Сортовий склад вина - 100%-ий, зібраний на піку
зрілості Сапераві. Мукузані має яскравий аромат черешні та володіє
характерною для витриманого в дубових бочках напою гіркуватістю і трохи
солодше звичайного кахетинського Сапераві. Може здатися трохи різким.
Гастрономічні поєднання аналогічні Сапераві.
Червоне напівсухе вино являє собою натуральний алкогольний напій на
основі винограду. Він характеризується наявністю спирту від 9 до 13% і
вмістом 5-25 г / дм³ цукру. Яскравим прикладом червоного напівсухого вина
є Pirosmani. Воно також на 100% виготовляється з винограду сорту Сапераві,
який завдяки особливій технології виробництва зберігає всю свою природну
солодкість. Названо воно в честь знаменитого Ніко Піросмані та є вином,
контрольованим за походженням. Виготовляється з Сапераві, вирощеного в
певній мікрозоні, яка також розташована в Алазанської долині і називається
Ахоебі. Смак у нього молодий, пряний. Аромат ягідний - ожиновий,
смородиновий [4].
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Отже можна зробити висковок, що чудові грузинські вина змусили
говорити про себе весь світ. Грузію, таку колоритну і сонячну, по праву
величають колискою виноробства. Більше 500 сортів винограду (з 4 тис.
сортів відомих світу), які ростуть на території країни, зайвий раз доводять,
що Грузія - це не що інше, як «світової вогнище» формоутворення
культурного і дикого винограду.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ УГОДИ
Право на працю в Україні може реалізуватися різними шляхами і
способами. Одні громадяни займаються індивідуальною трудовою
діяльністю (приватні підприємці, власники підсобних господарств – які не
пов'язані і не залежать ні від кого), інші виконують певну роботу на власний
страх і ризик на підставі цивільно-правових угод, інші ж влаштовуються на
роботу шляхом укладення трудового договору і працюють як наймані
працівники на підприємствах, установах і в організаціях незалежно від форм
власності. Але в усіх випадках процес влаштування на роботу на практиці
завжди має завершуватися укладанням між роботодавцем і працівником
трудового договору.
Право на працю в Україні реалізують переважно шляхом укладання
трудового договору між працівником та роботодавцем. Водночас, чимало
цивільно-правових договорів теж засновані на трудовій діяльності. Тому
трудовий договір слід відрізняти від цивільно-правових договорів: договору
підряду, договору доручення, авторського договору та інших цивільноправових угод, реалізація яких теж пов'язана із трудовою діяльністю
фізичних осіб [3].
Трудовий договір укладається відповідно до глави ІІІ Кодексу законів
про працю України. Статтею 22 КЗпП встановлено гарантії щодо укладення
трудового договору. Трудовий договір — угода між працівником і власником
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підприємства, установи, організації або уповноваженої органом чи фізичною
особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу згідно з
кваліфікацією і підлягає правилам внутрішнього розпорядку, а роботодавець
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечити
умови праці, необхідні для виконання роботи [2].
За трудовим договором громадянин набуває статусу «працівник», його
трудові відносини регулює законодавство про працю. Він має право на
відпочинок відповідно до законів про обмеження трудового дня та робочого
тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові та безпечні
умови праці, на матеріальне забезпечення у порядку соціального страхування
в разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності та інші права,
встановлені законом.
Предметом трудового договору є процес праці — виконання роботи за
певною спеціальністю, кваліфікацією, посадою, тобто виконання
працівником певної трудової функції (ст. 23 КЗпП). При цьому трудова
функція, як правило, не передбачає будь-якого кінцевого результату [2].
Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має
права передоручати її виконанням іншим. Працівник підлягає правилам
внутрішнього трудового розпорядку. Оплата праці гарантована. Заробітна
плата виплачується регулярно у робочі дні, не рідше двох разів на місяць.
Для підприємств, установ, організацій усіх форм власності є обов’язковими
норми і гарантії оплати праці, визначені законодавством, зокрема, щодо
мінімального розміру заробітної плати, норм оплати, а також щодо гарантій
для працівників на оплату відпусток та інші випадках.
Натомість у договорі підряду або цивільно-правовій угоді будь-які
гарантії при укладанні такого виду договору Цивільним кодексом не
передбачені. За договором підряду одна сторона зобов’язується на свій ризик
виконати певну роботу за завданням другої сторони. Предметом договору є
кінцевий результат. Підрядник або виконавець робіт не зобов’язаний
виконувати вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.
За договором підряду сторони рівноправні і замовник не зобов’язаний
забезпечувати належні та безпечні умови праці (глави 61 та 63 ЦК).
Цивільний кодекс України не встановлює будь-яких вимог до замовника
щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Слід зазначити, що за
цивільно-правовим договором працівник самостійно організовує процес
роботи, сам виконує її та відповідає за неї. Працівник за договором такого
характеру є незахищеним та позбавлений будь-яких соціальних гарантій.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування підрядників від
нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які
призвели до втрати працездатності або загибелі, здійснюється добровільно.
Договір підряду припиняється у зв’язку з виконанням обумовленої при його
укладенні роботи, про що складається акт завдання-приймання, який
підписується обома сторонами [1].
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Варто зазначити, що розмежування цивільно-правового та трудового
договору через поширеність використання підприємцями праці фізичних осіб
на підставі цивільно-правових договорів – одне із постійно актуальних.
Пов’язане це, зокрема, з бажанням зменшити податковий тягар та уникнути
бюрократії трудових відносин, складнощів зі звільненням тощо. Але
обізнаність в даних питаннях як роботодавців, так і працівників сприятиме
уникненню проблем в процесі трудової діяльності.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДОБАВКИ, ЯКИМИ МОЖНА ЗАМІНИТИ
ЦУКОР
Під альтернативними харчовими добавками розуміють групу речовин
природного чи штучного походження, які використовують для
вдосконалення
технології,
отримання
продуктів
спеціалізованого
призначення, з характерними органолептичними показниками та
відповідними властивостями. Саме альтернативні добавки дають змогу
замінити певні речовини залежно від потреб або протипоказань організму.
Незважаючи на те, що цукор є широко використовуваним продуктом,
який додають в різні страви, сьогодні все більше людей потерпає від його
шкідливої дії на організм. Білий цукор за своєю природою не містить ніяких
корисних елементів, крім сахарози. Тому вживаючи цукор в процесі
харчування, організм не може отримати з нього нічого, крім вуглеводів, яких
зовсім недостатньо для його нормального функціонування і підтримки
енергійного і здорового стану протягом тривалого періоду часу. Вживаючи
цукор в їжу, людина відчуває спрагу отримати щось ще, тому, як правило,
після випитої чашки солодкого чаю, та ще й з парою-трійкою цукерок, брак
поживних елементів швидко нагадає про себе і викличе ще більший голод,
який потрібно буде чимось придушити. Саме з цієї причини людина починає
їсти більше, а значить, накопичувати зайві калорії, які в надлишку отримують
з білого порошку. Шкода цукру полягає в тому, що він сприяє розвитку
схильності до ожиріння, що зовсім не має радувати людини, адже через це
букет хвороб починає стрімко рости, а першопричиною всього є цей
солодкий білий порошок. Та все ж кожен прийом їжі більшості людей не
обходиться без цієї харчової добавки, так як багато напоїв, випічка, цукерки,
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десерти повинні мати солодкий смак. Щоб уникнути таких небажаних
наслідків, і варто використовувати альтернативні добавки, якими можна
замінити цукор [1].
Перше, на що варто звернути увагу обираючи замінник цукру –
натуральність обраної альтернативи. На жаль, більшість штучних
підсолоджувачів не можуть вважатися безпечними. Найбільш небезпечними
цукрозамінниками вважається аспартам, сахарин та цикламат.
Першим замінником вважається сахарин, який був проведений хіміком
по імені Фальберг. Він зрозумів абсолютно випадково, що існує замінник
цукру. Сівши обідати, він взяв шматочок хліба і відчув солодкуватий смак.
Виявилося, що вчений просто забув вимити руки після роботи в лабораторії.
Після цього він повернувся в неї і вже на практиці підтвердив своє відкриття.
Так і з`явився на світ синтезований цукор.
Всі замінники можна розділити на натуральні і синтетичні, які містять
меншу кількість калорій, але, в свою чергу, є більш шкідливими і викликають
сильний апетит. Цей феномен можна пояснити тим, що організм відчуває
солодкість, тому очікує надходження вуглеводів, але так як вони не
приходять, то під час дня все з’їдене буде викликати голод. Ще дуже
популярними є натуральні підсолоджувачі, більшість з яких дуже калорійні.
Крім того, використовуючи замінники цукру для діабетиків, можна
стверджувати, що це відмінний спосіб боротися з примхами при цій хворобі
[2].
Кілька сучасних замінників вже показують хороші результати по впливу
на організм, але в довгостроковій перспективі вони ще погано вивчені. Саме
тому в щоденний раціон краще додавати саме натуральні цукру.
Замість цукру для смаку улюблених напоїв або десертів, можна
використовувати натуральний мед. Він на 80% складається з натуральних
підсолоджувачів, на 18% — води і на 2% з вітамінів, мінералів і протеїнів. І
не варто побоюватися його калорійності, адже завдяки своїй підвищеній
солодкості, кількості меду для звичного смаку, наприклад, чаю, необхідно
значно менше, ніж цукру. Зате користі від вітамінів і мікроелементів такого
цукрозамінника, значно більше, адже мед піклується про красу і зміцнення
захисних функцій усього організму, а також бореться із старінням! Головне
використовувати натуральний мед, а не його замінник.
У пошуках відповіді на питання “чим замінити цукор” варто звернути
увагу на цукрозамінники рослинного походження. Екстракт з листя стевії
насичений стевіозидом і по солодкості перевищує цукор в 200-300 разів, при
цьому калорії в цій речовині відсутні зовсім. Крім того, стевія має масу
позитивних властивостей: вона благодійно впливає на роботу травної
системи, виводить з організму продукти обміну, шлаки, солі і важкі метали,
тонізує, і уповільнює в організмі процеси старіння. У аптеках вона
продається у вигляді порошку. Кожен виробник встановлює своє дозування,
залежно від концентрації речовини, тому підібрати свою добову норму
можна, керуючись інструкцією. Але, так, як екстракт використовується і з
лікувальною метою, не варто купувати його в коробочках “без
розпізнавальних знаків” і інструкцій до застосування [3].
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Нектар агави також є чудовим альтернативним замінником цукру. Але
основним його мінусом вважається висока калорійність. Зовні він нагадує
тягучий мед, але за смаком цей сироп помітно солодше, тому, для повного
задоволення під час чаювання, цього нектару необхідно значно менше, чим
цукру або меду. Продається він в аптеках, інтернет-магазинах, а також в
магазинах у відділах з діабетичними продуктами, оскільки основним
компонентом сиропу є фруктоза, широко використовувана в продуктах для
діабетиків. Адже фруктоза в чистому вигляді хоч і абсолютно натуральний
продукт, але на фігурі позначиться негативно, через високу калорійність і
здатності в організмі швидко перетворюватися на жирову тканину.
Отож наш організм вимагає “солодкої підтримки”, і це нормально, адже
для повноцінного функціонування нам потрібні, у тому числі, і цукровмісні
продукти. А нашим завдання є турбота про те, щоб спожиті солодощі
принесли нам не лише смакове задоволення, але і красу тіла та користь
здоров’ю. Адже краса і здоров’я – тісно сплетені між собою поняття. І зовсім
не обов’язково жертвувати одним, в спробі зберегти інше, адже сьогодні
пропонуються десятки можливостей для створення свого ідеального рецепта
задоволення, з безкомпромісною користю для організму.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Вивчення й вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням здорових і
безпечних умов, у яких відбувається праця людини − одне з найбільш
важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва.
Дослідження й виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків,
професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів і вимог,
спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні й
сприятливі умови для праці людини. Комфортні й безпечні умови праці −
один з основних факторів, який впливає на продуктивність і безпеку праці,
здоров’я працівників.
Значна кількість фахівців у своїх працях звертали увагу на способи та
шляхи вдосконалення умов охорони праці на підприємстві. Серед них,
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зокрема, варто відзначити А.А. Абрамову, Г.І. Чанишеву, О.Т. Барабаша,
М.І Бару, А.Я. Кисельова,
І.В. Зуба, В.Г. Ротаня, І.І.
Шамшину,
О. М Ярошенка та інших. Але фундаментальних наукових досліджень даної
проблематики в нашій державі, на жаль, не існує.
Метою даного
дослідження є визначення основних шляхів
вдосконалення умов охорони праці на підприємстві.
Охорона праці − це багатогранне поняття, під ним слід розуміти не
тільки забезпечення безпеки працівників під час виконання ними службових
обов'язків, воно охоплює різні заходи, серед яких варто виокремити
профілактику професійних захворювань, організацію повноцінного
відпочинку й харчування працівників під час робочих перерв, забезпечення
їх необхідним спецодягом і гігієнічними засобами й навіть виконання
соціальних пільг і гарантій.
Правильний підхід до організації охорони праці на підприємстві,
грамотне використання різних нематеріальних способів стимулювання
працівників дають останнім необхідне почуття надійності, стабільності й
зацікавленості керівництва у своїх співробітниках. Таким чином, завдяки
налагодженій охороні праці знижується також плинність кадрів, що в свою
чергу благотворно впливає на стабільність усього підприємства [1, с. 2].
На нашу думку, оснoвними шляхами вдoскoналення умoв oхoрoни
праці на підприємстві є:
1) запрoвадження державних та галузевих стандартів підприємства з
oхoрoни праці, oрганізувати щoрічне навчання працюючих на курсах і
прoведення інструктажів на підприємстві; рoзрoбка системи матеріальнoгo та
мoральнoгo стимулювання працівників за дoдержання правил техніки
безпеки і вирoбничoї санітарії;
2) здійснення робіт
по укріпленню
матеріально-технічної бази
підприємства та охорони праці; запровадження комплексної механізації в
рослинництві та тваринництві;
3) розробка і затвердження стандартів на окремому підприємстві
відповідних нормативів належних умов праці; запровадження прогресивних
форм праці та її оплати [2];
4) складання та постійний контроль виконання планів соціальноекономічного розвитку підприємства; паспортизація, раціоналізація робочих
місць; вдосконалення на підприємстві структури управління виробництвом,
посилюючи відповідальність і підвищуючи роль трудових колективів;
5) розробка та контроль виконання планів соціально-економічного
розвитку трудових колективів на підприємствах. Постійне поліпшення
побутових та житлових умов працівників;
6) проводити періодичні обстеження відповідності приміщень, агрегатів,
машин та їх окремих елементів вимогам технічної й художньої
естетики [3, с. 75].
Знaчну користь нaдaє різномaнітне преміювaння прaцівників бригaд,
цехів зa тривaлу роботу без порушень прaвил охорони прaці, без трaвм і
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aвaрій. У випaдку нaявності небезпечних тa шкідливих виробничих чинників,
що постійно зaгрожують здоров’ю прaцівникa, йому рекомендується
виплaчувaти нaдбaвку зa підвищену обережність [3]. Крім мaтеріaльного
зaохочення, велике знaчення мaє тaкож і морaльне стимулювaння, яке свого
чaсу використовувaлось в нaшій крaїні і яке успішно використовують
зaкордонні фірми. Форми морaльного стимулювaння можуть бути
нaйрізномaнітнішими: від оголошення подяки до оргaнізaції вечорів
відпочинку, пікніків, круїзів для колективів, що досягли нaйкрaщих
результaтів з охорони праці.
Таким чином, дослідження й виявлення можливих причин виробничих
нещасних випадків, професійних захворювань, аварій тощо і розробка
заходів і вимог, спрямованих на усунення цих причин, дозволяють створити
безпечні й сприятливі умови для праці людини. Для покращення умов та
охорони праці на підприємствах необхідно:
1. Вжити заходи з підвищення ефективності наглядової функції, що буде
сприяти зменшенню кількості порушень вимог нормативних актів з безпеки
та гігієни праці.
2. Забезпечити подання законопроекту про застосування штрафних
санкцій за порушення законодавства про охорону праці, що підвищить
відповідальність роботодавців за виконання вимог законодавства про
охорону праці.
3. Забезпечити поліпшення умов праці на підприємстві та економічної
безпеки праці.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Організація діяльності підприємства в області безпеки праці та охорони
здоров'я працівників починається зі створення системи управління охороною
праці (СУОП), що є частиною загальної системи управління компанією.
163

Застосування системи управління охороною праці сприяє забезпеченню
безпечних умов праці, скорочує рівень виробничого травматизму та
професійної захворюваності, дозволяє ідентифікувати професійні ризики,
управляти ними з метою зниження ймовірності виникнення небезпеки або
шкоди здоров'ю і життю працівника.
Перехід України до ринкової економіки, курс на інтеграцію з країнами
ЄС вимагає від підприємств усіх форм власності переходу на європейські
стандарти у сферах економічної діяльності, у тому числі, в охороні праці.
Досвід сучасних підприємств, які вже переглянули свою політику з охорони
праці відповідно до міжнародних стандартів, свідчить, що це сприяє
зростанню компетентності та відповідальності як рядових працівників так і
менеджерів у питаннях безпеки, зменшенню професійного ризику
травмування.
Система управління охороною праці визначається як набір
взаємопов'язаних або взаємодіючих між собою елементів, які визначають
політику, цілі з охорони праці та процедури по досягненню цих цілей [3].
Як правило, створення СУОП на підприємстві здійснюється в кілька
етапів. На початковому етапі формулюється мета системи управління
охороною праці, наприклад, підвищення ефективності робіт з охорони праці,
зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності,
дотримання законодавчих вимог щодо охорони праці та інші. Вибирається
підхід для реалізації цілей, враховуючи існуючі національні системні підходи
до управління охороною праці в організації. Можуть застосовуватися
підходи, які використовуються в системах управління охороною праці
організацій певних видів економічної діяльності, або засновані на підвищенні
доступності працівника до інформації про небезпеки та ризики його
професійної діяльності, а також підходи з використанням програм безпеки
або аналізу ризику. Допускається використовувати конкретний системний
підхід, доповнюючи його рекомендаціями і вимогами інших підходів [4].
Для визначення стану системи управління охороною праці на
підприємстві використовується моніторинг системи, в процесі якого
збирається, реєструється і аналізується певна кількість ключових ознак,
згрупованих в критерії, і розкривають їх суть показники, а так само
враховуються ті чинники, які надають вплив на формування оціночних
критеріїв і показників.
Розрізняють моніторинг критеріїв (сукупність безперервно або
дискретно виміряних значень параметрів (показників)) і моніторинг стану
(спостереження за об'єктом для визначення моменту переходу в критичний
стан – діагностика стану).
Основними критеріями для моніторингу функціонування системи
управління, згідно з методом оцінки за результатами (метод Д. Сінка), є
критерії ефективності, економічності, якості, прибутковості, продуктивності,
умов праці, інноваційності [2].
Критерій ефективності - ознака, на підставі якої проводиться оцінка,
визначення ефективності [1].
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На даний момент основними показниками при оцінці стану безпеки і
охорони праці на підприємстві є рівень травматизму і професійної
захворюваності, дані атестації робочих місць за умовами праці, стан умов
праці, витрати на заходи з охорони праці та ін. При визначенні рівня
травматизму, наприклад, в розрахунках використовують такі індикатори коефіцієнти частоти, тяжкості травматизму і непрацездатності. Також для
кількісної оцінки стану охорони праці на підприємстві використовують такі
індикатори як індекс професійних захворювань, індекс професійного ризику.
На жаль, ці та інші, які використовуються на практиці індикатори, не
дозволяють в повною мірою судити про стан системи управління охороною
праці на підприємстві - не можна однозначно зробити висновок про
ефективність її функціонування.
Таким чином, визначивши перелік показників, що характеризують стан
системи управління охороною праці на підприємстві, роботодавець може
розробити систему попереджувальних заходів в галузі охорони праці,
прийняти рішення про необхідність вдосконалення або зміни системи
управління. Удосконалення СУОП дасть можливість поліпшити стан
охорони праці, запобігти фінансовим, матеріальним і людським втратам від
нещасних випадків, профзахворювань, аварій та пожеж.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕТНІЧНОЇ ЯПОНСЬКОЇ КУХНІ
Сьогодні, незважаючи на значні зміни, японська їжа відрізняється від
західної як за рівнем калорійності, споживання білків і жирів, так і за своєю
структурою. Вона продовжує зберігати свою специфіку: переважання
рослинних білків над тваринами, споживання істотної частки тваринного
білка за рахунок рибних продуктів, велика частка рису та низька калорійність
страв у порівнянні з іншими розвиненими країнами. Японія - це країна з
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багатою флорою і фауною, а значить, з давніх часів для жителів не становило
проблеми добути достатньо їжі для нормального існування. Тому саме
японська кухня є зразком різноманітності та корисності. Головне правило,
якого дотримуються японці - їжа повинна бути здоровою.
Основою багатьох страв японської кухні є японський рис. В даний час
існує більше 200 сортів японського рису. Їх об'єднує одне - висока ступінь
клейкості при варінні. Саме такий рис при приготуванні утворює невеликі
грудочки, які зручно їсти за допомогою паличок. Варений рис або
приготований на пару є основою для багатьох страв і входить в щоденний
раціон японців [1, c.158].
Друге місце за ступенем важливості в японській кухні на сьогоднішній
день займають дари моря. Існує три варіанти подачі морепродуктів: у
відварному, тушкованому або ж сирому вигляді. Часто рибні страви
доповнюються салатами з морських водоростей, що мають ніжний смак. Роль
водоростей в японській кухні незамінна, адже даний продукт поряд зі своєю
низькою калорійністю, містить велику кількість вітамінів і корисних речовин
[1, c.161].
Головним шиком японської кухні є страви з сирої риби, найпопулярніші
з яких - це суші. В японській кухні дана страва ділиться на два основних
підвиди: суші і роли. Відмінність полягає в їх способі приготування. Суші це невелика грудочка рису овальної форми, на який поміщаються дари моря.
При приготуванні ролів необхідно викласти морепродукти і рис шарами на
аркуші водоростей, потім згорнути в тонкий щільний рулет і нарізати. В
даний час асортимент страв постійно розширюється і з'явилося багато
любителів сасімі, тобто тонко порізаних сирих морепродуктів, які разом з
нарізаними овочами подаються на плоскій тарілці [2, c.47].
Одними з важливих продуктів японської кухні є соя і квасоля. Дані
продукти багаті білком, таким потрібним для людей, що займаються
фізичною працею. Бобові культури дозволяють швидко насититися і
протягом тривалого часу не відчувати почуття голоду [2, c.71].
Овочеві культури і рослини відіграють велику роль в культурі японської
кухні. Найбільш поширеними овочами, використовуваними для
приготування страв є цибуля, огірки, морква, салат, капуста, а також овочі,
які є делікатесом для європейських країн. Наприклад, широко застосовується
японський хрін - васабі, дайкон - білий редис, а також корінь лотоса. На
основі квашених овочів, наприклад, редьки, часнику, огірків і капусти
виготовляють не лише гарніри, а й вишукані соуси [1, c.165].
У деяких випадках замість рису при приготуванні страв беруться
макарони, а точніше - локшина. Найбільш часто використовується один з
трьох видів: тюкасоба, удон або соба. Їх відмінність полягає в тому, що в
деякі види локшини додають яйця, а в інших їх немає. В основі приготування
локшини лежить використання пшеничного, а рідше - гречаного борошна.
Локшину зазвичай подають або в складі супу, або ж як окрему страву,
доповнену рибою або м'ясом [3, c.49].
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У японській кухні також наявні страви з м'яса - яловичини, баранини або
свинини. Однак це віяння з'явилося не так давно, і було запозичене з
європейської та китайської кухні. М'ясні продукти зазвичай тушкують,
додаючи різні соуси і приправи [2, c.85].
На обід, як і на вечерю, багато японців люблять вживати в їжу супи, які
зазвичай готують на основі водоростей, квасолі або соєвих бобів. Бульйон
може бути як рибним, так і м'ясним. Також супи часто доповнюють грибами
шиітаке і сиром тофу. Такі супи є досить гострими і поживними [3, c.59].
Традиційним алкогольним напоєм японської кухні є вино/горілка саке,
технологія приготування якого схожа з методом варіння пива. Однак
процентний вміст спирту в саке в три рази перевершує «градус» пива [1,
c.166].
Солодощі є невід'ємною частиною свят, чайних церемоній і подібних
заходів. Їх смак відмінно поєднувався зі слабкою гіркотою хорошого
зеленого чаю. Основним інгредієнтом японських солодких кондитерських
виробів було «вагасі» - так називають традиційні японські десерти. «Ва»
буквально означає «Японські», а «гасі» - «солодощі». Моті – це тягуча маса,
яка присутня у всіх традиційних вагасі. Важливим є те щоб десерти були не
надто солодкими, привабливі зовні і зроблені вручну [3, c.24].
Японська кухня є дуже різноманітною і відрізняється від інших
мінімальною обробкою продуктів, широким застосуванням морепродуктів та
специфічними правилами оформлення страв. Для японця головне сервіровка столу і щоб їжа виглядала красиво. Також в кулінарії
використовуються більше сезонних продуктів. Японці їдять продукти в той
час року, коли вони особливо смачні і корисні, і кожен традиційний
японський ресторан намагається підлаштувати своє меню під бажання
відвідувачів.
Список використаних джерел:
1. Архіпов В.В. Етнічні кухні: Особливості культури і традицій
харчування народів світу / В.В. Архіпов. – К.: «Центр навчальної
літератури», 2016. – 234 с.
2. Нікітіна Л.В. Культура сучасного японського харчування: традиції і
новації / Л.В. Нікітіна. – М. МНУ, 2010. – 178 с.
3. Безлєпкін Ю.В. Кухня народів світу / Ю.В. Безлєпкін. – Харків:
"Прапор", 2012. – 119 с.
Свічкар Юрій
Науковий керівник: Боковець В.В., д.е.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Нещасні випадки та аварії на виробництві негативно впливають як на
рівень ефективності трудової діяльності, так і на виробничий процес взагалі,
а також можуть стати підставою для високих додаткових витрат кожного
підприємства в Україні. Вказані фактори також знижують безпеку
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виробництва, а це, у свою чергу, змінює у бік погіршення ставлення
працівника до виконання своїх професійних обов’язків та вимог з охорони
праці, що, зокрема, призводить до зниження якості роботи. З огляду на це,
вкрай важливо удосконалити правове регулювання охорони праці в умовах
сьогодення, що буде мати позитивний соціально-економічний ефект.
Проблемами у сфері охорони праці займалися такі провідні українські
і закордонні вчені, як М.Г. Александрова, П.В. Анісімова, В.С. Венедіктова,
Л.Я. Гінцбург, В.Я. Гоца, В.В. Жернакова, Р.З. Лівшиця, М.В. Лушнікової,
М.І. Іншин, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, П.М. Рабінович, В.Г. Ротан,
А.Г. Седишева, О.В. Смирнова, Г.І. Чанишева, та ін. Але досі ще не вирішені
проблеми правового регулювання охорони праці в Україні.
Метою даної статті є дослідження основ правового регулювання
охорони праці в Україні.
Законодавством України визначено основні положення державної
політики в галузі охорони праці (створення належних, безпечних і здорових
умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням
тощо), які визначено в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та
культурні права, Конвенціях Міжнародної організації праці, директивах
Європейського Союзу.
Варто зазначити, що вітчизняне законодавство з охорони праці охоплює
низку загальних нормативно-правових актів (Конституція України, Кодекс
законів про працю України, Закон України «Про охорону праці» та інші) та
спеціальних законодавчих актів. У своїй сукупності нормативні акти про
охорону праці – це правила стандарти, норми, положення, інструкції, та інші
документи, яким надано чинність правових норм обов’язкових для
виконання.
Правовою основою законодавства щодо охорони праці є Конституція
України. Конституція України проголошує: людина, її життя і здоров’я,
недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю;
кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці; кожен має право
на працю; кожен, хто працює, має право на відпочинок тощо.
На законодавчому рівні основні положення стосовно
реалізації
конституційних прав громадян на охорону праці закріплюються в Кодексі
законів про працю та законах України ( «Про підприємства в Україні», «Про
пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення», «Про охорону здоров’я, «Про загальнообов’язкове
державне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про
колективні договори і угоди» та ін.) [3]. Варто зазначити, що в нашій
державі останнім часом проводиться робота по підготовці та прийнятті
нового Трудового кодексу України, який має прийти на заміну діючому
Кодексу законів про працю, що діє ще з 1971 року.
З набуттям незалежності Україна перша серед республік колишнього
Союзу прийняла 14 жовтня 1992 року Закон України «Про охорону праці».
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Даний закон є одним із найважливіших актів законодавства про охорону
праці в нашій державі, його дія поширюється на всі підприємства, установи
і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на усіх
громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.
Він містить дев’ять розділів, що визначають основні положення щодо
реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я
у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці,
регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між
роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в
Україні [2].
Крім законодавчих актів України, правові відносини у сфері охорони
праці регулюються підзаконними нормативними актами: Указами і
розпорядженнями Президента України, рішеннями Уряду України,
нормативними актами міністерств та інших центральних органів державної
виконавчої влади.
Спеціальними законодавчими актами в галузі охорони праці є
Державні нормативні акти про охорону праці, Державні стандарти Системи
стандартів безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми,
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів та інші
нормативні документи.
Державні нормативно-правові акти про охорону праці (ДНАОП) — це
правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші
документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для
виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП
можуть бути міжгалузевими або галузевими.
Нормативні акти про охорону праці, що затверджуються власником,
спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та
забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці
безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт
і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих
приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до
державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
Нормативні акти про охорону праці, що підлягають затвердженню трудовим
колективом (Положення про комісію з питань охорони праці підприємства,
Положення про уповноважених трудових колективів з питань охорони праці,
тощо) опрацьовуються власником разом з відповідними громадськими
організаціями.
Таким чином, реалії сучасності вимагають невідкладного створення
такого нормативно-правового масиву та правового механізму сфері охорони
праці, за умов ефективного функціонування яких роботодавцю буде
невигідно у економічному розумінні мати неналежний стан охорони праці на
своєму підприємстві. Роботодавець стане більш вимогливим у питаннях
охорони праці і до себе, й до своїх працівників, що, у свою чергу, покращить
виробничу та технологічну дисципліну на підприємстві.
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УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку туристичної діяльності істотне значення
має створення й ефективне використання системи інноваційного
менеджменту. Незважаючи на складне економічне становище більшості
туристичних підприємств, в сучасних умовах проявляється тенденція до
посилення їх інноваційної активності. Тому розвиток туристичної галузі як в
Україні, так і у світі в цілому, вимагає активізації та значного розширення
масштабів інноваційної діяльності туристичних підприємств.
Науковий підхід до розвитку інноваційної діяльності присвячено
проблемам розвитку в туристичному бізнесі розглядається в роботах учених:
В. С. Новікова, Б.В. Нікіфоров, Д. С. Ушакова, Л. С. Александрової,
І. Т. Балабанова, А. А. Дагаєва, О. В. Федорова, О. М. Кондрашов,
В. Ю Колесова, В. Л. Горбунова, Т. А. Фролової.
Однак, вивчення наукових праць і методичних рекомендацій з питань
розвитку туризму підтверджують, що проблеми розробки і втілення
інновацій в туризмі досліджені недостатньо, що безпосередньо
підтверджується станом вітчизняної туристичної галузі. Не дослідженими
залишаються питання методики аналізу впливу інноваційних змін на стан
туристичної галузі. Тому вивчення міжнародного досвіду та пошук
інноваційних шляхів розвитку туристичної індустрії, зокрема в Україні, є
особливо актуальним.
У сучасному ринковому просторі досягнення економічних і соціальних
цілей суспільства нерозривно пов'язане з інноваційним типом розвитку, який
являє собою послідовний, безперервний і цілеспрямований процес пошуку
ідей, їх впровадження та доведення до реалізації у вигляді новацій,
використання яких дає можливість суттєво підвищити ефективність
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функціонування суспільного виробництва та послуг, розкриває нові
перспективи для його розвитку[1].
Щоб здійснити комплексну та об'єктивну оцінку розвитку інновацій в
туризмі на сучасному етапі розвитку, необхідно в першу чергу визначити
сутність самого поняття «інновація», його економічну суть, термінологічне
трактування, особливості прояву. Термін «інновація» (від англійського
«innovation» – новаторство, нововведення) визначається як нове науковотехнічне досягнення або нововведення, що є результатом впровадження
новизни. Інновація є економічною категорією, що являє собою нововведення
у різні сфери суспільної діяльності, перш за все в економічну, та пронизує всі
галузі народного господарства [3].
Оскільки кожна галузь має свої риси, то до інновацій в туризмі слід
відносити перш за все ті нововведення, які супроводжуються:
- відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів;
- підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму;
- підвищенням ефективності управління стійким функціонуванням і
розвитком туристичної сфери в країні;
- підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та
споживання туристичних послуг;
- прогресивними змінами факторів виробництва;
- підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств туріндустрії
Досвід високорозвинених країн свідчить, що застосування інновацій на
ринку туристичних послуг, забезпечує стабільний приріст продуктивності
праці, обсягу виробництва та реалізації готельного продукту, прибутку,
прискоренню оборотності вкладеного капіталу, освоєнню та наданню якісно
нових видів продуктів та послуг. Дослідження 50 найбільших інноваційних
компаній світу показали такі основні тенденції в досягненні високих
результатів: націленість на досконалість; спроможність протягом тривалого
часу проводити дослідні роботи; забезпечення фінансової самодостатності;
впровадження ідей «зеленого» бізнесу; всебічне врахування інтересів
клієнтів [2].
Вплив інновацій на ефективність функціонування туристичної галузі
пропоную представити у вигляді кореляційно-регресійної моделі. Задача
побудови моделі регресії полягає не тільки в тому, щоб правильно визначити
сукупність факторів, що впливають на модельованих показник, але й щоб
включити в модель, наскільки це можливо, не пов'язані між собою факторні
ознаки. Процес побудови регресійний моделі ефективності інноваційної
діяльності в туризмі складається з трьох послідовно виконуваних етапів і
представлений на рисунку 1.
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ГОСПОДАРСТВА
Готельні підприємства України в сучасних умовах функціонують в
середовищі багатовимірної конкуренції, при якій ефективне господарювання
залежить від своєчасного впровадження інновацій. Зростання конкуренції у
сфері готельного господарства вимагає використання інноваційних методів
управління
персоналом,
матеріальними
ресурсами,
інформацією,
впровадження інфраструктурних і технологічних та інших інновацій в
діяльність готельних підприємств.
У світі накопичено гігантський досвід успішного ведення готельного
бізнесу на основі систематичного впровадження інновацій. Його не можна
відкидати, його треба вивчати, дбайливо переносити на вітчизняний ґрунт із
урахуванням національної специфіки.
Дослідженню розвитку готельного господарства, готельних мереж
присвячено праці таких закордонних учених, як: О. О. Балашова, М. Вудроу,
Г. Клікет, А. Майлер, Р. Мартін, Я. Мюррей, М. І. Кабушкін, В. С. Новіков,
Б. Сміт, Р. Розенберг та І. Рикова. Також різні аспекти розвитку ринку
готельних послуг вивчали вітчизняні вчені: Г. А. Андрощук, Л. О. Іванова,
Т В. Буряк, Г. Я. Круль, М. П. Мальська, О. Ф. Моргун, І. Г. Пандяк,
П. Р. Пуцентейло, С. В. Скибинський та А. В. Цірат. Однак готельний бізнес
постійно розвивається.
Метою даного дослiдження є обґрунтування інноваційного розвитку
підприємств готельного господарства.
Готельний бізнес – один з базових і динамічних секторів туризму, що
завжди безпосередньо впливає на нього. Він сприяє розвитку туристських
потоків, інтернаціоналізації капіталу, перерозподілу доходів між країнами,
росту зайнятості населення й, зрештою, його добробуту. Готельне
господарство світу розвивається швидкими темпами, багато в чому завдяки
впровадженню інновацій. Перспективним напрямом розвитку готельних
послуг є створення готельних мереж.
Інноваційна діяльність у готельному секторі спрямована на створення і
впровадження нововведень. Інновації в готельному бізнесі є економічно
доцільними та ефективними за умови, якщо вони приносять готелю
додаткові доходи, забезпечують конкурентні переваги на ринку, підвищують
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частку ринку, знижують витрати, вдосконалюють процес обслуговування,
підвищують ефективність роботи окремих підрозділів та готелю в цілому. До
інновацій тут можна віднести: використання передових інформаційних і
телекомунікаційних технологій, вдосконалення технології надання готельних
послуг, створення нових видів готельних послуг, моделей готельного бізнесу,
формування стратегічних альянсів, впровадження сучасних форм управління
підприємствами і т. д. [3]
Готелі зацікавлені у впровадженні інновацій, оскільки це дозволяє їм
отримати конкурентну перевагу. Це характерно, насамперед, для
міжнародних мережевих готелів, що мають можливості для вкладення
значних коштів у розробку. В готельні комплекси широко впроваджуються
нові технології, що сприяє спрощенню бронювання місць, посиленню
контролю за доходами та витратами, зайнятістю. Комп’ютеризація готелів
відбувається за двома основними напрямами:
- підключення їх до світових транснаціональних мереж для швидкого
бронювання місць у готелі з будь-якої точки світу;
- автоматизація технологічних процесів з управління готелем. Швидке
поширення у готелях отримує Wi-Fi.
Відвідувачі сайтів готелів можуть ознайомитися з інтер’єрами номерів,
пропонованими послугами і т. д.
Продуктові інновації спрямовані на створення нових послуг та
впровадження нових технологій обслуговування: застосування сучасних
клінінгових технологій (дозування миючих засобів, низькотемпературна
побутова хімія); встановлення енергозберігаючих технологій (автоматичні
системи опалення, вентиляції та подачі води); використання екологічних
матеріалів (постільна білизна з антибактеріальними і бактерицидними
властивостями); ароматехнологія тощо [2, с. 87].
Маркетингові інновації пов’язані з появою технологій дистрибуції в
електронних системах бронювання, що дозволяють в режимі on- line
керувати процесом бронювання.
Ресурсні інновації передбачають застосування електронної системи
управління готелем та системи планування ресурсів підприємства.
Організаційні інновації пов'язані з розвитком готельного підприємства в
системі та структурі управління: новітні методики навчання персоналу,
купівля готельної франшизи, створення власної готельної мережі тощо.
Інноваційний підхід в готельному бізнесі може зводитися до
використання не лише прогресивних інформаційних технологій і випуску
нових послуг, але і цілого комплексу нововведень, що зачіпають усі сфери в
області управління (управління якістю, фінансами, персоналом і так далі).
При цьому найбільш ефективною інноваційна політика підприємства буде у
разі одночасного впровадження різних типів інновацій [1, с. 157].
На кожному підприємстві існує набір стандартних технологій по
здійсненню поточних операцій і обслуговуванню гостей. Але їх наявність не
забезпечує підприємству конкурентних переваг. Тому керівництво кожного
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великого готелю намагається знайти нові технологічні розробки для своїх
проектів. Якщо ще кілька років тому такі технологічні нововведення були
пов’язані з можливими змінами в проведенні операції без втручання
комп’ютерних технологій, то зараз цей процес немислимий без останніх
новітніх розробок в області інформатики. На ринку з’являється безліч
автоматизованих систем управління, які дозволяють полегшити роботу
персоналу і зробити її ефективнішою.
Таким чином, в умовах жорсткої конкуренції готелі змушені шукати
нові шляхи підвищення привабливості та доступності своїх послуг.
Недооцінка інноваційного управління в діяльності вітчизняних готельних
підприємств призвела до зниження рівня їх конкурентоспроможності,
порушення принципів і методів управління, зниження якості готельних
послуг. Інновації виступають в якості стимулу для подальшого розвитку
готельного бізнесу, дають змогу підприємствам не тільки займати лідируючі
положення у своїх ринкових сегментах, але й відповідати світовим
стандартам готельного обслуговування.
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ РУСУРСИ
Природний рекреаційний потенціал є частиною природного потенціалу, який
можна розглядати як здатність природних систем виробляти якусь продукцію
або роботу, що використовується в господарській діяльності людей, яка
виражається групою еколого-економічних показників. Географи і екологи
розглядають рекреаційний потенціал як здатність природного середовища
сприяти відпочинку і відновленню сили людини.
Показником продуктивності природно рекреаційного потенціалу виступає
кількість людей, яким можна надати лікування, відпочинок і туристичні
послуги виходячи з запасів природних рекреаційних ресурсів регіону. Цей
показник дозволяє не тільки кількісно порівняти рекреаційні
знаменник, який дозволяє кількісно порівняти якісно різні види природних
ресурсів.
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Рекреаційні ресурси грають важливу роль в економічному розвитку багатьох
країн. Зокрема, країни Європи мають унікальне поєднання ресурси, але і
виразити можливості рекреаційного використання різних видів ресурсів і їх
суми. Отримавши, таким чином, кількісний вираз можливостей
рекреаційного використання природних ресурсів регіону, можна
охарактеризувати величину його природного рекреаційного потенціалу.
Під потенціалом рекреаційної галузі слід розуміти розвідані і ті, що
знаходяться в експлуатації природних рекреаційних ресурсів. Об'єктом
економічної оцінки природно рекреаційного потенціалу є природні
рекреаційні ресурси, характер використання яких визначається відповідними
природними умовами рекреаційної діяльності. Отже, до завдання
економічної оцінки природно рекреаційного потенціалу регіону входить
визначення сукупної можливості наявних природних рекреаційних ресурсів
задовольняти рекреаційні потреби; виявлення, таким чином, максимальних
можливостей їх використання рекреаційною галуззю і розрахунок
народногосподарської цінності рекреаційних ресурсів.
Економічна оцінка рекреаційних ресурсів з народногосподарської точки зору
необхідна для вибору послідовності освоєння тих чи інших об'єктів
рекреаційного природокористування. Така оцінка відображає максимально
можливий рівень розвитку різних субгалузей рекреації при формуванні
програм рекреаційного природокористування.
Продуктивність рекреаційних ресурсів виражається за допомогою
науково обґрунтованих норм споживання природних ресурсів рекреантами,
для лікування і відпочинку яких в певний період часу достатньо їх запасів.
Норми споживання того чи іншого ресурсу різні і залежать від специфіки
ресурсів, тривалості лікування або відпочинку. Норми являють собою
природно-рекреаційних і культурно-історичних ресурсів, які разом з
розвиненою транспортною інфраструктурою та хорошим сервісом щороку
приваблюють сюди велику кількість іноземних туристів. Значними
рекреаційними ресурсами мають у своєму розпорядженні країни Азії, але
політична нестабільність у багатьох регіонах цієї частини світу заважає їх
повноцінному використанню. Широкі можливості в розвитку пізнавального
та спортивного туризму мають країни Африки, але через низький
економічного розвитку (в першу чергу це недостатньо розвинений транспорт
і сфера послуг) використовуються вони дуже слабо.
Отже, зі зростанням чисельності населення Землі, швидкими темпами
збільшуються і масштаби рекреаційної діяльності. Раціональне використання
рекреаційних ресурсів є дуже вигідним бізнесом, адже не потребує значних
капіталовкладень, дає швидкий і значний прибуток. Тому в багатьох країнах
до рекреації залучають як приватний, так і державний капітал.
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неможливий без здійснення інноваційної діяльності. У світі інноваційна
діяльність є тим фактором, за допомогою якого підприємство готельноресторанного бізнесу пристосовується до змін у мікро- та макросередовищі і
може здійснювати зміни у них, метою діяльності якого є прагнення до
лідерства. Можливість підприємства готельно-ресторанного бізнесу вміло
використовувати інновації сприяє створенню нових та займання наявних
ринкових сегментів, підвищення рівня конкурентоспроможності та створення
можливостей для підняття бізнесу на новий рівень. Тобто для запровадження
готельно-ресторанним підприємством інноваційної діяльності можливе не
лише за рахунок наявності фінансових та інших ресурсів, але й за здатності
персоналу підприємства пристосовуватися до нових умов і потреб
організації.
Вивченню проблем розвитку готельно – ресторанного господарства
приділена велика увага вітчизняних науковців, фахівців, а саме:
О. Борисової, О. Головко, Г. Круль, М. Мальської, І. Мініч, Л. Нечаюк,
Н. П’ятницької, О. Шаповалової. У цих роботах розглядаються основи
організації та розвитку готельно – ресторанного господарства, аналізуються
чинники, що впливають на ринок готельно – ресторанного бізнесу в Україні.
Однак, розвиток інноваційної складової економіки, сучасних інформаційних
технологій вимагає додаткових досліджень впливу інновацій на готельно –
ресторанне господарство.
Для підприємств готельно – ресторанного бізнесу важливим є надання
послуг максимально високої якості. Готель – це живий організм, що
функціонує цілодобово, і якість його роботи безпосередньо пов’язана з тим,
наскільки грамотно організована робота з надання основних та супутніх
послуг. Сьогодні стає все складніше залучити клієнта зручними
апартаментами з міні – кухнею і красивим видом з вікон, оскільки такий
набір послуг, як супутникове телебачення, безкоштовний бездротовий
Інтернет Wi-Fi, spa- салон, масажний кабінет і басейн став звичним і майже
обов 'язковим. Потенційний гість готелю – це людина, яка вже не вміє жити
без мобільного телефону та Інтернету, а інформаційні технології дозволяють
177

їй, не виходячи з дому, вивчити інформацію про готелі на сайтах,
забронювати номер online, а потім замовити залізничний або авіаквиток і
вирушити у подорож.
Сучасний розвиток індустрії гостинності спрямований на створення
інноваційних технології, які сприятимуть отриманню якомога більшої
кількості клієнтів, максимальній кількості продажів, завоюванню довіри
гостя, формуванню позитивного іміджу підприємства. А це вимагає
поліпшення якості послуг і удосконалення технологій, а саме [1]:
- електронні системи управління;
- інтерактивний екран;
- системи безпеки;
- екологічні технології;
- електронне меню.
Сьогодні немає практично жодного готельного підприємства, яке б не
використало різні електронні системи управління. Нині основною інновацією
у сфері систем електронного управління є система яка дає можливість
співробітникам готелю безпосередньо спілкуватися з користувачем через
веб-сервіс, і користувач може отримати повну інформацію про цей готель в
мережі, забронювати номер тощо. Зараз такими системами є OperaFidelio і
Epitome PMS [3].
Крім електронного управління, сучасні готелі також потребують
впровадження нововведень в ресторанній сфері. Це не тільки саме
управління рестораном – коли він перетворюється фактично в окрему
«державу» на території готелю. Це ще й безліч зручностей для клієнтів [2] :
− інтерактивне меню – відвідувачі користуються екраном, вбудованим в
стіл, вибираючи з його допомогою страви і кличучи офіціантів;
− екрани – планшети на столах – поки замовлення готується, відвідувач
може почитати свіжі новини, дізнатися про ресторан побільше, замовити
таксі тощо;
− сенсорні дисплеї, встановлені в холі готелю – актуальні для великих
готелів з декількома ресторанами .
Скориставшись ними, гості можуть побачити меню всіх точок
харчування в готелі, вибрати кращу з них і заздалегідь прорахувати свій
середній чек. Автоматизація ресторану і кафе – це шлях до успіху .
Встановивши подібну програму, власники практично відразу
відзначають позитивну динаміку в роботі закладу. Персоналу стає легше
працювати, скорочується час на облік продуктів і калькуляцію страв.
Зловживання співробітників припиняються. І, звичайно ж, інновації в
ресторанній сфері стосуються не тільки інформаційних технологій. Готелі
широко використовують практику «відкритих кухонь», коли страви
готуються прямо на очах у клієнтів. Такі кухні відмінно вписуються в сучасні
інтер’єри, не доставляють гостям будь-яких незручностей (поширення
запахів, жар від плити, бруд в залі тощо) і стають відмінним засобом реклами
для готелю, який йде в ногу з часом.
В умовах безперервних економічних змін інновації стають основним
чинником, що сприяє динамічному розвитку і підвищенню результативності
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Міжнародний досвід успішної діяльності підприємств готельного
господарства свідчить, що безальтернативний шлях виживання в умовах
глобальної конкуренції побудований на інноваційній основі при активному
використанні сучасних науково-технічних досягнень, а також готовності
готелів до інновацій та нововведень.
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В умовах підвищеної конкуренції ринок товарів та послуг розвивається
швидкими темпами, тому організації потребують інновацій, адже саме вони
забезпечують ефективний результат в організаційній, фінансовій та
виробничій сферах. Першочерговим завданням, яке постає перед
керівництвом підприємства, є побудова ефективної системи управління.
Тому інноваційні менеджери суб’єктів господарювання мають отримати
методичні інструменти для створення на підприємстві ефективної системи
управління інноваціями, адаптованої до специфіки організації.
Дослідженням питання управління інноваційною діяльністю на
підприємстві займалися такі науковці: В. Плакід, Л. Федулова, І. Мойсеєнко,
І. Кукурудза, М. Хучек, Ю. Морозова та ін. На думку окремих дослідників,
технологічні нововведення являють собою, передусім, зміни у засобах і
методах організації виробництва. Але питання, пов’язані зі створенням
ефективної системи управління інноваційною діяльністю, залишаються
завжди актуальними.
Інноваційний менеджмент – система, в якій фактори взаємодіють між
собою й націлені на досягнення або підтримання потрібного рівня
життєздатності та конкурентоспроможності підприємства за допомогою
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механізмів управління інноваційними процесами. Інноваційний процес – це
процес створення, освоєння, поширення і застосування інновації [1].
Управління технологічними інноваціями на підприємствах повинне
являти собою цілеспрямований процес, мета і завдання якого мають
узгоджуватися із загальною стратегією організації. Саме тому інноваційні
менеджери повинні активно залучатися до розробки стратегічних планів
розвитку підприємства, використовуючи ефективний набір інструментів для
обгрунтування очікуваних ефектів від впровадження інновацій та необхідних
ресурсів для їх здійснення.
Системі інноваційного менеджменту, як і будь-яким іншим
системам управління, притаманні певні властивості, а саме[2]:
- цілісність існування;
- структурність;
- надійність;
- сумісність і синергічність;
- централізованість;
- адаптивність і розвиток;
- дифузійність;
- реактивність;
- відкритість системи;
- зворотність зв’язку.
Саме завдяки ним передбачають узгодження цілей інноваційної
діяльності з місією організації та її стратегічними цілями. Також ці
властивості відображають здатність системи управління інноваційною
діяльністю та інших систем в організації взаємно доповнювати одна
одну, можливість пристосовуватись, не створювати конфліктів,
взаємоадаптовуватись для того, щоб досягти найкращого кінцевого
результату функціонування підприємства.
Предмет інноваційного менеджменту становлять відносини, що
виникають у процесі управління виробництвом і впровадженням
інновацій різного типу. Перелік завдань, які вирішуються в межах
інноваційного менеджменту, винятково широкий [1]:
– аналіз ринку для нового продукту або послуги;
– прогноз тривалості і стадій життєвого циклу нового товару;
– визначення методів продажу нового продукту;
– дослідження кон’юнктури ринків збуту;
– підбір відповідних субпідрядників (контрагентів) за планом
створення нового продукту;
– огляд патентної чистоти нового товару, методів його забезпечення,
планування способів охорони нового продукту;
– вибір варіантів конкурентної стратегії з можливими суперниками з
приводу здійснення інновацій;
– сукупний огляд витрат, ціни, обсягу виробництва і збуту нового
продукту для планування оптимального обсягу випуску;
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– оцінка продуктивності інноваційного плану та його привабливості
для інвесторів, розробка механізму залучення інвестицій;
– огляд пов’язаних із планом ризиків, вибір способів їх мінімізації та
страхування;
– визначення результативної маркетингової стратегії;
– огляд раціональності і вибір форми передачі нових спецтехнологій, які
застосовуються під час виробництва товару.
Виконуючи наведені завдання, забезпечується взаємозв’язок всіх
систем управління на підприємстві. Якщо деякі елементи в системі
нездатні виконувати поставлені завдання, відділ кадрів підбирає більш
досвідчених працівників.
Слід врахувати і те, що при формуванні системи інноваційного
менеджменту на підприємствах необхідно враховувати, що існує два
альтернативних варіанти управління інноваціями [3]:
1) дискретне управління окремими інноваційними проектами в
організації;
2) вибір інноваційного типу розвитку як загальної стратегії розвитку
організації, коли потік інновацій розглядається як неперервний процес.
На підприємстві, яке здійснює інноваційну діяльність, необхідною
умовою є постійне оцінювання системи управління цією діяльністю, для того
щоб уникнути незапланованих витрат.
Отже, для ефективної реалізації програм інноваційного розвитку на
підприємстві необхідний інноваційний менеджмент, в якому фактори
системи взаємодіють між собою, націлені на досягнення або підтримання
потрібного рівня життєздатності та конкурентоспроможності організації за
допомогою механізмів управління інноваційними процесами. Також в ході
функціонування системи управління підприємством та взаємодії всіх її
елементів, необхідно здійснювати моніторинг взаємодії інноваційних
процесів, для передбачення небажаних наслідків та впровадження або
виключення інновації з виробництва.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ ГОТЕЛЯХ
Готельне підприємство відноситься до сфери послуг. За своєю природою
управління в сфері послуг неоднорідне: воно виступає як єдність
взаємопов’язаних функцій, індивідуального і колективного труда, відносин
різних форм власності. Але при всіх умовах воно є найважливішою ланкою
реалізації соціально-економічних задач держави в сфері послуг [1].
Оскільки сфера послуг покликана обслуговувати конкретну людину з
його індивідуальними запитами, то початковою умовою матеріального
виробництва є безпосередній контакт із замовником. У зв’язку з цим виникає
потреба у вивченні попиту на послуги, їх рекламі, зборі замовлень, обліку
побажань замовника. Необхідно також погодити з ним терміни їх виконання,
форми обслуговування. Важливо створити при цьому максимум зручностей,
комфортних умов, належну етику і культуру, врахувати багато інших
моментів обслуговування замовників [2].
Організація бенкетів, балів, прийомів та презентацій як фізичними, так і
юридичними особами дуже розповсюджена в ресторанах при готелях.
Виходячи з матеріально-технічної бази готельного комплексу, можуть бути
організовані бенкети як універсальні, так і спеціалізовані, комбіновані. При
організації бенкетів дуже доцільним є використання «шведської лінії». За
бажанням замовників дизайнери з інтер'єру можуть змінити інтер’єр
бенкетного залу відповідно до стилю та масштабу заходу.
Організація і проведення «Щасливої години для наших гостей» є однією
з нових форм послуг, які пропонуються сучасними готельними комплексами.
Суть цієї послуги полягає в тому, що в певний фіксований час дня будь-який
гість чи тимчасовий відвідувач, заходячи до готелю, отримує безкоштовно
келих шампанського (або іншого марочного чи ординарного вина), яке
подається у спеціально відведеному для цього місці вестибюлю готелю. Цей
куточок площі оформлюється певним чином: встановлюється різний
дерев’яний стіл, на стільниці якого вирізається великими літерами англійське
речення: «Нарру hour for our guests» (щаслива година для наших гостей), на
ньому виставляють келихи, пляшки. Відкорковує пляшки, наливає і подає
келихи один офіціант. Прибирає посуд, відносить брудний і приносить
чистий на таці – другий офіціант.
Напівколом біля столу можуть бути розставлені крісла та дивани.
Куточок
декорується
елементами
фітодизайну
і
лампами
з
монопідсвітленням. Термін знаходження споживачів у цьому куточку
зазвичай не перебільшує фіксованого для даної акції часу. Також цю послугу
можна здійснювати в холі готелю, використовуючи офіціантські візки,
відерця для охолодження шампанського та ігристих вин.
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В останні роки на ринку послуг ресторанів готельного господарства
з’явилася послуга з організації «чайного столу», «чайної церемонії» або
«чайного клубу для леді». Виконуючи бажання мешканців готельного
комплексу, особливо Північної Європи, доцільно організовувати не тільки
ранішній чай («Ніgh Теа»), але й післяобідній («Аfternооn Теа»).
Для цього в ресторані або кафе виділяють окремий зал чи частину
приміщення, які мають відповідне оформлення інтер'єру, або штучно його
створюють. У залі може бути встановлена і тематично оформлена буфетна
стійка-прилавок. Весь інтер’єр приміщення і предмети сервірування столів
відповідають тематиці: «Чай по-російськи» («Russian Теа»), англійський
п’ятигодинний чай, чай по-французьки, чай по-східному, чай по-китайськи,
чай «Жасмин» тощо. Для цього підбирають відповідні меблі, посуд, набори.
В буфетній стійці офіціант зберігає замовлену споживачем буфетну
продукцію. Методи та техніка обслуговування офіціантами не дуже
відрізняються від прийнятих у ресторанах. Але при організації «чайного
клубу для леді» при готелі організатори пропонують програму вечорів на
місяць, в якій вказують дати та час відкриття клубу, правила членства,
порядок здійснення церемонії, вимоги до зовнішнього вигляду, наявність
супутників, меню церемонії тощо. В ці клуби можуть вступати також і не
мешканці готелю. В останні роки з'явилася мода на все, що пов'язане із
Сходом, і в ресторанах здійснюється подавання чаю по-східному, з обрядами
та традиціями Сходу. Використовуючи певну тематичну направленість,
можна організувати таким чином десертний чи фруктовий столи.
Певний інтерес викликають особливості стилю обслуговування,
характерного для тієї або іншої країни, для того або іншого готельного
ланцюга. В деяких готелях Германиї або Китаю на ніч пропонують м’ятну
цукерку або шоколад, в США – вазочку з льодяниками і т.д. У німецьких
готелях 3-5 зірок на столі у адміністратора постійно стоїть піднос з фруктами
або ваза з льодяниками. В англійських готелях досить часто можна зустріти
чайник з окропом та набір одноразових пакетиків з розчинною кавою, чаєм,
какао, цукром, молоком та бісквіт. В готелях Китаю поновлюються термоси з
чаєм. Вартість цих послуг включено у ціну проживання у готелі.
У ресторанах при готелях при обслуговуванні VІР-гостей у складену
конвертом серветку можуть вкласти індивідуальну лопаточку для зернистої
ікри або інший маленький сюрприз – красиво оформлену цукерку. В номери
готелю для VІР-гостей перед їх заселенням заноситься корзинка з фруктами
(яблука, апельсини, груші, виноград, сливи, ананас, банани тощо).
У номері бізнес-леді може бути покладена на подушці маленька
шоколадка – як комплімент від персоналу готелю, а в закордонних готелях
провідних мереж в останній час поширена інша послуга, як відгук на
здоровий спосіб життя, – заміна шоколадки на вітаміни.
Мета впровадження таких послуг – створити позитивний імідж
готельного комплексу в уяві майбутніх можливих споживачів послуг; надати
можливість мешканцю готелю отримати позачергове задоволення нечітко
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виражених потреб і відпочити певний час перед черговою низкою робіт;
надати можливість випадковому гостю приємно розпочати перебування в
готелі і створити прецедент появи фактора звикання саме до цього готелю і
взагалі зміцнити позиції готельного підприємства в конкурентній боротьбі на
ринку послуг [3].
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ГОТЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Інноваційна діяльність є однією з найважливіших складових процесу
забезпечення успішного функціонування підприємств різних галузей,
зокрема й підприємств готельної сфери, які мають свої риси та особливості
ведення господарської діяльності.
Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації – це
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери
[1].
Вивченню проблем розвитку готельного господарства приділена велика
увага вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: В. Василенко, В. Геєць,
С. Ілляшенко, , М. Крачило, А. Музиченко, Л. Федулова, А. Чухно,
О. Борисова, О. Головко, Й. Шумпетер, Б. Твісс, М. Портер, Х. Хауштайн та
інші.
Метою роботи є дослідження впливу інноваційних технологій на
розвиток та конкурентоспроможність готельного бізнесу.
Готельне господарство є однією з складових туристської індустрії.
Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з
перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість
проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень
туристичного сервісу [4, с.224].
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В світі головною проблемою у сфері готельно-ресторанного бізнесу є
величезна конкуренція. Ринок дуже агресивний, пропозиція випереджає
попит, тому готелям важко відстоювати свої інтереси. У цьому випадку
тільки поліпшення якості обслуговування і пропозиція особливих послуг
можуть
врятувати становище [3, с.40].
Готельно-ресторанна сфера постійно вдосконалюється, розвиваються
традиційні види послуг, з’являються та набирають популярності нові
інноваційні пропозиції на ринку. Це пов’язано насамперед з тим, що
готельєри прагнуть залучити якнайбільше клієнтів та зробити їх своїми
постійними гостями, для збільшення власних прибутків. Інновації в
готельному бізнесі є економічно доцільними та ефективними, особливо у
сучасних умовах господарювання, коли набуває стрімкого розвитку
міжнародний, внутрішній та діловий туризм.
Основними напрямами інноваційної діяльності у сфері готельного
господарства є:
1. новітні прогресивні методи бронювання місць у засобах розміщення;
2. інновації в обслуговуванні споживачів на поверсі;
3. інноваційні клінінгові технології;
4. застосування новітніх інформаційних систем тощо [2, с.249].
Використання та залучення інновацій сприяє поліпшенню якості
обслуговування, підвищенню конкурентоспроможності та іміджу готелю.
Дослідження тенденцій розвитку готельного бізнесу показує, що
підприємства, які постійно залучають інновації у свою діяльність, створюють
нові або удосконалюють існуючі товари та послуги мають провідні позиції на
ринку сфери послуг.
Сьогодні важко уявити готель, у якому всі операції по обслуговуванню
виконувалися б вручну. Основними інноваціями, розробленими для закладів
готельно-ресторанного господарства є інформаційно-комп’ютерні технології,
які дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити низку складних
специфічних для цього бізнесу операцій. У деяких всесвітньо відомих
готелях вже використовують найсучасніші інновації, які удосконалюють
обслуговування клієнтів. Зокрема:
1. вхід без ключа. Клієнти можуть використовквати свій смартфон для
відкриття свого номера замість ключ-карти і вже декілька готельних мереж
використовують цю технологію, наприклад Starwood Hotels and Resorts та
Hilton.
2. штучний інтелект та робототехніка. Це технологія, яка швидко
розвивається і дозволяє роботам виконувати частину операцій, притаманних
людині, зокрема, надання гостям інформації про проживання та послуги.
Наприклад, у готелі Hilton працює консьєрж-робот Конні.
3. консьєрж по SMS.
Гості можуть по смартфону повідомляти
персоналу про свої потреби. Ця технологія доступна, проста і швидше
з'являється в багатьох готелях.
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А також багато інших інновацій в готельному бізнесі, які у найближчий
час можуть стати повсякденними для більшості готельєрів та їх відвідувачів.
Україна може пишатися значним рекреаційним потенціалом, історикокультурною базою, природним багатством територій та традиційнокультурною спадщиною. Але щоб задовольнити всі потреби європейського
споживача цього замало. Потрібно забезпечити комфортність проживання,
високу якість обслуговування та створити такі умови, щоб людям хотілося
повертатися на відпочинок до нашої держави [4, с.224].
Вітчизняні готелі, як правило, намагаються розвиватися відповідно до
світових тенденцій, однак у них є власні особливості. Серед них: активне
освоєння ринку західними мережами, які переважно «захоплюють»
висококласні сегменти і пропонують свої послуги статусним гостям;
відсутність чіткої «зірковості» готелів – незважаючи на ту чи іншу кількість
«зірок», готелі можуть не відрізнятися один від одного за якістю [3, с.40].
Отже, міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою
активного та успішного розвитку готельної галузі є якісне обслуговування та
впровадження інноваційних технологій. Інновації сьогодні дають змогу
підприємствам не тільки займати лідируючі позиції у своїх ринкових
сегментах, але й відповідати світовим стандартам готельного
обслуговування.
Не всі готелі сьогодні адаптовані для останніх технічних інновацій, але
для того, щоб вижити на ринку готельного бізнесу потрібно шукати
можливість використовувати різноманітні інноваційні рішення.
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РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Мотивація персоналу є одним із основних способів покращення
використання ресурсів та заохочення персоналу до роботи. Мета мотивації
полягає в тому, щоб отримати якнайбільшу віддачу використаних трудових
ресурсів, що забезпечує підвищення загальної результативності,
прибутковості та досягнення цілей.
Метою є визначення ролі мотивації персоналу у формуванні загального
прибутку готелю чи закладу ресторанного господарства в сучасних умовах
господарювання.
Дане питання досліджували такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці,
як: А. Маслоу, Ф. Геруберг, Л. Портер, С. Бандура, Г. Дмитренко,
В. Жигалов, С. Занюк, А. Кібанов, А. Колота, В. Онікієнко, М. Самікіна,
Н. Мартиненко, В. Никифоренко, В. Шинкаренко та ін.
В сучасних умовах господарювання для власників готелів та
підприємств ресторанного господарства проблема мотивації персоналу є
досить актуальною, оскільки високий рівень обслуговування напряму
залежить від бажання персоналу допомагати гостям закладу, привітно
відноситися до кожного відвідувача, слідкувати за чистотою та загальною
атмосферою в закладі. Більш того, мотивація персоналу впливає на загальний
прибуток закладу, оскільки саме від офіціанта чи адміністратора рецепції в
готелі, від того, наскільки вони знають ті товари чи послуги, які пропонують,
наскільки вони зацікавлені в тому, щоб їх реалізувати, залежить середній чек
відвідувача.
Мотивування являє собою процес формування такого психологічного
стану людини, який зумовлює її поведінку, здійснює установку до діяльності,
спрямовує і активізує її. Мотивація для працівників – це прагнення до
задоволення власних потреб за рахунок сумлінного виконання своїх
безпосередніх обов’язків. Якщо розглядати дане поняття в більш загальному
розумінні, то мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних
сил, які змушують людину до трудової діяльності і дають їй
цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей [2, с.21-23].
Власники закладів у своїй управлінській діяльності керуються різними
методами та формами мотивації. Всі фактори мотивації можна розділити на
матеріальні (економічні) і нематеріальні (позаекономічні) стимули.
До матеріальних факторів мотивації праці слід віднести [4, с.62-66]:
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заробітну плату – основний гарантований прибуток персоналу;
відсоток від продажу – фіксований відсоток від реалізації певних
товарів та послуг, продаж яких залежить від діяльності, професійних навиків
та навіть особистих якостей працівників сфери гостинності;
комбінації заробітної плати та відсотку від продажу: заробітна
плата та відсоток від особистих продаж – різновид матеріальної мотивації,
що породжує дух змагання між працівниками одного закладу; заробітна
плата та відсоток від суми командних продажів – такий різновид
матеріальної мотивації, що породжує командний дух, проте при виборі
персоналу необхідно враховувати те, чи зможе такий працівник працювати в
команді, на спільний результат; заробітна плата та відсоток від командних і
особистих продажів – система мотивації, що ефективно поєднує дві
попередні системи та полягає в тому, що кожен працівник у своїй роботі
поєднує як особисті зусилля, так і командний дух, спрямований на спільний
результат;
різноманітні доплати: за особисті досягнення, за найвищий рівень
продажів, за гарні відгуки відвідувачів і т.д.
Нематеріальними стимулами можуть виступати [1, с.53-58]:
похвала від керівництва: наприклад, впровадження звання
«найкращий працівник місяця»;
конкурси та змагання: за найбільший середній чек, за кількість
гарних відгуків і т.д.;
корпоративи та інші неформальні зібрання працівників;
знижки на товари та послуги закладу для працівників і т.д.
Мотивація буває як позитивною (премії, заохочення, доплати), так і
негативною (штрафи, догани). Власники закладів самостійно обирають, який
вид мотивації краще застосовувати. Звичайно, найкращим є поєднання обох
різновидів мотивації, їх варіювання залежно від досягнень працівників, проте
у кожного керівника є особистий підхід до мотивації персоналу.
На думку психологів, існує два класи мотивації: внутрішня та зовнішня.
Зовнішньою мотивацією можуть виступати як фізіологічні потреби, так і
оточуюче середовище. В свою чергу, до внутрішньої мотивації слід віднести
всі чинники, що безпосередньо не стосуються впливу середовища та
фізіологічних потреб організму. Працівник, який керується внутрішньою
мотивацією, є особливо цінним для компанії, оскільки він працює заради
власного задоволення і не виступає лише засобом досягнення певної
зовнішньої мети.
При виборі працівників власники готелів та закладів ресторанного
господарства звертають особливу увагу на внутрішньо мотивованих людей,
оскільки для сфери гостинності вони є найкращими працівниками, адже
завдяки своїй відповідальності, дбайливому ставленню до посадових
обов’язків, привітним відношенням до людей, вони не лише приносять
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гарний настрій та враження відвідувачам, але й підвищують загальний
прибуток закладу. В останні роки рівень гостинності в готелях та закладах
ресторанного господарства безпосередньо залежить від того, наскільки
професійним та гостинним є персонал [3, с.37-41].
Власники закладів гостинності в роботі з персоналом також
застосовують такі різновиди мотивації, як внутрішньо-корпоративна, групова
та індивідуальна. Корпоративна культура – це сукупність певних фіксованих
правил, яких потрібно дотримуватися всім працівникам певного закладу. Це
внутрішній документ, який місить в собі цінності компанії, мотиваційний
кодекс кожного працівника та іншу важливу внутрішню інформацію. Проте
існують також групові та індивідуальні методи мотивації, суть яких посягає у
«вихованні працівників колективом» та відповідно в індивідуальних
потребах кожного працівника.
Самомотивація являється ключовим фактором не лише для працівників,
але й для керівників закладів, що працюють у сфері гостинності, оскільки її
суть полягає у визначенні працівником власних мотиваційних стимулів,
якими він керується у своїй роботі: інтерес до роботи, радість від професії,
прагнення до кар’єрного зросту, бажання проявити себе в конкретній сфері,
бажання працювати в певному закладі і т.д.
Отже, ми дослідили роль мотивації персоналу у формуванні загального
прибутку готелю чи закладу ресторанного господарства в сучасних умовах
господарювання. На основі цього можна зробити висновок, що мотивація
персоналу, незалежно від її різновидів та форм, є важливим фактором в
роботі з лінійним персоналом сфери гостинності, оскільки вона здатна
підвищити не лише прихильність відвідувачів до закладу, але й загальний
прибуток готелю чи закладу ресторанного господарства.
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ІНДИВІДУАЛЬНА ТА ГРУПОВА МОТИВАЦІЯ НА
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Фактор мотивації персоналу має важливе значення в забезпеченні
ефективної діяльності людини у будь-якій сфері. Мотивація персоналу – це
та річ, завдяки якій можливо збільшити продуктивність праці не погіршивши
їх умови та становище працівника, якість продукції та інше.
Мотивація персоналу є однією з провідних функцій управління, адже
досягнення основної мети залежить від злагодженості роботи людей у
колективі.
Дана тема є актуальною, адже індивідуальна та групова мотивація є
важливою проблемою. Особливо актуальна мотивація сьогодні, в період,
коли туристичні підприємства потерпають від економічного спаду. В
обставинах, що склалися підвищується тривожність працівників, адже вони
бояться зменшення заробітної плати або ж втрати роботи.
До індивідуальної мотивації відносять: індивідуальну відрядну
заробітну плату; бонуси; премії; зміну змісту праці; індивідуальну
винагороду; цінні подарунки і почесні грамоти; різні нагородження,
присвоєння почесних звань [1].
Справедливий рівень матеріальної винагороди мотивує працівників,
проте жодна система матеріальної винагороди повністю не враховує
індивідуальну роботу працівника, його особистий внесок. Багато працівників,
що одержують у вигляді матеріальної підтримки додаткові виплати, часто не
сприймають її належним чином, а тому й недооцінюють.
Групова мотивація передбачає:
- участь у справах організації; перспектива опанувати нові знання і
навички;
- створення умов для формування професійної гордості,
відповідальності за роботу;
- - мотив першого дня роботи;
- можливість показати себе, публічне визнання, дошка пошани;
- - взаємна повага у колективі;
- внутрішньоорганізаційні пільги;
- поліпшення умов праці;
- - надання академічної відпустки раз на кілька років також є
стимулюючим засобом;
- - гнучкі графіки праці [2].
Всі ці методи мотивації є дієвими, але якщо керівник шукає нові методи
мотивування своїх працівників, може внести такі методи індивідуальної
мотивації, дотримання яких дасть можливість підвищити продуктивність
праці і, взагалі, бажання працювати своїх підлеглих:
1. Заробітна плата, яка складається із ставки і бонусів, а також премій.
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2. Керівництву потрібно хвалити працівників, це буде підіймати в них
бажання ще більше працювати, але не варто забувати і про критику. Такий
метод нематеріального стимулювання підходить до працівників, для яких
висока заробітна плата не є показником.
3. Постійна увага до працівника і членів його сім’ї. Цей метод можна
реалізувати шляхом видачі туристичних путівок, поїздок зі зниженою ціною
для всієї сім’ї. Це матиме сильний вплив на працівника, адже він розумітиме,
що «начальник» піклується про нього.
4. Пропонувати підлеглому складну і важливу роботу, що вимагає від
нього повної віддачі; та завдання, націлені на те, щоб спонукати його
замислитися про виконану роботу і розповісти про конкретні результати.
5. У працівників туристичної фірми різні цілі і бажання, відповідно, їм
необхідно надавати різні можливості для роботи і професійного росту.
6. Нагородження співробітників туристичними путівками – для тих хто
зробив значний внесок у діяльність туристичної фірми, запропонувати
путівки під час їх відпустки. Тобто не рекламні тури, де потрібно більше
працювати, ніж відпочивати, а саме безкоштовні або ж зі 50% знижкою
поїздки. Такі поїздки можна «розігрувати» двічі на рік, або ж до якихось
свят.
7. Делегувати підлеглим додаткові права і повноваження. Це не тільки
звільнить час керівництва для вирішення важливіших завдань, а й підвищить
мотивацію персоналу та довіру в робочому колективі.
8. Подяка за понаднормову роботу є важливою для всіх працівників
туристичної агенції, і бажано, щоб вона оплачувалась. Суттєве значення
мають надбавки за інтенсивність праці, поєднання різних трудових функцій і
додаткових обов'язків, а також індивідуальні надбавки керівникам і
фахівцям, які утворюють коло осіб ключової компетенції.
9. Надбавка за вислугу років – також ефективний спосіб мотивування
співробітників. Преміювання побудоване таким чином, що з кожним роком
надбавка збільшується на 3%. Це важливо для утримання працівників на
посаді та стимулювання нових співробітників. Пов'язано це з тим, що в перші
роки працівник приносить максимум нових ідей, він активно розвивається на
новому місці і тому потрібно переконати, що його заробітна плата буде
збільшуватись навіть від одного року роботи. Такий метод був введений для
державних службовців, як тільки починають свою кар’єру.
Щодо групової мотивації, то можна запроваджувати такі:
- корпоративні заходи для працівників, що можуть поліпшити
згуртованість колективу і його взаємини;
- варто знизити психологічне та фізичне навантаження, яке
спричинене монотонною працею та продовженим робочим днем.
Це можна забезпечити ввівши додаткову 10-хвилинну перерву на
кожну годину роботи;
- застосування соціально-психологічних методів (вдосконалення
соціального пакета) [2].
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Як бачимо існує безліч способів мотивації, одним із найпоширеніших є
премія, тому за постійний професійний розвиток і вдосконалювання
персоналу слід використовувати премію за професіоналізм. Така премія може
призначатися за результатами атестації або проходження «асесмент-центру».
На атестації, як правило, оцінюється відповідність співробітника
формальним вимогам, що висуваються до його посади, наприклад, кількість
залучених і потенційних клієнтів у роботі одночасно, рівень освіти,
заповнення звітності, розмір середньої закупівлі. Це оцінка компетенцій
учасників за допомогою спостереження їх реальної поведінки в ділових іграх.
Зовні дуже схоже на тренінг — учасникам пропонуються ділові ігри та
завдання, але їх мета — не розвиток умінь і навичок, а рівні для всіх
можливості проявити свої сильні та слабкі сторони. У кожному завданні за
кожним учасником закріплений експерт. Він докладно фіксує поведінку
свого підопічного, яка відноситься до компетенції, що спостерігається.
Для розрахунку балів для кожної посади створюється профіль
компетенції: набір необхідних компетенцій і ступінь їхньої виразності, для
того щоб обійняти посаду, а також максимальний необхідний рівень
виразності цих компетенцій. Потім обчислюється середній бал по профілю
для кожного рівня.
Ассессмент-центр складається з декількох обов'язкових етапів:
I. Тестування (співробітник проходить кілька паперових або онлайнтестів з тих компетенцій, які або ключові або важко перевіряються іншими
етапами асесмента);
II. Інтерв'ю за компетенціями (співробітник проходить спеціальне
інтерв'ю, яке стимулює прояв заданих компетенцій);
III. Індивідуальні аналітичні письмові та усні завдання (протягом
асесмент-центру співробітник виконує ряд завдань, які дозволяють дізнатися
те, як співробітник виявляє свої аналітичні здібності в реальній діяльності);
IV. Індивідуальні комунікативні завдання (ці завдання дозволяють
оцінити рівень комунікативних навичок, таких як постановка задач,
зворотний зв'язок по процесу та результату, контрольні сесії, проведення
зборів і в залежності від того, що потрібно) [3].
Підсумовуючи все вищевказане, можна зробити висновок, що правильно
проведена індивідуальна мотивація гарантує успішну групову. Індивідуальні
та групові методи мотивації взаємопов’язані і грамотне їх проведення
забезпечуватиме результативну працю підлеглих, отже успішну діяльність
підприємства.
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СХІДНА ЧАЙНА ЦЕРЕМОНІЯ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ
Невід’ємною складовою частиною харчування для більшості населення
планети є чай. Ми п’ємо цей напій вранці, в обід та ввечері, не завжди
звертаючи увагу на його смак та емоції, які отримуємо від нього. В
європейській та американській культурі чаювання сприймається більше як
звичайний прийом їжі, напій до десерту або просто перекус чи засіб для
зігрівання. Звісно багато людей не уявляють свого життя без чаю, як,
наприклад, деякі без кави; куштують різні сорти і тому подібне. Для
є
невід’ємною
частиною
життя.
Великобританії
чаювання
Середньостатистичний житель Англії п’є чай не менше п’яти разів на день.
Навіть попри те, що кава займає лідируючі позиції в світі за кількістю
споживання, для Туманного Альбіону чай завжди буде на першому місці.
Чай з пакетика, який розроблено американцями, є нічим іншим, ніж просто
завареним листям чайного куща. Звісно, це можна пояснити браком часу,
традиційними переконаннями або ж аргументувати це тим, що чай – просто
зафарбована вода. Проте, в таких країнах як Китай та Японія, де темп життя є
досить швидким і більшість населення працює понаднормово, заварювання
чаю – справжня церемонія.
Як вже зазначалось вище, східне чаювання є більш сакральним і
духовним процесом, якому приділяють багато уваги. Проте японці, яким чай
завезли з Китаю, по іншому його заварюють та споживають.
Для китайців скромний перекус обов’язково повинен завершитись
чашкою чаю. Вони вважають, що чаювання і дегустація – це дві різні речі.
Чай для них напій на кожен день, який освіжає і тонізує, проте його
дегустація має велике значення, що розкривається в чайній церемонії.
Китайська чайна церемонія – це глибокозмістовний ритуал, що передає
головну мету всієї китайської культури: єдність людини з природою повинна
бути гармонійною. Як стверджують китайці, з чашкою чаю в руці,
насолоджуючись зеленим листям у білій порцеляновій чашці, ви знаходите
мир у душі. Успіх, багатство та інші земні турботи зникають [1].
Досить довго чай був священним напоєм, який використовували лише
для релігійних і політичних подій. Проте, з часом чайна церемонія
спростилась, але деякі традиції залишилися. Згідно правил китайської
церемонії важливо, щоб вона проводилася в красивому приміщенні. Воду для
заварювання суворо заборонено кип'ятити, так як вона втрачає свою енергію і
не зможе розкрити смак напою. Важливо, що для очищення чайного листя
першу заварку зливають. При кожному заварюванні смак та аромат чаю
покращуються, тому напій заварюється невеликою кількістю води багато
разів, і чайник наповнюється не до кінця, адже китайці вірять, що
поміркованість приносить багатство. Під час церемонії прийнято говорити
тільки про чай, всі важливі справи вирішуються після [2].
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Японська чайна церемонія більш витончена і духовна, ніж китайська.
Для японців чаювання цілий ритуал, якому притаманні спеціальне місце,
одяг, порядок дій і слів. Зазвичай, все починається із запрошення, яке
господар завчасно надсилає гостям. Для очищення думок та абстрагування
від зовнішнього світу гості обов'язково омивають руки і рот водою з криниці.
Спочатку всі пригощаються їжею з традиційним для Японії обміном
поклонами. Після прийому їжі гості йдуть до саду для того, щоб господарі
підготувалися до чаювання. Чай заварюється досить міцний, так щоб однієї
чашки вистачило для трьох гостей. Кінець церемонії символізує наливання
холодної води в чан з гарячою [2].
Як бачимо, чайні традиції Сходу – це щось одухотворене те, заради чого
варто зупинитись. Звісно, чай споживають по всьому світу, проте тільки в
Китаї та Японії це ціле мистецтво. Людство рухається вперед, розвиваються
технології, час стає все більш дорогоцінним. Саме тому в японців та китайців
таке відношення до чаювання, для них це спосіб зупинити час, забути про
проблеми та буденні турботи, спосіб з’єднатися з природою і знайти
гармонію.
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Україна має досить значну історико-культурну спадщину, яка за
кількістю об’єктів є однією із найбільших в Європі. Згідно офіційних даних
на державному обліку знаходиться понад 130 тис. нерухомих пам’яток історії
та культури, з яких більш ніж 12 млн. зберігається у фондах українських
музеїв [4].
Актуальність дослідження музейної справи в Україні полягає в тому, що
музей, як соціальний інститут, сьогодні формує історичну пам’ять
українського народу, доносить до всіх українців і особливо молоді знань про
минуле.
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Щоб дослідити дану тему, спочатку потрібно дати визначення поняттю
музейна справа. Згідно енциклопедії історії України музейна справа – це
галузь культури, основним змістом діяльності якої є комплектування, облік,
зберігання, вивчення та використання музеями культурних цінностей країни
[3].
Музейна справа в Україні бере початок в 19 на поч. 20 ст., коли
виникають і починають розвиватись перші музеї. Це переважно були
приватні зібрання або музейні фонди при навчальних закладах. Але вже тоді.
музейна мережа охоплювала всі регіони України. Із встановленням
радянської влади всі музеї, приватні збірки, колекції, церковне майно були
націоналізовані. У 1920-х рр. засновувались національні, наукові і
регіональні музеї. Характерною рисою музейної справи радянського періоду
було поширення музеїв партійного спрямування, проте, варто зазначити, що
від 1960-х рр. з’являється мережа етнографічних музеїв [3].
Із здобуттям Україною незалежності під час реорганізації майже зникли
заклади, присвячені історії партії і комсомолу. Створювались нові та
оновлювались існуючі експозиції музеїв. Незважаючи на те, що зник
контроль над музеями, вони отримали повноту влади над своєю діяльністю,
стан музейної справи не покращився. Нині українські музеї здебільшого є
державними і тому повністю віддзеркалюють державну систему управління.
Загальний стан музеїв, їх вигляд та оформлення, наповнення, колекції є
візитною карткою будь-якої країни. Тому не складно провести аналогію між
станом зарубіжних музеїв та українськими.
На сьогоднішній день музейна справа в Україні – це близько 600
державних і комунальних музеїв, понад 4000 шкільних та 1000 музеїв при
підприємствах, установах, приватні колекції, гектари земельних ділянок,
тисячі будівель; а також недосить досконала правова система, бюрократія,
яка
лише
заважає
нормальній
діяльності
музеїв,
нестача
висококваліфікованих кадрів, відсутність реформ, які вже давно потрібно
було провести [2].
Українські музеї мають потужну базу, цікаві експозиції та фонди, при
цьому присутні і негативні моменти, такі як: нехтування інтересами
відвідувачів, моральна застарілість, відсталість, нецікавість та неактуальність
виставлених експонатів, їх вигляд та спосіб представлення. Негативно на
державні музеї впливає їх зовнішній вигляд та оснащення. Більшість з них
знаходяться в руйнівному стані, відсутні спеціальні засоби для зберігання
старовинних предметів і т. п.
Варто звернути увагу також на низьку популярність музеїв серед
українців, які не бажають витрачати час і гроші на їх відвідування. Але така
непопулярність стосується лише музеїв, які застигли у 70-80-х роках
минулого століття. Їх експозиції не оновлюються і несуттєво міняються. Це в
першу чергу стосується обласних, районних краєзнавчих музеїв, навіть їх
зовнішній і внутрішній вигляд. В аналогічних музеях закордоном експозиції
не заховані під склом, там нетакі нудні екскурсії.
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Слід відмітити, що сьогодні держава приділяє недостатньо уваги
охорону та збереження культурних об’єктів, на просування нашої культурнорекреаційної національної спадщини. Причиною цього, за словами голови
Всеукраїнської асоціації музеїв Сергія Кролевця, є:
- відсутність реформ та права музеями ухвалювати рішення щодо
сфери своєї діяльності, тому що нині всі права мають органи
виконавчої влади, чиї дії часто бувають корумпованими;
- брак актуальних інформаційних й інтелектуальних технологій;
- значній мірі недостатність фінансування галузі [1].
Внаслідок браку коштів реставрація та ремонт пам’яток проводиться в
недостатніх обсягах або взагалі не проводиться, тому нині до 50-70% об’єктів
історико-культурної спадщини, пам’яток національного значення та одиниць
зберігання музейних цінностей знаходяться в незадовільненому технічному
стані, до 10 % – в аварійному.
Через залежність від бюджетного фінансування музеї стають дуже
вразливими. Тому що ті кошти йдуть на оплату покомунальних послуг,
заробітну плату та оплату послуг охорони. Комунальний та поточний ремонт,
реставрація – в середньому 2–10 % видатків. А видатки розвитку у більшості
музеїв або відсутні, або незначні. З огляду на це не важко здогадатись, що
музеї живуть в умовах дефіциту ресурсів, яких не вистачає навіть на
утримання [2].
Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок, що
Україна має значну історико-культурну спадщину та велику кількість музеїв.
За сприятливої ситуації це все могло б привертати око вітчизняних та
іноземних туристів, приносити прибуток. Але на сучасному етапі важливо
спочатку зберегти те що є і примножити його, а потім вже показувати. Тому
що нинішній стан об’єктів історико-культурної спадщини є досить
плачевним. Музейна справа потерпає від неправильного державного
управління, несумлінного виконання своїх обов’язків працівниками
музейних закладів та ставлення самих українців до об’єктів, які варто
зберігати.
Сьогодні необхідно розробити нові механізми управління таких
складових музейної справи як: фінансування, функціонування та управління
персоналом, робота з відвідувачами.
Список використаних джерел:
1. Інна Кузнецова. Музейна справа в Україні: нові ідеї щодо розвитку
[Електронний
ресурс]
/
Радіо
свобода
–
Режим
доступу:
https://www.radiosvoboda.org/a/2217716.html.
2. Оксана Мельничук. Модернізація музейної справи в Україні:
дослідження, виклики, рекомендації [Електронний ресурс] // Агора (Музеї та
культурна дипломатія). – 2016. – №14. – 46-53 c. – Режим доступу до ресурсу:
http://kennankyiv.org/wp-content/uploads/2016/02/Melnychuk-1.pdf.
196

3. Піскова Е. М., Федорова Л. Д. Музейна справа в Україні [Електронний
ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій
(голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова
думка», 2015. – 728 с.: іл. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.history.org.ua/?termin=Muzejna_sprava.
4. Стан та проблеми музейної справи в Україні [Електронний ресурс] /
Все про туризм: туристична бібліотека. – Режим доступу до ресурсу:
http://tourlib.net/statti_ukr/chuprij.htm.
Шкварко Аліна
Науковий керівник: Лук’янець А.В., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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Самогубство - не рідкісний випадок у нашому житті, воно давно і міцно
займає місце серед явищ демографічного ряду. Покінчення з життям є одним
із способів вираження гніву, протесту проти образи, відновлення своєї
честі, доказом вірності власним рішенням та іній людині.
Актуальність даної теми полягає в тому, що суїцид був і залишається
однією з основних причин смерті підлітків. Статистичні дані свідчать, що
найбільша кількість самогубств припадає на вік від 15 до 21 року [2].
Альбер Камю вважав, що: «є лише одна по-справжньому серйозна
філософська проблема – проблема самогубства. Вирішити, варте чи не
варте життя того, щоб його прожити, - значить відповідь на фундаментальне
питання філософії»[4]. Дана проблема також описана у фундаментальних
дослідженнях багатьох учених, таких як А. Адлер, К. Горні, Е. Дюркгейм, Е.
Кюблер-Росс, К. Меннінгер, В. Роменець, Г. Салліван тощо.
Існують різні причини здійснення самогубства: економічні, соціальні,
психологічні, а також як наслідок злочинів, зокрема, доведення до
самогубства. Підліткова депресія (популярний психічний розлад серед
підлітків), відчуття тривоги, насильство або зловживання психотропними
засобами також можуть бути приводом до суїциду. Проте, такий ж летальний
кінець можуть мати і незначні зміни в умовах життя, зміна обстановки,
проблеми в школі, сварки з друзями або криза сексуальної ідентичності [4].
Властива періоду становлення особистості самовпевненість у поєднанні
з вищевказаними рисами породжує відчуття безвихідності, фатальності
конфлікту, загострює переживання відчаю і самотності. При такому
внутрішньому стані навіть незначний стрес може призвести до небезпеки
суїциду дитини або підлітка [1].
Експерти з психології виділяють особливі фактори, що здатні вплинути
на кількість самогубств, серед них, зокрема, найголовнішими є клімат, пора
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року, місце проживання, вік, стать, віросповідання, рівень економічного
життя, політична ситуація. Варто зазначити, що існують певні закономірності
здійснення суїцидів, а саме:
1. Самогубства найчастіше спостерігаються тоді, коли дні стрімко
збільшуються, тобто весною. Відбуваються самогубства пережно вдень.
2. Суїцид - явище молоде, так як суїцидальний вік незалежно від статі,
національності, місця проживання - 19-40 років, тобто період найбільшої
життєвої активності людини.
3. Кількість самогубств, як зазначалося раніше, серед міських жителів
значно вище, ніж у сільській місцевості.
4. Дівчатка частіше намагаються покінчити з собою, але хлопчики, як
правило, діють успішніше". Рут Сазерленд пояснює гендерні відмінності тим,
що "суспільство очікує від чоловіків певної манери поведінки, і якщо вони їй
не відповідають, то це може призвести до трагічних наслідків". Але ті ж
гендерні відмінності нівелюються в бідніших країнах, де найбільш
вразливою групою є жінки та підлітки.
5. Релігія є ще одним важливим фактором, що визначає рівень суїцидів.
Наприклад, іслам суворо засуджував самовільне позбавлення себе життя, і до
цих пір це явище практично не зустрічається в країнах, що сповідують
мусульманську релігію. Християнство після хвилі самогубств перших
християн-мучеників, які прагнуть таким чином як можна швидше постати
перед обличчям Всевишнього, також досить скоро наклало заборону на
добровільний відхід з життя. Однак, такі релігії як буддизм і брахманізм,
спокійно ставляться до зречення від плоті, адже вважають, що те, що
прив'язує людину до життя є причиною страждання [2].
Підлітки переконані, що за допомогою суїцидальної поведінки вони
зможуть довести свою точку зору. Для них це важливий аргумент у суперечці
з батьками. При цьому вони можуть свідомо вибирати для спроби
самогубства спосіб, який їм допоможе, як вони висловлюються, «померти не
до кінця». Наприклад, наїстися таблеток в різнобарвній оболонці, схожих на
вітаміни, тому що вони не здаються небезпечними [3].
Однією з основних небезпек, що несуть за собою самогубства, це
небезпека повторення: близько 40% молодих людей, що намагаються
розлучитися з життям, вже мали щонайменше одну спробу; чим молодший
суб'єкт, тим більша небезпека рецидиву протягом року після суїцидальної
спроби (цей термін не перевищує року в 64% випадків).
Важко усвідомлювати той факт, що сучасна молодь все більш стає
схильною до самогубства. Попередити такі випадки дуже важко, але не слід
бути байдужим до того, що відбувається навколо. Іноді проста розмова може
врятувати людину, зайнявши її думки корисною інформацією. Людям
потрібно знати що вони не самотні і в скрутну ситуацію їм є кому допомогти.
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НЕБЕЗПЕЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ФАКТОРИ УМОВ ПРАЦІ ТА ЇХ
ВРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Забезпечення належних умов праці на будь-якому виробництві є не
лише запорукою збереження здоров’я робітників, а, отже, їх працездатності,
але ще й підвищує ефективність самого виробництва, зберігає фінансові
ресурси, що витрачаються на ліквідацію наслідків недотримання умов праці.
Особливу увагу варто приділяти небезпечним і шкідливим умовам праці.
Основним нормативним документом в Україні, який розкриває поняття
небезпечних і шкідливих виробничих факторів є ГОСТ 12.003 – 74
«Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація». Згідно з ним
вони поділяються на :
- фізичні – пов’язанні з транспортом, обладнанням, інструментами;
показники температури, вологості і швидкості руху повітря, шуми і вібрації,
випромінювання і т.д.
- хімічні – токсичні, канцерогенні, мутагенні речовини, випари і гази;
- біологічні – бактерії, віруси, рослини і тварини;
- психофізичні – фізичні та нервово-психологічні перевантаження [3].
Між шкідливими і небезпечними виробничими факторами є певна
різниця. Перші можуть несприятливо впливати на працездатності робітника,
призводити до травми чи різкого погіршення здоров’я; за ступенем важкості
вони поділяються на 4 категорії. Другі – створюють ризик життю робітника
або призводять до виникнення певних захворювань, через які можлива повна
втрата працездатності. Така різниця є досить умовною, оскільки між ними
існує тонка межа при певних умовах шкідливі фактори стають
небезпечними [5].
Для визначення і регулювання небезпечних і шкідливих умов праці
проводиться атестація робочих місць на підприємствах всіх форм власності й
господарювання, де існують потенційно небезпечні виробничі фактори,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про порядок проведення
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атестації робочих місць за умовами праці» та методичними рекомендаціями
про проведення атестації робочих місць за умовами праці. Вона проводиться
не рідше ніж раз на 5 років спеціальною комісією. Результати атестації
заносять до карти умов праці, форма якої затверджується Мінсоцполітики та
МОЗ [1].
Не зважаючи на таку чітку нормативно-правову базу на практиці в
Україні існує ряд проблем щодо аналізу умов праці. Перша проблема полягає
в тому, що єдиним діючим документом, що використовується для аналізу
небезпечних і шкідливих умов праці є згаданий вище ГОСТ 12.003 – 74
«Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація», який є досить
застарілим, особливо порівняно зі світовою практикою. У цьому документі
відсутні сучасні види економічної діяльності, яким притаманні специфічні
умови праці та ризики. Ще однією проблемою вітчизняної системи є те, що у
нормативно-правовій базі з охорони праці немає чіткої системи аналізу
виробничих небезпек, а існуючий порядок атестації робочих місць працює не
ефективно. Ці та безліч інших факторів призводять до підвищення ризиків на
робочих місцях. Покращити ситуацію може звернення до конвенцій
Міжнародної організації праці та директив ЄС, у яких прописані шляхи
створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом аналізу небезпечних і
виробничих факторів виробництва і впровадження заходів їх зменшення чи
усунення [2].
Хоча ці проблеми у нашій державі досі не вирішені повністю, можемо
зазначити позитивні зміни в галузі охорони праці. За даними державної
служби України з питань охорони праці статистика випадків виробничого
травматизму в Україні показує хоч і незначний, проте позитивний ефект – за
останні 4 роки їх кількість зменшилась майже на 2000 одиниць :
1. 2014р. – 6318 випадків (у т.ч. смертельних 548);
2. 2015р.- 4260 випадків (у т.ч. смертельних 375);
3. 2016р. – 4428 випадків (у т.ч. смертельних 400);
4. 2017р. – 4413 випадків (у т.ч. смертельних 366) [4].
Отже, дослідження небезпечних та шкідливих умов праці є актуальною
темою, оскільки від того наскільки вчасно і в якому обсязі вони будуть
визначені на кожному виробництві залежить ефективність їх усунення.
Система управління охороною праці в Україні є дещо застарілою і потребує
покращення із залученням міжнародних практик. Хоча ми і спостерігаємо
певні зміни на краще, ця проблема досі залишається не вирішеною. Життя та
здоров’я людини є найціннішим для кожної держави ресурсом, тому
максимальне попередження і знешкодження ризиків, які можуть вплинути на
них, має бути першочерговим завданням в галузі охорони праці.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ SPA-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ
SPA-індустрія визначається як передовий напрямок в оздоровчому
туризмі. Міжнародний досвід розвитку SPA-індустрії є сприятливим для
використання з метою збільшення кількості туристів, метою яких є
оздоровлення та лікування.
Сьогодні «SPA» – це оздоровчий комплекс процедур з використанням
води з лікувальними властивостями (мінеральної, морський, прісної), а також
морських водоростей і солі, лікувальних грязей і цілющих рослин. Дія SPAпроцедур направлена на оздоровлення та релаксацію всього організму в
цілому. Впливаючи через шкірний покрив, SPA-компоненти активізують
процеси обміну речовин, покращують кровообіг, виводять токсини і шлаки з
організму, поліпшують загальне самопочуття і насичують організм життєвою
енергією.
Українська SPA-індустрія, що формується і знаходиться на стадії
розвитку, увібрала в себе різні елементи світової SPA-індустрії, але
передовими факторами розвитку є наявність унікальних природних ресурсів,
незмінні національні традиції, вітчизняна школа курортології і високий
потенціал фахівців. На сьогоднішній день SPA-процедури в Україні
проводяться в санаторно-курортних установах, оздоровчих і медичних
центрах, салонах краси.
В Україні виокремлюється два центри SPA-туризму - Крим та Карпати,
які численно відвідують приїжджі з інших регіонів. На сьогодні найкращим
прикладом курортних закладів є «п’ятизіркові» готельно-рекреаційні центри
Великої Ялти – «Palmira Palace Resort SPA» , парк-готель «Приморський
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парк» і Трускавця – «Rixos – Прикарпаття». Обидва регіони не
розглядаються як конкуренти на світовому ринку SPA- і wellness-послуг, але
мають своїх прихильників серед туристів. Окрім цих відомих центрів, в
Україні популярні SPA - курорти розміщуються в Полтаві, Львові, Києві та
Дніпропетровську.
«Global Spa Summit» зазначає у своєму дослідженні, що найбільш
популярними
послугами
SPAта
wellness-індустрії
є:
- масаж (75%)
- фізичні вправи (50%),
- процедури догляду за тілом (48%),
- здорова їжа та догляд за обличчям (38%),
- манікюр/педикюр (30%),
- медитація та духовні програми (28%),
- бальнеологічні процедури, таласотерапія (18%),
- оцінка здоров’я та консультації (17%),
- програми харчування (16%),
- дерматологічні послуги (15%)
- медичне тестування (4%) [4]
В Україні розвиваються такі SPA-напрямки, як:
- таласотерапія (використання в процедурах по догляду за тілом
морської води підігрітої до +33, водоростей і морської грязі в поєднанні з
морським кліматом);
- ландшафтотерапія;
- ароматерапія;
- бальнеотерапія (використання природних або штучно приготовлених
мінеральних вод, багатих цинком, йодом, фтором, міддю, марганцем,
сульфатами, натрієм, калієм, магнієм, залізом та іншими цінними
мікроелементами);
- апітерапія (лікування хвороб із застосуванням живих бджіл і продуктів
бджільництва);
- галотерапія (фізіотерапевтичний метод лікування та реабілітації
штучно створеним соляним мікрокліматом в соляній кімнаті, атмосфера якої
максимально наближена до мікроклімату печер соляних шахт та гротів);
- стоун-терапія;
- кінезіотерапія (виконання активних і пасивних рухів, певних вправ
лікувальної гімнастики та роботи на тренажерах для досягнення конкретного
терапевтичного результату);
- музикотерапія;
- арт-терапія.
Розмаїття і унікальне поєднання природних ресурсів курорту може
послужити базою для створення обґрунтованих SPA-методик, програм і
концепції відпочинку, оздоровлення і естетики в санаторно-курортному SPA.
[1]
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Формування сучасних тенденцій розвитку SPA-центрів відбувається
згідно наявності ресурсної бази курортів, особливості культури їх
обслуговування та кваліфікованого персоналу.
Розвиток SPA-індустрії в Україні залежить від стану місцевої
інфраструктури, кваліфікованого персоналу, який повинен з кожним роком
вдосконалювати свої знання та власні технології [3]. Український ринок SPAпослуг аналітики оцінюють приблизно в 1/3 млрд. дол. США. Щорічно
оборот цього ринку збільшується на 25–30 %. [1]
На сьогоднішній день найчастіше в Україні створюються SPA-об’єкти
люкс класу, оскільки усі звикли вважати, що SPA дешевим не буває. А це, в
свою чергу, призводить до труднощів у просуванні послуг, проблеми з
залученням нових клієнтів, проблеми з кваліфікованим персоналом. [3].
Відтак, вкрай необхідно створення SPA & Wellness-центрів, які будуть
доступні для середнього класу, що дозволить розширити коло клієнтів.
Підсумовуючи, можна сказати, що сучасні SPA-технології сприяють
цілісному оздоровленню, зняттю стресів повсякденного життя, спрямовані на
гармонізацію «тіла, розуму й духу» людини. Саме тому SPAіндустрія визначається як лідируючий напрям в оздоровчому туризмі.
Міжнародний досвід розвитку SPA-індустрії є перспективним для
використанням в Україні з метою збільшення кількості туристів, метою яких
є оздоровлення та лікування. Але необхідно врахувати, що необхідно
створення SPA & Wellness-центрів, які будуть доступні для середнього класу,
що дозволить розширити коло клієнтів.
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Винний туризм є відносно молодим видом відпочинку. Він бере початок
з 50-х років минулого століття і станом на сьогодні отримав інтенсивний
розвиток та здобув величезну популярність у світі, зокрема в Європі. Для
провідних країн він має ряд переваг – приносить непогані прибутки (близько
6,5 млрд євро на рік) [1], дозволяє туристам відчути національний колорит
країни через її традиції. Саме тому для України винний туризм є
перспективною галуззю, завдяки якій можна популяризувати українську
культуру і поповнити державний бюджет. Розглянемо детальніше принципи
винного туризму, його стан і перспективи в Україні.
Суть винного туризму полягає у тому, щоб куштувати вина в місцях їх
безпосереднього виробництва, таким чином пов’язуючи в пам’яті букет і
смак напою з певною місцевістю. Крім цього, за думкою фахівців та
виноробів, вино не любить «подорожувати», тому коли воно подається
далеко від місця виготовлення його смак та аромати не відповідають
оригіналу, відповідно справжнє вино найвищої якості можна знайти лише
там [2].
Винний туризм передбачає не просто дегустацію напою, він включає в
себе широкий спектр послуг, серед них:
- відвідування плантацій виноградників, дегустація місцевих сортів
винограду;
- ознайомлення з технологією виготовлення різних видів алкогольних
напоїв безпосередньо на виробництві;
- ознайомлення з історією виноробства, відвідування спеціалізованих
музеїв та виставок;
- відвідування дегустаційних залів і підвалів;
- відвідування ресторанів, що пропонують послуги дегустації вина та
майстер-класи від сомельє;
- участь у винних фестивалях і тематичних святах;
- відвідування й участь у спеціалізованих виставках, форумах,
конференціях, конкурсах, аукціонах [5].
Винні тури – це не лише окремі подорожі, вони можуть бути поєднані з
різноманітними формами відпочинку, наприклад, літній відпочинок,
кейтерингові заходи і т.д.
В Україні для розвитку винного туризму є всі необхідні умови – клімат,
багатовікова історія виноробства, мальовничі місцевості – у поєднанні
отримуємо нову галузь для розвитку країни. Винний маршрут України
називають «Сонячним раєм», він включає в себе: Закарпаття, Одеську і
Херсонську області, а також Крим. На Херсонщині розташоване одне з
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найстаріших виноробних підприємств України, засноване у 1900 році князем
Трубецьким, де можна спробувати рідкісні вина з унікальної колекції:
«Перлина степу», «Оксамит України», витримані «Мерло», «Каберне» і
«Шардоне», «Ркацителі Бериславське» і «Мускат» витримкою 33 роки, яке
уже не випускається. В Криму розташовані знаменита «Масандра» з більш
ніж півмільйонною колекцією пляшок, найстарішій з яких 238 років, селище
Новий світ, де розміщено завод шампанських вин. Окрім цього, в Криму
розташовано два центри виробництва вин в Україні - Інкерман і Коктебель,
відомі колекційними, сухими, десертними винами: «Мадера», «Мускат
Коктебель», «Мерло Качинське», «Бастардо Старий Крим», «Совінйон
Кримський», «Кримська Рів’єра», «Кагор Український» і т.д. Одеса відома
брендом «Шустов», який випускає 11 видів коньяків, 8 сортів горілки і 3
найменування ігристого вина, кожен з яких відрізняється своєю
індивідуальністю [3].
Ідея винного туризму є чудовим рішенням не лише для прославлених
лідерів виноробства, а й для невеликих заводів. Вони розробляють проекти в
цьому напрямку, що включають будівництва комплексів з виноградниками,
дегустаційними залами, ресторанами, готелями, парками, а також з
санаторно-курортними закладами для лікування, оздоровлення і проведення
spa-процедур з використанням виноматеріалів. Головна ідея таких
комплексів полягає у демонстрації значення виноробства, підвищення
культури споживання цього напою, популяризація виробників українських
вин, забезпечення якісного та безпечного виробництва [4].
Для просування винного туризму України необхідно врегулювання ряду
факторів. Для початку потрібно врегулювати законодавство в області якості
продукції з відповідністю міжнародним стандартам, податкові збори для
виробників, покращити інформаційні ресурси для популяризації винної
культури серед населення. Окрім цього, необхідно врахувати досвід інших
країн, зокрема Італії і Франції як лідерів даного напряму туризму, розробити
програми розвитку і запровадити проведення різноманітних семінарів [1].
Враховуючи вище зазначене, можемо сказати, що винний туризм є
перспективною галуззю сфери обслуговування, тому його розвиток - дуже
актуальне питання. При підтримці з боку держави він набуде поширення
серед українців і зацікавить іноземних гурманів. Важливим у розвитку
винного туризму є те, що і великі, і малі виноробні підприємства можуть
ефективно використовувати винні тури для підвищення популярності своєї
торгової марки, просування продукції власного виробництва на вітчизняному
та міжнародному ринках, збільшення обсягів реалізації вина.
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Станом на сьогоднішній день якість продукції і послуг та їх безпека
відіграють вагому роль в розвитку економіки України. Якість продукції, за
думкою іноземних та вітчизняних фахівців, на 70-80% визначає
конкурентоспроможність продукції, а, як відомо, однією з передових цілей
держави що розвивається є створення конкурентоспроможної продукції. В
галузі ресторанного господарства ця властивість формується під час
розробки продукції і нормативно-технічної документації на неї, визначається
рядом показників (одиничних і комплексних), підтримується на усіх стадіях
виробництва та реалізації і суворо контролюється на кожному етапі [3].
За визначенням стандарту ISO якість продукції – це сукупність
властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольнити певні
потреби у відповідності зі своїм призначеннями. Вона формується з ряду
властивостей – це органолептичні показники, засвоюваність, біологічна та
енергетична цінність і подібні, числовим виразом властивостей є показники
виражені у ккал, відсотках, балах.
Встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище
керівництво може використовувати для поліпшення показників діяльності
організації: орієнтація на замовника; лідерство; залучення працівників;
процесний підхід; системний підхід до управління; постійне поліпшення;
прийняття рішень на підставі фактів; взаємовигідні стосунки з
постачальником [1]. Саме ці вісім принципів є підґрунтям для формування
системи управління якістю у будь якому закладі.
Зазначимо, що система управління якістю (СУЯ) являє собою сукупність
організаційних структур, процедур, процесів і ресурсів завдяки яким
здійснюється контроль якості продукції на всіх рівнях виробництва. Її
об’єктом є власне сама якість, а метою її рівень і стан на кожному
підприємстві [2].
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Для контролю якості на підприємствах ресторанного господарства
створюють служби які контролюють усі стадії виробництва продукції – від
прийому сировини до реалізації готових виробів, а саме:
1. Служба вхідного контролю – відповідає за перевірку сировини в
лабораторних умовах у відповідності до супровідних документів.
2. Служба операційного контролю – перевіряє відповідність процесу
приготування згідно з технологічними картами, враховуючи склад,
технологічні режими приготування і вихід страв.
3. Служба приймального контролю – перевіряє готову до реалізації
продукцію за органолептичними показниками, масою, дотриманням вимог до
зберігання та реалізації.
Для контролю страв масового виробництва у ресторанних господарства
створюють також так звані бракеражі комісії, до складу яких входять
завідувач виробництва або його заступник, інженер-технолог, кухарбригадир, кухарі високих розрядів, загалом не менше двох осіб. Така комісія
проводить органолептичну оцінку продукції, масу, дотримання правил подачі
і реалізації за рецептурами, технологічними картами, технологічними
умовами та іншої нормативної документації. Результати такої перевірки
заносять до бракеражних журналів та оформляються в акти в двох
екземплярах. Окрім бракеражних комісій, створених на підприємствах,
контроль за якістю продукції здійснюють різноманітні державні органи
контролю.
Останнім часом в Україні набуває поширення так звана система HAССP,
за принципами якої можна виявити недоліки продукції, встановити критичні
точки керування (КТК) і системи моніторингу за ними, установити
коригувальну дію і порядок документування всіх процедур та ведення
протоколів. На базі цієї системи розроблені стандарти, що використовуються
у різних регіонах - BRС (British Retail Consortium Global Standard) британський стандарт асоціації роздрібних торгівців; Dutch HACCP –
голландський стандарт на систему HAССP; IFS (International Food Standard) міжнародний стандарт роздрібних торгівців ; ISO 22000:2005 Системи
управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги до будь-яких
організацій харчового ланцюга - стандарт, розроблений Міжнародною
організацією зі стандартизації (ISO) FSSC 22000:2010 - стандарт для
виробників окремих категорій харчових продуктів [4].
Отже, в сучасному світі проблема якості продукції посідає одне з
передових місць в країні, оскільки від неї на пряму залежить гідний рівень
життя населення, яке споживає цю продукцію. Для контролю за якістю в
Україні використовують різноманітну нормативно-технічну документацію –
стандарти ISO, ДСТУ, ГОСТи, збірники рецептур, санітарні норми і т.д.
Кожне підприємство створює ряд спеціалізованих служб для контролю якості
своєї продукції, формуючи їх з керівників різних стадій виробництва. Крім
власних служб перевірку здійснюють обласні та державні служби – це
дозволяє отримати максимальну кількість інформації про продукції і умови її
виготовлення, зберігання та реалізації. В результаті якісного контролю за
продукцією ми отримуємо конкурентоспроможну продукцію.
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СТАНДАРТІВ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Виготовлення харчової продукції відповідно до вимог якості і безпеки актуальна проблема XXI століття для всього світу, в т.ч. для України. Від її
вирішення залежить економіка країни, але в першу чергу це впливає на
пересічних громадян, адже, за висловом Поля Брега: «Ми є те, що ми їмо», а
дослідження показують, що понад 70% усіх забруднювачів надходять в
організм людини з продуктами харчування, які несуть загрозу здоров’ю,
провокуючи хвороби [1].
Першим кроком до вирішення цієї проблеми є покращення
законодавства в галузі виробництва харчової продукції. Основним
документом, що регулює виробництво харчової продукції в Україні є Закон
України «Про якість та безпечність харчових продуктів і продовольчої
сировини» - він регулює відносини між органами виконавчої влади,
операторами ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів і
визначає порядок забезпечення безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться
(пересилаються) на митну територію України та/або вивозяться
(пересилаються) з неї [2].
Певна річ, одного закону не достатньо для отримання гідного продукту,
тому необхідне звернення до міжнародних практик, а саме до визнаних у
всьому світі
системи HACCP та Кодекс Аліментаріусу. Розглянемо
детальніше кожен з них.
Метою концепції HACCP, яка визнана в світі найякіснішою системою,
спрямованою на запобігання виробництва небезпечних продуктів
харчування, є забезпечення безпечності харчових продуктів. В основі
системи лежить кілька основних принципів:
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1. ідентифікація та оцінка небезпек пов’язаних з повним процесом від
збору сировини до реалізації на ринку;
2. визначення критичних точок контролю на кожному етапі, щоб
протистояти будь-яким небезпекам;
3. встановлення систем моніторингу в критичних точках.
Така методика дає можливість максимально точно виявити усі загрози,
що виникають під час виробництва харчової продукції, починаючи з
підготовки сировини, та ефективно протидіяти їм. Для практичного
застосування системи НАССР на підприємствах необхідно впроваджувати
процедури, що забезпечують виконання загальних принципів гігієни
харчових продуктів, ці принципи встановлює міжнародна організація Комісія Кодекс Аліментаріус. Кодекс Аліментаріус – це збірник міжнародносхвалених і поданих в однаковому вигляді стандартів на харчові продукти,
розроблених під керівництвом FAO/WHO, спрямованих на захист здоров'я
споживачів і гарантування чесної практики в торгівлі ними [3]. Крім Комісії
з Кодексу Аліментаріус в світі діють інші міжнародні організації, які
покликані розробляти та координувати міжнародні та національні стандарти,
такі як Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) як неурядова
структура, Європейська економічна комісія ООН, Європейський комітет зі
стандартизації (CEN), Спільний Сільськогосподарський договір ЄС.
Звернувшись до міжнародних практик Україна вже стала на шлях
покращення свого виробництва. 20 вересня 2015 року набув чинності Закон
України №1602-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо харчових продуктів», який спрямований на гармонізацію
законодавства України із законодавством ЄС у сфері безпеки та якості
харчових продуктів у рамках підписаної угоди про асоціацію [4]. Такий крок
дозволив інтегрувати вітчизняні закони з міжнародними, що дало надію на
їх не лише документальне, а й практичне впровадження. Окрім того, на базі
Всеукраїнського державного науково-виробничого центру стандартизації,
метрології,
сертифікації
та
захисту
прав
споживачів»
(ДП
«Укрметртестстандарт»), який є підприємством європейського рівня
створено новий технічний комітет стандартизації «Системи управління
безпечністю харчових продуктів» - ТК 191 (наказом №62 від 26.02.2018) [5].
Все це дає надію на те, що в майбутньому населення України споживатиме
лише якісну і безпечну харчову продукцію, а слова «фальсифікат», «ГМО»,
«канцероген» не матимуть ніякого відношення до неї.
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В сучасних умовах господарювання, у зв’язку з глобалізацією
економічних процесів та інтеграційною політикою нашої держави, проблема
інноваційного розвитку вітчизняних підприємств є надзвичайно актуальною.
Туристичний бізнес вважається одним з найбільш динамічних та
прибуткових видів діяльності у нашій країні. Особливе місце у стратегії
діяльності фірми відіграє її інноваційний потенціал, від якого безпосередньо
залежать і її фінансові результати – прибутковість та рентабельність.
Метою даної роботи є дослідження специфіки інноваційного розвитку
туристичних підприємств та необхідність впровадження інноваційних
технологій в їх діяльність.
Сьогодні багато наукових розробок присвячено проблемам
інноваційного розвитку в туристичному бізнесі. Науковий підхід до розвитку
інноваційної діяльності розглядається в роботах учених: Л.С. Александрової,
В.М.Аньшина, І.Т. Балабанова, А.А.Дагаєва, М. М. Малахової, В.С. Новікова,
Д.С. Ушакова, О.В. Федорова та інших.
Під інноваціями розуміють нові досягнення в галузі технології чи
управління, призначені для використання в будь-якій сфері діяльності
підприємства. Інноваційна діяльність охоплює широку сферу діяльності, яка
включає в себе науку і процес виробництва, нові форми організації праці,
управління та маркетингову діяльність на підприємствах, створення нового
продукту тощо.
Специфіка інноваційної діяльності в туризмі визначається:
1)використанням передових інформаційних технологій у наданні
традиційних транспортних, готельних та інших послуг;
2)наповненням новими властивостями традиційних послуг та
впровадженням нових послуг;
3) освоєнням нових туристичних ресурсів;
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4) використанням сучасних форм організаційно-управлінської діяльності
у сфері виробництва і споживання традиційних туристичних послуг;
5) виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і
товарів.
На сучасному етапі в міждержавних і національних системах управління
туристичною діяльністю почали проходити інноваційні процеси; настав час
освоєння та застосування нових технологій (електронна торгівля, створення
віртуальних туристичних фірм); удосконалюються форми маркетингу та
створення туристичного продукту. Оскільки електронний бізнес вже займає
значну частину світового, та зокрема українського економічного сектору, то
впровадження Інтернет-технологій є необхідністю сьогодення.
Інноваційна діяльність у сфері туристичних послуг розвивається за
кількома напрямами. Перший напрямок – це випуск нових видів
туристичного продукту. Іншими напрямками є: використання нових
туристичних ресурсів; зміна в організації виробництва і споживання
(застосування передових принципів маркетингу і менеджменту); виявлення і
використання нових ринків збуту продукції, а також використання нової
техніки і технології тощо [1, 221-222].
В діяльності туристичних підприємств виокремлюють такі види
інновацій:
1) IPITA – інтегрований планувальник подорожі, що збирає та обробляє
дані від усіх видів транспорту в режимі реального часу і пропонує
оптимальний маршрут, таким чином підвищуючи прозорість і ефективність
транспортних потоків;
2) TATLO – логістичний оптимізатор відстеження руху вантажів у
режимі реального часу з використанням вбудованих електронних чіпів, який
має на меті вдосконалити структуру ланцюгів поставок;
3) Holographic communication – голографічні комунікаційні платформи,
які стануть вагомим замінником традиційним діловим зустрічам та
подорожам;
4) ACIS – повністю автоматизована реєстрація, перевірка службою
безпеки і прикордонний контроль/спрощена процедура отримання візи, що
забезпечує підвищення рівня надійності процесу ідентифікації особистості та
процедури сканування спеціальними пристроями. Подібні системи вже
впроваджуються в пунктах перетину державного кордону, проте планується
їх використання у готелях, конференц-центрах, на залізничних станціях та в
інших транспортних вузлах внутрішнього пасажирського сполучення;
5) Mobile living room and virtual office – мобільна вітальня і віртуальний
офіс для забезпечення високошвидкісного доступу до комунікаційних мереж
і засобів масової інформації, розміщених в Інтернет-хмарі, з усіх видів
транспорту, крім того, дана технологія передбачає голосове управління і/або
розпізнавання жестів.
Упровадження нових технологій удосконалюватиме процес організації
турів. Можна розглянути нововведення на основних стадіях: планування –
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персоналізації пошукових параметрів, планування від місця відправлення до
місця прибуття; бронювання – плавного переходу за видами транспорту,
придбання "наскрізних" (комбінованих) квитків, єдиного рахунка для оплати;
подорожі до місця відпочинку – карт та маршрутів у режимі реального часу,
постійно оновлюваної інформації, використання додатків мобільних
пристроїв у якості квитків/для оплати рахунків; перебування – спільного
перегляду знімків, відео, обговорення в соціальних мережах [2].
Таким чином, будь-яке сучасне туристичне підприємство має розвивати
інноваційний потенціал для отримання конкурентних переваг у ринковому
середовищі. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
призведе до зростання конкурентоспроможності національної економіки в
цілому. Одним з важливих напрямків є саме використання новітніх
інформаційних технологій, які значно спрощують різноманітну кількість
операцій та водночас вдосконалюють процес розвитку світового ринку
туристичних послуг.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Актуальність теми полягає у значному впливі сфери туризму на
соціальний та економічний розвиток України. Туризм завжди пов’язаний з
отриманням послуг харчування, зокрема із дегустацією національних кухонь
конкретної місцевості. Тому актуальним є й те, що гастрономічний туризм –
це молода галузь, яка потребує дослідження.
Метою роботи є визначення перспектив розвитку гастрономічного
туризму в Україні, вивчення його сучасного стану та рівня розвитку в нашій
державі.
Серед сучасних науковців, праці яких спрямовані на дослідження
розвитку гастрономічного туризму, вагоме місце займають наступні вчені:
Артюх Л.В., Барбарич А.К., Вовк Ф.К., Гонтар Т.М., Доманицький В.М.,
Кравченко В.А., Маркевич М.І., Молчанов Л.А., Несен І.В., Чубинський П.П.
212

У наш час туристична сфера є досить різноманітною та надає широкий
ряд можливостей. Більшість людей важко здивувати чимось новим,
викликати у них інтерес до чогось незвіданого і водночас простого.
Гастрономічний туризм в Україні сьогодні не є досить розвиненим, проте він
поступово набирає популярність. Якщо працювати над його розвитком, то
він може стати вагомою складовою економічного розвитку України та
розвитку торгівельних зв'язків між Україною та іншими державами.
Туристичний ринок в Україні знаходиться на стадії становлення.
Поліпшення рівня та умов життя вводить туризм до споживчої суспільної
моделі, особливо міського населення, стимулюючи попит і формуючи ринок
туристичних послуг [2, с. 77].
У нашій державі туризм визнано як одну з найперспективніших галузей і
проголошено
пріоритетним
напрямом
соціально-економічного
та
культурного розвитку. За прогнозом Всесвітньої туристичної організації, до
2020 р. Україна може увійти в першу двадцятку країн, у яких туризм є
провідним напрямком розвитку економіки [5].
На сьогоднішній день слід говорити про такий напрямок туризму як
«гастрономічний». Гастрономічний туризм – це подорожі в різні місця
планети для ознайомлення з місцевими кулінарними традиціями та
особливостями національної або регіональної кухні.
З кожним роком розвиток гастрономічного туризму в Україні набуває
все більших обертів. Гастротуризм передбачає подорожі для ознайомлення з
кулінарними традиціями і особливостями світової кухні. Це комплекс
заходів, які включають як дегустації страв та напоїв, так і відвідування різних
екскурсій та ярмарок.
Любцева О.О. визначає головну мету відпочиваючих, які обирають
гастрономічний туризм як «дегустацію унікальних продуктів і страв,
властивих виключно для даної місцевості» [3, с. 139].
Мальська М.П. виділяє наступні категорії населення, для яких
гастрономічні тури можуть виявитися цікавими:
- туристи, яким набрид звичайний туризм;
- туристи, які хочуть внести різноманіття у свій раціон;
- гурмани;
- туристи, робота яких пов’язана з приготуванням та вживанням їжі;
- представники туристичних компаній, які зацікавлені в організації
власних гастротурів.
У першу чергу, гастрономічний туризм є засобом пізнання менталітету,
вікових традицій і національного духу народів через культуру приготування і
вживання їжі. Таким чином, гастрономічний туризм – це більше, ніж
звичайна екскурсійна поїздка, оскільки вимагає ретельного підходу до
вибору місцевої їжі. Головна родзинка гастрономічного туру полягає в
дегустації саме тих страв, які ніде в світі більше не зустрічаються [4, с. 455457].
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Україна має можливості для насиченого та різноманітного
гастрономічного туризму, проте порівняно з європейськими країнами вона
дещо відстає через такі чинники, як: низький рівень розвитку туристичнорекреаційної інфраструктури, невідповідність засобів розміщення світовим
стандартам, незадовільний стан доріг, незабезпечення професійними кадрами
в галузі туризму і рекреації, недосконалість законодавчої та нормативноправової бази в галузі туризму. Усі ці проблеми диктують необхідність
створення повноцінної політики розвитку туристичного ринку в Україні [1].
Таким чином, було з’ясовано, що гастрономічна сфера туризму є
частиною економічної сфери, зокрема сфери готельно-ресторанного бізнесу.
Структура управління гастрономічним туризмом, правова і нормативна база
туризму – це основні складові розвитку гастрономічного туризму сьогодення.
Україна має значний потенціал у сфері гастротуризму, цьому у значній мірі
сприяють культурні та кулінарні традиції нашої країни.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ МУЗЕЙНОЇ
ЕКСПОЗИЦІЇ
Актуальність обраної нами теми полягає у тому, що криза традиційних
музеїв при одночасному зростанні їх популярності потребує осмислення, яке
неможливе без з'ясування ролі і місця музею в системі культури.
Метою даного дослідження є аналіз феномену сучасної музейної
експозиції і музею як такого, а також поняття «експозиція» та «музейна
експозиція» в сучасному музеї, опис методів побудови музейної експозиції.
Серед сучасних науковців, праці яких спрямовані на дослідження
основних понять та методів побудови музейної експозиції, вагоме місце
займають наступні вчені: Бакірова В.С., Вовк О.І., Гнездило О.С., Зайцев
Б.П., Каплін О.Д., Куделко С.М., Павлова О.Г., Посохов С.І., Рєдін Є.К.,
Смоляницкий Б.М., Сосновська Т.О., Філіппенко Р.І., Ярошик В.О.
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Сучасні тенденції розвитку музейної справи характеризуються, в першу
чергу, відмовою від уявлення про музей лише як науково-дослідну і освітню
установу і прагненням до універсалізації, що знаходить віддзеркалення в
нових принципах музейної роботи, таких як розвиток форм «м'якої»
музеєфікації, розширення тематики експозицій, зміна складу і профілю
фахівців, що працюють в музеї, залучення громадськості до проблем
діяльності музею.
Експозиційна діяльність – один з основних напрямів діяльності музею,
вона є основою музейної комунікації і базою для реалізації культурноосвітньої діяльності музею.
Експозицією можна назвати розміщення будь-яких предметів,
представлених для огляду. Попереднє визначення музейної експозиції
визначає її як частину музейного зібрання, виставлену для огляду [1, с. 34].
Експозиція, за визначенням сучасних мистецтвознавців, науковців –
систематизоване завідповідним принципом розміщення експонатів (речей,
предметів дизайну, художніх творів) для забезпечення їх цілісного та
послідовного сприйняття з метою вирішення поставленого творчого
завдання.
Музейна експозиція має свою специфіку. Її основу складають не будьякі, а музейні предмети, що мають певну сукупність ознак і властивостей. В
експозиції вони знаходять новий статус: стають експонатами, тобто
предметами, виставленими для огляду [2, с. 105].
Музейна експозиція об'єднує музейні предмети на основі єдиного
концептуального задуму; критерієм відбору музейних предметів для
експозиції з музейного зібрання є комунікативні властивості музейного
предмета – інформативність, експресивність, атрактивність.
Музейна експозиція – основна форма музейної комунікації. Музейні
експозиції прийнято підрозділяти на постійні (стаціонарні) і тимчасові.
Тимчасові експозиції називаються виставками, які бувають як
стаціонарними, так і пересувними. Їх тимчасовий характер виявляється у
складі експонатів. На виставках часто демонструються предмети з інших
музеїв і приватних колекцій, а також предмети, які не можуть довго
знаходитися за межами фондосховищ – акварелі, письмові джерела, унікальні
речі.
Основним принципом організації музейної експозиції є цілісність –
гармонійна єдність художньо-образного, функціонального, конструктивнотехнічного та економічного аспектів, що організує музейні предмети за їх
інформативними та атрактивними змістовими ознаками. Сучасні музейні
експозиції формуються як синтез наукового, технічного та художнього
усвідомлення явищ сучасності [3, с. 72-74].
Матеріал в експозиції може групуватися по-різному. Науково
обґрунтований, що витікає із вмісту експозиції, порядок угрупування і
організації експозиційних матеріалів називається методом побудови
експозиції.
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У музеєзнавстві традиційно виділяють наступні основні методи
експонування: систематичний, ансамблевий, ландшафтний, тематичний.
Цим методам відповідають систематична, ансамблева, ландшафтна і
тематична експозиції. Першими експозиціями, в основу яких лягли наукові
принципи організації матеріалу, стали систематичні експозиції. Їх поява в
кінці XVIII – першій половині XIX ст. була пов'язана з бурхливим розвитком
процесу диференціації у сфері науки і створенням профільних музеїв.
У світовій музейній практиці саме ансамблеві експозиції набули
найбільшого поширення, оскільки вони легко сприймаються відвідувачами,
викликають безпосередній інтерес і надають сильну емоційну дію [4].
Таким чином, можна визначити, що зміна критеріїв і стандартів
культурного середовища, що оточує нас, підштовхує музеї до все більш
довершеної естетичної організації інтер'єрів музейних залів. Оновлення
внутрішнього змісту музейних експозицій сприяє розвитку експозиційної і
дизайнерської думки, стимулює пошуки нових ідей для художнього
проектування і становить напрямок подальших досліджень.
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ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Божок Марина
Науковий керівник: Штифурак В.Є., д.пед.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФАКТОРИ КАР’ЄРНОГО РОСТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Питання кар’єрного зростання хвилює не тільки випускників шкіл, але і
професіоналів, які роками працюють на одному і тому ж місці. Перспектива
кар’єрного
зростання
для
багатьох
навіть
важливіша,
ніж
пристойна заробітна плата, але як правило, одне випливає з іншого. Якщо
людина мріє або тільки замислюється про побудову кар’єри і розраховує в
майбутньому отримувати хорошу заробітну плату, тоді їй потрібно
задуматись над тим, якими якостями має володіти і як реалізувати вибудовані
плани.
Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що останнім часом
зростає значення кар’єри, багато людей задумається про свою майбутню
професію і кар’єру, про просування на ту чи іншу посаду тощо. Це, у свою
чергу, сприяє зростанню важливості мотивації кар’єрного зростання.
Теоретичного аналізу потребує сам термін «кар’єра». У науковій
психологічній літературі поняття «кар’єра» трактується як: вид професійної
діяльності на окремих етапах трудового шляху людини; види діяльності,
поєднаний зі способом життя, що сприяє реалізації життєвих цілей;
професійний досвід конкретної людини, що стосується не тільки професії;
праця, робота, служба; посада; професія-покликання із включенням як
службової, так і неслужбової діяльності, яка свідомо підкоряється
досягненню певної мети [1].
Кар’єра займає важливе місце в структурі потреб сучасної людини,
здійснюючи тим самим вплив на його задоволеність працею і життям у
цілому. Успішна кар’єра забезпечує людині матеріальне благополуччя,
задоволення вищих психологічних потреб, таких, як потреба в самореалізації,
у повазі і самоповазі, в успіху і влади, потреба у розвитку та розширенні
життєвого простору [2].
Вивчення певних ознак розвитку кар’єри дає змогу узагальнити:
– кар’єра безпосередньо пов’язана з діяльністю людей;
– кар’єра пов’язана із соціальною мобільністю індивіда;
– у визначеннях терміна домінує ознака успіху: «успішне просування»,
«шлях до успіху», а також результат досягнення успіху;
– кар’єра охоплює «досягнення успіху» в широкому діапазоні сфер
діяльності: організаційній, виробничій, науковій, соціальній, суспільнополітичній тощо;
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– кар’єра визначається і як процес, і як результат, певний підсумок
«руху до успіху»;
– термін «кар’єра» можна розглядати, як у вузькому, так і широкому
значенні цього слова, це і елементарне службове зростання на підприємстві, і
значна зміна життєвого шляху людини.
Тому є підстави стверджувати, що кар’єра охоплює усе більш широку
сферу діяльності людини, простежується тісний взаємозв’язок розвитку
кар’єри з розвитком і розширенням системи потреб, мотивів та інтересів
особи [1].
Головна умова успішного кар’єрного зростання, на нашу думку, це –
любов до своєї роботи. Адже успіх кар’єрного зростання безпосередньо
залежить від задоволеності людей своєю роботою, від того, чим вони
займаються.
Підвищення на посаді залежить не тільки від бажання робити свою
роботу, але і від бажання добитися кар’єрного росту в організації чи
компанії. Позитивний настрій, впевненість у своїх силах, у тому, що людина
заслуговує просування по кар’єрних сходах, обов’язково допоможе їй, дасть
позитивний результат [3].
Навіть найуспішніші і найщасливіші люди не застраховані від критики в
свою адресу. Тому, якщо людина спрямована на кар’єрне зростання, прагне
професійно зростати, їй потрібно навчитися приймати критику і цінувати
зауваження. Критика з боку кваліфікованої, професійної людини може бути
корисна, до неї треба прислухатися, тим більше, якщо вона стосується
виключно робочого процесу. А ось критику, яка часто є проявом заздрощів,
не варто приймати близько до серця [5].
З ціллю дізнатись, як ставляться до кар’єри та кар’єрного зростання
студенти третього курсу Вінницького торговельно-економічного інституту
КНТЕУ, було проведене анкетування.
На питання «Ваше ставлення до кар’єри як суспільного явища» - 100%
сформулювали такий варіант відповіді – «позитивно».
На запитання «Кар’єрного росту досягають ті, хто … » – 41,67%
відповіли, що це «люди, які впевнено йдуть до мети, ставлять собі ціль і
досягають її»; 33,33% відповіли, що «люди, які прагнуть цього, щось задля
цього роблять» і 25% – інші відповіді, наприклад, «досягають результату,
вміють приймати рішення, не чекати на наказ керівника, постійно
розвиваються, бачать перспективу розвитку у своїй діяльності»,
«наполегливо працюють, не бояться важкої роботи, прагнуть завжди
більшого».
Наступним питанням було: «Для того, щоб досягти кар’єри
необхідно…», тут відповіді також різняться. 37,5% студентів відповіли, що
«Цілеспрямовано іти до мети, вдосконалюватись та з кожним днем
прямувати по сходинках до кар’єрного росту; мати чітко визначені цілі, бути
старанним і комунікабельним». Наступних 29,17% – «наполегливо, невтомно
працювати, більше працювати над самовдосконаленням, над самим собою».
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А 33,33% інші відповіді, це такі як – «розвивати свої особисті навички;
робити, а не думати; мати практичні навички та прагнення досягти
вершини».
Четвертим питанням було таке: «Я задумуюсь про кар’єрний ріст …».
Проаналізувавши це питання, можна зазначити, що 54,17% студентів
відповіли «часто», 41,67% – «інколи», і тільки 4,17% відповіли «ніколи».
Останнім питанням було: «Кар’єру неможливо збудувати, якщо … ». На
нього студенти досить по-різному відповідали: 70,83% студентів відповіли –
«тільки мріяти і нічого для цього не робити; не ставити мети, цілі, не мати
бажання і прагнення досягти успіху»; 16,67% відповіли так: «не розвивати в
собі відповідних якостей, безвідповідально ставитись до роботи; бути
невпевненим в собі, не боротися з перепонами, бути лінивою людиною та не
знати чого хочеш»; 12,5% – «бути пасивно налаштованою людиною до будьякої ситуації, працювати заради заробітної плати, бути «білою вороною» та
не взаємодіяти з колегами, не проявляти креативний підхід; або людина вже
досягла бажаної професії».
Отже, проаналізувавши дане проведене анкетування можна зробити
певні висновки. Можна зазначити, що майже всі майбутні фахівці, позитивно
ставляться до кар’єри та кар’єрного росту, майже всі задумуються в
майбутньому займати певні посади, але на цьому не зупинятись. Кар’єрного
росту досягають ті, хто має бажання, впевнено йде до поставленої цілі, не
ліниться, розвиває в собі відповідні якості, вдосконалюється тощо. А люди,
які ліниві, довго перебувають на одній і тій самій посаді і не мають бажання
іти далі, безвідповідально ставляться до роботи, пасивно налаштовані –
ніколи не досягнуть кар’єрного росту і високих постів. Варто зазначити, що
студенти власне кар’єрне зростання не пов’язують із стилем і способом
життя.
Кар’єра — це поступальний процес просування по службових сходах,
удосконалення навичок, здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів
винагороди, пов’язаних з діяльністю працівників.
В сучасних умовах успішна кар’єра є невід’ємною складовою
самореалізації
людини,
засобом
і чинником,
які
сприяють
її самоствердженню у цьому світі, процесом, в якому найповніше
реалізуються особистісний і соціальний потенціал особистості. Успішно
спланований і вдало реалізований план сходження по соціальних сходинках
є запорукою добробуту. Кар’єрного зростання може досягти кожен, було б
бажання!
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ В
УКРАЇНІ
Однією з найважливіших складових успішного соціально-економічного
розвитку будь-якого суспільства є захист прав і свобод власних громадян.
Особливе місце у цьому процесі займає охорона прав неповнолітніх, зокрема,
захист їх трудових прав. Українське законодавство встановлює низку
спеціальних гарантій та пільг для неповнолітніх, виділяючи їх таким чином в
окрему категорію особливих суб’єктів трудових відносин.
Актуальність цієї теми в тому, що на ринку праці молодь – категорія
багаточисельна. Її готовність до виробничої праці є життєво важливою
складовою успішного економічного розвитку суспільства в майбутньому.
Значущість цього ресурсу невпинно зростає. В той же час, ті, кому крім
молодості та амбіційності, здебільшого, немає, що запропонувати
роботодавцю, відчувають гостру потребу в особливій увазі з боку суспільних
та державних структур.
Протягом останніх десяти років вони не були предметом уваги,
глибокого і всебічного аналізу з боку юридичної науки.. Багато науковців в
своїх працях по трудовому праву Укрїни особливо увагу звертали на працю
неповнолітніх це Бойко М.Д, Зуб І.В, Стичинський Б.С, Грицак І.А,
Карпенко Д.О, Прокопенко В.І.
Метою нашої статті є показати що більшість неповнолітніх
влаштовуючись на роботу не знають про те, що вони користуються
спеціальним комплексом прав, і деякі роботодавці цим користуються. Тому
одним із чинників реалізації норм охорони праці є інформування осіб, що не
досягли повноліття про їх права, гарантії, умови праці через засоби масової
інформації.
Праця неповнолітніх осіб в Україні в перехідний період економіки до
ринкових умов господарювання та поява безробіття які створили принципово
іншу ситуацію, яка супроводжується численними порушеннями трудових
прав працівників, в тому числі неповнолітніх (і особливо тих, хто вперше
шукає роботу). Держава враховує певні фізичні, фізіологічні та інші
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особливості неповнолітніх, і виявляє турботу про здоров’я молодого
покоління. Законодавчо це закріплено, зокрема в ст. 43 Конституції України .
Законом України «Про охорону праці» статтею 11, заборонено застосування
праці неповнолітніх, тобто осіб до 18 років на важких роботах і на роботах зі
шкідливими умовами праці, на підземних роботах, залучати до нічних,
надурочних робіт та робіт у вихідні дні.
У сучасний період молодь займає проміжне становище між дитинством і
зрілістю, починає своє трудове життя у важких умовах: відсутність роботи, а
при її наявності низька заробітна платня, немає власного житла та деякі інші
негаразди, при цьому виникає невдоволеність через помилки, допущені при
виборі професії, спеціальності роботи.
Проблема полягає в тому, що кількість неповнолітніх, що бажають
працевлаштовуватися, значно перевищує кількість офіційних робочих місць.
Підприємці неохоче беруть дітей. Законодавство жорстко регламентує
використання праці дітей. Тому залишається вихід в нелегальному
працевлаштуванні. Держава створює відповідні умови для реалізації
неповнолітніми права на працю шляхом надання додаткових гарантій щодо
працевлаштування молоді, яка неспроможна на рівних конкурувати на ринку
праці.
Статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення», передбачені
додаткові гарантії у сприянні працевлаштування молоді, яка закінчила або
припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійнотехнічних закладах освіти і якій надається перше робоче місце, дітям
(сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким
виповнилося п’ятнадцять років і які за згодою одного з батьків або особи, яка
його замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу. Встановлюючи
загальне правило, що виключає прийняття на роботу осіб молодших 16 років,
Кодекс законів про працю разом з тим допускає у виключних випадках, за
згодою одного з батьків або особи, що його замінює, прийняття на роботу
осіб, які досягли 15 років. Для підготовки молоді до продуктивної праці
допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійнотехнічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої
праці, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у
вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку.
При прийнятті на роботу 15-річного підлітка в кожному окремому
випадку з’ясовується: на яку роботу приймається підліток та чи не входить
вона до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, чи не
пов’язана вона з підніманням та переміщенням важких речей понад
встановлені норми; чи відповідає обрана підлітком робота стану його
здоров’я, трудовій рекомендації лікарів та його власним інтересам; яка форма
виробничого навчання та продовження освіти буде найбільш доцільна для
підготовки підлітка до самостійної роботи, розвитку та вдосконалення його
здібностей. Також великою проблемою праці неповнолітніх є літнє
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працевлаштування школярів і студентів. Якщо останні ще сяк-так можуть
десь тимчасово влаштуватись, то майже ніхто з підприємців не хоче брати на
роботу учнів, бо все-таки це велика відповідальність.
Відповідно до законодавства України у трудових відносинах
неповнолітні прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони
праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці вони
користуються пільгами. Таким чином, закон визначає, що неповнолітні у
трудових відносинах користуються всіма правами і обов’язками, які
передбачені для інших працівників, проте їх праця врегульована ще й
спеціальними нормами.
Спеціальні правила по охороні праці, робочого часу, відпусток, та
деяких інших умов праці неповнолітніх обумовлені турботою про
нормальний фізичний розвиток неповнолітніх.
Окремі проблеми, зокрема щодо праці дітей, потребують істотного
доопрацювання з урахуванням сучасних потреб ринку праці. На сьогодні
робота дітей до 14 років, до того ж без офіційного оформлення трудових
відносин, як це часто буває на практиці, повністю перебуває поза законом і
ніяк не контролюється.
Отже, нами було проаналізовано закони які регулюють працю
неповнолітніх і тому можна зазначити, що українська молодь, яка здобувши
освіту за свої кошти, не має змоги працювати по професії, а змушена
погоджуватись на будь-яку роботу, на яку тільки беруть. Хіба це
справедливо, невже це явище може бути притаманним незалежній,
демократичній, правовій, соціальній державі? А про осіб молодше 18 років і
мови не може і бути, вони напевне і не здогадуються про те, що кожен із них
має право на працю, особливо це торкається жителів сіл. Доходу від дитячої
праці вистачає лише на задоволення основних фізіологічних потреб, але
губиться час для навчання, від якого діти з легкістю відмовляються. Держава
та суспільство не повинні пасивно очікувати самостійного налагодження
ринку праці молоді: потрібна науково обґрунтована політика регулювання
зайнятості молоді та досягнення її ефективного рівня.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОДАТКОВУ ВІДПУСТКУ У ЗВ’ЯЗКУ З
НАВЧАННЯМ
Право на освіту визначається і гарантується КЗпПУ. Завдяки здобуттю
освіти кожен громадянин має можливість отримати роботу. Але часто буває
так, що ми навчаючись, уже влаштовуємося працювати, і важливо щоб це
було офіційно, бо тільки офіційні відносини між робітником і роботодавцем
регулюються Кодексом законів про працю України.
Для того щоб отримати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з
навчанням (далі — навчальна відпустка), працівнику-студенту необхідно
надати роботодавцю довідку-виклик навчального закладу на сесію та
написати заяву про надання такої відпустки. У довідці-виклику має бути
зазначено: форму навчання; рівень акредитації навчального закладу; курс, на
якому працівник навчається; період сесії, встановлений навчальним
закладом; підставу для надання такої відпустки (наприклад, для складання
заліків та іспитів) [1]. Згідно зі ст. 17 Закону «Про освіту» планування
навчального процесу належить до компетенції навчальних закладів, тобто
вони мають право розподіляти встановлену законом тривалість навчальної
відпустки протягом навчального року. Тому роботодавець зобов’язаний
надавати працівнику таку відпустку саме в той час, який визначено
навчальним закладом. Ненадання відпустки у цей час не може бути
обґрунтовано виробничою необхідністю для підприємства, оскільки за ст.
202 КЗпПУ на роботодавця покладається обов’язок створювати працівникам
необхідні умови для поєднання роботи з навчанням. Навчальна відпустка
надається незалежно від щорічних основної та додаткової відпусток. Порядок
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їх надання не залежить один від одного. На відміну від щорічних відпусток,
навчальні відпустки не підлягають поділу на частини, перенесенню на інший
період, продовженню на святкові та неробочі дні. Також за невикористані дні
таких відпусток не виплачується грошова компенсаціях [2].
Тільки офіційне працевлаштування надає можливість громадянам
користуватися тими правами, які передбачені в українському законодавстві.
У 1996 році в КЗпПУ була передбачена «Відпустка у зв’язку з навчанням у
вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних учбових закладах»; станом
на 2018 рік стаття має назву «Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у
вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та
аспірантурі». Тобто, частково було змінено напрямок освітньої спеціалізації
в формулюванні статті. Щодо суті і напрямку реалізації статей, пропонуємо
порівняти їх за змістом і складовою (табл. 1 )
Таблиця 1 - Порівняння статей в основних аспектах
Назва статей
Навчальні
заклади
Оплата
Курси
К-кість днів

Акредитація
вищих
закладів
Курси
К-кість днів

Період
складання
іспитів, ккість днів
відпустки
Захист
дипломних
проектів
Вступні
іспити в
аспірантуру
Навчання в
аспірантурі

Стаття 216 (редакція 1996 року)
Вечірні, заочні і середні спеціальні
учбові заклади
Неоплачувані
1-2
Вечірні заклади – 20 календарних
днів, вечірні середні спеціальні
заклади – 10 календарних днів,
середні спеціальні заклади – 30
календарних днів.

–
3 та інші
Вечірні заклади – 30 календарних
дні, вечірні середні спеціальні
заклади – 20 календарних днів,
середні спеціальні заклади – 40
календарних днів.
30

Вечірні заклади і вечірні середні
спеціальні заклади – 4 місяці,
середні спеціальні заклади – 2
місяці.
–

Стаття 216 (редакція 2017 року)
Вечірня і заочна форма навчання
Оплачувані
1-2
Вечірня форма навчання(І-ІІ рівні
акредитації) – 10 календарних днів,
вечірня форма навчання
(ІІІ-IV
форма
акредитації)
–
20
календарних днів
Заочна форма – 30 календарних
днів
І-ІІ рівні акредитації
ІІІ-IV форма акредитації
3 та інші
Вечірня форма навчання (І-ІІ рівні
акредитації) – 20 календарних днів,
вечірня форма навчання (ІІІ-IV
форма
акредитації)
–
30
календарних днів, заочна форма –
40 календарних днів.
30

Вечірня
та
заочна
форма
навчання(І-ІІ рівні акредитації) – 2
місяці, вечірня та заочна форма (ІІІIV форма акредитації) – 4 місяці.
Для підготовки є 10 оплачуваних
календарних днів
Без відриву від роботи і з чудовим
виконанням трудового договору –
30 календарних днів

–
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Отже, проаналізувавши зміни ми можемо зазначити, що поправки
прийняті в 2017 році є дуже ефективними для таких студентів, адже
додаткові дні для підготовки, і відпочинку після вдалого виконання своєї
роботи заслуговує кожен. Очевидно, що допрацьована стаття буде наглядним
прикладом того, які реформи(і в трудовому праві) впроваджуються, задля
реорганізації системи праці, а особливо для такої групи працьовитого
населення як студенти, адже цей закон буде неабияк їх стимулювати.
Надання навчальних відпусток має на меті створення сприятливих умов для
поєднання працівником навчання з роботою шляхом тимчасового звільнення
його від виконання трудових обов’язків, а тому не варто перешкоджати
працівникові підвищувати свій професійний рівень, отримуючи нові знання
— врешті-решт, можливо саме вашому підприємству вони і стануть у нагоді.
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Право власності є центральним інститутом цивільного права України.
Традиційно право власності розглядається, як повне та абсолютне панування
особи над майном. За своєю юридичною природою право власності є
абсолютним правом і реалізується у можливості власника володіти,
користуватися та розпоряджатися належним йому на праві власності майном.
Законодавство України, зокрема ЦК України, надає широкі
можливості захисту права власності. Безсумнівно, закріплене у Цивільному
кодексі України право на захист є однією з найважливіших гарантій
відновлення порушених прав та інтересів суб’єктів цивільного права.
Особливим способом захисту цивільних прав, зокрема права
власності, є звернення до Європейського суду з прав людини. По суті, це є чи
не єдиним механізмом захисту порушеного права власності громадян
України та українських юридичних осіб після застосування всіх
національних засобів правового захисту.
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Необхідно звернути увагу на те, що у Європі та інших провідних
країнах світу право власності розглядається, як одне з основних прав
людини. Саме тому, ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції із
захисту прав людини та основних свобод гарантується захист саме права
власності [1]. Згідно із цією статтею кожна фізична та юридична особа має
право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї
власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених
законом або загальними принципами міжнародного права.
Звернення до Європейського суду з прав людини за захистом
порушеного права власності має низку особливостей. Насамперед, варто
звернути увагу на те, що положення цієї Конвенції у сфері захисту права
власності не поширюється на кримінальну та фіскальну сферу. Тому у разі
порушення права власності у цих сферах фізичні та юридичні особи не
маютьможливості звернутися до Європейського суду з прав людини,
посилаючись на норми Першого протоколу зазначеної Конвенції. Проте,
хсаме положення ст. 1 Першого протоколу до згадуваної Конвенції відкрило
нову сторінку у гарантуванні та захисті права власності в Європі. Так, перші
справи щодо захисту права власності в Європейському суді з прав людини
розглядалися ще у 80-х роках минулого століття. Однією з найбільш відомих
справ того періоду є справа Sporrong and Lonnroth[2].
Якщо розглядати практику Європейського суду з прав людини, то
можна переконатися в тому, що існує значна кількість справ, причиною
порушення яких була саме дискримінація. Мова йде, насамперед, про справи,
пов’язані з різним регулюванням питання про отримання пенсій громадянами
певної держави та іноземцями. Заявниками у таких справах були саме
іноземці. Наприклад, мова йде про рішення у справі Андрєєва проти Латвії,
заява №55707/00, або справі Зубко та інші проти України, де предметом
розгляду стали затримки у виплаті зарплати судді у відставці[3].
Крім того, сам Європейський суд з прав людини, розглядаючи справи,
пов’язані з правом власності, визнав та утвердив у практиці принцип
рівноправності, який випливає зі ст.14 згадуваної Конвенції. Зокрема, така
позиція Суду була закріплена у постанові Європейського суду з прав людини
у справі Пайн Веллей Девелоупментс Лтд. та інші проти Ірландії від
29 листопада 1991 р.[4].
Цікавим моментом є формулювання у ст. 1 Першого протоколу до
згадуваної Конвенції терміна «мирне володіння» [3]. Порушенням такого
«мирного володіння», яке належить фізичним та юридичним особам, є будьяке втручання у право власності зазначених осіб. Саме таке втручання може
мати форму позбавлення можливості використовувати об’єкти, які належать
на праві власності зазначеним особам, ненадання передбачених у
законодавстві дозволів, інших форм перешкоджання реалізації права
власності. Як правило, суб’єктами останніх із форм втручання у право
власності є державні органи та посадові особи. Крім того, сам термін «мирне
володіння», який використовується в офіційних перекладах зазначеної
Конвенції, не зовсім адекватно відбиває суть поняття, закріпленого у
ст. 1 Першого протоколу до цієї Конвенції [5].
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На практиці Європейським судом з прав людини були розроблені
певні критерії для визначення того, чи було позбавлення права власності
пов’язане з інтересами суспільства. Зокрема, мова йде про таке: 1)
позбавлення права власності має обов’язково переслідувати громадський
інтерес; 2) цей захід має бути пропорційний переслідуваним цілям; 3)
позбавлення права власності має бути на підставі та в межах чинного
законодавства відповідної держави.
Якщо підсумувати практику Європейського суду з прав людини, то
поняття «власність» розуміється ним, як наявне майно та майнові цінності, а
також право вимоги. Мова йде, зокрема, про нерухомість: маєтки, земельні
ділянки, будинки; прибутки, які випливають із власності, а, зокрема, з
оренди, ренти, тощо; рухоме майно; банківські внески; акції компаній;
патенти тощо.
Закріплення права держави на свободу законотворчості у сфері
законодавчого регулювання права власності, зокрема, у ч. 3 ст. 1 Першого
протоколу до зазначеної Конвенції зазначається те, що попередні положення
жодним чином не обмежують права держави вводити в дію такі закони, які,
на її думку, є необхідними для здійснення контролю за користуванням
майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати
податків чи інших зборів або штрафів.
Разом із тим, першими ж рішеннями у сфері захисту права власності
Європейським судом з прав людини було сформульовано позицію,
відповідно до якої це положення ст. 1 Першого протоколу до зазначеної
Конвенції має розглядатися переважно в контексті здійснення державою
контрольної функції у сфері реалізації права власності. Центральним у цьому
разі став принцип пропорційності, який полягає в оцінці дій держави в особі
державних органів та посадових осіб, цілей, які вони ставили, вирішуючи
питання про позбавлення права власності, та результатів, до яких призвели ці
рішення. Саме ці моменти порівнюються з глибиною та обґрунтованістю
втручання у право власності фізичних та юридичних осіб[5]. Таким чином,
межі розсуду держави у сфері регулювання права власності є широкими,
проте не безмежними.
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Гайдей Оксана
Науковий керівник: Штифурак В.Є., д.пед.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА
ОРГАНІЗАЦІЇ
Імідж керівника є одним з елементів іміджу організації. Позитивний
імідж може стати конкурентною перевагою у створення образу організації.
Керівник є іміджевою фігурою організації, її «візитівкою». Проблеми
формування і функціонування іміджу організації в цілому та іміджу
керівника, стали предметом наукового аналізу в зарубіжній і вітчизняній
науці.
В даний час у науці склалися два близьких підходи до розуміння
іміджу. Перший з них об’єднує найчисленнішу частину авторів:
Р.М. Андрєєва, О.В. Гордєєва, С.Ю. Головін, Е.В. Єгорова-Гантман,
Н.І Конюхов, А. Орлова, А.В. Петровський, Т.Н. Піскунова, І.В.Чернова,
В.М. Шепель, Р.Ф. Фурс, М.Р. Ярошевський, які розглядають імідж, як образ,
що склався у свідомості, має емоційне забарвлення і за своїми
характеристиками близький до стереотипу. Другий підхід зближує іншу
групу авторів: А.Н. Жмиріков, А.Б. Звіринців, Ю.А. Панасюк, А.М. Цуладзе,
які визначають імідж як думку, уявлення, яке склалося у певної групи людей,
про будь-який об’єкт. Але автори і тієї й іншої групи оперують у своїх
роботах таким поняттям, як образ, що розкриває або допомагає розкрити
сутність визначення іміджу.
На формування іміджу впливає низка об’єктивних та суб’єктивних
факторів. До цих факторів належать: спосіб діяльності, професійні та
особисті якості, та якості, котрі розвиваються та вдосконалюються
відповідно до соціальних потреб [1].
Базовою вимогою до формування іміджу є наявність лідерських
якостей, насамперед у професійній сфері. За таких умов керівник, окрім
посадової влади, може користуватись експертною неформальною владою
фахівця, володіти лідерством професійного управління.
Найважливішим критерієм іміджу керівника є відповідність цього
іміджу корпоративній культурі. В системі управління персоналом існують
досить жорсткі уявлення про те, який керівник повинен бути в організації з
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певним типом корпоративної культури. На думку дослідників для культури
кланового типу необхідний керівник патерналістського типу, що має образ
заступника, захисника, тобто керівник, орієнтований на персонал, при цьому
велика увага приділяється його харизмі. У культурі підприємницького типу
оптимальним для керівника є імідж демократичного керівника, орієнтованого
на досягнення ринкових цілей. В ієрархічній культурі найбільш прийнятним
буде імідж керівника як талановитого менеджера, що є ефективним
координатором й організатором [2].
Для підтвердження висловлених позицій було проведене опитування
серед студентів ВТЕІ КНТЕУ продовж 2018 року. Для проведення
соціологічного опитування вибрано різновид анкетування – очне.
Анкетування вибране тому, що за досить короткий проміжок часу можна
опитати значну кількість людей. Процедурою опитування охоплено 30
чоловік.
Складена
програма
соціологічного
дослідження
стосувалась
необхідності формування та наявності іміджу керівника. На запитання «Чи
потрібно приділяти увагу питанням, що пов’язані з іміджем?» – 79%
відповіли «так, звичайно». На запитання «Чи впливає зовнішній вигляд на
імідж керівника?» – 82% ствердно відповіли «так». Відповідаючи на
запитання «Чи впливає тип темпераменту на імідж керівника?» – 65%
відповіли «так». Та на запитання «Чи важливим для іміджу керівника є
активність особистості поза роботою (хобі, спорт), інтереси тощо? – 76%
погодились із стверджувальною позицією.
Інтерпретація результатів проведеного дослідження показала, що імідж
керівника – це досить важлива складова, для іміджу керівника значущими
факторами є зовнішній вигляд, манера поведінки, активна діяльність, стійка
життєва позиція.
Формування іміджу керівника може здійснюватися двома шляхами:
стихійно (спонтанно) або цілеспрямовано. У першому випадку це звичайний
процес, який проходить без зовнішнього тиску, одним з результатів якого є
становлення людини як індивідуальності. Другий шлях припускає активне
формування, яке пов’язане зі штучним створенням іміджу та проведенням
спеціальних заходів, процедур індивідуальної та організаційної роботи. Він
використовується у таких випадках:
−керівник є «чужим» по відношенню до організації (у разі
антикризового управління);
− керівник не має великого досвіду управління;
− в системі управління персоналом є конфліктні точки;
− розмір організації настільки великий, що співробітники не можуть
скласти адекватне уявлення про діяльність керівника і його особистості (і це
призводить до зниження трудової мотивації);
− існують зовнішні причини для створення іміджу керівника як такого
собі аналогу «торгової марки» підприємства [3].
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Темперамент відіграє значну роль у процесі формування іміджу
людини взагалі та керівника зокрема. Для створення іміджу керівника
представникам різних темпераментів доводиться докладати різних зусиль.
Найбільше зусиль має докладати представник меланхолічного темпераменту.
Особливо сприятливою основою для формування іміджу керівника є
сангвінічний темперамент, але і ті, кому він властивий варто докладання
додаткових зусиль до створення іміджу [2].
Темперамент змінити неможливо, але успішно можна враховувати свої
переваги і недоліки. Наприклад, холерик може успішно керувати відділом
маркетингу, якщо грамотно сформує команду, в якій буде компетентний
аналітик, за темпераментом, наприклад, флегматик. Керівник-флегматик
може успішно керувати науковим відділом. Швидке прийняття оперативних
рішень з будь-яких питань він може доручити більш придатному за
темпераментом співробітникові, наприклад, сангвініку.
Формування іміджу ні в якому разі не є зміною особистості керівника.
Цей процес не може зробити з однієї людини абсолютно іншу. Тому для
керівника важливо знання основ психології для того, щоб бути в змозі
оцінити психологічні особливості власної особистості і грамотно
використовувати свої сильні і слабкі сторони. Успіх в діяльності викликає у
підлеглих бажання ідентифікувати себе з керівником, приймати і розділяти
його норми і цінності, а в кінцевому підсумку, наслідувати і дотримуватися
певної моделі поведінки.
Таким чином, у процесі управління персоналом організації імідж
керівника виконує такі функції: навіювання впевненості у підлеглих у
досягненні поставлених цілей; наслідування дій керівника його підлеглими;
оптимізація комунікаційного процесу; спонукання до рекомендованих
моделей поведінки.
Зарубіжні фахівці вважають, що значний вплив на формування іміджу
керівника також впливають параметри не основної діяльності, а саме етапи
професійної кар’єри, активність особистості поза роботою (хобі, спорт),
інтереси тощо. Тому, що значний вплив мають не абстрактні поняття, а
переконливі життєві факти
Отже, позитивний імідж керівника організації має значний вплив на
формування як внутрішнього, так і зовнішнього іміджу організації та може
стати однією з конкурентних переваг організації.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ГРОМАДЯНИНОМ
З виникненням держави з’явилися права та обов’язки так як з боку
громадян перед державою, так і держави перед суспільством. Держава є
основним гарантом дотримання основних прав і свобод у суспільстві. Вона
відповідає перед людиною за свою діяльність, а головним обов’язком є –
утвердження і забезпечення прав і свобод людини.
Метою тез є аналіз дотримання і виконання державою всіх своїх
обов’язків перед громадянами.
В даний час тема є досить актуальною, тому що є багато випадків, коли
держава нехтує своїми обов’язками і правами громадян та забуває, що саме
від взаєморозуміння між двома категоріями «держава – громадянин»
залежить добробут та розвиток країни. Держава яка піклується про своїх
громадян автоматично забезпечує належний рівень життя та процвітання.
В процесі історичного розвитку в багатьох передових людей виникали
уявлення про покращення наявного становища та підвищенні ролі людини в
державі та суспільстві. Дослідниками питань стосовно громадянського
суспільства та правової держави були: Л. Дюгі, Г. Ласкі, М. Дюверже, Г.
Моска, В. Парето та інші. Вони розробляли різні теорії походження держави,
її сутність і соціальне призначення [1].
Держава виступає як офіційний представник усього суспільства, тому
відносини між ним та людиною носять політико-правовий характер. Будь-яка
людина в межах території держави попадає під його юрисдикцію, тобто стає
адресатом обов’язкових приписів, що виходять від держави. Проживаючи в
певній країні, громадянин повинен бути впевненим що якщо щось станеться,
то він може звернутись до органів державної влади, які обов’язково
допоможуть йому. Здійснення основних прав людини може забезпечити
тільки
держава,
бо
лише
вона
здатна
надати
юридичну
загальнообов’язковість основних прав. Якщо держава реалізує це визнання
на практиці, то така держава вважатиметься правовою. Правова держава – це
держава в якій юридичними засобами реально забезпечено максимальне
здійснення охорони і захисту основних прав людини.
У правовій державі:
1. Первинними повинні бути права людини, оскільки вони виникають раніше
і держава має бути обмежена цими правами, особливо в законотворчості.
2. Найголовнішим призначенням правової держави є — забезпечення та
здійснення охорони та захисту основних прав і свобод людини.
3. Поняття правової держави залежить від різних умов (економічного ладу,
соціальної структури суспільства, політики держави, історичних,
національних, культурних традицій, міжнародної ситуації)
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4. держава має певні юридичні процедури втілення в життя захисту прав
людини.
5. Закріпленно права людини у законодавстві.
6. Панують правові закони.
7. Людині має бути дозволено чинити все, що не заборонено законом
8. Повинна існувати юридична, особливо судова, захищеність людини.
9. Правосуддя має бути обов’язковою нормою нормального життя.
10. Держава повинна відповідати перед людиною за свою діяльність [2].
Всі погляди і теорії, які стосуються співвідношення «держава – особа»
можна об’єднати в два підходи:
1. Індивідуальний, особистий (природно-правовий підхід). Цей метод
базується на розумінні особи як цілі, держави – як засобу для досягнення
мети. Його зміст – права належать людині від природи. Вона має їх
належно від держави і вони є невід’ємними. Завдання держави і
суспільства полягає в тому, щоб додержуватися цих прав, не допускати їх
порушення, створювати умови для їхньої реалізації. Конкретні зміст і
обсяг прав змінюються і розширюються в міру розвитку суспільства, самі
ж фундаментальні права залишаються незмінними.
2. Державний, статичний (юридично-позитивістський). Цей метод базується
на розумінні держави як мети, а особи – як засобу для її досягнення. Його
зміст – свої права людина одержує від суспільства і держави, природа цих
прав патерналістична, держав джерело і гарант прав людини завдяки
закріпленню їх у законі, право і закон не мають істотних відмінностей,
права особи змінюються залежно від державної доцільності та можливості
[4].
Юридично-позитивістський підхід багато в чому схожий з
марксистською теорією, в якій права людини підпорядковуються державі.
Відмінність між ними полягає у тому, що марксизм зорієнтований на
соціально-економічну, класове визначення права, а не на його раціональну
самоцінність. При марксистському підході ставлення питання про права
особи стає зайвим внаслідок розуміння особи як виразника сукупності
суспільних відносин. Лише в наші дні відбувається набуття справді
демократичного уявлення про права людини. У відносинах «людина –
держава» пріоритет належить людині, а держава та її структури покликані
підкорити свою діяльність охороні і захисту прав людини. Всі права та
обов’язки, що належать громадянам нашої держави, прийняті та
задекларовані в Конституції України. Кожна стаття підтверджує той факт,
що держава піклується про своїх громадян і дає можливості спокійно
проживати у своїй державі.
Питання щодо свободи прав людини та громадянина є
найактуальнішими темами досліджень всього світу, бо саме за ефективністю
дотримання прав людини повинен оцінюватись рівень розвитку будь-якого
суспільства. Але є не тільки хороші сторони діяльності державних органів та
самої держави. Так трапляються випадки порушень прав людини у сфері
праці у таких діях роботодавців: надання відпустки робітнику тільки за його
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власний рахунок; робочий день перевищує встановлену законодавством
норму; встановлення рівня заробітної плати нижчим за мінімальний;
звільнення робітника без виплати боргів по заробітній платі та інше [3].
Таким чином, можна зробити висновок, що взаємини між державою і
особистістю повинні здійснюватися на основі взаємної відповідальності. Але
в Україні є проблеми не повного вирішення питань щодо боротьби з
правопорушеннями, зміцненням законності, правопорядку та дисципліни.
Тому влада повинна розглянути принцип взаємної відповідальності держави
та особи, можливості особи робити те, що не заборонено законом, а
державним органам все те, що входить до їх компетентності.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
Сучасні результати науково-технічного прогресу, зростання рівня
доходів населення, насичення інформаційного простору, збільшення частки
вільного часу, зацікавлення людей у пізнанні «нового», а з іншого боку –
скорочення часу пересування людей у світі та спрощення системи перетину
державних кордонів, призводять до стрімкого розвитку туризму й
туристичної сфери, що, в свою чергу, виводить у ранг важливих та
першочергових питання встановлення, дотримання узгодження туристичних
формальностей між країнами світу.
Актуальність даного дослідження узгоджується із головною метою
туристичних формальностей, дотримання яких спрямовано на забезпечення
безпеки туристів під час подорожей, а також створення комфортних умов
проживання місцевих жителів, а основне завдання держави при цьому
полягає у створенні зручних умов для вільного переміщення туристів із
уникненням зайвої бюрократії, отриманні задоволення від поїздки за
допомогою туристичних формальностей. Все це не втрачає своєї значущості
на сучасному етапі розвитку туристичної індустрії та виявляється можливим
лише за умови міжнародного співробітництва та ухвалення і дотримання
серії міжнародних, в т.ч. правових, документів.
Дослідженню різних аспектів дотримання туристичних формальностей,
а також питанням правового регулювання останніх присвячені роботи
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Бгатова А.П., Бойка Т.В., Зубрева М.В. Значний внесок щодо дослідження
туристичних формальностей як головного аспекту безпеки туристичної
діяльності було здійснено Марініним М.М.; у той же час, теоретикометодологічні основи дослідження туристичних формальностей окреслено у
роботах таких вчених, як: Александрова А.Ю., Ільїна Е.Л. та ін.
Але попри наявні результати досліджень з даного напрямку важливим
вбачається
обґрунтування
важливості
дотримання
туристичних
формальностей в умовах контролю за державною безпекою окремої країни та
проведення змістовного аналізу необхідності диференціації туристичних
формальностей у контексті забезпечення вільного пересування туристів між
країнами світу.
Досліджуючи суть поняття «туристичні формальності» окремої
держави ми бачимо, що, в першу чергу, формальності як такі
запроваджуються з метою дотримання державної безпеки, боротьби із
незаконною міграцією, міжнародним тероризмом, торгівлею наркотиками,
проституцією тощо, а також гарантування безпеки мандрівників і захисту
навколишнього середовища. Найвагоміше значення при цьому має захист
державних кордонів від неконтрольованої міграції та країни від тероризму,
що є однією з найактуальніших глобальних проблем людства. [1, c. 114]
Туристичні формальності нині безпосередньо стосуються і туристів, та
передбачають оформлення закордонних паспортів та віз, проходження
митних процедур, валютний, медичний та санітарний контроль. Окрім
дотримання туристичних формальностей, туристичні фірми також
зобов’язані дотримуватися адміністративних формальностей, до складу яких
належать: оформлення ліцензії, сертифіката відповідності на створюваний
турпродукт, реєстрація у МЗС, присвоєння туристичного референс-номера,
акредитація у іноземних посольствах.
Недотримання хоча б однієї із зазначених формальностей може
перешкодити виїзду туриста за межі держави. Жорсткість встановлення та
дотримання формальностей впливає на формування міжнародних
туристичних потоків, ускладнюючи в той же час вільне пересування людей.
Такими є, складність й тривалість у часі процедури оформлення виїзних
документів, надмірно високий консульський збір, запровадження обмежень
на обмін валюти тощо. Отже, не сприяючи таким чином зростанню кількості
туристичних поїздок, вони спрямовані на дотримання єдиного порядку.
З усього вищеозначеного слідує, що головну роль у гармонізації і
спрощенні туристичних формальностей відіграє держава. Тому можна
говорити про державне регулювання туристичних формальностей.
Державне регулювання туристичних формальностей передбачає
запровадження сукупності державних заходів однієї чи групи держав,
спрямованих на створення взаємно прийнятних умов і спрощених правил, які
дозволяють кожній людині долучатися до міжнародного туризму.
Основною
метою
державного
регулювання
туристичних
формальностей є сприяння свободі подорожей та підвищенню рівня
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залучення максимальної кількості людей до міжнародного туризму. Державні
органи своїми рішеннями повинні, з одного боку, створювати умови,
сприятливі для розвитку туристичної діяльності, а з іншого – гарантувати
свободу і безпеку туристичних поїздок та відвідувань, запроваджуючи такі
прикордонні, митні, медичні й інші формальності, які не заважатимуть
розвитку міжнародного туризму. [2, c. 234]
Важливо також відзначити, що правовий режим міжнародного туризму
у першу чергу формують сукупність норм права країни постійного
проживання туриста і тієї держави, до якої він здійснює поїздку, або
декількох країн за маршрутом поїздки одночасно.
На основі аналізу сутності поняття «туристичні формальності», чітко
виявляється пряма залежність між відносинами країн світу та їх туристичною
політикою, “лояльністю” туристичних формальностей, або ж протилежного
процесу. На характер туристичних відносин впливають міжнародні
конфлікти, напрямок зовнішньої політики держави, її внутрішнє становище, а
також ряд історико-соціальних факторів. [5, c. 73]
Загалом, туристичні формальності мають у більшості випадків
уніфікований характер, а за умови повного збігу норм права декількох країн
туристичні формальності стають єдиними. Іншими словами, всі
регламентуючі та обмежуючі рамки при цьому фактично зникають: для
поїздки з однієї країни до іншої не потрібно ні закордонного паспорта, ні
візи, ні проходження прикордонного контролю, митниці тощо. Досвід
Європейського Союзу та Шенгенська угода про єдиний туристичний простір
низки європейських країн це наочно доводять. Але разом з тим, для сучасних
держав світу формування єдиного туристичного простору і «непотрібність»
туристичних формальностей – справа дуже віддаленого майбутнього. Так,
систематичні порушення подорожуючими особами тих чи інших норм і
правил змушують держави бути швидше «формалістами», ніж гостинними
господарями. З іншого боку, за умов дотримання такого суворого підходу,
турист в процесі поїздки опиняється у сфері впливу зовсім не «індустрії
гостинності», оскільки починає стикатися із жорсткою поліцейськоадміністративною системою, яка стоїть на сторожі інтересів даної країни та її
громадян, захищаючи останніх від незаконних переселенців, міжнародного
тероризму та ін.
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Актуальність теми дослідження полягає у проблемі охорони прав на
об’єкти інтелектуальної власності, яка аналізує актуальність питань з
існуючого механізму захисту права інтелектуальної власності, що стосуються
покращання кримінально-правового захисту у цій сфері актуальними у
конексті сучасних державотворчих процесів, що відбуваються в Україні
зазначених і КК України[1].
Особливо це стосується питання вдосконалення механізму
кримінальної відповідальності за порушення у сфері інтелектуальної
власності, яке було і залишається актуальним для науки кримінального
права, виходячи з того, що саме від ступеня та рівня її наукової
розробленості великою мірою залежить адекватність законодавчого
визначення складів відповідних злочинів та ефективність застосування цього
інституту закону про кримінальну відповідальність.
Зокрема, ст. 176 КК України регламентує умови притягнення винної
особи за порушення авторського права і суміжних прав, ця стаття присвячена
кримінальній відповідальності за порушення в гуманітарній сфері
інтелектуальної, творчої діяльності [2, c. 81-82].
Наприклад, ст. 176 КК України містить такі склади порушення
авторського права і суміжних прав:
1) незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і
мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних;
2) незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм,
відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження
на аудіо- і відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації;
3) інше умисне порушення авторського права і суміжних прав.
Названі дії тягнуть кримінальну відповідальність за таких умов:
— завдали особам, які мають авторське право або суміжні права шкоду
у великому розмірі;
— ці ж самі дії, які заподіяли зазначеним особам шкоду в особливо
великому розмірі або вчинені повторно.
Також в ст. 176 КК України зазначено, що може бути інше порушення
авторського права і суміжних прав, то до цих випадків слід відносити лише:
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1) вчиненні дій, які порушують майнові права суб’єктів авторського
права і (або) суміжних прав, визначеними ст.ст. 15, 39, 40, 41 ЗУ «Про
авторське право і суміжні права», з урахуванням передбачених ст.ст. 21–25,
42, 43 зазначеного Закону обмежень майнових прав;
2) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав, зокрема
опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України,
вивезення з митної території України контрафактних примірників творів (у
тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і
програм організацій мовлення;
3) плагіат — оприлюднення (опублікування), повністю або частково,
чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
4) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають
авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі
комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм
організацій мовлення;
5) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній
формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права і
(або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
6) публічне сповіщення об’єктів авторського права і (або) суміжних
прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав
вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в
електронній формі.
Проте ця стаття, як зауважує М. Мельник, привертає увагу
незлагодженістю дефініцій [3, с. 45-50].
А саме, дії, що є кримінальними правопорушеннями: незаконне
відтворення, поширення творів науки, літератури й мистецтва, комп’ютерних
програм і баз даних. У статті твори науки, літератури й мистецтва,
комп’ютерні програми і бази даних названо об’єктами кримінально-правової
охорони.
Погоджуючись з думною М. Мельника, законодавець виділяє серед
творів науки окремо комп’ютерні програми та бази даних, адже ці об’єкти є
об’єктами права інтелектуальної власності нарівні з іншими об’єктами
авторського права. Може скластися враження, що кримінально-правовій
охороні підлягають тільки комп’ютерні програми та бази даних, а ілюстрації,
карти, схеми, ескізи що стосуються географії, топографії, архітектури або
науки та інші деякі об’єкти авторського права такій охороні не підлягають.
Вчений не погоджується з формуванням «незаконне відтворення,
розповсюдження». Адже одразу постає питання, а що таке «незаконне
відтворення». Зазначена стаття цього поняття не конкретизує. Видається, що
це поняття варто було б уточнити, зазначивши, що твір відтворено,
розповсюджено з порушенням авторського права і (або) суміжних прав
[3, c. 46-47].
В ст. 177 КК України передбачається кримінально-правовий захист
об’єктів права промислової власності. У переліку об’єктів права промислової
власності чомусь немає порід тварин, комерційних найменувань,
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географічних зазначень, комерційної таємниці. Ця стаття передбачає три
склади злочину:
1) незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового
зразка,
топографії
інтегральної
мікросхеми,
сорту
рослин,
раціоналізаторської пропозиції;
2) привласнення авторства на зазначені об’єкти;
3) інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало шкоди
у значному розмірі [5, c. 49].
На думку О. Крижного, ця стаття передбачає відповідальність за
використання як тотожних, так і позначень, схожих до ступеню змішування з
чужими знаками для товарів і послуг. При цьому для притягнення особи до
кримінальної відповідальності за використання останніх не потрібно
внесення змін до КК України. Такий висновок можна зробити згідно з абз. 5
ч. 4 ст. 16 ЗУ «Про охорону права на знаки для товарів і послуг» [6],
відповідно до якого знак визнається використаним, якщо його застосовано у
формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в
цілому відмітності знака 7, с. 30-35].
Таким чином, аналіз КК України у сфері захисту права інтелектуальної
власності показав відсутність єдиної, цілісної, ефективної і надійної системи
правового захисту інтелектуальної власності. Держава докладає зусиль для
посилення захисту права інтелектуальної власності, але поки що, на
превеликий жаль, значних результатів не досягнуто. Отже, підводячи
підсумок, можна дійти до висновку, що в умовах сьогодення необхідно, з
одного боку, вдосконалювати кримінальне законодавство, що регулює
діяльність і забезпечення належної реалізації права інтелектуальної
власності, враховуючи стрімкий розвиток й широке коло відносин в сфері
права інтелектуальної власності, які потребують необхідного надійного
врегулювання та захисту.
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ПРИНЦИПИ НАРОДОВЛАДДЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ
ОРГАНІВ
Актуальністю теми дослідження є принцип народовладдя як
універсальна політико-правова ідея сучасного конституціоналізму, вона є
невід’ємною складовою системи загальновизнаних конституційних
цінностей, що у своїй сукупності становлять засади демократичного
конституційного ладу України.
Адже демократія — це і є, насамперед, здійснення влади безпосередньо
народом чи від його імені та в його інтересах спеціально уповноваженими на
це органами публічної влади. Більше того, саме народний суверенітет є
необхідною передумовою правового обмеження держави, оскільки народ
через демократичні процедури легітимації влади наділяє її частиною
відповідні державні органи, за допомогою конституції формує державу,
владні структури, делегує їм відповідні повноваження, тим самим
добровільно обмежуючи свій суверенітет і водночас встановлюючи межі
втручання держави у суспільне життя.
Мета дослідження полягає в аналізі тенденцій та перспектив
функціонування народовладдя в Україні та форм його здійснення, а
визначення у найбільш загальному значенні змісту чотирьох
основоположних принципів права (справедливості, свободи, рівності та
гуманізму.
Проблемами принципу народовладдя в діяльності державних органів є
предметом досліджень Шипілова В.М., Тодика О.Ю., Погорілка В.Ф. та
Федоренка В.Л., Г. Єллінек, Д. Дідро, М. Костицький, О. Скакун.
Народовладдя – це система форм безпосереднього вільного
волевиявлення народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в
Україні шляхом прямої його участі у встановленні представницьких органів
державної влади та органів місцевого самоврядування і безпосередньому
прийнятті владних рішень з передбачених Конституцією та законами України
питань.

239

На превеликий жаль, у Конституції України не лише не було закріплено
чіткої, логічної та зрозумілої системи і механізмів реалізації належної
народові влади, але й, навіть, не вжито термін «народовладдя».
Не додає чіткості у розумінні сутності та змісту явища народовладдя і
наука конституційного права. Аналізуючи відповідні енциклопедичні
джерела та спеціальні монографічні дослідження на окреслену тему, можна
помітити різноманітність поглядів і думок щодо змісту цього явища, а також
безліч визначень народовладдя. Таку ж думку висловлює і Петришин О.В.,
який відмічає наявність широкого спектру досліджень різних аспектів
народовладдя та великої кількості визначень цього явища. [4, с. 4]
На думку Шипілова Л.М., народовладдя – це сутність держави, яка
полягає в належності та здійсненні влади народом у власних інтересах у
демократичній, правовій формі на засадах гарантування та втілення прав і
свобод людини.[6, с.216]По-перше, належність усієї повноти влади народові
та верховенство цієї влади в державі є сутнісною характеристикою іншого
конституційно-правового явища – «народного суверенітету», а, по-друге,
конституційне словосполучення «здійснення влади народом» не дає чіткого
розуміння сутності та змісту категорії «народовладдя», у зв’язку з чим і
потребує свого самостійного детального розгляду.
В той же час Тодика О.Ю., досліджуючи народовладдя «не лише як
політико-правове явище, а і як соціальну цінність», взагалі стверджує, що «не
існує єдиної доктрини народовладдя для всіх часів і народів. Значною мірою
вона визначається типом правової системи, але її основу завжди становить
концепція влади народу».[5, с. 19]
Відповідно до Конституції України носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Відповідно до ч.2 ст.5 Конституції України народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування.
Народовладдя в Україні реалізується на основі Конституції через
інститути безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії.
До інститутів безпосередньої демократії, які забезпечують прийняття
державного рішення прямим волевиявленням народу, відносять; референдум;
обговорення проектів нормативних актів; участь у виборах органів державної
влади; загальні збори (збір) громадян; звіти депутатів і виконавчих органів
переднаселенням.
Виділяють пряму та представницьку демократію як спосіб
народовладдя. Пряма демократія, коли народ виражає свою волю у
визначених Конституцією і законами процесуальних формах.
Представницька демократія, тобто через своїх представників, яких народ
обирає до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
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До інститутів прямої демократії, які забезпечують прийняття
державного рішення прямим волевиявленням народу належать: вибори
депутатів, рефрендуми, загальні збори громадян і трудових колективів.
Таким чином, з проведеного дослідження можна зробити такі висновки:
Отже, народовладдя є така форма організації управління державою, за
якої кожен громадянин має право і можливість брати участь в управлінні
державними справами безпосередньо або через вільно обраного
представника. Змістом народовладдя є сукупність політичних прав
громадян і механізмів їх реалізації у відносинах з органами державної влади
та органами місцевого самоврядування щодо участі в управлінні власною
державою (державними справами).
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПРИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ
Проблеми забезпечення гендерної рівності при реалізації права на
працю досліджували: О. Уварова, М. Костицький, А. Колодій, О. Тихомиров,
К. Левченко, Т. Мельник, Н. Гапон та інші.
Гендерна політика – це визначення міжнародними органами та
державами основних гендерних пріоритетів і основних фундаментальних
цінностей, принципів і напрямів діяльності, відповідних методів і способів їх
втілення, спрямованих на утвердження рівних прав, свобод, створення умов і
можливостей, гарантій забезпечення рівного соціально-політичного і
економічного статусу чоловіків і жінок, на розвиток гендерної демократії та
формування гендерної культури у суспільстві [4, с. 173].
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Сьогодні ми живемо в часи швидких змін. Звичайно ж, міняються і
взаємини між чоловіками і жінками у всіх сферах життєдіяльності
суспільства. Затвердження ґендерної рівності – важливий напрямок, який
розвивається в Україні останнім часом. Хоча Україна і вживає необхідних
заходів для уникнення гендерної дискримінації, в цілому, жінки та чоловіки
мають різний доступ до розподілу привілеїв, влади, соціальних статусів.
Тому світове співтовариство прийняло певні нормативні документи, які
врівноважують права чоловіків і жінок.
В цілому можна простежити таку хронологію подій по вивченню
світовим співтовариством становища жінок у суспільстві: 1946 р. – створена
Комісія ООН для спостереження за становищем жінок та сприяння реалізації
їх прав. 1979 р. – Генеральна Асамблея ООН приймає Конвенцію «Про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» (Україна ратифікувала цю
Конвенцію в 1980 р.). 1995 р. – всесвітня конференція ООН з проблем жінок
в Пекіні. Уряди країн учасниць взяли на себе зобов'язання з впровадження
затвердженої на конференції Пекінської декларації. В ній проголошувалося
наступне: 1) в державах повинна дотримуватися рівність прав жінок і
чоловіків у всіх сферах життя; 2) жінки повинні розглядатися не тільки як
об'єкти, але і суб'єкти змін; 3) кожне суспільство має використовувати
модель розвитку з урахуванням ґендерного фактору – розширенням вибору
для жінок і чоловіків на рівній основі. 1996 р. – прийняття національного
плану дій на 1997-2000 рр. щодо поліпшення становища жінок і підвищення
їх статусу в суспільстві. 1997 р. – створено Координаційну раду з питань
жінок при Міністерстві України у справах сім'ї та молоді. 2000 р. –
спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН приймає документ: «Жінки в
2000: рівність між жінками і чоловіками, розвиток і мир в XXI столітті».
Вересень 2000 р. – на Всесвітньому саміті ООН було прийнято документ
«Пакт розвитку тисячоліття», який підписав серед інших і чинний президент
України Леонід Кучма. Серед цілей розвитку тисячоліття – розвиток
ґендерної рівності та надання більших повноважень жінкам. Таким чином,
Україна взяла на себе зобов'язання по просуванню ґендерної рівності. Лютий
2011 р. – в ООН офіційно відзначили початок роботи нової структури «ООНжінки». Структура «ООН-жінки» займається питаннями ґендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок[3].
Принцип гендерної рівності закріплений в Конституції України.
Стаття 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у
здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;
спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням
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пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати
працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних
відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям [1].
Стаття 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» зазначає, що чоловіки та жінки мають рівні права, а саме:
відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі; рівні умови для
реалізації рівних прав жінок і чоловіків; відсутність дискримінації за ознакою
статі [2].
Витоки соціальної дискримінації потрібно шукати ще в стародавні
часи. Вже тоді вчені та політики прикривали нерівноправне положення жінки
в суспільстві дискусіями про те, чи є жінка людиною і чи має вона душу.
Погляд на жінку як неповноцінну істоту знайшов своє відображення в
теологічних і філософських працях стародавнього світу. Так, наприклад,
Сократ говорив: «Три речі можна вважати щастям: що ти не дика тварина,
що тигрек, а не варвар, і що ти чоловік, а не жінка» [5, с. 30].
Як стверджує О.Уварова гендерна нерівність в Україні відбувається за
таких умов:
а) низька обізнаність жінок (особливо в сільській місцевості) із
міжнародними стандартами у сфері захисту від гендерної дискримінації.
Жінка часто не розуміє, що її права було порушено, особливо якщо йдеться
про випадки дискримінації. За майже 10 років дії ЗУ «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» лише в 145 судових актах
міститься посилання на цей закон, при цьому в переважній більшості справи
ініційовано державними контролюючими органами (здебільшого – у
випадках реагування на факти вказівки статі працівника в оголошеннях про
наявність вакансії), а не самими жертвами дискримінації;
б) невміння представників юридичної професії, у тому числі суддів,
ідентифікувати ті випадки, коли порушення прав та законних інтересів жінки
стає наслідком дії дискримінаційних положень законодавства або гендерно нейтральних законодавчих актів, які на практиці призводять до
дискримінаційних наслідків[6].
О. Гриценко-Веселовська відзначає, що «сутність жіночого руху
полягала в боротьбі жінок за зрівняння прав з чоловіками в економічній,
політичній, культурній сферах життя, а також їх участі у
загальнополітичному процесі. Цей рух нерідко називали феміністським, а в
англо-саксонських країнах-суфражистським рухом, а жінок, що боролися за
право голосу-сурфажистками»[7, с. 30].
Станом на 05.02.2017р. Верховна Рада України підтримала закон «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у
Збройних Силах України та інших військових формуваннях». Законопроект
пропонує внести зміни до положень Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» та до пункту 269 Статуту внутрішньої служби
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Збройних Сил України. Зміни до цього закону передбачають:
- надати особам обох статей рівні можливості щодо укладення контракту на
проходження військової служби, визначивши, що жінки можуть укладати
контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку
перебування на військовій службі;
-закріпити принцип, за яким жінки мають проходити військову службу на
рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і
військових звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання
обов’язків військової служби;
-скасувати обмеження щодо призначення військовослужбовців-жінок у
добовий наряд, відправлення у відрядження і звільнення від проходження
зборів.
На мою думку, для того щоб уникнути гендерної рівності необхідно:
уникнути стереотипів масової свідомості, якi й досі розглядають жінку як
слабку, у порівнянні з чоловіком, істоту, яка є другорядною в суспільному,
політичному та економічному житті; зменшити кризові економічні ситуації,
особливо безробіття, яке часто штовхає жінок на заробітчанство, що нерідко
призводить то продажу жінок та подальшої сексуальної експлуатації; державі
необхідно звернути особливу увагу на проблему домашнього насильства і
насильства щодо жінок.
Отже, забезпечення принципу рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків в усіх сферах суспільно-політичного життя шляхом впровадження
ефективної гендерної політики позитивних дій призведе до розвитку
демократичних та гуманістичних засад в країні та стане поштовхом до більш
активної розбудови громадянського суспільства. Хотілось би зазначити, що
міжнародно-правові норми у питаннях ліквідації гендерної рівності повинні
бути гнучкими, не суперечити фундаментальним свободам населення певних
держав.
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характеризувався суперечливими тенденціями. З одного боку, позиції її
політичних і економічних суперників у перші повоєнні роки (Франції, Японії,
Німеччини) значно ослабли, і це дало змогу Великої Британії до 1963 р.
утримувати 2 місце в капіталістичному світі за рівнем промислового
виробництва. Війна завдала Великій Британії менших збитків, ніж іншим
провідним країнам
Після шести років війни можна виділити такі наслідки Другої світової війни
для Англії:
1. Людські втрати у світовій війні становили 245 тис. вбитих, 275 тис.
поранених, 53 тис. тих, що безвісти зникли.
2. До матеріальних втрат можна віднести втрату чверті національного
багатства (30млрд. дол.) тому внутрішній борг зріс у 3 рази, а зовнішній –
21млрд. фунтів стерлінгів.
3. Почався розвал Британської колоніальної імперії.
4. ВВП на рівні 1936-1937рр. Фінансова та паливна криза. Безробіття 2млн.
чоловік.
5. Поразка на перших повоєнних виборах консерваторів, прихід до влади
лейбористів.
Друга світова війна та її наслідки принесли відтак вирішальні зміни та
перебудову Британської співдружності у Співдружність націй. Ключове
становище у цьому процесі займало розв'язання індійської проблеми.
Прагнення до звільнення з-під влади Лондона тривали в Індії протягом
багатьох десятиліть. У травні 1946 р. британці представили проект
конституції незалежної Індії, яка мала стати домініоном і членом Британської
співдружності. Проект передбачав, що ця велика країна збереже єдність як
конфедерація провінцій. Однак вирішальною перешкодою на шляху
реалізації цього плану став антагонізм між індусами та мусульманами.
Мусульманська ліга відхилила проект, домагаючись від Великої Британії
окреслення кордонів майбутньої мусульманської держави Пакистан. Ідучи
назустріч цим вимогам, британський уряд поголися на поділ Індії. 15 серпня
1947 р. останній віце-король Індії Луїс Маунтбеттен оголосив про закінчення
британського урядування, що означало перенесення суверенітету на нові
держави. Індія і Пакистан дали згоду на статус домініонів.
Фінансові труднощі сприяли перемозі у 1951 р. консерваторів на чолі з
У.Черчиллем. Головне завдання свого правління він сформував у фразі: “Я не
хочу бути присутнім на похоронах Британської імперії”.
Основні заходи уряду У.Черчилля були:
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1. Збереження статусу великої держави. Створення власної ядерної зброї.
2. Збереження якомога більшої частини Британської імперії. Стримування
розпаду імперії.
3. Тісний союз з США. Координація зовнішньої політики.
4. Зміцнення фінансової системи, повернення довіри до фунта стерлінга.
5. Здійснення часткової денаціоналізації, скорочення соціальних програм.
24 травня 1945 р. було оголошено про відставку коаліційного уряду
В. Черчілля, розпуск палати громад і нові парламентські вибори, які не
проводилися у зв’язку з війною уже 10 років. Усупереч сподіванням
консерваторів, що зробили ставку на авторитет і популярність свого лідера
В. Черчілля, перемогу на цих виборах одержали лейбористи. Новий уряд
сформував К. Еттлі. Протягом післявоєнного періоду при владі у
Великобританії по черзі знаходилися дві провідні політичні партії:
Лейбористська і Консервативна.
Лейбористська партія спиралася на профспілки, вона була однією з
провідних Британських партій. Партія проголосила своєю метою
«демократичний соціалізм».
В
1945-1947
р,,
виконуючи
програму
"Обличчям
до
майбутнього", лейбористи націоналізували Англійський банк, вугільну та
газову промисловість, ряд електростанцій, окремі авіакомпанії. В 1950-1951
рр. були націоналізовані також сталеплавильні заводи. Власникам виплачено
2,5 млрд. ф. с. Часткова націоналізація, в основному сировинних галузей,
відповідала лейбористській концепції демократичного соціалізму, яка
передбачала існування змішаної приватно-державної економіки.
Уже в 1949 р. лейбористи заявили, що "історична місія соціалізму
завершена". Вона виразилась в націоналізації та широкому використанні
чинників ДМК.
Натомість, консервативна партія виступала на захист приватної
власності, за обмеження втручання держави в економічне життя. Основною
метою цієї партії було залучення до власності максимального числа громадян
шляхом приватизації житла і земельних ділянок, придбання акцій та участі у
прибуткових підприємств.
Маргарет Тетчер як лідер консервативної партії, що перемогла на
виборах, була призначена королевою прем'єр-міністром у травні 1979 р. Вона
стала першою жінкою прем'єр-міністром в історії Великої Британії. Тим не
менш, за жорсткість її курсу і характеру вона отримала прізвисько «залізна
леді».
Найбільшим внутрішньополітичним кроком уряду Тетчер стало
прийняття антипрофспілкових законів, серед яких були:
• Закон про заборону страйків солідарності в 1982 р. (покарання — штрафи,
загроза тюремного ув'язнення);
• Закон про профспілки (Trade Union Act) 1984 р.;
• Акт про зайнятість (Employment act) 1988 р. — узаконив штрейкбрехерство
(Зрада робочих інтересів, скоєна штрейкбрехерами).
До 1990 р. уряд М. Тетчер досяг значних успіхів в економіці і зовнішній
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політиці, але авторитет М. Тетчер падав. Причинами цього були:
• Її занадто жорсткий курс;
• Вкрай непопулярне рішення про введення подушного податку;
• Безкомпромісна політика щодо європейської інтеграції;
• «Втома» партії і виборців від одного і того ж лідера (М. Тетчер очолювала
уряд вже 11 років поспіль — найдовше з прем'єр-міністрів у ХХ столітті.).
У 1990 р. в консервативній партії вибухнула криза. М. Хезлтайн (Міністр
оборони) поставив питання про довіру Тетчер як лідеру партії і почав
збивати «антітетчерівську» коаліцію. На щорічних виборах лідера партії М.
Тетчер зазнала поразки і пішла у відставку з поста прем'єр-міністра.
Отже,підвівши підсумки можна сказати, що після Другої Світової війни
розвернувся процес розпаду колоніальної системи імперіалізму, складовою
частиною якого був крах найбільшої в світі британської колоніальної імперії.
Консерватори прагнули зберегти вплив Великої Британії у світі. У 1956 році
Англія разом з Францією та Ізраїлем зробили спробу силою повернути
контроль над Суецьким каналом, що був націоналізований Єгиптом. Після
Суецької кризи розпад англійської колоніальної системи різко прискорився.
Діяльність лейбористського уряду на міжнародній арені дещо
контрастував з його внутрішнім курсом. Велика Британія відчутно втрачає
свої економічні зв'язки з СРСР: у сім разів скоротилася її торгівля з недавнім
союзником у Другій Світовій війні. 1947 року припинила в односторонньому
порядку переговори з Москвою про продовження англо-радянського
договору від 1942 року.
Саме в роки лейбористського правління Велика Британія перетворилася
в послідовного і активного учасника Паризької мирної конференції,
«холодної війни», розколу Німеччини і першої берлінської кризи, плану
Маршала, створення НАТО. У 1947 році в офіційних документах
лейбористського уряду назву Британська імперія замінено терміном «член
співдружності». В квітні 1949 року конференція прем'єр-міністрів країн
Співдружності скасувала статтю Вестмінстерського статуту 1931 року: про
вірність «короні» і визнала англійського монарха «символом вільної асоціації
націй».
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Процес становлення і розвиток сучасної ділової культури, культури
корпоративних зв’язків, зв’язків з громадськістю, комунікацій в сфері бізнесу
потребує якісно нових підходів в системі управління. Сучасна модель
управління персоналом неможлива без налагодженого процесу ефективних
комунікацій. Вся концепція якісного управління побудована на принципі, що
всі учасники процесу мають однаковий доступ до необхідної інформації,
продуктивно спілкуються між собою, створюючи оптимальні умови для
успішного прийняття рішень, розв’язання конфліктів, роботи команди
[2, c.55].
Питання розвитку комунікацій в управлінні, загальні моделі
комунікаційного процесу були окреслені в працях цілого ряду зарубіжних та
вітчизняних дослідників: А. Файоль, Г. Мюнстерберг, К. Шенон, В. Зигерт,
Л. Ланг, А. Кібанова, П. Н. Мартиненко, М. Туріянської. [1, c.101].
Метою дослідження є обґрунтування виняткового значення дійових
комунікацій для функціонування організації, аналіз ефективності найбільш
поширених форм комунікацій всередині організації та шляхів їх
удосконалення.
Комунікації в організації – невід'ємна частина діяльності керівника і
підлеглого. Деякі дослідники вважають, що ефективність управління
персоналом пропорційна ефективності комунікаційних процесів в організації.
Недбало організовані комунікативні зв'язки збільшують витрати часу на
рішення будь-якого питання, ускладнюють досягнення результату,
породжують виникнення конфліктів та непорозумінь. До того ж налагоджені
внутрішні комунікації покращують процес управління організацією, а отже,
зменшують витрати часу на адаптацію співробітників, пом’якшують опір
змінам зі сторони персоналу. Організація із налагодженими комунікаційними
зв’язками демонструє швидку реакцію на зміни на ринку праці, якісне
обслуговування, високу мотивацію персоналу [3, с.44].
Вирізняють такі види комунікацій:
- формальні, які визначаються організаційною структурою підприємства.
Чим більша кількість рівнів управління, тим вище вірогідність викривлення
інформації, адже кожний відділ має можливість відфільтровувати і
коригувати комунікаційні повідомлення;
- неформальні комунікації – спілкування між друзями, приятелями або
канал поширення чуток, пліток. За даними зарубіжних дослідників саме
неформальне спілкування поставляє 66% інформації співробітникам
організації, проте 80 % якої – виробнича інформація;
- вертикальні комунікації – висхідні або низхідні;
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- горизонтальні – канал обміну інформацією між відділами для
узгодження дій;
- міжособистісні комунікації – вербальне спілкування людей у будьякому з видів комунікації.
Основними характеристиками якісної комунікації є залучення
співробітників в процес комунікаційної взаємодії, їх готовність до співпраці
та здатність працювати з великими інформаційними масивами;
неформальний характер комунікацій в організації, наявність атмосфери
довіри в організації; використання ефективних комунікаційних технологій;
кількість комунікаційних каналів; сприятливий соціально-психологічний
клімат та своєчасність розповсюдження інформації [2, с.54].
Для побудови ефективної комунікації слід використовувати усі канали й
інформаційні ресурси. Служба персоналу разом з топ-менеджментом
організації має дбати про своєчасне і регулярне інформування співробітників
про новини компанії, її місію, стратегію, найближчі плани та перспективи
розвитку. Комунікації всередині організації повинні обов’язково відповідати
таким критеріям, як простота, ясність, точність, достовірність, що в цілому
покликане сприяти їх ефективності та адекватному розумінню.
Керівник до 90% часу витрачає на комунікацію з підлеглими, колегами,
іншим керівництвом. 80% зарубіжних топ-менеджерів вважають
комунікаційну взаємодію однією із найскладніших проблем в організації, а
неефективні комунікації – основною перешкодою на шляху до процвітання
компанії. Проте дуже часто сучасні керівники нехтують налагодженням
ефективних комунікаційних потоків всередині організації через зайнятість,
власне негативне ставлення до комунікаційної взаємодії, що негативно
позначається на формуванні організаційної культури в цілому, іміджу
керівника та процесі керованості організацією, мотивації співробітників
[4, с.18].
Для вироблення чи зміни комунікаційної стратегії всередині компанії
службі персоналу необхідно вивчити управлінське середовище,
організаційну структуру та проаналізувати наявність вже існуючих
комунікацій. Окрім того необхідним є проведення внутрішнього
соціологічного дослідження серед співробітників щодо бажаних форм
комунікацій.
Покращенню ефективності комунікацій всередині організації сприяє
регулярне спілкування топ-менеджменту компанії з колективом у формі
відкритого діалогу. З цією метою пропонується проводити збори трудового
колективу, зустрічі на різних рівнях, дискусії, обговорення важливих
проблем.
Попри те, що організаційні структури компанії утруднюють розвиток
горизонтальної комунікаційної взаємодії між представниками структурних
підрозділів, надаючи перевагу ієрархічному спілкуванню, горизонтальна
комунікація є важливим чинником і необхідним елементом успішних
комунікацій поза межами структурних підрозділів.
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Посиленню комунікативної взаємодії із співробітниками сприяє
формування розгалуженої мережі інформаційних служб: корпоративні
друковані видання; профспілкова газета; бібліотечне обслуговування; центр
соціальної інформації [3, с.96]. Сучасні служби персоналу успішно
використовують такі форми комунікацій всередині організації: інформаційні
стенди; бюлетень для менеджерів; офіційний сайт компанії з можливістю
перегляду відео- і фотоматералів; листок новин; «гарячі» лінії; «круглі
столи»; роздатковий інформаційний матеріал. Ефективним та дієвим
інструментом з точки зору комунікативної взаємодії також є регулярне
проведення прес-конференцій в режимі онлайн з першими особами компанії
у форматі питання-відповідь, відеотрансляція звернень керівника організації,
важливих засідань, зборів, корпоративних урочистостей, організація діалогу
на шпальтах періодичних видань, запровадження внутрішнього сайту
організації із розміщенням корпоративних правил, вимог, іншою
інформацією, необхідною для роботи, для адаптації нових співробітників.
Сучасний економічний розвиток, останні наукові досягнення в галузі
управління й значна кількість інформаційних каналів і ресурсів, які пропонує
сьогодення, спонукає до пошуку найбільш ефективних форм комунікаційної
взаємодії, до постійного вдосконалення вже існуючих комунікацій.
Розбудова ефективної комунікації передбачає роботу із працівниками, які
звільняються. Анкетування звільнених дає можливість з’ясувати причини
плинності кадрів, фактори і ступінь незадоволеністю роботою. До того ж
анкета може містити питання для оцінки задоволеності співробітниками
психологічним кліматом в колективі, доступністю і відкритістю інформації,
відносинами із керівником і колегами.
Отже, успішне функціонування організації, формування і існування
організаційної культури, засвоєння і проповідування корпоративних ідей і
цінностей неможливе без налагодженого процесу комунікацій. Комунікація
створює сприятливі умови для розкриття професійних і ділових якостей
співробітників, сприяє розвитку їх творчого потенціалу задля створення
додаткових цінностей і отримання результату.
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ
Туризм на початку XXI став повністю міжнародним та
інтернаціональним. Цьому сприяють два взаємообумовлених чинники: з
одного боку, щоб отримати більшу вигоду, збільшити прибутковість
туристичного підприємства, фірми розширюють географію подорожей по
всьому світу, з іншого боку, для того щоб бути рентабельним, туристичний
бізнес повинен бути інвестований на міжнародному рівні. Індустрія туризму
багатогранна. Безліч підприємств, фірм та організацій бере участь в
обслуговуванні туристів. На тлі стрімкого зростання числа подорожей
громадян, зростання ролі та значення туризму збільшується кількість
внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці, які стають все більш руйнівними та
менш передбачуваними. Небезпека природного та техногенного характеру,
включаючи надзвичайні екологічні ситуації, безперервно супроводжує
туристів під час їх подорожей. Активно проявляють себе такі види
туристичних небезпек як: нещасні випадки, дорожньо-транспортні пригоди,
авіаційні події, випадки заподіяння шкоди життю, здоров’ю та майну
туристів внаслідок недоліків послуг. [4].
Сфера туризму України, як і світова система туризму в цілому, все
частіше стає об’єктом зазіхань з боку національної і міжнародної
організованої злочинності, в тому числі з метою розкрадання майна туристів,
вчинення насильницьких дій щодо їх, здійснення терористичної та
екстремістської діяльності. Ризики, пов’язані зі стрімким поширенням
епідемій небезпечних захворювань, також є серйозною проблемою як для
України, так і інших держав. Це дозволяє говорити про безпеку туризму як
про один з елементів національної безпеки. У рейтингу туристичної
конкурентоспроможності, що складається в рамках Всесвітнього
економічного форуму, за даними опублікованого звіту, Україна в 2013 році
займає 76 місце, тоді як у попередньому рейтингу була на 85. Всього в
нинішньому, вже п’ятому, рейтингу 140 країн, відсортованих за їх
туристичною привабливістю та здібністю розвивати сферу подорожей і
туризму. Лідерами за цими показниками є Швейцарія, Німеччина і Австрія. У
першу десятку рейтингу також потрапили: Іспанія, Великобританія, США,
Франція, Канада, Швеція та Сінгапур.
До переліку основних способів та цілей державного регулювання в галузі
туризму належить також безпека туризму, захист прав та законних інтересів
туристів, інших суб’єктів туристичної діяльності та їх об’єднань, прав та
законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель
та споруд[2]. В Україні діє міждержавний стандарт (ГОСТ 28681.1-95)
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«Туристично-екскурсійне обслуговування», який передбачає порядок
проектування туристичних послуг, включаючи розгляд можливих ризиків,
які можуть викликати негативні наслідки та спричинити шкоду здоров’ю
туриста та його майну.
Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого
розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне
співтовариство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом
національної безпеки. Міжнародна кооперація в страхуванні сприяє
функціонуванню таких секторів економіки, як міжнародна торгівля,
перевезення, авіація, космонавтика і туризм. Сучасний страховий ринок
формується в умовах поступового підвищення базових макроекономічних
показників, зокрема зростання валового внутрішнього продукту, низькі
темпи інфляції, стабільність національної валюти, що дає змогу забезпечити
динамічний його розвиток [2]. Питання про дотримання в турпоїздці
запропонованих медициною правил вельми важливе, і саме життя це щорічно
наочно доводить. За даними ВООЗ, кожен рік у світі реєструється більше
1000 випадків чуми, 100 000 випадків холери та набагато більше випадків
тропічної малярії. Різко зросло число випадків завезення туристами
тропічних гельмінтозів. Щорічно серйозні інфекційні захворювання в Україні
реєструються у сотнях тисяч осіб. Значна частина небезпечних інфекції
ввозиться з-за кордону. Безпека туристів на території України гарантується
державою. Державне агентство України з туризму та курортів
(Держтуризмкурорт України) є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України
через Віце-прем’єрміністра України – Міністра інфраструктури України,
входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію
державної політики у сфері туризму та курортів. Державне агентство України
з туризму та курортів разом із зацікавленими міністерствами та відомствами
розробляє програму забезпечення захисту та безпеки туристів та організує її
виконання. Місцеві органи державної виконавчої влади в галузі туризму
розробляють і організують виконання регіональних програм забезпечення
захисту та безпеки туристів, особливо в місцях туристичної активності.
Суб’єкти туристичної діяльності розробляють конкретні заходи щодо
забезпечення безпеки туристів, екскурсантів, які беруть участь у туристичних
подорожах, походах,змаганнях, запобігання травматизму та нещасним
випадкам і несуть відповідальність за їх виконання [1]. Однак наведений
перелік не враховує всього спектра проблемних факторів, які активно
проявляються протягом усього туру. Для виявлення сутності питання дану
проблему слід розглянути за трьома основними напрямками. Перший
напрямок – розробка стандартів безпеки всіх послуг, що входять до складу
туру, а також особистої безпеки туриста. Другий напрямок обумовлений
багатоаспектним впливом туристичного потоку на курортний регіон і
передбачає розробку комплексу гранично допустимих норм навантаження на
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екологію, соціальну інфраструктуру, комунальну сферу, пропускну здатність
транспортних артерій, на допустимий в курортному регіоні рівень
злочинності. [3].
На даному етапі розвитку українського туризму актуальним видається
прийняття Закону України «Про безпеку туризму», який повинен
враховувати багатоаспектність проблеми та існуючі чинники ризику в усіх
видах туристичної діяльності. Поряд з українськими традиціями, важливо
використовувати досвід правових систем держав – учасниць СНД, деяких
держав ЄС, а також досягнення тих країн, які визначили розвиток сфери
туризму одним із пріоритетних напрямків своєї адміністративної політики.
Забезпечення безпеки туризму буде залежати також від упровадження в
українську правову сферу найбільш ефективних моделей регулювання,
розроблених міждержавними інтеграційними об’єднаннями, міжнародними
міжурядовими організаціями, міжнародними недержавними об’єднаннями
туристичної індустрії і глобальними (транснаціональними) недержавними
організаціями в галузі туризму.
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УПРАВЛІННЯ РІЗНИМИ ТИПАМИ КОНФЛІКТІВ
У КРЕАТИВНОМУ КОЛЕКТИВІ
Зіткнення інтересів, позицій та думок постійно виникають у
суспільстві. Неминучість виникнення таких суперечностей є проявом закону
єдності та боротьби протилежностей, одного з класичних законів розвитку.
Зазвичай конфлікт у соціально-трудовій сфері сприймається як не нормальне
явище: збій у роботі, перешкода для реалізації стратегічних цілей. Негативне
сприйняття цілком обґрунтоване, тому що будь-який конфлікт несе в собі
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заряд величезної руйнівної сили: порушується процес нормального
функціонування підприємства, руйнуються стосунки між людьми, нерідко
завдання розв’язання конфлікту супроводжується звільненням частини
співробітників. Одначе відсутність конфліктів необхідно вважати свідченням
застою, стагнації [1].
Конфлікти виникають з різних причин. Часто співрозмовники
провокують один одного на конфлікт. Так, на конфлікт провокують: критика,
«приклеювання ярликів», встановлення діагнозу, коли людина зображує із
себе психолога, що дратує оточуючих; маніпулювання похвалою; накази,
розпорядження; погрози.
Для правильного розуміння й тлумачення конфліктів важливою є їх
типологія. Для вибору адекватного методу впливу й управління відповідним
конфліктом доцільно проводити класифікацію залежно від основних ознак
(табл.1) [2]:
Таблиця 1 - Класифікація конфліктів
Ознака класифікації
1.Спосіб вирішення

2.Сфера прояву

3.Спрямованость впливу
4. Ступень виразності

5. Кількість учасників

6.Порушення потреб

Види конфліктів
− насильницькі;
− ненасильницькі.
− політичні;
− соціальні;
− економічні;
− організаційні.
− вертикальні;
− горизонтальні.
− відкриті;
− приховані.
− внутрішньоособистісні;
− міжособистісні;
− міжгрупові.
− когнітивні;
− конфлікти інтересів.

Оскільки творчі особистості є дуже емоційними та енергійними – для
них найбільш притаманними є не насильницькі, організаційні, горизонтальні
та вертикальні, відкриті, міжособистісні конфлікти інтересів. Ці види
конфліктів виникають найчастіше у творчих колективах,особливо тоді,коли
працівники не завантажені роботою, не захоплені новими ідеями й не мають
можливості вивільнити енергію .
За причинами виникнення конфлікти можна класифікувати так:
⎯ конфлікт ролей – очікування неадекватних рольових дій (з боку
суспільства, конкретної організації, управлінського персоналу). Неадекватне
виконання соціальних ролей учасниками спільної діяльності та управлінської
взаємодії (різне ставлення до діяльності, різні цілі діяльності);
⎯ конфлікт бажань – зіткнення різних бажань (потреб, інтересів тощо)
у свідомості однієї людини, які можуть мати особистий характер або бути
пов'язаними з діяльністю організації. Зіткнення феноменів свідомості різних
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людей (груп) щодо певного бажання, особистого або пов'язаного з цілями
організації (розподілення обмежених ресурсів, досягнення мети в процесі
конкурентної боротьби);
⎯ конфлікт норм поведінки – зіткнення цінностей, норм поведінки,
життєвого досвіду у свідомості однієї людини у процесі спілкування та
соціальної взаємодії.
Актуальним є розгляд особливостей сублімації творчої діяльності як
способу вирішення конфлікту людей з різними типами темпераменту,
оскільки саме темпераментом модифікується ефективність творчої
діяльності. Необхідно враховувати особливості людей із різними
темпераментами, щоб правильно сублімувати способи вирішення
міжособистісного конфлікту. Передусім, це стосується таких якостей, як
здатність розуміти запропоноване завдання, прогнозувати можливе майбутнє,
уміння переносити невизначеність, продукувати ідеї, долати труднощі, що
виникають на шляху до рішення, а також бажання й уміння працювати у
творчому колективі. Для подолання деструктивних конфліктів у творчому
колективі менеджер має вибрати адекватні дієві методи подолання таких
ситуацій залежно від характеру та особистих якостей учасників творчого
процесу організації[3].
Управління конфліктом може виражатися у: завершенні - роз’ясненні
вимог, яких сторони повинні дотримуватися у процесі подолання конфлікту.
Запобіганні – формування в колективі громадської думки про конфліктуючі
сторони. Як відомо, громадська думка є сильним регулятором поведінки
людей, багато з яких потребують постійного схвалення, підтримки.
Профілактика-координація та інтеграція діяльності. Наявність в організації
чітко налагодженої ієрархії повноважень сприяє впорядкуванню взаємодії
людей, розв’язанню проблем, прийняттю рішень, просуванню інформації.
З цією метою сторонам доручають справу, яку вони зацікавлені здійснити,
але поодинці їм це не під силу. Придушення- звернення до посередника.
Особа, яка зважилася стати посередником у вирішенні конфлікту, має
допомогти кожній зі сторін побачити ситуацію очима опонента. Стратегія
оправдана тоді, коли ведеться пошук оптимальних способів її вирішення,
генерування щодо цього нових ідей, пропозицій; створення ділової моральнопсихологічної атмосфери на етапі розв’язання проблеми, здійсненні
контролю за виконанням домовленостей, намагання максимально
пом’якшити вихід із конфлікту. Відстроченні-спрямування зусиль усіх
учасників на досягнення загальних цілей. Для цього важливо чітко, не
двозначно сформулювати ціль, передбачивши роль і вклад кожної сторони в
її досягнення [4].
Важливим критерієм успішної діяльності організації є практична
реалізація управлінських рішень. Успішним рішенням вважається таке, яке
реалізується практично, тобто перетворюється на дію результативно та
ефективно. Одним із вимірів успіху в цьому плані є також оцінка організації
її партнерами.
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Отже, конфлікти, як конструктивні, так і деструктивні, є невід’ємною
частиною трудового процесу, особливо у творчому колективі та з творчими
людьми. Оскільки креативні особистості більше схильні до виявлення емоцій
та відстоювання особистих інтересів із приводу нових власних ідей, що є
їхнім самовираженням, то питання управління конфліктами є достатньо
важливою складовою менеджменту підприємства, організації чи відділу.
Управління конфліктами, як і управління персоналом у цілому, має
здійснюватися з урахуванням складності та багатоаспектності трудових
відносин. Розбіжності та суперечності неминучі в тих випадках, коли люди
висловлюють різні точки зору. Керівник, який здатний адекватно поводитися
в конфліктній ситуації вживати заходи до її усунення, викликає повагу.
Нездатність керівника до конструктивного вирішення конфліктної ситуації
знижує його авторитет серед підлеглих чи навіть породжує до нього вороже
й непримиренне ставлення.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І
ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
На сучасному етапі права людини, як і сама людина, займають
центральне місце і домінують над всіма іншими цінностями. Права людини
являють собою цінність, що належить всьому міжнародному співтовариству.
Їх повага, захист є обов’язком кожної держави. Проголосивши свою
незалежність, Україна стала на шлях побудови власної правової держави і
громадянського суспільства. Серед проблем, які вирішує народ України,
однією з найгостріших постала проблема здійснення прав людини та
громадянина. Для того, щоб у повному обсязі реалізувати права і свободи
людини і громадянина, необхідно їх знати. Дослідження і вивчення сутності
категорій прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, їх видів,
особливостей конституційного закріплення в Україні і є предметом розгляду
даної теми.
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Конституційні права і свободи людини - закріплені в Конституції
України невід’ємні права і свободи людини і громадянина, що належать їм
від народження чи завдяки наявності у них громадянства України,
гарантуються Українською державою і становлять основу правового статусу
особи в Україні.
Конституційні права і свободи людини і громадянина – закріплені
Конституцією України та гарантовані державою можливості кожної людини і
громадянина вільно та самостійно обирати вид і міру своєї поведінки,
користуватися наданими їм соціальними благами, як в особистих, так і
суспільних інтересах.
У свою чергу П.М. Рабінович визначає основоположні права людини, як
певні можливості людини, які необхідні для задоволення потреб її існування
та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно зумовлюються
досягнутим рівнем розвитку суспільства і забезпечені обов’язками інших
суб’єктів [3, с.325].
Відповідно до позиції О.Ф. Фрицького, конституційні права та свободи –
це встановлені Українською державою, закріплені в її Конституції та інших
законах певні можливості, які дають змогу кожній людині та громадянинові
обирати вид своєї поведінки, користуватися економічними і соціальнополітичними свободами та соціальними благами як у особистих, так і в
суспільних інтересах [3, с. 123].
Водночас О.В. Скрипнюк під конституційними правами та свободами
людини розуміє важливий елемент конституційно-правового статусу особи,
зміст якого визначають закріплені та гарантовані Конституцією України межі
легітимної діяльності або поведінки особи або осіб щодо задоволення своїх
політичних, соціально-економічних, культурних й інших соціальних потреб
[4, с. 132].
На думку В.Ф. Погорілка та В.Л. Федоренка, конституційні права та
свободи людини – це встановлена Конституцією України та гарантована
Українською державою міра можливої поведінки або діяльності особи
(колективу осіб) з метою задоволення своїх законних потреб і інтересів у
політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній), екологічній,
інформаційній та інших сферах суспільного життя [4, с. 134].
П. П. Шляхтун розрізняє поняття конституційні права особи та
конституційні свободи особи. Перші визначає, як закріплені в конституції
юридичні можливості поведінки особи. Під конституційними свободами
розуміє юридичні можливості здійснювати чи не здійснювати певні дії
[5, с 154].
Конституційним правам і свободам людини та громадянина притаманні
певні властивості та риси, що зумовлюють їхню вирішальну роль у
визначенні правового статусу особи в суспільстві та державі, її
конституційно-правового статусу. Вони відрізняються від інших прав за
змістом і формою закріплення, є основними за змістом не тільки фактично, а
й юридично, оскільки визначені на конституційному рівні. Юридична
природа конституційних прав та свобод проявляється в таких, зокрема,
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специфічних правових властивостях: ці права та свободи наділені
верховенством, усі інші права та свободи мають відповідати їм; вони є
юридичною основою конституційно-правового статусу особи, на підставі
якої можливим є виникнення інших важливих прав та свобод, що
розвивають, деталізують основні права та свободи; зміст і обсяг
конституційних прав та свобод однакові для всіх суб’єктів. Закріплення прав,
свобод і обов’язків громадян на конституційному рівні є найголовнішим у
нормативному регулюванні правового статусу особи будь-якої держави.
Адже у випадку, коли правам, свободам і обов’язкам людини і громадянина
не відведено належної уваги в Основному законі, вони можуть перетворитися
на декларації і не мати практичного здійснення. Водночас сучасна юридична
теорія і практика визнає людину найвищою соціальною цінністю, а її права і
свободи повинні визначати зміст і спрямованість діяльності законодавчих,
виконавчих, судових та інших державних органів.
Конституція України закріпила права і свободи людини і громадянина
системно. Тобто на рівні їх теоретичного моделювання і сприйняття вони
поділяються на особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні,
культурні, екологічні права і свободи [1]. Отже, Конституція України
приділяє особливу увагу питанню закріплення прав і свобод людини та
громадянина. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина
становить основу всіх інших прав і свобод, що закріплюються нормами
галузевого законодавства. Основні права нерозривно пов'язані з обов'язками
громадян. Конституція України, регламентуючи обов’язки людини і
громадянина, виходить з того, що вони є об’єктивними для розвитку нашої
держави і суспільства, а щодо конкретної особи це означає, що здійснення
прав і свобод можливе тільки за наявності виконання обов’язків суб’єктом
цього права чи свободи, а також іншими суб’єктами.
Оцінюючи в цілому комплекс прав і свобод людини і громадянина в
Україні, переконуємося, що він відповідає положенням Міжнародного пакту
про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права та Факультативного протоколу до
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, які ратифіковані
Україною [2]. Значною мірою цей комплекс узгоджується і з Конвенцію про
захист прав людини і основних свобод.
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ОКРЕМІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
КРЕДИТНОГО РЕЄСТРУ НБУ
Кредитний реєстр Національного банку – додатковий дієвий інструмент
банківського нагляду для зменшення рівня кредитного ризику, забезпечення
безпеки банківських операцій, захисту інтересів вкладників та інших
кредиторів банку, а, отже, підвищення стабільності банківської системи в
цілому та відновлення кредитування[1].
Прийнятий у другому читанні законопроект матиме позитивний ефект
для макрофінансової стабільності держави. Так, створення та ведення
державного кредитного реєстру центральним банком забезпечить ефективне
функціонування системи обміну інформацією, яка є необхідною під час
здійснення кредитування. Саме така система потрібна для здійснення
ефективного банківського регулювання та нагляду, а також для належної
оцінки банками ризиків під час здійснення кредитування та зниження частки
проблемних кредитів.
Крім того, у ході ведення кредитного реєстру Національний банк зможе
здійснювати моніторинг концентрації кредитного ризику, що відповідно
посилить захист інтересів вкладників та інших кредиторів банків.
НБУ при створенні та веденні кредитного реєстру:
- використовуватиме інформацію кредитного реєстру для цілей
фінансової стабільності;
- сприятиме управлінню банками кредитним ризиком;
- надаватиме банкам інформацію.
При цьому, до зобов’язань банків відноситимуться:
- надання інформації та регулярне її оновлення (поширюється також на
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб);
- використання інформації для оцінки кредитного ризику;
- повідомлення клієнта про те, що інформація про нього надаватиметься
до кредитного реєстру.
У свою чергу кожен боржник банку:
- матиме право доступу до інформації, яка міститься про нього в
кредитному реєстрі;
- може вимагати внесення змін до такої інформації у разі незгоди з її
змістом [2].
Насправді за кількома абзацами документа ховається колосальний пласт
проблем в економіці України, які рано чи пізно не менш болісно позначаться
на житті суспільства.
Діяльність з ведення Кредитного реєстру, аналогічна до роботи
приватних бюро кредитних історій, не відповідає основному завданню
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Національного банку України, визначеному у статті 100 Конституції України
та може призвести до нецільового використанням державних ресурсів. Крім
того, накопичення у Національному банку України персоніфікованої
інформації про кредитні операції, збір та поширення якої за законопроектом
відбуватиметься у порядку, який встановлює сам Національний банк України
створює корупційні ризики.
Сюди слід зарахувати й величезні розміри проблемної заборгованості,
що потребують додаткових вкладень у капітал банків, практичну відсутність
кредитно-інвестиційної підтримки економіки від банківської системи,
борговий тягар на шиї топових драйверів реального виробництва економіки й
основних роботодавців.
Серед недоліків закону є відсутність конкретного терміну зберігання в
реєстрі інформації про борги. У законі йдеться про «безстрокове» зберігання,
але як тільки позичальник погасить борг, дані про нього будуть видалені з
реєстру. Також відсутній механізм контролю за використанням
співробітниками НБУ інформації з реєстру. Спочатку передбачалося, що
інформацію використовуватимуть лише працівники банківського нагляду і
кредитних ризиків, потім додали фінансову стабільність. Закон, нажаль, не
ставить чітких рамок, хто матиме доступ до цієї інформації. А вона цікава
рейдерам, колекторам. В інших країнах реєстр створюється для управління
ризиками, а у нас доступ до реєстру буде у багатьох працівників НБУ [3].
Крім того, вважається, що захист персональних даних має
основоположну важливість для здійснення особою свого права на повагу до
приватного та сімейного життя, гарантованого статтею 8 Конвенції. Відтак,
національне законодавство повинно забезпечити належні гарантії для
запобігання будь-якому використанню персональних даних, що не відповідає
гарантіям цієї статті (рішення у справі «S. і Марпер проти Сполученого
Королівства» № 30562/04 та №30566/04 від 4 грудня 2008 року). Потреба в
таких гарантіях є ще більшою, коли йдеться про захист персональних даних,
які зазнають автоматизованої обробки. Національне законодавство повинно
насамперед забезпечити, щоб такі дані були доречними та не надмірними по
відношенню до цілей, заради яких вони зберігаються.
Механізм ведення реєстру неузгоджується з положеннями Конвенції про
захист прав людини та основних свобод, Конституції та законів України в
частині забезпечення права на повагу до приватного і сімейного життя.
Згідно з положеннями статті 32 Конституції України збирання,
зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу
без її згоди забороняється, оскільки є втручанням в особисте та сімейне
життя особи. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
прав людини (частина друга статті 32 Конституції України та Рішення
Конституційного Суду України за № 2-рп/2012 від 20 січня 2012 року).
Але закон все ж прописує певні заходи захисту інформації. Під час
видачі фізособі кредиту на суму понад 372 тис. грн банк буде зобов'язаний
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отримати її згоду на передавання інформації до кредитного реєстру НБУ. Без
такої згоди банк просто не зможе видати кредит. У разі видачі кредиту
юрособі банку не доведеться отримувати такий дозвіл, але кредитор повинен
повідомити письмово позичальника про те, що інформація про нього
передається до кредитного реєстру. І вже обов'язок позичальника повідомити
своїх пов'язаних осіб, що дані про них передані Нацбанку. Банк повинен буде
провести роботу щодо оповіщення вже наявних боржників про передавання
інформації стосовно їхньої заборгованості до кредитного реєстру [4].
Отже, кредитний реєстр НБУ з одного боку це інструмент регулювання
кредитних відносин, який допоможе Національному банку контролювати
відносини банків та позичальників для зменшення кредитного ризику та
банківських операцій, а з іншого боку він має низку недоліків, таких як:
перелік уповноважених осіб, які матимуть доступ до кредитного реєстру,
термін його зберігання та не забезпечення законодавчою базою. Закон
потребує суттєвого доопрацювання, в тому числі техніко-юридичного.
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Науковий керівник: Гаврилюк А.М., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЖІНОК У СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ
УМОВАХ УКРАЇНИ
Рівні права є однією з ознак демократичної та правової держави.
Внаслідок політики євроінтеграції, в українському суспільстві відбулося
переосмислення ролі жінки у суспільно-політичному, культурному,
економічному житті. Розробляються та входять в дію нові закони, щодо
захисту прав жінок.
Вперше вивчати проблему захисту прав жінок почали європейські
науковці та юристи. Особливості гендерної політики та протидії
дискримінації жінок в Україні досліджували: С. Петреченко, І. Сулима,
А. І. Ніколайчук, Н. В. Грицяк, Н. І. Дубчак та інші.
Метою даної роботи є дослідження та аналіз основних напрямів
державної політики, щодо становлення рівності прав чоловіків і жінок в
Україні.
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Основними документом, що захищає гендерну рівність в Україні є її
Конституція. Стаття 3 Конституції закріплює рівність чоловіків та жінок в
усіх сферах життя. Гарантами прав жінки також виступають такі закони:
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005),
«Про попередження насильства в сім’ї», «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні» тощо. Окрім цього права жінок захищають наступні
документи: Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок (CEDAW, 1979 р.) та Стамбульська конвенція (2011 р.) [1].
Останнім часом впровадження європейських стандартів гендерної
рівності є визначальним у політичній стратегії нашої держави. Метою
України є досягнення світових стандартів у всіх сферах життя: політичній,
економічній, соціальній і, в тому числі, набуття ґендерної рівності.
Порівняно із попереднім століттям правовий статус жінки посідає
значно вищий рівень. Проте невирішеними залишається низка проблем.
Незважаючи на те, що жінки де-юре отримали рівний із чоловіками статус,
де-факто вони продовжують піддаватися дискримінації.
Дискримінацію відчувають жінки в політичній сфері. Сьогодні лише
12% від загального складу депутатів у Верховній Раді – жінки, тоді як вже в
2015 році кількість жінок в українському парламенті повинна була
збільшитися до 30 %. Це негативно впливає на захист прав жінки, оскільки
чоловіки та жінки не завжди мають однакові погляди й потреби, то
представництво жінок в органах влади є надзвичайно важливим для того,
щоб їхні інтереси були належним чином представлені у керівництві країною.
Тим самим постає завдання забезпечення збалансованої участі чоловіків і
жінок у процесі прийняття управлінських рішень та впровадженні заходів,
які впливають на їхнє життя. А зміни у становищі жінок в Україні можливі
лише за умови послідовної державної гендерної політики [2].
У сфері праці жінки також зазнають нерівності з чоловіками. Традиційні
стереотипи масової свідомості суттєво обмежують можливості кар'єрного
росту для жінок. При працевлаштуванні у жінок менше шансів, ніж у
чоловіків отримати вакантне місце.
Зокрема під гендерною професійною сегрегацією за ознакою статі
розуміється тенденція працевлаштування жінок за строго визначеними
професіями, галузями зайнятості й посадовими категоріями. Розрізняють два
види гендерної сегрегації у сфері зайнятості: горизонтальну й вертикальну.
Під горизонтальною професійною сегрегацією розуміють нерівномірний
розподіл чоловіків і жінок за галузями економіки й професіями. Так,
найбільша концентрація жінок спостерігається в галузях, що за характером
праці відносять до сфери обслуговування. Вертикальна професійна
сегрегація означає непропорційний розподіл жінок за рівнями посадової
ієрархії. Особливо це помітно у сфері управління – що вищий соціальний
статус посади, тим менша ймовірність, що її обійматиме жінка.
Визначальним у знищенні професійної дискримінації стосовно жінок є
скасування наказу Міністерства охорони здоров'я №256 "Про затвердження
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Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці жінок", що відкриває доступ
жінкам ще до 450 професій. Якщо згадати - перелік заборонених для жінок
робіт був затверджений майже 25 років тому. За минулі роки змінились
умови та характер праці на підприємствах, з'явились сучасні технології,
обладнання, використовуються нові матеріали та хімічні сполуки. Тому його
скасування є виправданим та раціональним кроком [3].
Але слід зазначити, що і у плані заробітної плати, жінки потерпають від
нерівності зі своїми колегами чоловічої статі, адже оплата праці жінок значно
нижча. Так, згідно з інформацією Державної служби статистики України, у
2016 році розмір середньомісячної заробітної плати у жінок на 26% нижчий,
аніж у чоловіків [4].
В сучасних реаліях навіть повертаючись додому жінка не відчуває
рівності зі своїм партнером. Традиційно домашні роботи – купівля продуктів,
готування їжі, прибирання будинку – залишаються переважно жіночими. До
того ж в умовах скорочення купівельної спроможності населення, ще більше
зросли витрати жіночої енергії на ведення домашнього господарства. Жінки в
будень витрачають на домашню роботу в середньому 3 години, а у вихідні
дні – до 5–6 годин. Часові щоденні витрати сімейних чоловіків на ведення
домашнього господарства в середньому – не більш однієї години в міських
умовах і 45 хв. – у сільській місцевості. Отже, як і раніше, зберігається
нерівномірний і нерівноправний розподіл праці для обслуговування родини
між її членами.
Насильство щодо жінок, яке має місце в сучасних українських родинах
– яскравий приклад бажання панувати над жінкою, властиве певній частині
чоловіків. Згідно з розрахунками, проведеними Інститутом демографії і
соціальних досліджень близько 1,1 млн. жінок стають жертвами насилля в
сім'ї. Катерина Левченко, президент Міжнародного правозахисного центру
Ла Страда-Україна зазначає, що лище 10% постраждалих звертаються до
поліції. І не дивно, тому що як правило покарання для агресора є зовсім
незначним. В Україні домашню агресію стали визначати як адміністративне
правопорушення лише з 2002 року, але без кримінального покарання подібна
міра неефективна [6].
В наш час актуальною є проблема доступу жінок, які готові захищати
кордони нашої держави, до військової професії,. Станом на 2016 рік
чисельність жінок-військовослужбовців сягає 17 тисяч осіб [5]. Тому
Генеральний Штаб ЗСУ та Міністерство оборони розширили перелік
військово-облікових спеціальностей та посад, які можуть займати жінки в
армії, внісши зміни до Наказу №337 (сержантський, солдатський склад) та
Наказу №42 (офіцерський склад) [7].
В даній роботі ми проаналізували ситуацію становлення рівних прав
жінки поруч із чоловіком у сучасних реаліях. Розглянули різні сфери життя
людини, де найчастіше зустрічаються порушення гендерної рівності, та
зазначили як уряд намагається з цим боротися.
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Отже права жінок закріплені в Україні низкою законів, але вони
невзмозі охопити весь спектор правопорушень проти гендерної рівності, та
все ж головними причинами чому ці закони не дотримуються – необізнаність
жіночої частини населення у своїх правах та небажання їх відстоювати.
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КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ:
НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ
Останнім часом рівень кіберзлочинності швидко зростає в Україні.
Експерти зазначають, що Україна - дуже важливий центр хакерства, поряд із
Росією, Бразилією, Китаєм та меншою мірою – Індією. У цих країнах досить
освічене молоде населення, високий рівень безробіття та обмежені
можливості працевлаштування [1].
Протидія кіберзлочинності та рівень кібербезпеки на сьогодні є одним із
прыоритетних напрямків в політиці країни.
Питанням кіберзлочинністю займаються такі зарубіжні та українські вчені:
Баурин Ю.М., Бутузов В.М., Біленчук Д.П., Варфоломеєва Т.В., Волєводз
О.Г., Голубєв В.О. , Гончаренко В.Г., Кохутов М.М., Марков А.С.,
Осипенко А.Л., Юрасова А.В. та ін.
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Стержневою основою кіберзлочинів є передбачені кримінальним
законом суспільно небезпечні діяння і закріпленні в окремому Розділі ХVI
«Злочини в сфері використання електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку»
Кримінального кодексу України [2].
Для ефективності боротьби із кіберзлочинністю у 2009 році в структурі
Департаменту Міністерства внутрішніх справ України по боротьбі зі
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, був створений відділ по
боротьбі з кіберзлочинністю. 5 листопада 2015 року була створена нова
Кіберполіція, як структурний підрозділ Національної поліції, до основних
завдань відноситься
реалізація державної політики у сфері протидії
кіберзлочинності, завчасне інформування населення про появу новітніх
кіберзлочинів, впровадження програмних засобів для систематизації та
аналізу інформації про кіберінциденти, кіберзагрози та кіберзлочини,
реагування на запити закордонних партнерів, що надходитимуть каналами
Національної цілодобової мережі контактних пунктів, участь у підвищенні
кваліфікації працівників поліції щодо застосування комп'ютерних технологій
у протидії злочинності, участь у міжнародних операціях та співпраця в
режимі реального часу, забезпечення діяльності мережі контактних пунктів
між
країнами світу, протидія кіберзлочинам: у сфері використання
платіжних систем, у сфері електронної комерції та господарської діяльності,
у сфері інтелектуальної власності, у сфері інформаційної безпеки [3].
Кількість виявлених злочинів у сфері кібербезпеки збільшується в
середньому на 2,5 тисячі кожного року. У 2017 році в Україні було здійснено
близько 7 тис кримінальних проваджень, з них 4,5 тис — винятково
кіберзлочини. За одинадцять місяців 2017 року було направлено до суду
обвинувальні акти щодо 726 осіб.
Згідно даних про зареєстровані кримінальні правопорушення у сфері
використання електронно-обчислювальних (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж електрозв’язку (ст.ст. 361- 361-1 КК України) у
регіонах України за 2017 рік, найбільше зареєстровано кримінальних
правопорушень у місті Києві - 1 209, а виявлено осіб, які вчинили
кримінальні правопорушення - 10. Найменша кількість кримінальних
правопорушень зареєстровано у Тернопільській області -14, але не виявлено
жодної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Загалом усього по Україні за 2017 рік було зареєстровано 3 178
кримінальних правопорушень у сфері використання електроннообчислювальних (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
електрозв’язку (ст.ст. 361- 361-1 КК України). Кримінальні правопорушення,
у яких провадження закрито усього - 605. А виявлено осіб, які вчинили
кримінальні правопорушення - 168.
В Україні кіберзлочинність регулюють такі нормативно-правові акти:
Конвенція про Кіберзлочинність, Закон України «Про ратифікацію Конвенції
про кіберзлочинність», Кримінальний Кодекс України [4;5].
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Дійсно, можна стверджувати, що більшість злочинів є латентними, які важко
розкрити працівникам правоохоронних органів.
Провівши соціальне анкетування серед студентів Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ, можна стверджувати, що
молодь, яка багато часу проводить в мережі Інтернет, немає чіткого
розуміння про види кіберзлочинів, так 84% респондентів вказали, що не
знають які злочини вчиняються за допомогою мережі Інтернет, та які види
захисту від незаконних дій суб’єктів, що вчиняють злочини за допомогою
мережі Інтернет, також 48% ставали "жертвами" злочинів у мережі Інтернет.
Для протидії та профілактики із кіберзлочинністю слід розробити та
впроваджувати діючу стратегію кібербезпеки держави, в основі якої
необхідно:
− на урядовому рівні побудувати модель запобігання кібератакам;
− вдосконалювати українське законодавство у сфері боротьби з
кіберзлочинністю;
− створити механізм партнерства в інформаційному суспільстві для
взаємодії та координації заходів щодо забезпечення кібербезпеки;
− розробити регулюючі механізми, що визначатимуть права, обов’язки
та відповідальність учасників у сфері протидії кіберзлочинності;
− створити єдину систему обміну інформацією про випадки
кіберзлочинів;
− забезпечити підготовку висококваліфікованих ІТ-фахівців для
запобіганню будь-яким злочинам в інформаційному та комп’ютерному
просторі;
− налагодити міжнародну взаємодію у напрямку протидії кібератакам.
Одже, кіберзлочинці, як правило, мають досить високу кваліфікацію та
глибоке знання сучасних інформаційних технологій. Не випадково цей вид
злочинів віднесений до високоінтелектуальних, а також таких, що важко
розкриваються. Адже насилля при його скоєнні майже відсутнє, а злочинця
жертви не бачать, оскільки в момент вчинення злочину він може перебувати
за тисячі кілометрів від місця злочину. Для ефективної протидії
кіберзлочинності відомчих ініціатив вже недостатньо. Потрібна чітка
централізована координація зусиль для забезпечення злагодженої взаємодії
усіх зацікавлених суб'єктів.
Можемо визначити основні пріоритети розвитку державних структур по
боротьбі
з
кіберзлочинністю
такі
як:
реорганізація
та
удосконалення
законодавчої
і
нормативно-правової
бази;
створення єдиного інформаційного простору в загальній та організація і
удосконалення динамічної взаємодії із зарубіжними законодавчими та
державними
органами;
запровадження
сучасних
новітніх інформаційних технологій в органи державної влади, технічна
підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців по боротьбі
з кіберзлочинністю.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕНАДАННЯ
ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В НЕБЕЗПЕЧНОМУ ДЛЯ
ЖИТТЯ СТАНІ
Існування кримінальної відповідальності за ненадання допомоги
(ст. 136 КК України), безперечно спрямовано на захист таких цінностей, як
життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека людини.
Ненадання допомоги особі(ст. 136 КК України), яка перебуває в
небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або
неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо
це спричинило тяжкі тілесні ушкодження або смерть.[1]
Аналіз юридичної літератури свідчить, що провина за ненадання
допомоги може бути виправдана лише, якщо винний сам ненавмисно
спричинив небезпечне для життя жертви становище та не надав допомогу,
але в цій ситуації вступають у дію ознаки злочину з необережності проти
життя чи здоров’я потерпілого. А сам факт бездіяльності просто довершує
небезпечні наслідки через злочинну недбалість, що й визначає відсутність
необхідності окремої статті, яка б передбачала окрему вину за ненадання
допомоги. Адже, якщо винний надасть допомогу та врятує потерпілого, то
небезпека зникне і злочинні наслідки не настануть. Якщо залишить жертву,
то просто настануть небезпечні для життя чи здоров’я жертви наслідки
внаслідок непрямого умислу.[2]
Склад злочину «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в
небезпечному для життя стані» передбачає такі кваліфікуючі обставини:
ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному
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для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення
про такий стан дитини належним установам чи особам (ч.2 ст.136 КК
України); вчинення діяння, якщо воно спричинило смерть потерпілого
(ч.3 ст.136 КК України). [3]
Об’єктом злочину передбаченого ст. 136 ККУ є життя і здоров'я особи.
Об’єктивна сторона злочину виражається лише в бездіяльностіневтручанні: - ненаданні допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для
життя стані, який виник не через поведінку винного, при можливості надати
таку допомогу,(див. роз’яснення до залишення в небезпеці) - неповідомленні
про такий стан належним установам чи особам.[1]
Суб’єктом складу злочину, передбаченого ст.136 КК України, є фізична,
осудна особа, яка досягла 16-річного віку не має обов’язків щодо піклування
(окрім обов’язку, передбаченого ч.3 ст.3 Закону України «Про екстрену
медичну допомогу» від 5 липня 2012 р.) та не ставила потерпілого своїми
діями в небезпечний для життя стан). [3]
З суб'єктивної сторони власне бездіяльність здійснюється свідомо, щодо
вказаних наслідків можлива як умисна, так і необережна вина.
Ненадання допомоги описано як матеріальний склад злочину, який
передбачає наслідки у вигляді тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 136) або
смерті потерпілого (ч. 3 ст. 136), а також причинний зв’язок між
бездіяльністю та наслідками. [1]
Закінченим цей злочин визнається з моменту залишення без допомоги
особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Це має місце тоді, коли
зобов'язаний суб'єкт видаляється з місця де необхідно надати допомогу або
залишаючись в цьому місці допомоги не надає, а також коли зникає
можливість або відпадає необхідність надати допомогу. Відповідальність за
цією статтею не виключається, якщо навіть буде встановлено, що наслідки
(наприклад, смерть потерпілого), все одно настали б, незважаючи на надання
допомоги. Вона настає також і тоді, коли після відмови зобов’язаного
суб’єкта надати допомогу потерпілому її надає інша особа. Якщо об’єктивно
існує можливість надати допомогу, але суб’єкт не усвідомлює цю обставину,
помилково вважає, що вона відсутня, то у цьому випадку не може йти мова
про кримінальну відповідальність за залишення в небезпеці.[1]
Судова практика визнає ненадання допомоги особі, яка перебуває в
небезпечному для життя стані, наступне діяння: в ході сварки особа
навмисно нанесла тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, усвідомлюючи
при цьому, що останній перебуває в небезпечному для життя стані,
обвинувачений не надав допомоги потерпілому, при можливості надати таку
допомогу та не повідомила про такий стан потерпілого належним установам
чи особам, внаслідок чого потерпілий помер на місці скоєння злочину.
Оцінюючи докази у сукупності суд прийшов до висновку про те, що
обвинувачена особа вчинила злочин, передбачений ч. 3ст. 136 КК України.
ненадання допомоги особі, яка знаходилась в небезпечному для життя стані
[4].
Підводячи підсумок, потрібно зауважити, що у ст. 136 ККУ життя і
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здоров'я особи є об’єктом злочину, суб’єктом можуть бути лише дві категорії
осіб, а саме ті, які: 1) первісно зобов'язані були піклуватися про потерпілого і
мали можливість надати йому допомогу; 2) самі поставили потерпілого в
небезпечний для життя стан, суб’єктивна сторона характеризується прямим
умислом, а об’єктивна сторона полягає у суспільно небезпечній
бездіяльності, що виражається у залишенні без допомоги вказаної особи.
Злочин, передбачений ст. 136 ККУ слід відмежовувати від злочину,
передбаченого ст. 135 ККУ за ознаками об'єктивної сторони складу злочину,
за конструкцією основного складу злочину, за формою вини і саме головне за суб'єктом злочину.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА
Міжнародно-правова охорона авторського права у даний час є
актуальною проблемою вдосконалення законодавства у сфері відносин у
багатьох країнах. Авторське право — це сукупність прав, які належать автору
у зв'язку зі створенням і використанням творів мистецтва, літератури,
наукових творів, отримати соціальні блага від результатів своєї творчої
діяльності. Однією з головних цілей правової охорони авторського права є
сприяння розповсюдження науково-технічних відкриттів та винаходів у
цілому світі. Важливість питання охорони авторського права обумовлена
розвитком новітніх технологій на сучасному етапі наукового та технічного
розвитку суспільства. Саме новітні технології, давно вже перетворилися на
головну рушійну силу авторських прав. Тому потрібне креативне вирішення
проблем з боку національної влади та світових спільнот окремих країн.
Питання міжнародно-правової охорони авторського права розглядали
такі науковці М.М Богуславський, В.І Торкатюк, Е.П Гаврилов, М.В Гордон,
В.І Серебровський, С.А Черенишова, В.А, Дозорцев, М.Н Ковалів, Ю.Г
Матвєєв та інші.
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Міжнародне співробітництво у сфері охорони та захисту авторського
права було започатковане у середині XIX ст. на основі укладення
двосторонніх договорів. Сам період охорони розпочався з підписанням
першої міжнародної Бернської конвенції про охорону літературних та
художніх творів у 1886 році, у м. Берні. Її членами станом на сьогодні є більш
ніж 160 країн, які утворили так званий Бернський союз. Слід зазначити, що
Бернська конвенція переглядалася і вдосконалювалася декілька разів: в
Парижі 04.05.1896 р., Берліні 13.11.1908 р., Берні 20.03.2914 р., Римі
02.06.1928 р., Брюсселі 26.06.1948 р., Стокгольмі 14.07.1967 р., і в Парижі
24.07.1971 р., зі змінами від 02.10. 1979 р.
Відповідно до ст.3, Бернської конвенції. Охорона надається:
- авторам, які є громадянами однієї з країн Союзу, щодо їх творів як
випущених у світ, так і не випущених у світ;
- авторам, які не є громадянами однієї з країн Союзу, щодо їх творів,
випущених у світ вперше в одній з цих країн або одночасно в країні,
що не входить до Союзу, і в країні Союзу;
- авторам, які не є громадянами однієї з країн Союзу, але мають своє
звичайне місце проживання в одній з таких країн, прирівнюються
для цілей цієї конвенції до громадян цієї країни. Таким чином,
конвенція надає вище перерахованим авторам відповідних творів
максимальний захист їх прав згідно зі своїми положеннями, які містять
досить докладні правила з питань охорони авторських прав [1].
За Бернською конвенцією термін охорони авторського права складає
весь час життя автора і 50 років після його смерті.
У Бернській конвенції містяться докладні правила відносно змісту
авторських прав. Обсяги прав в основному визначаються згідно із законом
країни, де існує вимога про охорону твору. Суб’єкту охорони надається
національний режим, тобто ті права, які надаються відповідними законами
громадянам даної держави. Крім того, автору надаються права особливо
передбачені Бернської конвенцією, а саме, наступні немайнові права: автор
має право вимагати визнання свого авторства на твір і протидіяти будь-якому
спотворенню або іншій зміні цього твору, а також будь якому іншому
посяганню на твір, здатному завдати збитків честі або репутації автора
(право авторства) [2].
У 1971 р. до Бернської конвенції був розроблений і добавлений ще один
розділ, який мав назву Паризький акт Бернської конвенції. Він передбачає
надання певних пільг стосовно перекладу і відтворення творів іноземних
авторів, для країн, що розвиваються. Також для цих країн був полегшений
вступ до Бернського союзу. Додатковий розділ до конвенції розширив
перелік загального правила про виключність прав автора та передбачені
обов’язкові ліцензії на переклад і відтворення творів іноземних авторів.
Другим основним договором є міжнародна Всесвітня (Женевська)
конвенція про авторське право, була підписана у 1952 році у м. Женеві,під
егідою ЮНЕСКО, у конвенції бере участь 80 країн, які не беруть участь у
Бернській конференції.
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Метою конвенції є охорона і захист авторських прав на наукові, художні
і літературні твори на міжнародному рівні. На увазі такі твори як музичні,
драматичні, письмові, твори живопису, графіки та скульптури.
Всесвітня конвенція, на відміну від Бернської, надає більше уваги
принципу національного режиму і не містить детальних матеріальних норм,
що закріплюють мінімальний рівень охорони безпосередньо в конвенції. У
Всесвітній конвенції міститься лише загальна вимога до країн-учасниць щодо
забезпечення достатньої та ефективної охорони авторського права в
національному законодавстві. Більш широко визначаються об'єкти охорони.
Різниться і мінімальний строк охорони авторських прав: весь час життя
автора та 25 років після його смерті [3].
Охорона авторського права у творах поставлена в залежності від
виконання формальностей. Всесвітня конвенція вимагає від авторів
виконання певних обов’язків: зазначення власника авторського прав,
конкретні гарантії матеріальних і нематеріальних прав авторів, року першого
випуску у світ та нанесення символу ©. Також Всесвітня конвенція, на
відміну від Бернської, не має зворотної дії.
Таким чином, стан міжнародно-правової охорони авторського права на
сьогоднішній день врегульовано на достатньому рівні. Але є певні прогалини
з питань визначення правового статусу автора, та об’єктів права
інтелектуальної власності, зокрема авторів, які потребують значного
розвитку і вдосконалення.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Протягом останніх років в Україні відбуваються бурхливі процеси,
направлені на перетворення вітчизняної туристичної індустрії в одну з
провідних галузей економіки України. Значна увага приділяється питанням
забезпечення якості туристичного продукту. Відбувається жорстка
сегментація ринку, конкуренція розгортається всередині кожного сегмента,
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ніші. У той же час споживач туристичних послуг стає все більш
поінформованим в області своїх прав, а побувавши в різних країнах і
побачивши на власні очі рівень якості туристичних послуг за кордоном,
висуває підвищені вимоги до якості послуг українських туроператорів.
Міжнародна практика свідчить, що ефективність державного управління
туризмом в значній мірі залежить від моделі державної участі в регулюванні
цієї важливої складової національної економіки. В Україні існує цілий ряд
проблем, які не сприяють розвитку туристичної галузі і вимагають розробки
нових підходів до формування ефективних механізмів регулювання саме в
галузі вітчизняного туризму.
Становлення в Україні ринкових відносин в сфері туристичного
обслуговування призвело до швидкого розвитку туристичного бізнесу.
Загальні теоретичні та прикладні питання розвитку туристичного бізнесу в
рамках регіональної економіки, розвитку туристичних рекреаційних
комплексів, значення регіонального управління процесами соціальноекономічного розвитку розглянуті в працях Ю. Баєва, В. Бутова, А. Ганієвія,
І. Бережного, Є. Лазаревої, К. Захарової, Г. Гончаренко та інших. В працях
українських вчених (С. Галасюк, О. Давидової, Є. Сергєєвої) аналізуються
окремі аспекти розвитку міжнародного туризму, його регулювання в Україні
та за кордоном.
Успіх розвитку туризму безпосередньо залежить від того, як на
державному рівні сприймається ця галузь, наскільки вона користується
державною підтримкою. Необхідність державного управління в сфері
туризму очевидна, а його реалізація вимагає особливого підходу. З одного
боку, сфера туризму як багатогалузевий комплекс відчуває потребу в
координації своєї господарської діяльності набагато сильніше, ніж будь-яка
інша. З іншого боку, надмірна державна присутність і регламентація
пригнічує прояв підприємницької ініціативи, яка лежить в основі
становлення і розвитку ринкових відносин. Крім того, сфера туризму має
велике економічне, політичне і соціально-культурне значення для кожної
країни, в результаті чого формування державних органів управління є досить
складним процесом [1, с. 190].
Державне регулювання в галузі туризму здійснюється шляхом:
— визначення пріоритетних напрямків розвитку туризму як
внутрішнього, так і міжнародного;
— сприяння просуванню туристичного продукту на внутрішньому і
міжнародному туристичних ринках;
— створення сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії;
— взаємодії з іноземними державами та міжнародними організаціями у
сфері туризму [4, с. 240].
Аналіз ролі держави в організації й розвитку туристичної діяльності в
різних країнах світу дозволяє виділити типи моделей державної участі в
регулюванні туризму як складової економіки даних країн.
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Перша модель базується на відсутності центральної державної
туристичної адміністрації, де питання вирішуються на принципах ринкової
«самоорганізації». Використовують таку модель у тих випадках, коли туризм
для національної економіки не актуальний, а суб'єкти туристичного ринку
займають сильні позиції і здатні вирішувати свої проблеми без державної
участі. Подібна модель управління індустрією туризму властива для США.
Так, в 1997 р. США ліквідували державну структуру U.S. Travel and Tourism
Administration (USTTA), що відповідала за розвиток туризму в країні
[5, с 84].
Друга модель передбачає наявність сильного й авторитетного
центрального органу – міністерства, що контролює діяльність усіх
підприємств туристичної галузі в країні. Для її реалізації потрібні відповідні
умови, а саме: значні фінансові вкладення в туристичну індустрію: зокрема у
рекламну й маркетингову діяльність, інвестування в туристичну
інфраструктуру тощо. Дана модель організації управління туристичною
індустрією діє в Єгипті, Мексиці, Тунісі, Туреччині та інших країнах, для
яких туризм є одним з основних джерел валютних надходжень відповідних
державних бюджетів [5, с. 84].
Третя модель властива для розвинених європейських держав і названа
«європейською». Питання розвитку туристичної діяльності в цих країнах
вирішуються в рамках певного багатогалузевого міністерства на рівні
відповідного галузевого підрозділу. Підрозділ міністерства, що відповідає за
розвиток туризму в країні, здійснює свою діяльність у двох напрямах:
вирішує або регламентує загальні питання державного регулювання та
спрямовує і координує маркетингову діяльність.
Провідні туристичні держави, реалізуючи свої функції, законодавчим
шляхом прагнуть регулювати діяльність туристичного бізнесу, створювати
на основі взаємних консультацій з туристичними операторами передове
туристичне законодавство. Грамотно вибудувана система заходів,
регульована державою, може забезпечити правильний і ефективний розвиток
туризму на довгостроковій основі.
Міжнародний досвід державного регулювання розвитку туристичної
діяльності свідчить про те, що окремі елементи механізмів державного
регулювання доцільно використовувати в розвитку туристичної галузі
України з урахуванням її історико-культурного та природного потенціалів.
Саме європейська модель найбільш прийнятна для України, оскільки нашою
країною вибрано європейський вектор розвитку та побудову демократичного
суспільства. Європейська модель передбачає створення підрозділів з
маркетингу, який буде формувати і просувати національний туристичний
продукт, здійснювати маркетингові дослідження, рекламно-інформаційну
діяльність, організацію та проведення міжнародних туристичних виставок,
конференцій, семінарів тощо.
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Упродовж багатьох десятиліть проблема управлінських кадрів і
керівництва персоналом привертала увагунауковців та практиків. У нового
покоління фахівців - нові вимоги до начальства. Керівнику сучасного
підприємства потрібно багато працювати над собою, щоб зуміти завоювати
авторитет у підлеглих. Для керівників критичним фактором є не стільки
низька управлінська освіченість, скільки відсутність певних особистісних
якостей, що пов'язані з ефективною комунікативністю, кооперацією з
людьми, мотивацією, вмінням створити команду та працювати з нею, вести
перемовини і досягати в них успіху. Ось чому, сучасний рівень розвитку
суспільства ставить високі вимоги до керівника організації, типу керівництва
колективом, до особистісних та ділових якостей.
На сучасному етапі розвитку держави особливе місце в житті людей
займає уміння управляти. Дослідник Герберт А. Саймон зауважив, що
«управління – це знання про те, як маніпулювати іншими людьми, - як
примусити їх зробити те, що вам потрібно, але управління не може існувати
поза мораллю» [1].
Тому комплексний підхід до означення сукупності і змісту властивостей,
які в сукупності здатні забезпечити якісне виконання управлінцем своїх
функціональних обов’язків, забезпечує модель сучасного керівника. Даний
феномен містить два суттєвих моменти: опис моделі повинен обмежуватися
простим переліком її основних компонентів і модель керівника повинна мати
динамічний характер. Найсуттєвішими загальними передумовами є мотиви,
якими керується людина, що прагне до управлінської діяльності, та її
розумові здібності [1].
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Успіх управлінської роботи багато в чому визначається аналітичними
здібностями, гнучкістю у відносинах з людьми, а також відповідальним
ставленням до роботи, діловою завзятістю.
Професійна придатність управлінських кадрів найкраще виявляються на
практиці. Тільки так можна перевірити, наскільки керівники в змозі
використати наявні можливості, переборювати труднощі і домагатися успіху
[2].
У сучасних підходах теоретичного обґрунтування управлінської
діяльності виділяються різні типи керівників і визначаються особистісні і
ділові якості, що ними має володіти сучасний управлінець. До особистих
якостей керівника відносять: інтелект, ініціативу, етичність, чесність, довіру
до підлеглих, комунікабельність, здатність вести за собою, доброзичливість,
впевненість у собі, незалежність. До ділових якостей керівника включено:
компетентність,
економічну
грамотність,
підприємливість,
уміння
організовувати, вимогливість, критичність, новаторство, холоднокровність у
кризових ситуаціях, уміння знайти компромісне рішення. Для того, щоб
досягти успіху в роботі колективу, існують стандартні вимоги, на які має
звернути увагу кожний сучасний керівник: здатність до планування та
прийняття рішень, робота з людськими ресурсами, організованість та
доцільне використання часу, комунікація, навички спілкування, забезпечення
розвитку членів колективу, лідерство, управління змінами [3].
Найкращим менеджером XX ст. також називають Джека Уелча, який
понад 20 років (до 2001 р.) очолював відому компанію "Дженерал Електрик"
(General Electric). Він сформулював три таких аспекти з діяльності
менеджера:
- у новому тисячолітті, сповненому жорсткої конкуренції, необхідно
вести людей до цілі, не командуючи ними, а запалюючи, надихаючи їх.
- треба вміти розробляти не план дій, а знаходити ключову ідею, яка
дасть можливість кожному виявляти творчість, неординарний підхід, і
водночас об´єднуватиме всіх, а також формувати цілі на рівні мрії, для
того щоб провокувати людей на пошук нестандартних рішень, вихід із
стану комфорту;
- щоб реалізувалися кращі ідеї, важливо вміти долати бар´єри у
спілкуванні між людьми, створювати умови для постійного
професійного та особистісного зростання кожного працівника,
незалежно від посади, віку, досвіду тощо.
В одному з інтерв´ю Дж. Уелч сказав: «Швидкість прийняття і реалізації
рішень останніми роками стала головною рисою, що характеризує як
компанію, так і менеджера. Якщо ти хочеш мати сьогодні успіх, ти повинен
постійно мінятися і підштовхувати до цього підлеглих. Ти повинен,
спілкуючись з ними, ставитися до них з великою повагою. Тоді вони будуть
вирощувати з маленького зернятка успішні ідеї» [4]. Такої ж думки й Акіо
Моріта, засновник фірми «Соні» (Sony): «Працюючи з людьми, ми зрозуміли,
що вони трудяться не тільки заради грошей і що гроші — не найкращий
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спосіб, щоб їх стимулювати. Щоб стимулювати людей, їх треба зробити
членами сім´ї і ставитися до них з повагою» [5]. А Генрі Форд вважав, що
його «секрет успіху полягає у вмінні розуміти погляд іншої людини і
дивитися на речі з її та свого поглядів»[6].
Результати опитування, проведеного нещодавно консалтинговою
компанією Robert Half International, підтверджують думки експертів. Три
чверті опитаних із шести тисяч офісних працівників з різних країн хочуть,
щоб керівник був їхнім наставником. Він повинен допомагати своїм
підлеглим і просувати їх угору кар'єрною драбиною.
У Німеччині цей відсоток ще вищий: 88 відсотків німецьких
спеціалістів, які взяли участь в опитуванні, вважають, що керівник має бути
насамперед наставником і тренером, який регулярно оцінює виконану
роботу, а також докладно аналізує кожен крок. Консультанти з розвитку
персоналу не зовсім згодні з результатами дослідження.
Отже, керівнику будь-якого підприємства слід бути як талановитим
керівником, так і терплячим колегою. З цим згодні учасники опитування та
експерти. На жаль, практика показує, що керівники не так швидко
позбуваються усталених стереотипів. На думку експертів, тип "шефаконтролера" все ще домінує. Натомість постійний контроль і недовіра з боку
шефа, характерні для такого стилю керівництва, знижують працездатність
співробітників.
Завоювати авторитет у підлеглих важче, ніж просто поставити їх у
позицію "струнко"
Довіра розвиває у підлеглих почуття відповідальності, сумлінності,
спонукає до самовдосконалення, що в цілому сприяє ефективності їхньої
праці. Довіряти співробітникам, у свою чергу, здатна людина врівноважена,
зріла сформована особистість, вважає тренер з підготовки керівних
співробітників з Берліна Мартина Бандоль: "Такий шеф здатен визнавати свої
помилки, чітко формулювати цілі та завдання, вимагаючи того ж від своїх
підлеглих". Переслідуючи головну мету, він не розмінюється на дрібниці,
може побачити проблему в контексті, а не як окреме явище, швидко й
адекватно відреагувати на ситуацію, що склалася.
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ПРАВОВЕ ТА ЕТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ НАРОДНИХ
ДЕПУТАТІВ
Одним із проблемних питань діючої системи державної влади, яке
потребує подальшого вирішення, є нормативне врегулювання вимог
професійної етики державних парламентарів. Проте не лише визначення
морально-етичних принципів службової поведінки державних службовців, а
й законодавче закріплення механізму їх запровадження і дотримання має
велике соціальне значення та є головною тенденцією сучасного розвитку.
Етична поведінка депутатів – необхідний чинник справжньої
демократизації політичного життя країни. Становище депутата вирізняється
широкими можливостями для впливу на формування суспільної ситуації, а
отже, надзвичайно високою відповідальністю. Депутатам довірено
вирішувати долю своєї громади, регіону, країни, вони приймають важливі
рішення в суспільних справах, розпоряджаються державними коштами та
майном, тому громадяни пред’являють до моральності депутатського
корпусу найвищі вимоги.
Парламентська етика – вид професійної етики, що регулює відносини,
що виникають в ході законотворчої та іншої парламентської діяльності, а
також позапарламентської діяльності, пов'язаної з виконанням функцій
народного депутата.
Особливої актуальності питання
підвищення політичної культури та етичної поведінки парламентарів
набувають після відкриття першої сесії Верховної Ради України нового
скликання, першочерговим завданням якої є відновлення довіри до
парламенту як представницького органу українського народу. Поведінка
депутатів Верховної Ради України часто не відповідає етичним та моральним
нормам поведінки. Найтиповішими проблемами поведінки українських
парламентарів є:
- систематичне голосування народних депутатів не особисто та
пошкодження парламентського обладнання;
- відсутність депутатів у сесійній залі в години, відведені для
голосування;
- непристойні висловлювання в бік інших депутатів;
- бійки народних депутатів;
- некоректна поведінка депутатів у сесійній залі та поза її межами;
- неприпустима манера спілкування народного депутата з виборцями та
іншими особами і т.п.
В Україні норми депутатської етики переважно визначаються Законом
України «Про статус народного депутата України» (ст. 8, ст. 24) та
Регламентом Верховної Ради України (ст. 51-53) [1]. Відповідно до них
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народний депутат у своїй діяльності повинен дотримуватись
загальноприйнятих норм моралі, уникати дій, заяв та вчинків, що
компрометують його, виборців, Верховну Раду України, державу[2].
Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в
особистих, зокрема корисливих, цілях (тобто індивідуальні та корпоративні
інтереси народних депутатів не повинні перешкоджати виконанню ними
представницьких функцій), повинен додержуватись вимог трудової
дисципліни та норм депутатської етики.
На жаль, поведінка більшості депутатів Верховної Ради України не
відповідає тій, яка має бути взірцевою. Попри те, що Регламент Верховної
Ради України передбачає деякі механізми боротьби з порушеннями норм
депутатської етики під час роботи в сесійній залі, цих механізмів замало для
того, щоб врегулювати норми поведінки народних депутатів. Зокрема, у
статті 51 глави 9 «Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних
засіданнях Верховної Ради України», головуючий на пленарному засіданні
наділений повноваженням виносити попередження народному депутату
щодо неприпустимості образливих висловлювань на адресу інших депутатів
та фракцій або взагалі припиняти його виступ. Якщо конфлікт не був
вичерпаний, Комітет з питань регламенту має право розглядати питання не
етичної поведінки депутатів та представляти свої висновки Верховній Раді.
Остання, у свою, чергу без обговорення має право позбавити народного
депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних
засідань) [3]. Проте на практиці цей пункт жодного разу не застосовувався.
Неетична поведінка депутата Верховної Ради зачіпає інтереси як
виборця, як колег по партії, так і Парламенту в цілому. Депутат є обличчям
електорату, який довірив йому свій голос, своєї партії та українського
парламенту. Зараз до роботи Парламенту прикута особлива увага іноземних
спостерігачів. Не менш зацікавленою стороною в етичній поведінці депутатів
є спікер Верховної Ради, оскільки саме він відповідає за порядок у сесійній
залі. Непорядок у сесійній залі вказує в першу чергу і на те, що спікер не
справляється із своєю роботою і не є авторитетом для депутатів. На нашу
думку питання депутатської етики має бути врегульовано не тільки на
законодавчому рівні, а діяти фактично на практиці, оскільки народні
депутати є обличчям нашої держави. Слід встановити реальні норми, які
будуть передбачати міру відповідальності за порушення норм депутатської
етики. Повага до держави з боку міжнародних суб’єктів буде підвищуватись
тільки у випадку, коли і народні представники будуть дотримуватись
етичних норм.
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СПЕЦИФІКА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ З ІНОЗЕМНИМ
ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
У період становлення ринкових відносин в Україні усе більше
туристичних підприємств самостійно виходять на міжнародний ринок для
встановлення взаємовигідних відносин з іноземними партнерами. Якщо
раніше зовнішньоекономічні зв'язки здійснювались лише спеціалізованими
організаціями, то зараз кожне підприємство в Україні одержало право
самостійно виходити на зовнішній ринок. У цих умовах першочерговим
завданням стає опанування вітчизняними підприємцями теоретичних
аспектів та практичного досвіду встановлення договірних відносин із
зарубіжними партнерами, проникнення з пропозиціями на ринки інших
країн, здійснення фінансових і товарних операцій. Однак, наші підприємці,
на відміну від західних, найчастіше зневажають принципами юридично
грамотного укладання зовнішньоекономічних договорів, ставлячи під удар
свої права та інтереси.
Зокрема, прагнучи невиправдано мінімізувати витрати під час укладання
такого договору та беззастережно покладаючись на сумлінність західного
ділового партнера, вітчизняні підприємці йдуть на підписання недосконалих
зовнішньоекономічних контрактів, провокуючи ситуації, у яких збитки
стають просто неминучими [1].
На думку Н.І. Кабушкіна, розділами, що складають основу будь-якого
договору, є преамбула, основна та заключна частини.
Преамбула - це своєрідна передмова, що має включати:
- назву договору, де позначається його юридичний характер (договір на
надання туристичних послуг, договір оренди, договір комісії тощо);
- вказівку місця та часу укладання договору (ці відомості можуть також
бути включені в заключну частину);
- найменування сторін (при цьому продавець називається першою, а
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покупець - другою стороною, також вказуються повні назви юридичних осіб
та скорочені найменування, під якими вони будуть фігурувати у договорі);
- посади, прізвища та імена осіб, які підписують договір;
- підставу дій довірених осіб сторін (статут, доручення) [2].
Передумовою законності договору є дієздатність договірних сторін, під
якою розуміється здатність особи (громадянина, підприємства) своїми діями
набувати права та виконувати юридичні обов'язки, а також відповідати за
скоєння правопорушень.
Основна частина договору поділяється на специфічні та загальні умови
договору. До специфічних умов належать положення, які характерні тільки
для окремо взятої угоди та незастосовні до інших угод:
- предмет договору;
- якість робіт, товарів, послуг;
- цінові параметри угоди;
- порядок розрахунків;
- права та обов'язки сторін;
- відповідальність сторін;
- термін виконання зобов'язань;
- порядок зміни та розірвання договору.
До загальних умов договору належать положення, які включаються в усі
договори незалежно від їх змісту:
- арбітражне застереження;
- форс-мажор або обставини непереборної сили: стихійні лиха
(землетруси, повені, пожежі, температурні коливання); небезпечні суспільні
явища (революції, військові дії, теракти, страйки); заборонні акти державних
органів (оголошення карантину, закриття портів, обмеження перевезень) та
ін. Ці обставини дають можливість перенести строки виконання договірних
зобов'язань, а при відсутності позитивного результату звільняють сторони від
їх виконання [3].
У заключній частині договору вказуються:
- юридичні адреси сторін;
- поштові та банківські реквізити сторін;
- усі додатки, які є невід'ємними частинами договору;
- підписи сторін із печаткою кожного з учасників угоди;
- кількість екземплярів договору;
- місце та дата укладання договору [4].
Ґрунтуючись на досвіді укладання вітчизняними туристичними
підприємствами зовнішньоекономічних договорів, можна запропонувати
наступні рекомендації.
Насамперед, необхідно мати достовірну та повну інформацію про свого
потенційного іноземного партнера, його товарний і фінансовий оборот,
репутацію та досвід роботи у туристичному бізнесі. Як свідчить практика,
витрати на отримання цієї інформації завжди окупаються, а підприємство
такими діями запобігає встановленню договірних відносин з несумлінними
підприємствами.
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При укладанні договорів необхідно враховувати нормативні акти, що
регулюють зовнішньоекономічні угоди в тій або іншій країні, а також, за
необхідністю, професійно і обґрунтовано захищати свої права та інтереси,
тим більше, що у світі вже давно розроблені загальноприйняті умови
договірних відносин, а їх дотримання, зазвичай, дозволяє досягти
компромісного для обох сторін варіанту угоди.
З появою намірів укласти зовнішньоекономічний договір слід чітко
усвідомлювати, які цілі необхідно досягти при його реалізації та уточнити
найбільш важливі моменти, пов'язані з його оформленням, підписанням та
виконанням. Необхідно передбачити основні питання майбутнього договору,
а потім, переходячи від загального до часткового, скласти приблизну схему
роботи та продумати, що саме має бути зроблено на кожному етапі, які для
цього будуть потрібні конкретні дії, передбачити ступінь ризику тощо.
Якщо пропозиція щодо укладання договору надходить від невідомого
підприємства, необхідно отримати про нього якомога більше інформації.
Іноземні підприємці вкрай обережно ставляться до пропозицій нових
партнерів. Функціонують навіть організації, що спеціалізуються на зборі та
обробці відомостей про підприємства або окремих комерсантів. Під час
підписання договору необхідно переконатися, що представник контрагента
має юридичне право та повноваження на підписання документа. Тому,
вступаючи в переговори із представником іноземного підприємства,
необхідно перевірити його офіційний статус. Відсутність відповідних
повноважень та підписання договору таким представником може спричинити
згодом неможливість одержати оплату за надані послуги або домогтися
повернення вже сплачених сум [5].
Як свідчить практика, несумлінні контрагенти, не бажаючи виконувати
свої зобов'язання за договором та нести відповідальність, повідомляють про
те, що особа, яка підписала договір, відповідних повноважень на такі дії не
мала (це один з найпоширеніших способів шахрайства). Для того щоб такого
не трапилося, необхідно завчасно впевнитися в особі представника
іноземного підприємства та максимально коректно попросити його
представити відповідні документи.
Отже, туристичним підприємствам, які вступають у договірні відносини
з іноземними партнерами, рекомендується ретельно підходити до розробки
та підписання зовнішньоекономічних угод, обов'язково залучати до цієї
роботи компетентних фахівців. Такий обміркований і зважений підхід лише
підвищить авторитет вітчизняного підприємця в очах серйозного західного
партнера та максимально зменшить ризик невиконання або неналежного
виконання підписаних договорів.
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ВПЛИВ ПРАВОСВІДОМОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ
КУЛЬТУРИ ЮРИСТА
Реалізація прав і свобод особи, їх безпосередній захист можливий лише
за умов стабільного розвитку суспільства, ґрунтуючись на дотриманні закону
та недопущенності порушення правопорядку. Високий рівень професійної
культури юристів – нагальна вимога сьогодення, адже від професіоналізму
юридичних кадрів безпосередньо залежить успішне розв’язання актуальних
проблем державотворчого процесу.
Теоретичні засади професійної культури юриста вчені досліджують уже
тривалий час. Особливо вагомими роботами, які розкривають проблеми й
суть юридичної науки, виявляють умови, які впливають на формування
професійної культури юриста, є дослідження таких учених, як Є.
Аграновська, Н. Бура, А. Венгеров, О. Грищук, Ю. Грошевий, А. Жалінський,
І. Ільїн, В. Камінська, М. Козюбра та багато інших.
Метою роботи є дослідження професійної культури юриста як складової
правової культури суспільства.
Професійна культура юриста – певний різновид субкультури, що вбирає
в себе елементи різних видів культур, набір яких зумовлений особливостями
професії юриста. Професійна культура юриста, як комплексна прикладна
юридична наука, містить: по-перше, систему знань про певні елементи різних
видів культур, які потрібні юристові в його професійній юридичній
діяльності. Так О.Ф. Скакун виокремлює такі елементи як правова,
політична, екологічна, етична, естетична, економічна, психологічна культура
тощо; по-друге – правничу деонтологію як систему знань про формування
почуття службового юридичного обов’язку; по-третє – правничу етику як
учення про професійну поведінку юриста з погляду морально-етичних вимог.
Професійна культура як властивість юриста безпосередньо пов язана з його
певним правовим статусом. Наявність юридичних спеціалізацій зумовлює
специфіку професійної культури. Зовнішня професійна культура юриста
проявляється в його професійній правомірній діяльності, яка
характеризується, насамперед, професійною орієнтацією, професіоналізмом,
ефективністю його діяльності. Деякі автори дають визначення поняття
«правова культура» як системи правових цінностей, які відповідають рівню
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досягнутого суспільством правового прогресу й відображають у правовій
формі стан свободи особи та інші найважливіші соціальні цінності [1, с.140].
Професійно-правова культура юристів – це правова культура тієї
спільноти людей (адвокатів, суддів, прокурорів тощо), яка професійно
займається юридичною практичною діяльністю і потребує, крім юридичної
освіти, ще й глибоких конкретно-фахових знань, умінь, навичок.
В залежності від сутності професійної культури можливо виокремити
принципи її забезпечення, що сприяють формуванню
професійних
та
особистих якостей майбутнього юриста. Принципи формування професійної
культури майбутніх юристів – це основоположні ідеї, які втілюють вимоги до
необхідних якостей майбутнього фахівця. До них належать:
– служіння принципу верховенства права (ст.8 Конституції України);
– дотримання законності;
– дотримання й захисту законних інтересів громадян;
– відданості
професії, професіоналізму, компетентності, постійного
удосконалення та вимогливості до себе;
– незалежності, неупередженості, об'єктивності, чесності, принциповості,
добросовісності, особистої відповідальності за свої дії.
Від правової культури юристів як професійної групи залежить
відповідне забезпечення механізму правового регулювання, якість
законотворчості, застосування права, контрольно-наглядової, судової,
правоохоронної та інших правових форм діяльності держави.
Структура професійно-правової культури юристів:
1) юридична освіта і правова освіченість - знання права, законів,
підзаконних актів, рішень Конституційного Суду країни і Європейського
Суду з прав людини, а також можливостей юридичної науки; при цьому
правова підготовленість відрізняється від підготовленості інших
законослухняних громадян обсягом, глибиною і формалізованим характером
правових знань;
2) сформований правовий світогляд - переконаність у відповідності
законів і підзаконних актів праву, міжнародним стандартам у галузі прав
людини; згода (солідарність) з правовими приписами законів, розуміння
корисності і необхідності їх застосування, тобто наявність глибокого
правового мислення; володіння мистецтвом тлумачення правових актів уміння критично творчо осмислювати правові норми, принципи та інші
правові засоби з огляду на їх гуманістичний, демократичний і моральний
зміст;
3) досконале володіння правовим інструментарієм - майстерність у
застосуванні норм права, вміщених у нормативно-правових актах та інших
джерелах (формах) права, включаючи рішення Європейського Суду з прав
людини; звичка додержуватися закону, вдаватися до використання всіх
досягнень юридичної науки і практики при прийнятті й оформленні правових
рішень; навички проведення правової експертизи; володіння правилами
складання документації; мовна підготовка.[4, с.114-115]
Правову культуру юристів-професіоналів залежно від змісту їхньої
роботи можна поділити на такі види: правова культура суддів, прокурорів,
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слідчих, юрисконсультів, нотаріусів, адвокатів, державних виконавців та ін.
Юристи як члени юридичних груп при міністерствах, парламенті та інших
державних структурах беруть участь у підготовці нормативних актів, якість
нормо-проектування багато в чому визначається їхньою правовою культурою
і правовим мисленням. Залежно від відображення у правосвідомості юриста
утворюються сфери, що відповідають різним галузям правових відносин
(господарська, цивільно-правова,
кримінально-правова, трудова та ін.).
При переході до будівництва правової держави і громадянського
суспільства підвищується необхідність формування правосвідомості та
правової культури всіх суб'єктів суспільних відносин, оскільки без них
неможливо побудувати таку державу і суспільство. Проте в умовах
економічної кризи багато людей залишається безробітними, без засобів до
існування, що в значній мірі штовхає їх до правового нігілізму і
правопорушень.[3, с.196]
Певний рівень правової культури досягається за допомогою об'єктивних
і суб'єктивних факторів. Серед об'єктивних визначають умови розвитку
суспільства, а суб'єктивних - правове виховання.
Отже, правова культура юриста є системою правових знань, вмінь і
навичок, емоцій, почуттів, вольових компонентів, які проявляються у
правомірній діяльності й поведінці. Це позитивна частина правосвідомості
плюс її проявлення в правомірній діяльності й поведінці.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПРИ ВИКОНАННІ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Метою роботи є аналіз особливостей правового статусу Верховної Ради
України як одного з ключових органів в системі зовнішніх зносин держави.
Досліджуються повноваження та функції українського парламенту у сфері
здійснення зовнішньополітичних зв’язків.
Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в державі,
що підкреслює особливий статус цього органу в державному механізмі. В
ст.85 Конституції України дається розгорнутий перелік повноважень
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Верховної Ради і в тому числі щодо зовнішньополітичної діяльності.
Характерною особливістю ст. 85 Конституції України є те, що перелік цих
повноважень Верховної Ради України не є вичерпним, а деякі повноваження
отримують свій розвиток в інших положеннях основного закону,
законодавстві України, а також у правових позиціях Конституційного Суду
України.
Серед основних функцій парламенту важливе місце належить
зовнішньополітичній функції. У Конституції України чітко визначена
парламентська складова зовнішньополітичної діяльності України ( ст. 85).
Повноваження Верховної Ради у сфері зовнішніх зносин можливо поділити
на такі основні групи:
- повноваження загального характеру, реалізація яких пов’язана з
міжнародною діяльністю країни: прийняття законів (п. 3); визначення
основних засад внутрішньої та зовнішньої політики (п. 5); надання законом
згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та їх денонсацію
(п. 32); затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього
(п. 4);
- спеціальні зовнішньополітичні повноваження: оголошення за поданням
Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення
Президента України про використання Збройних Сил України та інших
військових формувань у разі збройної агресії проти України (п. 9); схвалення
рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення
підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск
підрозділів збройних сил інших держав на територію України (п. 23);
затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України
указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні (п. 31);
затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги
іноземним державам та міжнародним організаціям, а також одержання таких
позик Україною (п. 14); розгляд і прийняття рішення щодо схвалення
Програми діяльності Кабінету Міністрів України ( п. 11); заслуховування
щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і
зовнішнє становище України (п. 8);
- контрольні повноваження: контроль за виконанням бюджету,
прийняття рішення щодо звіту про його виконання (п. 4), у сфері зовнішньої
політики; здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів відповідно
до Конституції та закону ( п. 13); здійснення контролю за використанням
одержаних від іноземних держав позик (п. 14); здійснення парламентського
контролю ( п. 33); прийняття рішення про направлення запиту до Президента
України на вимогу народного депутата України або групи чи комітету
Верховної Ради, попередньо підтриману не менш як 1/3 від конституційного
складу парламенту (п. 34) [1].
Проблема вивчення ролі парламенту у сфері формування та здійснення
зовнішньої політики держави знайшла своє місце у працях зарубіжних та
вітчизняних дослідників, серед яких слід зазначити Д. Брюса, В. Уоллеса,
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А. Мішина, В. Шаповала, І. Лукашука та ін. Як свідчить зарубіжний досвід,
роль парламенту у сфері зовнішніх зносин відрізняється як особливостями
правового статусу самого представницького органу, так і загальними рисами,
які властиві більшості парламентів демократичних держав. Насамперед, його
компетенційні повноваження залежать від форми правління в державі, а
також сформованого співвідношення політичних сил в країні, у першу чергу
від політичних партій, які представлені в парламенті, від складу
парламентської коаліції [2, с.34]. Специфіка повноважень Верховної Ради
України у сфері зовнішніх відносин може бути зрозуміла і розкрита в
переломленні через її загальні функції, що виступають основою для
класифікації її повноважень у цій сфері. Ю. Лейбо зазначає, що
«зовнішньополітичні права парламенту в основному є частиною його
загальних функцій, таких, як видання законів, контроль за урядом, прийняття
бюджету» [3, с.137].
Зовнішньополітична діяльність будь-якої держави являє собою дві
самостійні складові: перша – визначення зовнішньополітичного курсу
держави і, друга – реалізація цього курсу. До реалізації
зовнішньополітичного курсу причетна вся система органів зовнішніх зносин
держави – внутрішньодержавні і закордонні. Так само зазначені органи
причетні до узагальнення ідей і пропозицій, формування цілей, пріоритетних
напрямків зовнішньої політики, визначення кола контрагентів у міжнародних
стосунках, розміру коштів, потрібних для утримання органів зовнішніх
зносин і засобів реалізації зовнішньополітичного курсу тощо.
Щодо визначення зовнішньополітичного курсу держави, то це є
виключно прерогативою парламенту – Верховної Ради України, на що
наголошується у п. 5 ст. 85 і п. 9 ч. 1 ст. 92 Конституції України стосовно
того, що засади зовнішньої політики визначаються Верховною Радою
України і виключно законами України [1]. З аналізу положень цих статей і
ряду законів також можемо зробити висновок, що деякі із зовнішніх функцій
реалізуються парламентом через здійснення, перш за все, законодавчої
функції. Разом з тим, в результаті виконання окремих повноважень у сфері
зовнішніх зносин парламент забезпечує реалізацію не однієї, а декількох
відповідних функцій. Зокрема, відповідно до ч. 1 і 2 ст. 92 Конституції
України, виключно законами визначаються: засади зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; засади регулювання
демографічних та міграційних процесів; правовий режим воєнного і
надзвичайного стану; правовий режим державного кордону; статус іноземців
та осіб без громадянства; правовий режим воєнного і надзвичайного стану,
державний бюджет.
Таким чином, Верховна Рада України є одним з ключових, визначальних
органів в системі органів зовнішніх зносин нашої держави. Це єдиний орган з
існуючих в державі, до повноважень якого віднесено не тільки визначення
засад зовнішньої політики України, а й безпосередньо поряд з іншими
органами зовнішніх зносин втілювати в життя зовнішньополітичний курс і
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контролювати зовнішньополітичну діяльність всього державного механізму.
І хоча у порівнянні, наприклад, із Президентом України, Кабінетом Міністрів
України чи Міністерством закордонних справ України Верховна Рада Україні
лише частково є учасником міжнародно-правового спілкування, тим не
менше її значущість у такому спілкуванні і впливовість на авторитет держави
на міжнародній арені важко переоцінити.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИНЦИП ДЕМОКРАТІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ
ОРГАНІВ
Розвиток системи державного управління в країнах Центральної та
Східної Європи відбувається в умовах дотримування цілої низки правил,
процедур і принципів належного урядування. Наближення української
системи публічної влади і управління до стандартів країн ЄС означає
здійснення якісних і кількісних змін у державному управлінні за принципами
верховенства
права,
демократичного
розвитку
та
підтримки
фундаментальних управлінських (адміністративних) цінностей (відкритості і
прозорості, надійності і прогнозованості, підзвітності, ефективності і
результативності, адаптованості).
Питаннями сутності та походження демократії цікавилися ще античні
філософи (Перікл, Демокріт, Платон, Арістотель, Сократ, Фукідід), а також
громадські діячі та мислителі наступних епох (О. Гамільтон, Г. Гегель, Т.
Гоббс, Т. Джефферсон, І. Кант, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та
ін.). Проте вони робили акцент лише на специфічних моментах демократії,
притаманних певній історичній атмосфері і не розглядали загальну сутність
демократії як такої у сучасному контексті цього феномена. Зокрема, у
напрацюваннях Н.В. Грицяк, А.Ф. Колодій, В.М. Мартиненка
демократичність врядування пов’язується із розширенням участі громадян в
управлінні державними і місцевими справами.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів
застосування принципу демократії в діяльності державних органів.
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Демократичні цінності – це уособлення значущості демократії,
привабливості її для більшості людей, те, заради чого демократію варто
захищати, завдяки чому вона здобуває нових прихильників в усьому світі.
Отже, мова йде про специфічні непересічні цінності демократії, які
характеризують людське існування в усій його повноті й багатоманітності
[3, с. 75].
Найбільш загальновживане визначення демократії ототожнює її з
«народовладдям». Це визначення стало майже класичним. Воно є
універсальним, оскільки може застосовуватися до будь-якого історичного
типу демократії і є нібито носієм загальнолюдських цінностей демократії.
Відповідно до цього, демократія і визначається, як державний лад, що
ґрунтується на владі народу і гарантує залучення громадян до процесу
прийняття політичних рішень.
Хоча цілком зрозуміло, що визначення демократії як народовладдя,
якщо підходити до нього суто науково, а не говорити про повноту і рівень
розвитку демократії за переліком декларованих прав і свобод громадян або за
іншими формальними ознаками, цілком може бути застосовано лише до
ідеалу демократії, коли народовладдя має під собою систему соціальноекономічних і конституційних гарантій та забезпечено реальним
використанням громадянами своїх політичних прав і їх масовою участю в
управлінні справами держави і суспільства, в суспільно-політичному житті.
Досліджуючи питання етичних принципів демократичного врядування
за європейськими вимірами, варто враховувати той факт, що вітчизняна
система державного управління спирається на певну систему власних
методологічних принципів: цільового управління; поєднання інтересів усіх
структур, що беруть участь у процесі державного відтворення; економічної
самостійності;
самофінансування;
залежності
між
ефективністю
економічного розвитку державної економіки й формуванням ресурсної бази
соціального розвитку держави; відповідальності [2, с. 210].
За умов ефективної реалізації зазначених принципів національною
системою державного управління на державному рівні може бути
забезпечено дотримання загальнодержавних інтересів та поєднання
національних
і
регіональних
інтересів.
Також
запровадження
децентралізованої моделі управління надасть регіонам України можливість
отримати реальну свободу дій щодо реалізації регіональних стратегій
розвитку. Зрозуміло, що нова парадигма має базуватися на європейських
принципах децентралізації, субсидіарності, партнерства та програмування,
які вже пройшли багаторічну адаптацію в країнах з різними соціальноекономічними та політико-адміністративними умовами. Проте імплементація
базових принципів європейського врядування потребує не тільки їх адаптації
до сучасних умов інституційних перетворень в Україні, а й наближення
правового поля державної політики до стандартів Європейського Союзу та
вирішення багатьох питань організаційного, фінансово-ресурсного і
методологічного характеру [1, с. 5].
288

Загалом принципи демократичного врядування, як і настанови та
критерії “ефективного врядування”, сформульовані Комісією Європейського
Союзу, Світовим банком та Організацією економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР), відрізняються тією мірою, якою увага зосереджується на
тих чи інших ключових чинниках.
Зокрема, принципами демократичного врядування, визначеними ОЕСР,
є такі вже загальновідомі, як: верховенство права; відкритість і прозорість
діяльності демократичних інституцій; чесність і рівність, що стосуються
громадян, у тому числі й надання консультативних послуг та участі в
ухваленні рішень; результативність та ефективність послуг; ясність,
прозорість і можливість застосування на практиці законів і правових
регулювань; сталість і цілісність у формуванні політики; високі етичні
стандарти поведінки, компетентність і потенціал; інноваційність і відкритість
до змін; сталий розвиток і спрямованість на тривалі результати; раціональне
управління фінансами; права людини, культурна багатогранність і соціальна
взаємодія; відповідальність.
Отже, необхідною передумовою для реалізації цих принципів є
наявність в органів місцевої влади обов’язків та ресурсів для здійснення
регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ у межах їх
компетенції та інтересів населення, а також створення інститутів соціального
партнерства.
Таким чином, за умов побудови соціальної демократичної держави
значно зростає роль такого принципу діяльності державних органів, як
демократизм. Його змістом є: конституційне закріплення прав та свобод
людини як основної соціальної цінності суспільства та держави; визнання у
діяльності державних структур верховенства інтересів, прав і свобод людини;
закріплення засобів відповідальності посадових осіб та владних структур
держави за порушення конституційно передбачених прав і свобод особи;
забезпечення компромісу інтересів різноманітних соціальних груп у процесі
реалізації владних повноважень.
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розбудову громадянського суспільства в країнах Європи. Віче. 2015. № 2.
С. 3-7.
2. Рєзанова Н. О. Ліберально-демократичні цінності та норми як
підвалини європейської інтеграційної модернізації. Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 27. С. 207-217.
3. Сербин Р. Демократичні засади розбудови сильної держави //
Підприємництво, господарство і право. 2015. №3. С.71-74.
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У більшості сучасних країн світу в якості неодмінного елементу
державного апарату запроваджений інститут президента. Особливого
значення діяльність президента як глави держави, що покликаний
забезпечити узгодженість діяльності органів державної влади, має в країнах,
які тільки-но стали на шлях побудови правової демократичної держави,
зокрема і в Україні. Разом із тим, на практиці Президент України відіграє
неоднозначну роль у державному управлінні, що обумовлено недосконалістю
правової регламентації його статуту. Саме тому, в контексті оптимізації
організації та діяльності державного апарату України актуальним постає
аналіз правового статусу Президента України як глави держав.
Існують дискусійні точки зору в наукових працях С. Агафонова,
Ю. Шемшученко, В. Чушенко, С. Алексеева, Ф. Ардана, Г. Атаманчука,
М Баглая, О. Бойко, Ю. Бисаги, Ф. Бурчака, Ф. Веніславського, А. Георгіци,
В. Головатенко та інших авторів щодо з’ясування ролі інституту президента в
організації державної влади.
Метою даного дослідження є обґрунтування особливостей правового
статусу Президента України.
Конституція України визначає Президента як главу держави, що
виступає від її імені. Президент уособлює державу, завдяки своїм
повноваженням врівноважує всі гілки влади, представляє державу в
міжнародних відносинах.
Конституція України і Закон України «Про вибори Президента України»
визначають загальні умови його обрання [1, 2].
Інститут Президента як юридичну конструкцію можна визначити як
систему взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих елементів, що мають таку
внутрішню побудову:
1) порядок обрання Президента;
2) його правове становище в структурі органів державної влади;
3) функції та повноваження Президента;
4) припинення повноважень глави держави;
5) можлива відповідальність Президент за державну зраду і порушення
Конституції [3, с. 860].
Отже, інститут Президента у найбільш загальній формі можна
визначити як систему конституційно-правових норм, що регулюють
формування та функціонування президентської влади, а також деякі питання,
пов’язані із забезпеченням безперервності та наступності цього важливого
органу держави.
290

Згідно чинного законодавства Президент України обирається на підставі
основних виборчих принципів (загальними, рівними і прямими виборами при
таємному голосуванні) строком на 5 років.
Президентом може бути громадянин України не молодший 35 років,
який не менше 10 останніх років перед днем виборів проживає в Україні, має
виборчі права і володіє українською мовою. Одна й та сама особа не може
бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
Повноваження Президента України починаються з моменту складення
ним присяги народові України на урочистому засіданні Верховної Ради.
Приведення Президента України до присяги здійснює Голова
Конституційного Суду України. Згідно з Конституцією України Президент
України видає акти у формі указів і розпоряджень, які є обов'язковими до
виконання на території України. Укази і розпорядження Президента України
мають підзаконний характер: вони видаються на основі Конституції та
законів України [1].
Указ - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших
питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний,
так і ненормативний (правозастосовний характер). Нормативні укази
стосуються до невизначеного кола фізичних та юридичних осіб і мають
довгострокову дію. Ненормативні укази мають індивідуальне значення.
Таким чином, наукова проблема функціонування інституту Президента в
Україні, взаємодія Президента з іншими гілками влади перебуває у стані
розвитку. З моменту проголошення незалежності України інститут
президентства постійно трансформується. Особливо великі зміни в ньому
обумовила Конституція України 1996 р. В ній закріплена досить велика
кількість нових положень, що стосуються даного інституту його взаємодії з
виконавчою, законодавчою, судовою гілками влади. Основний Закон України
встановив засади організації і діяльності судової влади і взаємодії судової
влади з іншими гілками державної влади на підставі конституційно
закріпленої системи стримувань і противаг.
Список використаних джерел:
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2. Про вибори Президента України: закон України від 05.03.1999р
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Вотерґейтський скандал (англ. Watergate scandal) — політичний скандал
у США 1972—1974, що закінчився відставкою президента країни Річарда
Ніксона, єдиною в історії США відставкою президента.
В результаті скандалу, що дістав назву «Вотерґейт» (будівля готелю, де
розміщувався національний комітет демократичної партії), президент Ніксон
опинився під вогнем нищівної критики.
27 липня 1974 р. президент Ніксон був підданий суду імпічменту за
трьома статтями звинувачення, а саме:
1. спротив здійсненню правосуддя у «вотерґейтській справі»;
2. зловживання президентською владою;
3. неповага до Конгресу, що знайшла свій вияв у відмові видати
магнітофонні записи розмов президента (18 хвилин стертого запису). [4]
Про інцидент повідомили журналісти Карл Бернстайн і Боб Вудворд, які
опублікували у "Вашингтон пост" матеріали про те, що підслуховування і
шпигунство проти опозиційної партії були санкціоновані Комітетом за
переобрання Ніксона і проводились з відома Білого Дому.
Суть інциденту полягала у тому, що коли Річарда Ніксона було
переобрано на другий термін, то у штабі кандидата в президенти від
демократичної
партії
Джорджа
Макговерна,
розташованому
у
вашингтонському комплексі «Вотерґейт», було затримано 5 осіб, які
незаконно проникли в готель. Вони налаштовували прослухувальну
апаратуру, і, за деяким даними, фотографували внутрішні документи штабу
демократів.
Дотепер не доведено зв'язок саме цього інциденту з адміністрацією
Ніксона. Відомо, що в нього дійсно були плівки з нелегально записаними
переговорами демократів, але те прослуховування завідомо не мало
відношення до готелю «Вотерґейт». Разом із тим, громадськість цікавило не
тільки те, чи стояв Ніксон за конкретною групою з п'яти шпигунів, але й те,
як він і його штаб реагували на події.
У січні 1973 року розпочався суд над шпигунами, що проникли у
«Вотерґейт». У березні було сформовано сенатську комісію з Вотерґейту, і
судові слухання стали передавати по телебаченню на всю країну; вважається,
що 85% тодішніх громадян США переглянули хоча б одне засідання.
Паралельно, з ініціативи демократів почалася низка розглядів діяльності
інших чиновників республіканської адміністрації, пов'язаних не лише з
прослуховуваннями або схожою діяльністю. Консультанта Білого дому
Говарда Ганта суд визнав «технічним» організатором прослуховування й
засудив його до 33 місяців ув'язнення. [3]
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У серпні Ніксон відмовився надати прокуратурі коментарі щодо системи
урядового аудіоконтролю і записані в овальному кабінеті плівки, що
документують розмови Ніксона з помічниками (про існування цих записів
стало відомо суду зі свідчень деяких чиновників). Президент також наказав
генеральному прокуророві Річардсону звільнити прокурора Кокса, що зробив
такий запит. Річардсон відмовився підкоритися Ніксону й пішов у відставку
разом зі своїм заступником у жовтні; ці відставки стали відомі як «суботня
різанина». Це різко негативно позначилося на авторитеті президента. Тим
часом низка розслідувань, що торкнулися адміністрації Ніксона, дійшла і до
його віце-президента Спіро Агню, який також подав у відставку в жовтні
1973 (у фінансовій справі, не пов'язаній із Вотерґейтом).
6 лютого 1974 Палата представників США ухвалила розпочати
процедуру імпічменту Ніксона, але й тут Ніксон не надав слідству наявні в
нього плівки, посилаючись на привілей виконавчої влади. Однак Верховний
суд США у липні 1974 одноголосно визнав, що в президента немає таких
привілеїв, і наказав йому негайно видати плівку прокуратурі.
5 серпня, уже після того, як висновок з імпічменту було підготовлено до
передачі в Сенат США, за рішенням Верховного суду розголосові були
піддані раніше невідомі касети, записані 23 червня 1972, через усього кілька
днів після інциденту у Вотерґейті. На них Ніксон обговорює з начальником
свого апарату Холдменом Вотерґейтську історію, називає її димуючою
рушницею (smoking gun) і далі обговорює, як перешкодити розслідуванню за
допомогою ЦРУ й ФБР. Після цієї публікації навіть для найфанатичніших
захисників Ніксона стало безсумнівним те, що президент із самого початку
подій намагався перешкодити правосуддю в особистих і партійних інтересах;
імпічмент став вирішеною справою. Республіканці-сенатори, що раніше
готувалися голосувати в Сенаті за Ніксона, після публікації плівок один за
одним заявляли йому, що підтримають обвинувачення за всіма пунктами. [2]
У березні 1973 року всі семеро звинувачених були визнані судом
винниими. Під час оголошення вироку суддя зачитав лист Маккорда, в
которому він повідомляв, що всі їх дії були санкціоновані Білим Домом, а
сама операція проводилась під "прикриттям" з боку найвищих урядових
організацій.
Незважаючи на негайне звільнення кількох висопокопоставлених осіб,
17 травня 1973 року почались сенатські слухання Уотергейтської справи, на
котрих з'ясувалось, що проникнення в штаб-квартиру Демократичної партії
було проведене з відома колишнього генерального прокурора Джона Мітчела
і виявилися факти масового прослуховування Комітетом за переобрання
тисяч громадян, а в липні було знайдено плівки, на котрих були записані
розмови Ніксона із співробітниками, зокрема вказівка президента директору
ФБР припинити розслідування Уотергетської справи.
8 серпня 1974, перед загрозою невідворотного імпічменту, Ніксон у
своїй офіційній телевізійній промові заявив, що наступного дня іде у
відставку.
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Слово «Вотерґейт», на сьогоднішній день, увійшло в політичний
словник багатьох мов світу в значенні скандалу, що призводить до краху
кар'єри глави держави. Останній склад у назві готелю — ґейт — став
суфіксом, що використоється для назви нових скандалів, порівн. Іранґейт при
Рейгані, Монікаґейт при Клінтоні, Кучмаґейт, Рахатґейт у Казахстані,
Панамаґейт (витік конфіденційної інформації юридичної фірми Mossack
Fonseca) тощо. Стів Джобс (exCEO Apple Inc.) «роздуту» проблему із
прийманням сигналу на iPhone 4 у своїй доповіді на пресконференції,
присвяченій цьому приводові, назвав антенаґейтом. [1]
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СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ЯК ПРАВОВОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
Актуальність теми дослідження. Громадянське суспільство є певною
моделлю соціальної взаємодії. Характеристиками якого є довіра,
толерантність, здатність до об’єднання, взаємодопомога, віра у свої сили,
почуття відповідальності, зорієнтованість на громадські справи. Україна на
шляху свого державного становлення змушена подолати низку
найскладніших проблем економічного, соціального, правового, духовного,
державотворчого характеру. Розбудова України як демократичної, правової,
соціальної держави, головним обов’язком якої є утвердження і забезпечення
прав і свобод людини, матиме очікуваний результат за умови сприяння з
боку держави формуванню гармонійно розвиненого суспільства та його
основних інститутів.
Метою дослідження є розвиток громадянського суспільства в сучасних
умовах, дослідження питань його формування та становлення в
теперішньому етапі.
Питанню громадянського суспільства в Україні присвячені наукові праці
багатьох вітчизняних вчених, зокрема таких, як М. О. Баймуратов,
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В. Ю. Барков, Ю. М. Оборотов, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, Т. В. Розова,
Ю. М Тодика, О. Ф. Фризький та ін. Згадані автори найбільш гостро
обговорюють процеси становлення і взаємодії громадянського суспільства і
правової держави – демократичне середовище реалізації громадянських
цінностей: свободи, справедливості, пріоритету прав людини, та їх
конституційного захисту тощо.
Термін «громадянське суспільство» є одним з найбільш дискусійних
наукових категорій. Існує цілий ряд підходів до його сучасного тлумачення.
Перший підхід базується на тому, що громадянське суспільство складається з
державних органів і населення, що об’єднане в соціальні групи. Це держава
особливого типу, в якій юридично забезпечені і політично захищені основні
права і свободи особистості [5, с. 14]. Такої думки дотримуються автори З.
Голенкова, В. Витюк, Ю. Гридчин, А. Черних, Л. Романенко, О. Габріелян.
О. Габріелян під громадянським суспільством розуміє модель
суспільства високорозвинених демократичних держав Заходу, які являють
собою самоорганізовані співтовариства людей. Тут немає протиставлення
держави і громадянського суспільства як підструктур самоорганізації
суспільства [1, с. 4].
Доречно врахувати уточнення відомого вітчизняного дослідника О.
Скрипнюка, який узагальнює і вказує на сукупність неполітичних відносин у
громадянському суспільстві, тобто економічні, духовно-моральні, релігійні,
національні тощо [9, с. 376].
В. Нікітін вважає найбільш прийнятним наступне: «Громадянське
суспільство – це, насамперед, сукупність суспільних відносин, що відповідно
до чинних норм права та традицій реалізуються членами суспільства
самостійно без опосередкування з боку органів державної влади» [6, с. 69].
На присутність правової складової вказує також В. Піча. Він акцентує
увагу на наявності у громадянському суспільстві вільних об’єднань та
асоціацій
громадян,
пов’язаних
суспільними
відносинами,
що
характеризуються високим рівнем суспільної свідомості та політичної
культури, які перебувають за межами регулювання держави, але
охороняються та гарантуються нею [8, с. 85].
Д. Ольшанський стверджує, що правові відносини в розвинутій державі
створюють високий соціальний, економічний, політичний, культурний і
моральний статус громадян у громадянському суспільстві [7, с. 95].
Особливо важливою проблемою в розбудові громадянського
суспільства, є обґрунтування та практична нормативна регламентація
взаємодії громадянського суспільства з державою. Розмежування їх
повноважень, взаємодія зазначених суб’єктів окреслює різні способи
організації людського співіснування, заснованого на зіткненні, узгодженні та
гармонізації інтересів індивідів.
Громадянське суспільство як суспільство громадян, що є рівними в своїх
правах, суспільство, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради
спільного блага, є основою держави, де держава, в першу чергу, захищає
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демократичні принципи самоврядування. Для забезпечення конституційних
прав людини і громадянина, головним завданням держави є насамперед
реалізація прав і свобод особи. Але, аналізуючи це в сучасній Україні, є всі
підстави стверджувати, що права і свободи особи при детальній
регламентації в Конституції України, поки що не стали дійсно вищою
соціальною цінністю для держави (ст. 3 Конституції України), що, по-перше,
зумовлено колишньою історією нашої держави, яка упродовж тривалого часу
була тоталітарною, а, по-друге, нинішніми складними політичними та
соціальними проблемами.
В українському суспільстві права людини є важливим ціннісним
еталоном, який, на жаль, має дуже декларативне наповнення: хоча вони й
закріплені в Конституції України, але їх поки що важко втілити в життя,
оскільки держава і суспільство не в змозі напрацювати ефективні правові
механізми їх визнання, легалізації, реалізації, гарантування, охорони та
захисту [2].
Відокремленість громадянського суспільства від держави не означає, що
воно перебуває поза сферою державного впливу. Так чи інакше держава
регулює всі суспільні відносини – від сімейних до політичних, однак це
регулювання може здійснюватися як на основі закону, котрий у правовій
державі є результатом суспільного консенсусу, так і довільною
регламентацією з боку різних державних структур і посадових осіб, нерідко
всупереч суспільним інтересам.
Громадянське суспільство перебуває поза межами такої довільної
регламентації з боку держави. Воно повинно мати певну автономію щодо
держави як політичного інституту.
Отже, автономія громадянського суспільства передбачає певну свободу
вираження особистих поглядів громадян у державі через його інститути, дає
змогу відкрито виражати своє ставлення як до чинних правових норм, так і
до реалізації принципів природного права [5].
В Україні є всі підстави для формування громадянського суспільства,
оскільки держава поставила та вирішує завдання трансформування економіки
на основі визнання приватної власності і підприємництва, впровадження в
суспільно-політичний лад елементів демократії, зміцнення правового стану
людини і громадянина. Конституція України 1996 року закріпила розмаїття
форм власності (включаючи приватну), багатопартійність, політичний
плюралізм, широкі економічні, політичні й особисті права і свободи людини і
громадянина;
законодавчо
передбачила
можливість
формування
громадянського суспільства на основі приватної ініціативи, підприємництва і
ринкових відносин. Усе це виступає необхідними передумовами формування
дієвого громадянського суспільства [11].
Сьогодні в умовах євроінтеграції України в світове співтовариство, в
статтях Конституції України закріпленні основні положення, які є основою
для громадянського суспільства, а саме: права і свободи людини і
громадянина зумовлюють сутність та напрямок діяльності держави;
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відповідальність держави перед людиною; головним обов’язком держави є
насамперед утвердження та забезпечення прав і свобод людини і
громадянина; право громадян на свободу об’єднань у політичні партії та
громадські організації; гарантування державою права на свободу світогляду і
віросповідання, управління державними справами, а також забезпечення прав
на звернення до органів державної влади [10].
Отже, громадянське суспільство — правове демократичне суспільство,
де сполучним фактором виступають визнання, забезпечення і захист прав
людини і громадянина. Ідеям громадянського суспільства про розумність і
справедливість влади, про свободу і благополуччя особистості відповідають
ідеї пріоритету права, єдності права і закону, правового розмежування
діяльності різних галузей державної влади.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
НЕПОВНОЛІТНІХ
В умовах сучасного суспільства,в якому моральні цінності втрачають
свою значимість, особливо гостро постає проблема недостатнього виховання
та насилля в сім’ї, що як наслідок призводить до вчинення протиправних дій
неповнолітніми. Правопорушення такого роду – є своєрідним показником,
якийвизначаєрівень морального стану суспільства. Протиправний шлях
неповнолітнього часто починається з виявів девіантної поведінки, а пізніше
переростає у вчинення адміністративних правопорушень. Натомість
недостатнє і несвоєчасне реагування на вчинення дітьми адміністративних
правопорушень призводить до формування у них відчуття безкарності та
вседозволеності.
До кола вчених, які займалися питаннями адміністративної
відповідальності загалом та адміністративної відповідальності неповнолітніх
зокрема,відносяться: Д. М. Бахрах, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончарук,
О. В. Горбач, Є. В. Додін, І. К. Ігошев, А. П. Клюшніченко,
Л В Коваль,Т. О Коломоєць, А. Т. Комзюк, В. К. Колпаков, Я. М. Квітка,
Д М. Лук’янець, М.П. Легецький, Б. М. Лазарев, Н. М. Мироненко,
Г. М. Міньковський, О. І. Остапенко, О. П. Рябченко, Ю. О. Тихомиров,
Я Ю. Шевченко, О. М. Якуба та інших.
Інститут адміністративної відповідальності є одним з важливих
складових адміністративного права, який виступає засобом охорони
громадського порядку і якому притаманні всі ознаки юридичної
відповідальності. Історія теоретичних підходів до поняття адміністративної
відповідальності, її зміст і обсяг має тривалу історію і до сьогоднішнього
часу залишаються одним із найбільш суперечливих питань української
адміністративно-правової науки. Згідно з чинним законодавством України,не
існує конкретного визначення поняття адміністративної відповідальності, і
тому, в теорії адміністративного права існує численна кількість точок зору
стосовно цього соціально-правового явища. Так, чинний КУпАП містить
розд. 2 під назвою «Адміністративне правопорушення і адміністративна
відповідальність», де у ст. 9 сформульовано визначення адміністративного
правопорушення, а щодо адміністративної відповідальності законодавець
обмежився зазначенням того, що її мірою є адміністративне стягнення (ст. 23
«Мета адміністративного стягнення») [1].
У ст. 92 КонституціїУкраїниадміністративнувідповідальністьвизначено,
як один з основних видів юридичної відповідальності в Україні [2]. Вона є
наслідком невиконання чи неналежного виконання особою норм
адміністративного законодавства, щотягнеза собою реагування держави на
адміністративні правопорушення (проступки), та встановлюється виключно
законами.
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Враховуючи особливості вітчизняного законодавства можна зазначити,
що заходи впливу на неповнолітніх, так само, як і адміністративні стягнення,
є заходами адміністративної відповідальності. Але вони мають певні
відмінності.
До
таких
особливостейвідносять:
1)
застосування
адміністративного стягнення тягне за собою виникнення стану, коли особа
вважається такою, що протягом року притягувалася до адміністративної
відповідальності, застосування заходів впливу таких правових наслідків не
породжує; 2) елемент кари більш притаманний адміністративним стягненням,
ніж заходам впливу для неповнолітніх; 3) заходи впливу для неповнолітніх
застосовуються лише, як заміна адміністративних стягнень [3,c. 199].
У ст. 24-1 КУпАП заходи виховного характеру розташовані залежно від
зростання важкості заходів примусу,зокрема:
1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у
потерпілого;
2) попередження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх
заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за їх згодою,
а також окремих громадян на їх прохання [1].
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх, – це різновид
заходів адміністративної відповідальності, які полягають у державному осуді
неправомірної поведінки особи і певному обмеженні її прав і законних
інтересів. Дані заходи зумовлюються тим, що законодавство має бути
гуманним щодо неповнолітніх правопорушників, враховуючи особливості
психіки неповнолітнього та його соціальний статус [4].
Порівнюючи адміністративно-правові заходи, що застосовуються до
неповнолітніх із примусовими заходами інших галузей права, необхідно
зазначити, що для них характерні ознаки, які не тільки виділяють ці
адміністративно-правові заходи серед інших, але й надають їм вагомого
значення.
По-перше, адміністративні примусові заходи, на відміну від інших,
мають чітко виражений запобіжно-виховний характер. Правильне та
своєчасне застосування їх до неповнолітнього правопорушника дасть змогу
виробити в останнього почуття особистої відповідальності перед державою
та суспільством за свої протиправні дії.
По-друге, ціпримусові заходи застосовуються не тільки до
неповнолітнього правопорушника, а й до його батьків. Якщо в
кримінальному або цивільному правіпримусові заходи застосовуються до
батьків неповнолітніх тільки у разі заподіяння останніми матеріальної
шкоди, то в адміністративному праві ширший спектр їхзастосування.
Так, в адміністративному праві до батьків неповнолітніх застосовуються
адміністративно-примусові заходи у разі неналежного виховання своїх дітей;
у разі скоєння їхніми дітьми адміністративного проступку або ж злочину,
якщо вони самі не можуть бути суб’єктами юридичної відповідальності;
також вони несуть відповідальність майнового характеру[5].
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Проте, необхідно звернути увагу на той факт, що сьогодні залишається
неврегульованим питання щодо притягнення до адміністративної
відповідальності батьків або осіб, що їх заміняють, за невиконання обов’язків
стосовно виховання дітей за ст. 184 КУпАП. За цієюстатею законодавством
передбаченотакеадміністративнестягнення, як попередження та штраф.
Водночас, як свідчить практика, особи, які перебувають під
профілактичним наглядом, як правило, ніде не працюють, а тому складені
щодо них протоколи не мають жодного впливу, оскільки не спрацьовує
механізм виконання прийнятого рішення. У такий спосіб створюються
сприятливі умови для вчинення правопорушень неповнолітніми.
Виходячи з вищевикладеного, можна узагальнити, що адміністративна
відповідальність неповнолітніх порівняно з відповідальність повнолітніх осіб
має певні особливості. Передусім вони зумовлені особливою метою
застосування заходів впливу, а саме превентивною (виховною) функцією,
відповідно до якої ключове значення має психологічний вплив на суб’єкта
проступка з метою усвідомлення ним протиправності своєї поведінки та
утримання від подібної поведінки майбутньому.
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ТУРИСТИЧНІ ФОРМАЛЬНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
Міжнародний туризм — це поїздки осіб, що з туристичною метою
подорожують за межі країни постійного проживання. При цьому в'їзний і
виїзний туризм відрізняються напрямами туристичного потоку. Одного і того
ж туриста можна вважати таким, що в'їжджає, і таким, що виїжджає,
одночасно залежно від того, відносно якої країни він переміщується.
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Туристи, які перетинають державний кордон, обов'язково відбувають
туристичні формальності — процедури перевірки прикордонними службами
правильності оформлення виїзних документів, дотримання митних,
валютних, медико-санітарних правил[1].
Головною метоютуристичних формальностей, дотримання яких
спрямовано на забезпечення безпеки туристів під час подорожей, а також
створеннякомфортних умов проживання місцевих жителів, а основне
завдання держави при цьому полягає у створенні зручних умов для вільного
переміщення туристів із уникненням зайвої бюрократії, отриманні
задоволення від поїздки за допомогою туристичних формальностей. Все цене
втрачає своєї значущості на сучасному етапі розвитку туристичної індустрії
та виявляється можливим лише за умови міжнародного співробітництва та
ухвалення і дотримання серії міжнародних, в т.ч. правових, документів.
Дослідженню різних аспектів дотримання туристичних формальностей,
а також питанням правового регулювання останніх присвячені роботи
Бгатова А.П., Бойка Т.В., Зубрева М.В. Значний внесок щодо дослідження
туристичних формальностей як головного аспекту безпеки туристичної
діяльності було здійснено Марініним М.М.; у той же час, теоретикометодологічні основи дослідження туристичних формальностей окреслено у
роботах таких вчених, як: Александрова А.Ю., Ільїна Е.Л. та інших[2].
Але попри наявні результати досліджень з даного напрямкуважливим
вбачається
обґрунтування
важливості
дотримання
туристичних
формальностей в умовах контролю за державною безпекою окремої країнита
проведення змістовного аналізу необхідності диференціації туристичних
формальностей у контексті забезпечення вільного пересування туристів між
країнами світу.
Туристичні формальності нині безпосередньо стосуються і туристів,та
передбачають оформлення закордонних паспортів та віз, проходження
митних процедур, валютний, медичний та санітарний контроль. Окрім
дотримання туристичних формальностей, туристичні фірми також
зобов’язані дотримуватися адміністративних формальностей, до складу яких
належать: оформлення ліцензії, сертифіката відповідності на створюваний
турпродукт, реєстрація у МЗС, присвоєння туристичного референс-номера,
акредитація у іноземних посольствах.
Недотримання хоча б однієї із зазначених формальностей
можеперешкодити виїзду туриста за межі держави. Жорсткість встановлення
та дотримання формальностей впливає на формування міжнародних
туристичних потоків, ускладнюючи в той же час вільне пересування
людей[3].
Державне регулювання туристичних формальностей передбачає
запровадження з сукупності державних заходів однієї чи групи
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держав,спрямованих на створення взаємно прийнятних умов і спрощених
правил, які дозволяють кожній людині долучатися до міжнародного туризму.
Основною метою державного регулювання туристичнихформальностей є
сприяння свободі подорожей та підвищенню рівня залучення максимальної
кількості людей до міжнародного туризму. Державні органи своїми
рішеннями повинні, з одного боку, створювати умови, сприятливі для
розвитку туристичної діяльності, а з іншого – гарантувати свободу і безпеку
туристичних поїздок та відвідувань, запроваджуючи такі прикордонні, митні,
медичні й інші формальності, які не заважатимуть розвитку міжнародного
туризму.
Підвищену увагу до розвитку туризму, крім урядів держав, виявляють й
національні парламенти. Так, у Європейському танаціональних парламентах
деяких європейських країн створено спеціальні групи та комісії з туризму,
які займаються питаннями розробки загальної стратегії й законопроектів, що
спрямовані на розвиток туристичної діяльності.
З іншого боку, питаннями безпосередньої деталізації норм, правил, переліків,
тарифів, інструкцій, які охоплюють різного роду туристичні формальності, у
кожній окремій країні займаються відповідні уповноважені органи. Слід
зауважити, що туристичні формальності встановлюються у законному
порядку, конституційною владою відповідної країни.
Спрощення туристичних формальностей нині переросло свої
вузькіпочаткові рамки прикордонних формальностей та митних процедур, і
тому нині мова повинна йти вже про позитивне стимулювання та заохочення
здійснення туристичної діяльності, зокрема, шляхом застосування заходів,
що дозволяють кожній людині брати участь у здійсненні внутрішнього та
міжнародного туризму. При цьому, особлива увага приділяється розвитку
туризму серед молоді, людей похилого віку та інвалідів.
Декларація Всесвітньої конференції міністрів з туризму (Осака, Японія,
1994) проголошує, що уряди країн-учасниць, несутьвідповідальність за
поступальний розвиток туризму, зміцнення безпеки подорожей, захист
туристів, спрощення туристичних формальностей і процедур, перетворення
туризму на «індустрію гостинності» за умов дбайливого ставлення до
використання туристичних ресурсів і навколишнього середовища в цілому.
Міжнародна конференція з безпеки туризму та зменшення
ризиківподорожей (Естерсунд, Швеція, 1995) декларує те, що питання
спрощення туристичних формальностей
повинні знаходитися у
безпосередньому зв’язку із забезпеченням безпеки туристичної діяльності й
виробленнямвзаємоприйнятних та узгоджених варіантів вирішення
окреслених проблем.
На основі аналізу сутності поняття «туристичні формальності», чітко
виявляється пряма залежність між відносинами країн світу та їх туристичною
політикою, “лояльністю” туристичнихформальностей, або ж протилежного
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процесу. На характер туристичних відносин впливають міжнародні
конфлікти, напрямок зовнішньої політики держави, її внутрішнє становище, а
також ряд історико-соціальних факторів[4].
Загалом, туристичні формальності мають у більшості випадків
уніфікований характер, а за умови повного збігу норм права декількох країн
туристичні формальності стають єдиними. Іншими словами, всі
регламентуючі та обмежуючі рамки при цьому фактично зникають: для
поїздки з однієї країни до іншої не потрібно ні закордонного паспорта, ні
візи, ні проходження прикордонного контролю, митниці тощо.
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УКРАЇНІ
Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг, підлягає
ліцензуванню. При ліцензуванні туристичної діяльності слід керуватися
статтею 17 Закону України «Про туризм»з метою створення рівних
можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг
та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту
навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного
та
обслуговування
здійснюється
ліцензування
туроператорської
турагентської діяльності[1].
Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на
туроператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з
оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може
здійснювати також і турагентську діяльність без отримання ліцензії на
турагентську діяльність. Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві
використовувати слова «туроператор» і «турагент» без отримання ним
ліцензії на здійснення відповідно туроператорської чи турагентської
діяльності. Не може бути видана ліцензія на туроператорську чи
турагентську діяльність суб'єкту підприємницької діяльності із назвою,
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тотожною назві іншого суб'єкта підприємницької діяльності, якому ліцензія
видана раніше і інформація про нього внесена до відповідного реєстру [1].
Ліцензуванню підлягають такі види туристичної діяльності: організація
іноземного туризму, організація внутрішнього туризму, організація
закордонного туризму, екскурсійна діяльність. Щоб одержати ліцензію, у
відповідні органи подають документи відповідно до Закону «Про
ліцензування певних видів господарської діяльності». Згідно зі статтею 10
Закону про ліцензування, суб'єкт господарювання, що має намір здійснювати
визначений вид ліцензованої господарської діяльності, особисто або через
уповноважений ним орган чи особу звертається у відповідний орган
ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. У заяві про
видачу ліцензії повинні бути такі дані: відомості про суб'єкта
господарювання – заявника: найменування, місцезнаходження, банківські
реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по
батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце
проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів - для фізичної особи; вид господарської
діяльності, зазначений відповідно до статті 9 вищевказаного Закону (цілком
або частково), на здійснення якого заявник має намір одержати ліцензію. У
випадку наявності в заявника філій, інших відособлених підрозділів, що
будуть здійснювати господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у
заяві вказується їхнє місцезнаходження. До заяви про видачу ліцензії
додається
копія
свідчення
про державну
реєстрацію
суб'єкта
підприємницької чи діяльності копія довідки про внесення в Єдиний
державний реєстр підприємств і організацій України, засвідчена чи
нотаріально органом, що видав оригінал документа[2].
Туристична ліцензія - це ліцензія на здійснення туристичної діяльності і
необхідна для роботи компанії на ринку туристичних послуг. Туристичні
ліцензії поділяються на турагентську та туроператорську. Ліцензія на
турагентську діяльність скасована згідно ЗУ № 2608-VI від 19 жовтня 2010 р.
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження
державного регулювання господарської діяльності» [3].
Специфіка туристичного бізнесу полягає в комплектації турпродукту з
різних видів сервісу - транспорту, харчування, розміщення, консульських
служб і т. п. Звідси велика кількість правових і нормативних документів, що
регулюють туристичну діяльність.
Наприклад, адміністративним законодавством регламентується питання
одержання в'їздних віз, валютним законодавством - форма розрахунків,
митним - порядок пропуску через кордон декларуючих товарів. Є нормативні
акти Держстандарту України про сертифікацію туристичних послуг, акти
державних антимонопольних органів про застосування до туристичних
послуг законодавства в сфері прав споживачів і т. д. [3].
Отже, ліцензування туристичної діяльності має певні особливості, воно
здійснюється і захищається законодавством України і є обов’язковою
умовою для початку цього виду господарської діяльності. Саме ліцензія
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забезпечує суб’єктам право на вироблення і реалізацію туристичних послуг
згідно із законодавством, отримання в установленому порядку інформації,
необхідної для здійснення їх діяльності та ін.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Тенденції розвитку правової соціальної державності проявляються, в
першу чергу, через втілення в реальність головних принципів правової
держави — панування права і верховенства правового закону, зв’язаності
держави правами і свободами особи, поділу влади.
Останні роки в історії нашої країни стали переломним етапом, який
ознаменувався глибокими перетвореннями в усіх сферах суспільної
життєдіяльності — політичній організації, економіці, соціальній структурі,
суспільній думці. Головними орієнтирами подальшого розвитку обрано
ідеали демократичної, соціальної правової держави з усіма притаманними їй
характеристиками та громадянського суспільства, заснованого на вільних
ринкових відносинах, різноманітності й рівності всіх форм власності, свободі
самовизначення та ініціативності громадян, соціальній солідарності. [2, 52]
Успішний розвиток державотворчих процесів в Україні залежить від
низки умов, серед яких провідне місце посідають такі як гармонізація
суспільного життя, громадська злагода, збалансований розвиток
міжетнічних, національних стосунків. Проте, суспільна свідомість
наповнюється, переважно, політичними інтересами та тимчасовими
ідеологічними гаслами, прикриваючи ними корінні руйнації життєвих
цінностей, ідеалів, самої людини. У царині національного життя все це
призводить до значної поляризації поглядів і ціннісних орієнтацій. Однією з
причин таких тенденцій є вкрай недостатнє наукове розроблення проблеми
психології національного, умов і закономірностей проявів конкретних
етнічних, історичних, культурологічних особливостей окремої спільноти, а
також строкатість поглядів стосовно психологічної природи етнічного,
національної свідомості, самоідентифікації, перебігу суспільних процесів та
ступеню їхньої залежності від рівня національної самосвідомості тощо.
Залишаються слабо розробленими питання сутності, структури і чинників
розвитку етнічної та національної свідомості й самосвідомості, ціннісних
орієнтацій, етнічної та національної ідентифікації, що значною мірою
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зводиться до проблеми психології традиційної культури як середовища
формування життєвого ідеалу, цінностей, орієнтацій, способу буття людини.
Усвідомлення себе представником і носієм таких етнокультурних проявів і
складає
психологічну
сутність
національної
етнонаціональної
самосвідомості, проте психологічна структура і особливості цього процесу
залишаються мало дослідженими. [1, 83]
Помітною тенденцією в сучасній психології стало посилення прикладної
та практичної психології, формування їх як окремих напрямків психології.
Вивчення загальних механізмів психічної діяльності, загальнотеоретичних і
методологічних проблем психології відійшло на задній план. Необхідність
включатися у вирішення конкретних проблем життя суспільства, професійної
діяльності або життєдіяльності людей обумовлює наукові дослідження
прикладного характеру, спрямовані на вирішення актуальних практичних
завдань. Це можуть бути, наприклад, проблеми сумісності і вирішення
конфліктів, психологія успішних продажів, реклами, сім'ї і т.д. Люди
очікують від психології безпосередньої користі, харчуються надією на те, що
психологія допоможе їм у вирішенні повсякденних проблем. Це стимулює
розвиток практичної психології - психодіагностики, психотерапії і
консультування. [3, 59]
Важливим чинником державотворення є національна свідомість. Її
досліджували В. Вундт, Г. Тард, Г. Лебон, М. Лацарус, Г. Штейнталь.
Найважливішими складовими національної свідомості є етнічна та
національна мрія, національна ідея, національний менталітет і характер,
національні психологічні «комплекси». Ці поняття відображають реальні
компоненти суспільної свідомості, визначають існування нації як духовної
спільноти. В історії знаходимо її різноманітні прояви, які можна
типологізувати як високий і низький (або зовсім нульовий) рівні розвитку
національної свідомості. Високий рівень – це така свідомість нації, яка
супроводжується великими культурними, науковими і мистецькими злетами,
яка відзначається піднесенням громадської і політичної думки та подвигами
її видатних особистостей. Національна свідомість є складовою суспільної
свідомості, суттєвим компонентом духовного життя нації. Конкретний зміст
та якість національної свідомості визначають характер суспільного життя
через мету, мотиви, способи і форми діяльності людей, а також вольову
складову, яка відображає здатність людей перебороти труднощі заради
досягнення того що є мотивом і метою. Злети і падіння національної
свідомості безпосереднім чином впливають на злети і падіння суспільства,
його занепад і перспективи. [4, 13]
Зрозуміти, усвідомити особливості національної психології можна лише
тоді, коли добре відомі особливості формування конкретної нації. Річ у тім,
що спільного походження, мови, побуту чи культури недостатньо для того,
щоб перетворити народ на націю. Для цього потрібні самосвідомість,
усвідомлення спільної культурної, політичної мети, щось подібне до спільної
релігійної віри.
Більшість дослідників цієї проблеми справедливо зазначають, що
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домінуючим націотворчим чинником є національна ідея. Національна ідея –
це усвідомлена нацією найбільш актуальна й перспективна мета, на шляху до
досягнення якої нація спроможна якнайповніше розкритий реалізувати свої
потенційні можливості, зробити помітний внесок у розвиток людської
цивілізації та зайняти гідне місце серед інших національних спільнот.
Відомо, що загальною, неодмінною умовою забезпечення успішної життє
діяльності та самореалізації будь-якої нації є її державницьке оформлення. У
зв’язку з цим доцільно згадати, попри всі можливі тлумачення та
розбіжності, розуміння того, що засадничим сенсом національної ідеї є
політична ідея державного самоствердження та суспільної консолідації
української спільноти – народу, нації – на етнокультурній основі. Політичну
організацію нації ототожнюють з правовими відносинами, що мають суто
раціональну, універсально формальну основу, у дотриманні якої й полягає
головна функція держави, державної машини, всього корпусу державної
влади. Будь-яка політична влада залишається легітимною, не втрачаючи
свого правового характеру, бо легітимність неможлива поза ідеології
національної ідеї. [4, 23]
У сучасній Україні спостерігається нормальний процес піднесення
самосвідомості української етнічної нації з певними рисами етноцентризму,
але це здійснюється не за рахунок приниження гідності або скривдження
інтересів представників інших національностей і не спрямовано на пошуки
«ворогів народу». Втім, громадяни всіх національностей мусять обирати
серед вже існуючих культур цінності, які мають об’єднувати їх у єдиній
політичній нації української держави.
Усі зазначені чинники впливають на процес втілення принципів
правової соціальної державності. Цю проблему неможливо вирішити без
послідовного впровадження комплексу заходів правового, соціальноекономічного, політичного, організаційного і виховного характеру. Особливу
роль у процесі розбудови правової соціальної державності мають відігравати
юристи — як вчені-теоретики, так і практичні працівники. Основним
напрямом їхньої роботи має бути всебічне забезпечення прав і свобод
особистості, без чого побудова правової і соціальної держави неможлива.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ СУЧАСНОГО
ЛІДЕРСТВА
Тема лідерства зберігає популярність не лише у наукових колах у
всьому світі, а й з-поміж практиків, оскільки керівники компаній розуміють,
що ефективність та успішність їх діяльності залежить від того, наскільки
сильний у них лідерський потенціал. Часто люди стають лідерами в
ситуативному контексті: на основі певної ідеї, яку вони ризикують
упроваджувати. В такій ситуації вони, зазвичай, володіють лише
обмежениою сукупністю якостей, що завжди відрізняє їх від якостей іншого
лідера.
Параметри лідерства дуже суперечливі, їх багато, тому немає сенсу
зводити лідерство до одного визначення. На думку багатьох управлінців,
лідер - це генератор ідей, особа, що має розвинений емоційний інтелект,
сильна особистість, харизмачна індивідуальність, ідейна, вольова,
принципова і навіть цинічна людина, натхненник. Він не лише веде за собою
і викликає довіру та повагу, бере на себе відповідальність, але й делегує
повноваження, впевнений в собі, орієнтований на результат. [3]
Феномен лідерства є динамічним процесом малої групи, який може бути
доволі суперечливим: домагання лідера і готовність до його провідної ролі
можуть і не збігатися. Лідер не висувається групою на відповідну посаду, а
спонтанно займає керівну позицію за явної чи прихованої її згоди.
Найчастіше він перебирає роль неофіційного керівника, а з його особистістю
ідентифікується специфічна система групових норм та цінностей, яка не
завжди тотожна офіційній системі. Оскільки лідерство є системою відносин у
групі, його слід розглядати як групове явище, адже лідер завжди є елементом
цієї структури. Психологічна сутність лідерства полягає у здатності впливати
на індивідів і групу, спрямовувати їхні зусилля на досягнення цілей. [1]
Лідерство можна назвати одним з унікальних феноменів політичного і
суспільного життя, пов’язаним із здійсненням владних функцій. Воно є
неминучим в будь-якому цивілізованому суспільстві і пронизує всі сфери
життєдіяльності.
Український психолог В.О.Татенко виділяє такі критерії оцінки
лідерства:
1.Прагнення вести за собою. «Бути лідером – значить вказувати шлях
іншим – найліпший, найкоротший, найбезпечніший». Лідер, на думку
вченого, не тільки направляє і веде своїх послідовників, але й прагне вести їх
за собою, а послідовники не просто йдуть за лідером, але й хочуть йти за
ним.
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2. Мотивація першості. Щоб для того, щоб стати лідером не достатньо
прагнути бути першим. Першість є наслідком зусиль людини, які
демонструють її професіоналізм, компетентність, здібності.
3. Впливовість лідера не отримана ззовні (державою чи суспільством),
а здобута самостійно.
4. Зануреність і закоханість у свою справу. В.Татенко вважає, що лідер
вміє витримати межу між своїм покликанням і різними захопленнями. Для
лідера, як підкреслює автор, «мотив діяльності відповідає самій діяльності».
5. Компетентність і креативність. Вчений вважає, що лідером стає
людина, яка добре розуміється на своїй справі і використовує творчий підхід
у вирішенні проблемних питань та ситуацій.
6. Психологічна надійність – здатність, за словами вченого,
підтримувати необхідний рівень «Я хочу», «Я можу» і «Я повинен» в різних,
особливо напружених ситуаціях життєдіяльності.
7. Адекватна самооцінка і саморегуляція. Лідерів в більшості випадків
поєднуються високий рівень домагань, висока самооцінка з високою
вимогливістю до себе і до всього, що стосується групових цінностей та цілей.
8. Самовдосконалення. Справжній лідер хоче вчитися, набувати
досвіду, вдосконалювати свої вміння і навички. [2, С.16-17].
Часто на керівні посади призначають людей, які формально
відповідають усім вимогам. Одначе, для того, щоб керівник став визнаним
лідером, відмінної освіти й відповідного досвіду роботи недостатньо.
Лідерство потребує використання нових і складних умінь мотивувати,
впливати й підтримувати зусилля інших. Ці вміння не передаються в
спадщину, їх не вчать у школі, й вони не вписуються в більшість систем
керування. Наприклад, робота у компанії може ґрунтуватися на
суперсучасних технологіях, однак у той же час менеджери організації
дотримуються безнадійно застарілих психологічних принципів лідерства,
тим самим придушуючи енергію, щиру креативність, у результаті даремно
розтрачають людські ресурси.
З метою вивчення ставлення майбутніх менеджерів до феномену
лідерства, нами було проведено анкетне опитування студентів груп МТБ-31д
та МТБ-32д впродовж 2017-18 р. Всього опитуванням було охоплено 35
студентів.
На питання «Ваше ставлення до ролі лідера в організації» - 81.%
відповіли позитивне, а 18.5% - нейтральне.На питання «Лідером потрібно
народитися» - 63% відповіли, що не обов’язково, а 37% - так.На питання
«Бути лідером - це» - 85.2% - відповідально, 7.4% - приємно, 7.4% - складно.
Аналізуючи питання «Лідер – це людина, яка володіє такими якостями…»
багато респондентів виділили відповідальність, цілеспрямованість, чесність,
наполегливість, відважність та відкритість.
Отже, можна стверджувати, що більше 80% опитаних студентів
позитивно сприймають феномен лідерства і пов’язують його проявлення у
першу чергу із відповідальністю. Така тенденція є конструктивною, оскільки
передбачає віддалену перспективу самовдосконалення на основі
поглибленого самоаналізу.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ІСТОРИЧНА РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Сучасна українська молодь відіграє важливу роль у формуванні нового
громадянського суспільства. Саме молоді відведена роль майбутнього
державотворення, прийняття нових законодавчих ініціатив, формування
нового європейського мислення та створення економічно сильної держави .
Українська молодь відчуває відповідальність за майбутнє нашої держави
про цесвідчать результати опитування 1006 громадян України віком від 14 до
28 років зусіх областей, яке проводилося наприкінці минулого року Центром
"Соціальниймоніторинг".
Результати опитування свідчать, що серед молоді безсумнівним є
авторитетвищої освіти, високий рівень кваліфікації. Їхні плани на майбутнє
носятьконструктивний характер, засвідчуючи орієнтацію молоді на
професійнусамореалізацію, кар'єру, підвищення професійного та освітнього
рівня, пошуккращого місця роботи [1].
В усі історичні періоди молодь відігравала вирішальну роль в історії
кожної держави і нашої також. Дві світових війни в яких активну участь
приймали молоді люди, що змушені були в своєму юному віці виконувати
найскладніші завдання. Саме вони були солдатами, лікарями, партизанами,
саме вони відбудовували Україну після війн, після жовтневої революцій,
після голодомору тощо.
Яскравим прикладом впливу молоді на процеси державотворення,
впливу на соціально – економічний розвиток України є події в УкраїніXXXXI ст..Наприклад,революція на граніті 1990 року, що була направлена на
недопущення підписання Україною нового союзного договору мала успіх. І
під впливом голодуючої молоді всі їх вимоги були виконані.
24 серпні 1991 року Україна отримала омріяну незалежність і разом із
нею цілий ряд важких економічних проблем. Багато студентів, що приймали
активну участь в революції на граніті стали відомими політика,
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економістами: Остап Семерак, Олег Тягнибок (українські політики),
Тарас Прохасько
(сучасний
український
письменник),
Рущишин Ярослав Іванович (український
підприємець
і
громадський
діяч),Окса́наСтефа́нівнаЗабу́жко
(провідна
українська
письменниця,
поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка) та інші.
Це один з небагатьох прикладів впливу молоді на соціально –
економічний розвиток країни. Якщо повернутись в далеке минуле нашої
держави то можна пригадати, що знаменита "Русалка Дністрова", яка
фактично започаткувала в Галичині нову українську літературу, була видана
молодими Шашкевичем, Головацьким і Вагилевичем.
Шевченків дух стояв за проголошенням незалежності України у 1991-му
році, за буремними подіями на помаранчевому Майдані у 2004-му. А
головним рушієм боротьби за незалежність була молодь, яка прагнула змін.
Уряд Єханурова за своїм складом став наймолодшим українським
урядом. Уперше за часів незалежності ми мали тридцятирічних міністрів, які
професійно і віддано відстоювали національні інтереси України.
Прикладом патріотизму та героїчності є молоді хлопці та дівчата , які
боронять нашу країну вже четвертий рік поспіль на Сході. Ще зовсім молоді
вони творять сучасну історію України, саме вони повернувшись назад після
війни будуть розбудовувати нашу державу маючи можливо малий досвід, але
величезне бажання.
Історія знає багато прикладів, коли саме молодь отримуючи владу
змінює країну на краще. Наприклад, грузинське економічне диво це яскраво
підтверджує. Тоді в уряді, в правоохоронних органах, в державних установах
працювало дуже багато молоді, що зуміли провести реформи та вивели
Грузію з кризи. Так, вони робили помилки не маючи достатньо досвіду, але
саме вони не боялись змін та подолали сильну корупцію та бідність в країні.
У сучасній Україні вибудувана концепція молодіжної політики держави,
яка являє собою цілеспрямовану діяльність органів державної влади,
громадських об'єднань та інших соціальних інститутів спрямовану на
вирішення проблем молоді в усіх сферах її життєдіяльності.
Важливу роль також відіграють молодіжні організації, які діяли навіть
попри заборону. Варто пригадати молодих українських поетів і дисидентів,
політичні та націоналістичні партії та об’єднання. Молодіжна організація це
старт для подальшого кар’єрного зросту молоді, це вміння спілкуватись,
вміння захищати і відстоювати власну думку.
На сьогоднішній день наша держава пропонує систему заходів, програм
з метою створення умов для реалізації соціального, інтелектуального,
культурного та економічного потенціалу молодого покоління. З одного боку,
сучасна влада зацікавлена у розвитку «молодіжної сфери», мотивуючи
молоде покоління на співпрацю у розвитку суспільства. З іншого, молодь
здійснює інноваційну діяльність і вносить вклад у творчий потенціал
розвитку суспільства. Використовуючи свої креативні здібності, думки,
пропозиції, молоді люди створюють нові організації, об'єднання та рухи [2].
Молодь - це не тільки лідери завтрашнього дня, але і сьогоднішні
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партнери. Молоді люди є соціальними суб'єктами змін та прогресу. Вони є
вирішальним сегментом розвитку країни. Тому їх внесок дуже необхідний.
У молодих є пристрасті, мрії і надії. У них бурхливий ентузіазм, який
потрібно регулювати і використовувати в правильному напрямку. Це,
безумовно, може забезпечити швидкий національний розвиток. Зрештою, всі
люди можуть використовувати тільки свій потенціал, коли вони молоді і
енергійні. Молодь - це той період, коли виникають революційні думки, і ці
думки формують світ, в якому ми живемо. Білл Гейтс, засновник MicroSoft, є
живим прикладом. У нього була революційна думка, і він виявляв думки і
погляди, як він змінив світ сьогодні [3].
Отже, для ефективного відродження країни освічена , цілеспрямована та
активна молодь просто необхідність. Бачення нашої країни лежить у руках
нашої молоді. Вони сповнені величезних амбіцій. Це буде величезна втрата
людських ресурсів, якщо цим молодим людям не буде надана можливість
реалізувати свій талант. Ця прекрасна земля потребує цих хлопців та дівчат,
щоб наша земля стала більш яскравою.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АВТОРСЬКЕ ПРАВО У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА ПРОБЛЕМИ
ЙОГО ЗАХИСТУ
Мережа Інтернет - це особлива сфера життєдіяльності, в якій існують
певні відносини, Інтернет - стосунки. Вони аналогічні реальним відносинам,
що складались у звичайному житті. Отже, і неправомірні дії осіб в мережі
Інтернет, що підпадають, наприклад, під норми кримінального права будуть
регулюватися кримінальним правом, майнові відносини - цивільним правом,
адміністративні - адміністративним правом.
Авторське право, як і право інтелектуальної власності в цілому, з огляду
на завдання, які воно вирішує, має виключний характер і розглядається як
сукупність немайнових (особистих) та майнових прав автора, що надаються
йому законом, оголосити себе автором твору: доводити його до відома
публіки, відтворювати та розповсюджувати або використовувати його будьякими іншими способами і засобами, а також дозволяти іншим особам
використовувати твір певними способами.
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В об’єктивному розумінні авторське право, як різновид права
інтелектуальної власності, є цивільно-правовим інститутом, який регулює
певну зовнішньо і внутрішньо споріднену категорію відносин, пов’язаних зі
створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва. У
суб’єктивному розумінні авторське право – це сукупність прав, які належать
конкретному автору або його правонаступникам та іншим суб’єктам
авторського права, у зв’язку зі створенням і використанням твору науки,
літератури і мистецтва [3].
На даному етапі розвитку нашої країни, постає низка питань щодо
інструментів регулювання сфери інтелектуальної власності.
У зв’язку з розширенням меж ринкових відносин, сфера інтелектуальної
діяльності здійснює великі кроки в бік збільшення кількості людей, що
створюють об’єкти інтелектуальної власності та користуються захистом
своїх прав на ці об’єкти. Людський розум є невичерпним джерелом ідей,
знань, умінь і т.п. Отже, ми самі себе стимулюємо до втілення вищезгаданого
в життя. З огляду на євроінтеграційне прагнення України, слід наголосити на
проблемах правового регулювання авторського права, адже, скурпульозно
розроблене законодавство дає гарантію на захист та дотримання
встановлених правил діяльності такої сфери, як авторське право та спрощує
процес взаємодії з іншими державами.
На жаль, у вітчизняному законодавстві відсутні нормативно-правові
акти, що чітко регулюють діяльність в Інтернеті. Більше того, на
міжнародному рівні, а саме: у договорах Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про авторське право та про виконання i фонограми,
які набрали чинності у 2002 р., авторське право в мережі Інтернет
визначається опосередковано. В Законі України від 11.07.2001 р. № 2627-III
«Про авторське право i суміжні права» також міститься аналогічне
положення, згідно з яким автор має право розповсюджувати свої твори таким
способом, щоб публіка могла мати доступ до них у будь-якому місці та в
будь-який час за власним вибором [1].
Проблема захисту авторського права в Інтернеті виникла ще й тому, що
попри всі міжнародні конвенції та внутрішні законодавства держав,
глобальна мережа має екстериторіальний характер, тобто доступ до неї з
будь-якої країни світу не залежить від виконання урядом цієї країни правил
міжнародних договорів. Отже, сьогодні Інтернет фактично став прекрасним
щоденно поновлюваним джерелом для порушень у галузі інтелектуальної
власності.
Найпоширенішими видами порушень в мережі Інтернет є: незаконне
відтворення і копіювання музичних, художніх, літературних творів чи
комп’ютерних програм без попереднього надання на це згоди автором чи
правовласником. Це виражає порушення матеріальних прав авторів. Крім
цього, все популярніше становиться такий вид порушень, як плагіат. Такі
порушення в мережі Інтернет порушують матеріальні і нематеріальні права
авторів.
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Правовідносини (об'єкти і суб'єкти авторського права) у мережі Інтернет
вельми різноманітні. Перерахуємо хоча б деякі права суб'єктів (власників)
прав:
1). авторські права провайдерів на комп'ютерні програми і бази даних,
що реалізують сам доступ до Інтернет або розміщення веб-сайтів на їх
технічних платформах (серверах);
2). авторські права виробників програмного забезпечення для цих
серверів провайдерів;
3). авторські права власників веб-сайтів на власне контент веб-сайту,
його програмну частину і інші об'єкти авторського права, на ньому розміщені
- статті, зображення, музику, бази даних і т.п.
4). авторські права конкретних власників прав на об'єкти, розміщені на
веб-сайтах: комп'ютерні програми, музику, статті, зображення, бази даних
тощо, які дуже активно використовуються користувачами інтернету [2].
Для того, щоб уникнути порушень авторського права в мережі, слід
встановлювати гіперпосилання тільки на домашню сторінку або ж на
сторінку, яка містить відомості про автора сайта. Саме через пряме
посилання на матеріали, розміщені на сайтах друкованих ЗМІ, у Нідерландах
та Німеччині було заборонено пошукові системи в Інтернеті
На сьогодні вже існують механізми захисту творів у мережі від їх
неправомірного використання. Один із них — подання файлів із творами на
зберігання до так званого веб-депозитарія. Заявнику видається свідоцтво про
те, що об’єкт прийнято на зберігання, а дата депонування буде доказом того,
що в зазначений час заявник володів копією твору (визначення пріоритету
авторства) [1].
Серед інших методів боротьби з плагіатом досить поширеними є
різноманітні «дошки ганьби» в Інтернеті: на них «вивішуються» імена осіб,
що вчинили плагіат, а також назви сфабрикованих та оригінальних творів [2].
Як свідчить світова практика, для створення ефективного механізму
боротьби з порушеннями авторських прав в мережі Інтернет, необхідною
умовою створення є наявність законодавчого підґрунтя в даній сфері.
Отже, на основі вищевикладеного матеріалу, порушенням авторських
прав в мережі Інтернет, на нашу думку слід вважати, – будь-які прямі чи
непрямі дії особи, спрямовані на порушення прав та інтересів суб’єктів
авторського права, що їм надані законом або передбачені договором,
здійснені за допомогою мережі Інтернет.
Важливим напрямом розвитку вітчизняного законодавства у сфері
інтелектуальної власності, зокрема авторського права та практики його
застосування, має бути посилення режиму правової охорони об’єктів
авторського права, зокрема розроблення спеціального нормативно-правового
акту, що регулював би питання авторського права в Інтернет мережі, адже
ефективність захисту авторського права залежить від наявності відповідного
державного механізму попередження й припинення правопорушень, а також
спрощення процедури доведення порушення в сфері авторського права та
притягнення порушника до відповідальності.
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ
СТЯГНЕНЬ
Адміністративна відповідальність є важливим інструментом державного
управління. Це, насамперед, пов’язано з широкою сферою її застосовування.
Проте існує багато проблем, які потребують свого вирішення. Серед них
необхідно виокремити проблему реального забезпечення прав осіб, які
притягуються до адміністративної відповідальності, а також проблему
ефективності заходів адміністративної відповідальності та забезпечення
виконання адміністративних стягнень тощо.
Проблемам правової природи та порядку застосування адміністративних
стягнень тією чи іншою мірою присвятили свої праці Є. Додін, А. Комзюк,
Л. Коваль, В. Колпаков, С. Скворцов А. Шергін, М. Саввін, Є. Павлова,
М. Масленніков І. Голосніченко, Т. Кравцова, В. Кісін, А. Ахмедов та ін.
Метою
даного
дослідження
є
обгрунтування
застосування
адміністративних стягнень.
Особливість заходів адміністративного стягнення полягає в тому, що
вони мають яскраво виражений «санкційний характер», чим відрізняються
від інших видів примусових заходів.
Стягнення - це реакція компетентного органу у відповідь на скоєний
проступок шляхом застосування (реалізації) адміністративної санкції в
конкретних охоронних правовідносинах. Це підсумовувальний акт усього
процесу притягнення до відповідальності [4, с.15].
Адміністративні стягнення, як правило, полягають у позбавленні або
обмеженні певних прав, благ. Цим досягається мета покарання порушника,
запобігання скоєнню нових правопорушень. Проте покарання не є
самоціллю, воно виступає необхідним засобом виховання правопорушника і
запобігання правопорушенням. За вчинений проступок громадянин або
позбавляється будь-якого суб'єктивного права, або обмежується його
правосуб'єктність, або на нього покладаються спеціальні «штрафні»
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обов'язки. Таким чином, адміністративного стягнення - це заходи примусу,
що застосовуються уповноваженими державними органами, як правило
виконавчої влади, від імені держави до осіб, винних у скоєнні
адміністративного правопорушення.
Загальна система адміністративних стягнень наведена в ст.24 КУпАП, де
їх перераховано з урахуванням зростання суворості: попередження; штраф;
оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; конфіскація
такого
предмета
або
грошей,
отриманих
унаслідок
вчинення
адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права,
наданого даному громадянинові; громадські роботи, виправні роботи;
адміністративний арешт [2].
У рамках класифікації адміністративних стягнень, в залежності від
характером впливу на особу, науковці виділяють: особисті (попередження,
адміністративний арешт, громадські роботи); майнові (штраф, оплатне
вилучення предмета, конфіскація предмета, виправні роботи); особисто майнові (позбавлення спеціального права). Сьогодні науковці і юристи –
практики цікавляться проблемою ефективності застосування окремих
адміністративних стягнень майнового характеру.
Штраф - найпоширеніший вид адміністративного стягнення майнового
характеру. Це грошове стягнення, що накладається на громадян і посадових
осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених
законодавством України. На розмір штрафу впливає вид суб'єктів
правопорушення (громадяни, посадові особи тощо), посада суб'єкта, який
накладає штраф, або вид органу влади.
Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його
примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з передачею
вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації
вилученого предмета.
В законодавстві цей захід стягнення застосовується, в основному, за
порушення, які становлять найбільшу суспільну шкідливість. КУАП
передбачає можливість застосування оплатного вилучення транспортних
засобів за повторне протягом року керування ними в стані сп'яніння або
ухилення від проходження огляду на наявність сп'яніння і за повторне
керування цими засобами, не зареєстрованими (перереєстрованими) у
встановленому порядку, з підробленим номерним знаком чи з номерним
знаком, який не належить цьому засобу, або з умисно прихованим номерним
знаком , а також вогнепальної зброї та боєприпасів до неї за порушення
правил їх зберігання чи перевезення і за ухилення від реалізації зброї та
боєприпасів громадянами, у яких органами внутрішніх справ анульовано
дозвіл на їх зберігання [3, с. 50].
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Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в примусовій
безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду.
Конфісковано може бути лише предмет, який є у приватній власності
порушника, якщо інше не передбачено законами України. Конфіскація
вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових припасів не може
застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом
існування.
Виправні роботи - стягнення майнового характеру, що триває. Це захід
адміністративного стягнення, який поєднує в собі аспекти матеріального та
обмежувального характеру. Матеріальний аспект знаходить свій вияв в тому,
що правопорушник на протязі терміну до двох місяців працює за постійним
місцем роботи і з його заробітку за рішенням суду відраховується до 20
відсотків заробітку в дохід держави. Мета цього заходу стягнення – грошове
покарання, вплив на матеріальні інтереси порушника та на його
перевиховання в умовах трудового колективу [4, с. 96].
На думку Гуржія Т.О., з переліку адміністративних стягнень потрібно
виключити:
− оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення (будучи
малоефективним і складним у застосуванні, це стягнення не застосовується в
більшості європейських країн, за винятком Молдови та України);
− відшкодування
заподіяних збитків (це стягнення має суто
компенсаційний характер, по суті воно є цивільно-правовим, а отже має
реалізовуватись у рамках цивільної відповідальності);
− видворення іноземців та осіб без громадянства (питання про
належність цього примусового заходу до системи адміністративних стягнень
дискусійне з багатьох причин, однак головним є те, що наразі воно не
знайшло відбиття в санкціях конкретних адміністративно-деліктних норм) [1,
с. 98].
Таким чином, усі види адміністративних стягнень за виключенням
попередження полягають у спричиненні винній особі певних втрат
майнового характеру (штраф, оплатне вилучення або конфіскація предмета,
який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного
правопорушення, виправні роботи), обмеженні її прав (керування
транспортним засобом, права полювання, адміністративне видворення за
межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних
правопорушень, які грубо порушують правопорядок) та короткотерміновому
позбавленні волі (адміністративний арешт). Вони мають на меті від імені
держави покарати винну особу за вчинення адміністративного
правопорушення, а також здійснити виховний вплив на неї та інших осіб,
попередити скоєння протиправних дій у майбутньому. Відповідно штрафи та
інші адміністративні санкції майнового характеру стягуються у доход
держави.
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АБСЕНТЕЇЗМ ЯК ТИП ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
У сучасному світі демократичний політичний режим важко уявити без
активного залучення громадян до управління загальнодержавними та
місцевими справами, без широкомасштабної політичної участі у
найрізноманітніших формах.
Вибори є наймасовішою формою участі населення в політиці та
управлінні. Разом з тим, як зазначають вітчизняні експерти більшість
українського населення, зокрема розглядає участь у виборах не стільки як
канал залучення в розвиток і прийняття управлінських рішень або як
інструмент діалогу з владою що до погодження інтересів і курсів політики, а
скоріше як спосіб висловити свою підтримку або протест владі і політикам у
відповідність до принципу «обрати менше зло». Звідси і високий потенціал
абсентеїстського типу поведінки, а також протестного голосування на
виборах. Дана електоральна поведінка прослідковується в соціологічному
дослідженні “Рейтинг підтримки партій і політичних лідерів: лютий 2018
року”,яке
проводилося
Київським
міжнародним
інститутом
соціології(КМІС).
За результатами опитування респондентів, якби парламентські вибори
відбулися в кінці лютого 2018 року, до Верховної Ради пройшли б
представники восьми політичних сил. Більшу підтримку, ніж інші партії,
отримала б ВО «Батьківщина» (22,5% серед тих, хто збирається голосувати і
визначився). Далі за рівнем підтримки йдуть Радикальна партія Олега Ляшка
(13,7%), «Опозиційний блок» (12,4%), партія «За життя» (10,3%),
«Громадянська позиція» (9,4%), «Блок Петра Порошенка» (6,6%),
«Самопоміч» (6%) і ВО «Свобода» (5,8%).
За результатами опитування респондентів, якби вибори Президента
України відбувалися в кінці лютого 2018 року, то в першому турі більше
голосів, ніж інші кандидати (серед кандидатів у списку, переданих
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респонденту), отримала б Ю. Тимошенко (24,6% серед тих, хто збирається
голосувати і визначився). Далі йдуть – О. Ляшко (15,5%), А. Гриценко
(12,5%), П. Порошенко (9,8%), Ю. Бойко (9,7%) і В. Рабінович (9,5%) [4].
Чимало вітчизняних і зарубіжних дослідників у своїх працях зверталися
до проблеми політичної відчуженості громадян − абсентеїзму. Серед них,
зокрема, варто відзначити Г. Алмонда, Р. Даля, М. Конвея, О. Бардяка, М.
Ставнійчук, В. Кравченка, Ю. Бушенєва, З. Джандубаєва.
Метою даного дослідження є теоретичне обгрунтування сутності
абсентеїзму та основних причин його виникнення.
Перші відомості про абсентеїзм з’являються ще у III ст. до н. е. У цей
час значна частина римських громадян, які, на відміну від афінян, не
отримали жодної винагороди за участь у політичному процесі, не могли
дозволити собі частої та тривалої участі у зібраннях. Сьогодні у багатьох
державах світу вважається нормальним, коли на виборчі дільниці приходить
від третини до половини виборців, а деінде голосує ледве 1/10 електорату. У
більшості ліберальних держав вважається, що не йти на вибори - це таке ж
право вільної людини, як і решта, що їх гарантує особі цивілізоване
суспільство. В Україні участь у голосуванні добровільна, а у світі є приклади,
коли законодавчо встановлено її обов’язковість.
Абсентеїзм може трактуватися з різних позицій:
− з позиції політичної участі – як неучасть у голосуванні на виборах
громадян, які наділені активним виборчим правом;
− з позиції політичної поведінки – як форма протестуючої чи пасивної
політичної поведінки;
− з правової позиції – як результат законодавчо встановленої
добровільності реалізації активного виборчого права;
− з позиції рівня стабільності держави – як причина політичної
слабкості держави, нестабільності і хаосу в країні;
− з позиції суспільства – як пасивність громадян, наслідок низького
рівня політико-правової свідомості і культури;
− з позиції функціонування держави – як суспільна дисфункція, що йде
в розріз з інтересами держави;
− з телеологічної позиції – як інструмент управління політичними
процесами, засіб для досягнення певних цілей [1, с. 180].
Відомо, що абсентеїзм − досить поширене явище у сучасних
демократичних країнах: нерідко у голосуванні не беруть участі 50% і більше
виборців, що мають право голосу. Виходячи з досвіду США та Великої
Британії, така ситуація може бути спричиненою повною довірою громадян до
політичних еліт і лідерів, задоволеністю своїм становищем, стабільністю
політичного режиму. Практичний досвід Заходу свідчить, що чим більш
розвинуті інститути громадянського суспільства, чим більшим є простір для
самовизначення, тим вищою є імовірність постійного існування абсентеїзму.
У країнах, де дотримуються права і свободи людини, спостерігається
економічна стабільність і налагодженість соціальної системи, абсентеїзм
частини суспільства неминучий.
Серед чинників абсентеїзму найважливішими є об’єктивні чинники
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загалом і політичні чинники як їхній різновид зокрема. Саме від сприйняття
виборцями як політичної системи суспільства, так і конкретних механізмів та
особливостей виборчої кампанії значною мірою залежить рівень
електоральної активності громадян. Сприяють абсентеїзму низький рівень
політичної культури, нездатність впливати на прийняття політичних рішень,
неможливість задовольнити власні цінності та потреби, високий рівень
недовіри виборців до політичних інститутів.
Таким чином, абсентеїзм, з одного боку, є природним історичним
явищем, проявом свободи особистості, невід’ємним атрибутом політичної
системи, побудованої на демократичних принципах. З іншого боку,
абсентеїзм – це свідоцтво недосконалості політичної системи країни,
показник збільшення недовіри до демократичних інститутів, індикатор
наростання соціальної напруженості в суспільстві. Причини виборчої
пасивності різняться залежно від рівня розвитку демократії, стабільності
політичної ситуації, стану економіки, типу виборів тощо, однак, на нашу
думку, прояв абсентеїзму у будь-якій країні вказує на недооцінку ролі та
значення демократичних інститутів, а також на низький рівень політичної
культури.
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в умовах сьогодення
діяльність із надання послуг, реалізації продукції неможливо уявити без
використання торгових марок, які надають змогу відокремити продукцію
одних суб’єктів господарювання від інших. Торговельна марка є одним із
найпоширеніших
об’єктів
права
інтелектуальної
власності,
які
використовуються у сфері господарської діяльності.
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Основною метою використання торговельних марок є індивідуалізація
товарів та послуг суб’єктів господарювання. Однак в умовах сьогодення
можна побачити чимало торговельних марок, які є дуже схожими зовні та
використовуються для позначення тотожних категорій товарів, хоча при
цьому належать різним суб’єктам господарювання. Такі співпадіння можуть
бути як випадковими, так і навмисними, коли недобросовісні правовласники
намагаються, використовуючи подібні до вже відомих торговельні марки,
збільшити попит на власну продукцію чи послуги. У зв’язку з цим важливе
значення має своєчасне та належне засвідчення добросовісним власником
торговельної марки прав на неї.
Слід відзначити, що в наукових дослідженнях з права інтелектуальної
власності приділяється чимало уваги визначенню особливостей торговельної
марки, співвідношенню її з іншими об’єктами права інтелектуальної
власності, визначаються ефективні способи захисту прав на торговельні
марки. Серед наукових праць, присвячених проблемам охорони й захисту
торгових марок, слід відзначити роботи Г.А. Андрощука, Р.В. Гуменного,
І.Ю. Кожарської, П.Ф. Немеш, Л.Д. Романадзе та інших.
Метою дослідження є аналіз актуальних і нагальних питань існуючого
механізму захисту права інтелектуальної власності на торговельну марку.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» «знак — позначення, за яким товари і послуги одних осіб
відрізняються від товарів і послуг інших осіб;» а також відповідно до ст. 5 «п.
2. Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація
позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі
власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації
кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень» [1].
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не
передбачає реєстрацію звукових торговельних марок. Однак, ця норма
закріплена в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу
свідоцтва України на знак для товарів і послуг Знак може бути звуковим,
світловим, а також кольором чи поєднанням кольорів тощо. Такі знаки
реєструються Відомством при наявності технічної можливості внесення їх до
Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації» [3].
В Україні покарання за злочини у сфері інтелектуальної власності
врегульовані статтями 176, 177 та 229 Кримінального кодексу.
Наприкінці минулого року з метою гуманізації кримінальної
відповідальності за багатьма правопорушеннями санкція у вигляді
позбавлення волі або виправних робіт була замінена на штраф. Ці зміни
торкнулись і статті 229 – порушення прав на торговельні марки та фірмові
найменування.
Відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг
передбачена ст. 229 Кримінального кодексу України у вигляді: штрафу;
виправних робіт; позбавлення волі; конфіскації і знищення відповідної
продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її
виготовлення; позбавлення права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
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Використання знака для товарів і послуг визнається незаконним і
утворює склад злочину, тільки якщо таке використання завдало матеріальної
шкоди у значному, у великому та особливо великому розмірі суб'єкту
підприємницької діяльності (як власникові товарного знака так і іншим
суб'єктам підприємницької діяльності).
Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її
розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян (від 12 180,00 грн.), у великому розмірі - якщо її розмір у
двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян (від 120 180,00 грн.), а завданою в особливо великому розмірі якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян (від 609 000,00 грн.).
Ще однією обов’язковою кваліфікуючою ознакою злочину є прямий
умисел, а саме, зумисне використання чужого товарного знаку з метою
отримання прибутку [4].
Таким чином, некомерційне використання торговельної марки або
вчинення таких дій за необережністю не підпадатимуть під ознаки злочину,
визначеного ст. 229 ККУ, та визнаються адміністративним проступком
(ч 1 ст. 164-3 КАП).
Адміністративний спосіб захисту торговельної марки в основному
включає процедуру звернення до Антимонопольного комітету України із
заявою про порушення прав володільця торговельної марки, як акту
недобросовісної конкуренції.
Отже, захист прав на зареєстровану торговельну марку обмежується
колом товарів, які визначені у свідоцтві або споріднені з ними.
Таким чином, основні засади захисту прав на зареєстровану
торговельну марку полягають у такому:
по-перше, зміст прав на обсяг правової охорони, що надається,
визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до
реєстру, і засвідчується свідоцтвом. Право на торговельну марку виникає з
дати подання заявки на отримання свідоцтва;
по-друге, строк дії свідоцтва обмежений, кожне наступне продовження
передбачає внесення плати за підтримання чинності свідоцтва;
по-третє, власник свідоцтва наділяється правом на використання
торговельної марки, виключним правом надавати дозвіл третім особам на
використання марки та забороняти неправомірне використання;
по-четверте, захист надається від неправомірного використання
зареєстрованого знака або позначень, схожих із знаком, щодо товарів,
визначених у свідоцтві або споріднених з ними.
Таким чином, зміст прав власника торговельної марки суттєво залежить
від підстав їх набуття. Найбільш широкий захист та чимало переваг
отримують особи, чиї торговельні марки визнані добре відомими, адже строк
охорони таких марок необмежений, а захист надається від неправомірного
використання позначень щодо товарів, не лише споріднених із товарами чи
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послугами, для яких така марка використовується, а й для неспоріднених,
якщо є загроза введення споживачів в оману. Попри переваги, для доведення
доброї репутації торговельної марки необхідно навести чимало доказів. Крім
того, потребують урегулювання питання щодо використання торговельної
марки протягом трьох років після закінчення строку її дії, а також
можливості виникнення права попереднього користувача у випадку визнання
торговельної марки добре відомою.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
3689-12. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh»,
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
2. Закон України «Про авторське право і суміжні права» [Електронний
ресурс]// Відомості Верховної Ради України (ВВР).— 1994. — № 13. —
Ст.64. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12. Zakon
Ukrainy
«Pro
avtorske
pravo
i
sumizhni
prava»,
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
3. Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного
патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 із змінами і
доповненнями,
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу
:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0416-97
4. Лісунов С.Б. Суб'єктивні ознаки незаконного використання знаку для
товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення
походження товару / С.Б. Лісунов // Вісник Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - 2013. - Вип. 4. С. 206-215.
Хлопотіна Надія
Науковий керівник: Панькевич В.М., к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕННЯ
ЧИННИХ НА ТРАНСПОРТІ ПРАВИЛ
Розбудова в Україні правової держави передбачає створення соціально
обумовленого, чітко визначеного правового підґрунтя юридичної, і, зокрема,
кримінальної відповідальності. Вирішення цієї проблеми є завданням
кримінального права, яке, поряд з питаннями загальної теорії, досліджує
ефективність норм, що передбачають відповідальність за вчинення окремих
злочинів.
Сучасна наука кримінального права повинна приділяти більше уваги
дослідженню суспільно небезпечних діянь, що вчиняються з необережності, і
серед них, злочинам проти безпеки руху та експлуатації транспорту, оскільки
шкода від них суспільству постійно зростає. При цьому єдина транспортна
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система – найважливіший сектор господарства країни – відчуває внаслідок
цих злочинних посягань суттєву дезорганізацію, травмування і загибель
людей, заподіяння величезних матеріальних збитків, небезпечних
екологічних та інших тяжких наслідків.
Кримінально-правові проблеми злочинів проти безпеки руху та
експлуатації транспорту досліджувалися вченими України, зокрема,
О.О. Балобановим, В.І. Борисовим, С.В. Гізімчуком, В.С. Гуславським,
В.І. Касинюком, З.Г. Корчевою, О.М. Котовенком, В.А. Мисливим,
О.М. Опальченком, В.М. Пруссом, В.П. Тихим та іншими. Проте зміни,
внесені до ст. 291 КК України, не були предметом окремого наукового
дослідження.
Метою
даного
дослідження
є
аналіз
кримінально-правової
характеристика порушення чинних на транспорті правил.
В умовах інтенсивного розвитку транспорту зростає потужність та
швидкість руху транспортних засобів, що має важливе значення для розвитку
суспільства. Порушення різних правил в процесі експлуатації транспортних
засобів, неякісний ремонт та обслуговування технічних систем транспорту
може викликати аварії та катастрофи, в яких гинуть люди, матеріальні
цінності. В числі різних заходів, спрямованих на зменшення небезпечних
наслідків, які можуть настати в процесі руху транспортних засобів, важливе
значення мають кримінально-правові [1, с. 97].
Диспозиція ст. 291 КК України «Порушення чинних на транспорті
правил» є бланкетною. Для притягнення працівника транспорту до
кримінальної відповідальності потрібно встановити факт порушення
відповідних правил, чи неналежне виконання своїх обов’язків при ремонті та
обслуговуванні засобів транспорту. При мотивуванні звинувачення повинне
бути посилання на конкретні статті, параграфи, пункти чинних на зазначених
видах транспорту правил, інструкцій, наказів, які були порушені. Слід мати
на увазі, що діяльність по ремонту засобів транспорту також регламентована
відповідними технічними нормами. Тому недоброякісним слід визнавати ремонт, за якого не усуваються небезпечні для руху та експлуатації дефекти
засобів транспорту, використання для ремонту неякісних частин, механізмів,
обладнання чи приладів [2].
Таким чином, під порушенням правил, норм і стандартів слід розуміти
відхилення від них, яке може бути здійснене, на наш погляд, у два способи.
Перший спосіб – це невиконання правил, норм і стандартів. Особа, на
яку покладено обов’язок виконати якусь дію або утриматись від її вчинення,
робить все навпаки: вчиняє заборонену дію (діяння у виді дії) або не виконує
обов’язкову дію (діяння у виді бездіяльності). Наприклад, відповідно до пп.
9.2, 9.3 Правил дорожнього руху [6] водій транспортного засобу повинен
подати сигнал світловими покажчиками чи рукою перед початком руху і
зупинкою, перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Невиконання
вказаної дії свідчить про невиконання Правил дорожнього руху, тобто про
бездіяльність особи.
Другий спосіб – неналежне виконання правил. У цьому випадку особа
при обов’язку виконання дії здійснює її неналежним чином (діяння у формі
324

бездіяльності). Так, відповідно до п. 14.2 Правил дорожнього руху водій
(наприклад, скутера з електродвигуном до 3 кВт) перед початком обгону
повинен переконатися у чотирьох обставинах:
а) жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким
може бути створено перешкоду, не розпочав обгону;
б) водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій
смузі, не подав сигналу про намір повороту (перестроювання) ліворуч;
в) смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від
транспортних засобів на достатній для обгону відстані;
г) після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу,
який він обганяє, повернутися на займану смугу. Водій робить все необхідне
у фізичному розумінні для виконання цієї дії: дивиться вперед, у дзеркало
заднього виду і т.д., але впевнюється при цьому лише у трьох з чотирьох
необхідних обставин при реальній можливості впевнитися у всіх [3, с. 124].
Обидві форми діяння, передбаченого ст. 291 КК України, можуть
учинятися як шляхом дії - виконання передбаченої чинними на транспорті
правилами заборони, так і шляхом бездіяльності - невиконання або
неналежне виконання обов'язку, передбаченою цими правилами.
Перша форма діяння, передбаченого ст. 291 КК України, встановлює
відповідальність за порушення правил, які: 1) чинні на транспорті,
2) убезпечують рух; друга - правил, норм і стандартів, що стосуються:
1) виготовлення, 2) переобладнання, 3) ремонту транспортних засобів.
Стаття 291 КК України не містить чіткою визначення, за порушення
яких саме правил, норм і стандартів настає відповідальність за цією нормою.
На нашу думку, це будь-які правила, норми і стандарти на транспорті
загальною користування, прийняті й уведені в дію в установленому порядку,
що убезпечують рух, а також регулюють порядок виготовлення,
переобладнання, ремонту транспортних засобів. Містяться вони в
нормативних актах, що діють на території України: законах, иідзаконних
нормативних актах, міжнародних нормативних актах, до яких приєдналася
Україна.
У кримінальному праві за порушення правил зазначених в чинному
законодавстві можуть бути винесені як обвинувальні так і виправдальні
вироки суду. Наприклад: до обвинувальних доцілно віднести вирок,
винесений Літинським районним судом Вінницької області згідно з яким,
особа рухаючись із перевищенням максимально допустимої в населеному
пункті швидкості та не стеживши за дорожньою обстановкою, не зменшуючи
швидкість продовжив рух та в момент появи на пішохідному переході
пішоходів невчасно прийняв міри до зупинки транспортного засобу та
допустив наїзд на пішоходів. У цьому випадку особу було визнано винним в
скоєнні злочину передбаченого ст. 286ч.3 КК України і призначити йому
покарання виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати
транспортними засобами строком на три роки.
Вінницький районний суд Вінницької області м. Вінниця винів
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виправдальний вирок особі як обвинувачується в перевищені дозволеної
швидкості руху, що призвело до зіткнення з автомобілем марки ВАЗ . Суд
постановив звільнити особу від кримінальної відповідальності застосувавши
до нього Закон України Про амністію від 19 квітня 2007року.
Таким чином, порушення чинних на транспорті правил має в першій
формі діяння предметом суспільних відносин, а в другій - предметом злочину
механічні та немеханічні транспортні засоби залізничного, повітряного,
морського та річковою, автомобільною, у тому числі мотоциклетною, іншого
дорожнього транспорту, міського електротранспорту. Обидві форми діяння,
передбаченого ст. 291 КК України, можуть учинятися як шляхом дії виконання передбаченої чинними на транспорті правилами заборони, так і
шляхом бездіяльності - невиконання або неналежне виконання обов'язку,
передбаченого цими правилами. Склад злочину, передбачений ст. 291 КК
України,
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АНЕКСІЯ СУДЕТІВ В ІСТОРИКО-ПРАВОВОМУ РОЗРІЗІ
Низка дослідників, як в Україні так і за кордоном, проводять паралелі
щодо захоплення Росією у 2014 році Криму та частини східних областей
нашої країни з поведінкою Третього Рейху щодо Чехословаччини в 1938
році, коли німці анексували Судетську область сусідньої держави,
аргументуючи це захистом прав німецькомовних громадян регіону.
Судети – старий гірський масив у південно-західній частині Польщі та
північній частині Чехії. Судетська область – німецькою Sudetenland, чеською
Sudety, польською Kraj Sudeto`w – історичний регіон на півночі й заході
Чехії, названий на честь Судетських гір; до 1945 року – місце компактного
проживання судетських німців.[2]
Раніше цей регіон належав до території Австро-Угорщини й був одним із
трьох регіонів компактного проживання німців в імперії. Після Першої
Світової війни Австро-Угорська імперія розпалась на низку незалежних
держав. Судетська область відійшла до проголошеної наприкінці жовтня
1918 року Чехословаччини, оскільки історично була невід'ємною частиною
Королівства Богемія. Однак судетські німці, які складали значну частину
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населення регіону, уже тоді зробили спробу приєднатися до складу
Німецької Австрії.
У 1938 році пронацистська Судетська німецька партія спровокувала
масштабні заворушення в прикордонних із Німеччиною районах і звернулась
за допомогою до керівництва Третього Рейху.
Це дало підстави рейхсканцлеру Гітлеру виступити перед Рейхстагом із
закликом "звернути увагу на жахливі умови життя німецьких побратимів у
Чехословаччині", після чого до німецько-чехословацького кордону почали
висуватися частини німецької армії.
29-30 вересня у Мюнхені на конференції глав урядів Англії, Франції,
Німеччини та Італії Чехословаччині було запропоновано передати Німеччині
Судетську область, а деякі території – Польщі й Угорщині. Празький уряд
прийняв цей ультиматум. У відповідності до Мюнхенської угоди, 1 жовтня
1938 р. Німеччина отримала Судетську область та прикордонні з Австрією
райони. Скориставшись ситуацією, Польща загарбала район Тешинської
Сілезії, а Угорщина – частину південної Словаччини й Закарпаття.[1]
Чехословаччини мала на той час достатньо збройних сил, аби навіть
самостійно дати відсіч німцям. Не були взяті до уваги повідомлення про
бажання Гітлера захопити Судети, отримані через канали розвідки ще на
початку року, як і про підготовану групою німецьких офіцерів змову проти
фюрера.
Більш цього, Чехословацька республіка була вписана в систему
міжнародних зобов'язань. Територіальна цілісність Чехословацької
республіки була захищена цілим рядом міжнародних пактів і угод. Перш за
все, непорушність суверенних кордонів Чехословацької Республіки і
колективний захист її від зовнішньої агресії були гарантовані
основоположним документом Версальської (Версальсько-Вашингтонської)
системи післявоєнного устрою світу — Статутом Ліги Націй, включеним як
перша частина у всі мирні договори Паризької конференції 1919–1920 рр.[3]
Колективний захист кожного члена Ліги Націй у випадку агресії або її
загрози був конкретно передбачений статтями 10, 11, 16 і 17 Статуту Ліги.
25 січня 1924 року Чехословацька республіка і Французька республіка
уклали безстроковий договір про союз і дружбу, який був доповнений
франко-чехословацьким гарантійним пактом, підписаним в Локарно 1 грудня
1925 року і передбачав захист Францією кордонів Чехословаччини.
16 травня 1935 року, незабаром після встановлення дипломатичних
відносин між СРСР і Чехословацькою республікою, цими державами також
був укладений договір про взаємодопомогу. Незадовго до цього, 2 травня
1935 року, договір про взаємодопомогу (проте без військової конвенції) був
підписаний й між СРСР і Французькою республікою. Таким чином, СРСР,
Французька республіка і Чехословацька республіка виявилися взаємно
зв'язані мережею двосторонніх угод, які і склали основу т.з. системи
«колективної безпеки», спрямованої на запобігання спроби німецького
реваншу в Європі.[4]
А.Гітлер заздалегідь підготував політичне підгрунтя для такого
захоплення, а саме:
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- 1 жовтня 1933 року в Чехословаччині було створено "Німецький
патріотичний фронт", основною вимогою якого стала автономія Судет у
складі Чехословаччини. Через рік відбувся перший масовий мітинг, у якому
взяло участь близько 20 тисяч судетських німців;
- 17 жовтня 1937 року – почалися масові безлади в Судетській області,
організовані нацистами;
- 5 вересня 1938 року президент Чехословаччини Едуард Бекеш,
уникаючи конфронтації, прийняв усі умови лідерів проберлінської партії в
Судетах. Але це було не те, на що розраховував Берлін: агресія проти
Чехословаччини позбавлялась "морального" обґрунтування, і за наказом
Берліна переговори були негайно припинені. [2]
У Чехословаччині ставлення до німецької меншини можна було назвати
зразково-показовим: мали свої школи, вищі навчальні заклади, свою пресу,
представництво в парламенті, навіть свої лікарні.
Щодо наслідків захоплення Судетської області серед основних
відзначимо наступні: більшість вищих чинів адміністрації призначалися з
Берліна; . євреїв депортували; відбувався активний призов судетських німців
у вермахт, і відсоток загиблих серед них – один із найвищих у порівнянні із
власне німецькими землями. Значно скоротилось населення цього регіону: до
початку Другої Світової війни населення Судетської області обраховували
сімома мільйонами, у 1949 році – 2,5 мільйони. Із числа 3-3,5 мільйонів
етнічних судетських німців – 1,1 мільйон загинули як солдати вермахту;
близько 2-х мільйонів – від убогості й голоду; решта втекла від Червоної
армії.
По завершенню Другої Світової війни спеціальним декретом, який у
1946 році став законом, усіх судетських німців позбавили громадянства, їх
власність конфіскували, а самих вислали Кількість загиблих при депортації
коливається від 30 до 250 тисяч; останню цифру озвучують організації
судетських німців.
Отже, вивчаючи історичний факт анексії Судетської області, та наступні
за ними події (2 світову війну) необхідно зробити висновки щодо
теперішньої історії України.
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ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК ВИЩОГО
ОРГАНУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Однією з найбільш гострих для України проблем політико–
організаційного характеру є проблема виконавчої влади.Виконавча влада —
це самостійна гілка державної влади, на яку покладається здійснення
постійного управління різними сферами та забезпечення виконання
Конституції України, законів і підзаконних нормативно-правових
актів.Систему органів виконавчої влади складають: Кабінет Міністрів
України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві
органи виконавчої влади в областях, районах, містах Києві та Севастополі.
Відповідно до розділу 6, ст. 113 Конституції України вищим органом у
системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який
відповідальний перед Президентом України та у межах, передбачених
Конституцією України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.
Правовий статус Кабінету Міністрів (Уряду) України визначає Конституція
України (ст. 113-117) та спеціальний закон «Про Кабінет Міністрів
України».[1].
Метою даної роботи є визначення поняття Кабінету Міністрів України
відповідно до Конституції України та розкриття особливостей основних
повноважень Кабінету Міністрів України, як суб’єкта державного
управління. Дослідженню й розвитку загальної теорії та практики
функціонування,повноважень Кабінету Міністрів України відводилось
значне місце в працях багатьох відомих українських та зарубіжних учених,
зокрема: В.Б.Авер’янова, Ф.Г.Бурчака, І.Б.Коліушка, В.Ф.Погорілка,
С.О.Телешуна, В.М.Шаповала та ін.
У системі органів державної влади в Україні особлива роль належить
органам державної виконавчої влади, оскільки вони здійснюють виконавчорозпорядчу та організаційну діяльність, тобто організують реальне
виконання, втілення в життя законів та інших нормативно-правових актів, які
приймаються шляхом всеукраїнського референдуму, Верховною Радою
України або Президентом України. Діяльність органів державної виконавчої
влади є підзаконною, вона не може виходити за межі, визначені
Конституцією України та законами України і суперечити їм. Для здійснення
покладених на них функцій органи державної виконавчої влади наділені
значними розпорядчими державно-владними повноваженнями, мають право
видавати юридичні акти загальнообов’язкового характеру.
Кабінет Міністрів України, згідно з Конституцією, має значні
повноваження:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України,
здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання
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Конституції і законів України, актів Президента України;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
3)забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової
політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального
захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і
природокористування;
4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науковотехнічного, соціального і культурного розвитку України;
5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління
об’єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує
виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету
України, подає парламенту України звіт про його виконання;
7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної
безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності
України, митної справи;
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої
влади; 10) утворює, реорганізовує та ліквідовує, відповідно до закону,
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах
коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
11) призначає на посади і звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра
України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до
складу Кабінету Міністрів України[2, с. 316].
Крім зазначених вище повноважень Уряд має виконувати й інші,
визначені Конституцією та законами України. Порядок організації
діяльності, пов’язаної з виконанням його повноважень, визначається
Регламентом Кабінету Міністрів, затвердженим Постановою Уряду № 950
від 18 липня 2007 року, Постановою від 11 травня 2016 року №329 «Про
внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України». Кабінет Міністрів
України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є
обов’язковими до виконання[2, с. 319].
В даній роботі ми визначили поняття Кабінету Міністрів України,а саме
те,що: Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади, колегіальним органом державної виконавчої влади
загальної компетенції. Кабінет Міністрів об’єднує та спрямовує роботу
центральних та інших органів виконавчої влади. Роль Уряду у державному
управлінні досить суттєва, оскільки від того, як працюватиме Кабінет
Міністрів України залежить ефективність розв’язання та подолання проблем,
які виникають у державному управлінні.
Список використаних джерел:
1. Конституційне право України: навч. посіб./За ред. Крегула Ю.І. 2003.
С.535.
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ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
На сьогоднішній день в Україні все більше уваги приділяється
вирішенню питання щодо захисту авторських прав у мережі Інтернет. Це
зумовлено швидким розвитком техніки та телекомунікації, що призвело до
того, що інформація стала невід’ємною частиною сучасного суспільства.
Законодавство України визначає авторське право як особисті немайнові
права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням
та використанням творів науки, літератури і мистецтва[1].
В об’єктивному розумінні авторське право, як різновид права
інтелектуальної власності, є цивільно-правовим інститутом, який регулює
певну зовнішньо і внутрішньо споріднену категорію відносин, пов’язаних зі
створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва. У
суб’єктивному розумінні авторське право – це сукупність прав, які належать
конкретному автору або його правонаступникам та іншим суб’єктам
авторського права, у зв’язку зі створенням і використанням твору науки,
літератури і мистецтва [2].
На жаль, разом із розвитком технологій і всесвітньої мережі Інтернет,
збільшуються правопорушення щодо використання тих чи інших творів. Під
правопорушенням у теорії права розуміється суспільно небезпечне або
шкідливе діяння (дія або бездіяльність), яке порушує норму права. Його
характерною особливістю є протиправність дії або бездіяльності суб’єкта
суспільних відносин [8]. Наслідком порушення права інтелектуальної
власності є настання цивільно-правової, адміністративної та кримінальної
відповідальності. Ступінь шкідливості правопорушення визначається
характером діяння, його наслідками тощо. Особливістю цивільного
правопорушення є те, що внаслідок суспільно шкідливого, протиправного
діяння спричиняється шкода майновим і особистим немайновим відносинам
суб’єктів права [9].
Аби убезпечити громадян України від зазіхання на їх авторське право,
26 квітня 2017 року набув чинності Закон України № 1977-VIII «Про
державну підтримку кінематографії в Україні», робота над яким велася
протягом тривалого часу. Даним законом внесено ряд важливих змін щодо
захисту авторських прав в мережі Інтернет до інших законів України,
зокрема, до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі Закон),
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення,
Кримінального кодексу України [4].
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Важливе значення для захисту авторських прав в Інтернеті на
міжнародному рівні було закладено в 1996 році на дипломатичній
конвенції Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ).
Саме тоді був прийнятий Договір ВОІВ про виконання і фонограмиз метою
забезпечення відповідних прав і
можливостей
власників
щодо
використання ефективної охорони при розповсюдженні їх творів через
Інтернет шляхом електронної торгівлі. Проте, для ефективної реалізації
Інтернет-договорів необхідні відповідні заходи на національному рівні
кожної з держав [5].
Інколи користувачі помилково вважають поширення конфіденційної
інформації в Інтернеті порушенням авторських прав. Прикладом такої
помилки можуть вважатися фотохостинги: власники розміщують фотографії,
на яких є зображення інших осіб, без дозволу на поширення цих зображень
всіх учасників фотозйомки. Оскільки власником фотографії (а отже – носієм
авторського права) є та особа, яка зробила даний фотознімок, а інші учасники
в такій ситуації є носіями права на охорону свого особистого та сімейного
життя, то порушується саме конфіденційність інформації[6].
Звичайною практикою охорони своїх авторських прав при публікації
контенту в Інтернеті є додавання до твору таких позначень, як значок
копірайту у вигляді літери «с» у колі, слова «copyright» («всі права
захищені»), дати публікації, імені автора чи власника авторських прав (у
випадку, якщо вони не збігаються). Дуже поширеним є використання
ліцензій (платних або безкоштовних), водяних знаків та спеціальних команд
програмування в архітектурі сайту, спрямованих на ускладнення
неправомірного збереження і подальшого використання твору. Такі позначки
попереджують користувача Інтернету, що подальше використання контенту
у власних цілях вимагає дозволу від правовласника. Однак трапляються такі
випадки, коли використання об’єктів авторського права без дозволу не тягне
за собою відповідальності. Правила використання матеріалів без дозволу
правовласника відрізняються у різних країнах, однак найбільш поширеними
випадками є добросовісне використання (FairUse), використання в
навчальних чи дослідницьких цілях, новинах, коментарях [6].
Іван Римаренко у своїй роботі «Захист авторських прав та творів,
розміщених в Інтернеті», визначає два шляхи для захисту авторський прав у
мережі Інтернет [3]. Захист на етапі до порушення: 1) обмежена
функціональність – автори розповсюджують програми, які не здатні
друкувати документи або зберігати їх у пам’яті комп’ютера; 2) «годинникова
бомба» – автор розповсюджує повноцінний об’єкт авторського права, але
встановлює дату, після якої доступ до нього буде неможливим; 3) захист від
копіювання, тобто автор встановлює кількість разів, коли файл може бути
скопійований; 4) криптографічні конверти – твір зашифровано так, що доступ
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до нього можливий з використанням ключа до шрифту; 5)контракти-угоди
«наскрізного клацання» укладені через Інтернет, це – дозволи автора на
використання творів; 6) запобіжні заходи: попередня публікація матеріалу на
традиційному матеріалі, підтвердження факту існування твору на певну дату,
засвідчення в нотаріуса дати створення твору, запис на лазерному диску і
поміщення в архів або веб-депозитарій; 7) клірингові центри – автор надає
центру право ліцензувати свої права на твір, центр приймає плату від
користувача і передає її володільцеві авторських прав [7].
Захист на етапі після порушення: 1) агенти – це комп’ютерні програми,
які автоматично виконують попередньо визначені команди, наприклад,
пошук у мережі контрафактних примірників творів; 2) стенографія – процес
приховування інформації у файлах, наприклад «водяного знаку» автору
твору, що буде доказом авторства цієї особи щодо цього твору; 3) «маячок» –
це особлива мітка, яка розміщується в творі і спрацьовує під час
несанкціонованого використання, надаючи можливість знайти порушника
авторських прав; 4) використання кодових слів [7].
Отже, вище перераховані заходи допоможуть захистити себе від
порушення своїх авторських прав та не дозволять Вам порушити авторські
права якогось іншого громадянина. Але цих заходів буде недостатньо, якщо
національне законодавство не буде сприяти їх підтримці.
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ВПЛИВ РЕКЛАМНИХ АКЦІЙ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
На сучасному етапі економічного розвитку стимулювання збуту
продукції починає відігравати важливу роль і стає невід’ємного складовою
більшості успішних рекламних кампаній. Зростаюча конкуренція змушує
підприємства йти на поступки споживачам та посередникам у збуті своєї
продукції за допомогою стимулювання [3].
Часто, під час відвідування магазину, ми звертаємо увагу на рекламні
плакати, банери, виділені іншим кольором цінники, які, безумовно, мимоволі
спонукають нас зосередити на цьому увагу.
Розглянемо, які цілі переслідують проведення рекламних акцій в
магазинах. Отже, насамперед це: стимулювання покупця до придбання
певного товару або групи товарів, стимулювання покупців придбати товар,
який вже не користується належним попитом, а також, рекламні акції можуть
проводитися з метою знайомства споживача з певним видом продукції або
послуги[1].
Такі дослідники як Д.Залтман, М.Купер, М.Ліндстром, І.Красюк,
О.Копейко, Н.Кузнєцова та інші виділяють чотири основні тактичні ходи,
якими користуються супермаркети [4]:
− підвищення ціни продукту, який потрапляє до мультипаку (упаковки з
кількох одиниць товару, які разом коштують дешевше, ніж поодинці);
− продукти, що зі знижкою продаються довше, ніж за повною ціною;
− підвищення ціни на продукт напередодні планованої акції, від чого
знижка видається більш значною;
− повідомлення, що до акції ціна була вищою, ніж насправді.
Тому, на сьогодні, на нашу думку, важливим питанням є дослідження
впливу на людську свідомість різного роду акцій, знижок, які проводяться
магазинами. Важливе місце при дослідженні цих процесів відіграє
маркетингове дослідження як різновид соціологічного дослідження.
Використання соціологічних досліджень (маркетингове дослідження)
дає змогу зібрати актуальну й необхідну інформацію для аналізу
ефективності маркетингових стратегій у торгівельній сфері.
Дане питання досліджували такі вчені-соціологи: Є. Тихонова,
С Бистрянцев, Н. Посохова, В. Ядов [2].
Метою даного дослідження є визначення раціональної поведінки
споживача, а також соціального впливу маркетингових стратегій магазинів
на свідомість людини.
Для реалізації мети дослідження було поставлено такі завдання:
– визначити джерела та рівень доходів кожного респондента;
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– з’ясувати частоту відвідування магазинів опитуваними;
– визначити ставлення споживачів до акцій.
Об’єктом нашого дослідження стали студенти, пенсіонери, зайняті
люди, що проживають в місті Вінницята області.
У сучасній соціології при проведенні маркетингових і рекламних
досліджень, вивченні конкурентного середовища, а також під час оцінювання
впливу акцій на свідомість людини, як правило, використовуються прикладні
соціологічні дослідження: опитування, інтерв’ю, експерименти, фокус-групи,
змістовий і контент-аналіз рекламних документів.
Соціологічне дослідження проводилося нами шляхом роздаткового
анкетування респондентів. Респондентам була підготовлена анкета, яка
містила 15 запитань, які безпосередньо пов’язані з метою нашого
дослідження. Деякі питання мали загальний характер, а деякі – ситуаційний.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5)
не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників
близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для
показників близьких до 5%.
У процесі соціологічного дослідження загальна кількість респондентів
становила 100, віком від 16 до 72 років. З них 57 опитаних – жіночої статі і
43– чоловічої.
В першу чергу ми дізнались про джерела доходу опитаних: заробітну
плату отримують 57 респондентів, стипендію – 13, утримуються за рахунок
батьків – 19, пенсію отримують – 10, та аліменти – 1.
Згідно з результатами опитування, 43% респондентів відвідує магазин
щодня, 52% відвідують магазин один або декілька разів на тиждень, 5% що
взагалі не відвідують магазини. До 5% людей, які не відвідують магазин
належать жителі сіл, а також ті, хто проживає з батьками, тобто відсутня
необхідність ходити до магазину, адже цим займається або мати, або батько.
Під час проведення дослідження респондентів запитували, яке ж всетаки ставлення у них до акцій у магазинах: 15% опитаних відповіли, що акції
це обман і провокація від магазинів, 25% вважають, що акції - чудовий спосіб
зекономити і60% виразили нейтральне ставлення до них.
Серед 95% відвідувачів магазину, переважна більшість (82%) завжди
купує акційні товари, натомість, як 16% не купують такі товари категорично,
тому що вбачають у цьому якийсь обман з боку магазину і вважають,
щоакційним може бути тільки зіпсований товар. Зі всіх відвідувачів, 2% не
знають чи купують вони акційні товари чи ні, адже не звертають особливої
уваги на ціну.
При купівлі товару варто впевнитися у його свіжості, належній якості. В
анкеті містилось питання, чи перевіряють споживачі якість акційного товару
перед тим, як його придбати. Отже, 85% респондентів перевіряють якість
даного товару (звертають увагу на термін придатності, зовнішній вигляд
товару). Та 15% респондентів відповіли, що не роблять цього, тому що за ту
ціну, за яку вони купують даний товар, якість зовсім не важлива.
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За ситуації, коли, зайшовши до магазину за певним переліком товарів,
скажімо: масло, хліб та молоко, в наявностіулюблені цукерки зі знижкою,
більше половини відвідувачів (63%) купили б акційних товар, навіть якщо і
не планували цього робити, а 37% - ні. Ті, хто не купили б цукерки,
аргументували свою відповідь тим, що якщо вони йдуть до магазину за
певним переліком товарів, то на інші товари не звертають уваги або на
більше у них може і не бути коштів.
Також, ми перевірили чи можливим є той випадок, коли йдучи до
магазину по визначений конкретний товар, люди звертають увагу на інші
товари (фрукти, молочна продукція) і готові «залізти» у борги заради цього
товару. Відповіли, що не готові цього зробити -80% респондентів, натомість
як 20% відповіли, що «залізли» б у борги заради улюбленого, хоч і
непотрібного на той частовару.
Ще ми запитали, чи готові споживачі відмовитись на деякий час від
певного ряду товарів, заради купівлі більш дорогого товару через деякий
час.Виявили готовність відмовитись від ряду певних товарів, аби заощадити і
не лізти у борги 56% опитаних, але 44% категорично відмовились це робити.
Отже, провівши соціологічне дослідження, ми виявили, що більшість
покупців обирає товари, керуючись раціональною поведінкою, тобто без
впливу емоцій або якихось інших переконань. Покупка певних товарів
здійснюється свідомо, обдумано, особливо якщо це товари розкоші або
дорогі товари. Також, ми виявили, що найбільшого впливу акцій зазнають
такі верстви населення як студентство та пенсіонери. Це зумовлено тим, що
вониотримують низьку стипендію чи пенсію порівняно з цінами на товари,
які б вони бажали придбати.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У
ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ
Останніми роками в Україні спостерігається значна трудова міграція,
яка зумовлює створення компаній, які спеціалізуються на пошуку персоналу
для іноземних роботодавців. Зрозуміло, що оскільки таке явище існує, то
воно потребує певного правового врегулювання.
Господарська діяльність з посередництва у працевлаштуванні за
кордоном - послуга, яка надається суб’єктами господарювання з метою
сприяння укладенню трудового договору відповідно до заявок іноземного
роботодавця щодо вакансій, включаючи надання інформаційноконсультаційних послуг.
Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» вказана господарська діяльність підлягає
ліцензуванню, тобто державному регулюванню провадження цієї
господарської діяльності.
Отримання ліцензії є трудомістким процесом, який супроводжується
необхідністю збору великого пакета документів, складність якого полягає в
тому, що суб'єкт ліцензування в обов'язковому порядку повинен надати
Міністерству соціальної політики України підтверджені відомості з
інформацією про те, що останні відповідають ряду кваліфікаційно організаційних і спеціальних вимог [1].
Вказану господарську діяльність на території України може здійснювати
будь-яка юридична особа або ФОП. Для цього потрібно підготувати заяву та
перелік додатків до неї, а саме:
− відомості про місце впровадження діяльності;
− довіреність на представника;
− договір оренди офісу, де провадиться діяльність;
− витяг з ЄДРПОУ на здобувача ліцензії;
− банківські реквізити здобувача ліцензії;
− копія реєстрації іноземного суб’єкта господарювання;
− копія ліцензії кінцевого роботодавця на працевлаштування іноземних
громадян;
− документ, що визначає вид господарської діяльності іноземного
суб’єкта господарювання;
− копія ліцензії на провадження посередницької діяльності з
працевлаштування іноземних громадян;
− копія договору між відповідним іноземним роботодавцем чи
об'єднанням роботодавців та профспілковою організацією чи їх
профоб'єднанням, якщо такий колективний договір угода є, або довідка про
те, що такий договір угода не укладався;
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− копія контракту про надання послуг з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном;
− проект трудового договору погоджений іноземним роботодавцем;
− завірена іноземним суб’єктом копія документа, що підтверджує
правовідносини;
− паспортні дані керівника здобувача ліцензїї;
− інформацію про відсутність контролю з боку Росії, як державиагресора, за діяльністю української компанії [1].
Всі копії документів, що надаються іноземним суб’єктом
господарювання, мають бути перекладені українською мовою та завірені
нотаріально згідно Наказу Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012
р. № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України»
Коли пакет документів буде оформлено, його можна наступним чином
направити до Міністерства соціальної політики. З дня отримання заяви
Міністерство має 10 днів на її розгляд. Протягом 10 днів буде прийнято одне
з таких рішень: залишити без розгляду, відмовити чи видати ліцензію. У разі
рішення про видачу ліцензії створюється електронний запис в ЄДРПОУ, у
паперовому вигляді ліцензія не видається. Також буде надано рахунок до
оплати за видачу такого документа. Станом на січень 2017 року плата за
видачу ліцензії становить 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб,
тобто 1600 гривень. Плата за видачу ліцензії вноситься заявником тільки
після опублікування наказу на сайті Мінсоцполітики. Строк дії ліцензії
необмежений, її дія поширюється на всю територію України.
Прийняття рішення про залишення заяви без розгляду приймають
протягом 3 днів з моменту отримання заяви. Але тут є особливість, яка
полягає у тому, що ст. 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» не передбачає повернення пакету документів. А
оскільки Ваш партнер є іноземним суб’єктом, це означає повторне
формування пакету, переклад та нотаріальне завірення. На практиці потрібно
телефонувати у Міністерство і цікавитися, чи прийняли заяву до розгляду. У
разі наявності інформації, що заяву буде залишено без розгляду, потрібно
подати нову заяву про повернення документів у зв’язку з необхідністю
доопрацювання. В іншому випадку справу направлять до архіву, а чинне
законодавство не врегульовує процедуру їх повернення.
Після отримання ліцензії суб’єкт господарювання повинен забезпечити
певні умови співпраці зі споживачами послуги. Постановою Кабінету
міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 затверджені Ліцензійні умови
здійснення господарської діяльності із посередництва в працевлаштуванні на
роботу за кордоном.
Зокрема, офісне приміщення повинно бути оздоблено табличкою з
назвою та режимом роботи. У приміщенні повинна бути доступна до
ознайомлення така інформація: виписка з ЄДР, копія ліцензії, перелік держав,
куди можуть відправити працівника, вакансії та умови праці і проживання,
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контактні дані органу ліцензування (Мінсоцполітики), законодавство про
захист прав споживача, книга відгуків та пропозицій. У своїй
діяльності юридична особа повинна укладати договори зі споживачами
послуги, і ці договори підлягають реєстрації в Журналі єдиного обліку
клієнтів. Також обов’язковою є підготовка річного звіту 1-ПА, який вимагає
вести такий облік: стать клієнта, вік клієнта, рівень освіти, на який термін
укладено контракт, за яким видом економічної діяльності було
працевлаштовано, до якої професійної групи робота відноситься, в які країни
було працевлаштовано і розбивка по рівнях заробітної плати.
Надані послуги підлягають оплаті тільки після підписання договору та
акта наданих послуг відповідно до ст. 38 Закону України «Про зайнятість
населення».
У разі недотримання ліцензійних умов виникає ризик проведення
перевірки. Про планову перевірку повідомлять за 10 днів, про позапланову в день перевірки. Перевірка буде проводитися за місцезнаходженням
ліцензіата або за місцями провадження ліцензіатом господарської діяльності.
За результатами перевірки буде складено акт. У разі наявності порушень
ліцензійних умов буде надано час на їх усунення. Невиконання
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов призведе до
анулювання ліцензії [2].
Отже, видача ліцензії є одним із засобів державного регулювання у
сфері господарювання, спрямована на забезпечення єдиної державної
політики у цій сфері та захист інтересів держави, суспільства чи окремих
споживачів.
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ПРАВА СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Молодь є важливою групою в соціальній структурі суспільства, що
володіє великою життєвою та професійною перспективою. Тому
першочерговим в політиці будь-якої держави повинно бути максимальне
молодіжне працевлаштування.
Актуальність даної теми полягає в щорічному збільшенні кількості
здобувачів вищої освіти на ринку праці. І хоча вони прагнуть віднайти
роботу за фахом, або хоча б наближену до їхньої сфери навчання,
роботодавці часто схиляються на користь більш досвідчених працівників.
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Вивченням прав працездатних студентів та випускників займалися такі
вітчизняні правознавці: Б. Гаврилишин, М. Луцький, Г. Труханов та ін. Вони
висвітлили необхідність в допомозі держави та навчальних закладах в
підготовці кваліфікованих кадрів та пошуках здобувачами вищої освіти
робочого місця.
Метою даної роботи є висвітлення законодавчо-закріплених прав
студентів під час працевлаштування, аналіз основних проблем та питань, що
виникають на етапах влаштування молоді на роботу, а також обгрунтування
зростання рівня пропозиції студентами робочої сили.
Згідно зі статистичними даними, майже половина студентів починають
шукати роботу або підзаробіток вже на початку навчання. Якщо на першому
курсі постійно працюють приблизно 13,8 %, то на п’ятому курсі постійно
працюють вже 34 %. Практично усі студенти стверджують, що робота не
заважає ні їхньому здоров’ю, ні навчанню, оскільки вони працюють у
вільний від навчання час. При цьому більшість працюючої молоді не знають
досконало трудового законодавства. Так, 83 % від студентів працюють без
оформлення, і лише 17 % - офіційно [2].
Основним Законом – Конституцією України (ст. 43) визначено право
кожного громадянина на працю, що включає можливість заробляти собі на
життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. А
відповідно до ч.1 ст.4 Закону України “Про зайнятість населення” до
зайнятого населення належать також особи, які навчаються за денною
формою у вищих навчальних закладах та поєднують навчання з роботою.
Отже права студентів на працевлаштування підтверджені законодавством,
проте існує низка проблем та питань, які виникають під час їх оформлення на
посаду [3].
Основні питання, що супроводжують процес прийняття на роботу
студента включають в себе такі моменти:
1. Договір. Роботодавці не прагнуть сплачувати податки з дешевої
робочої сили, з іншого боку, самі студенти цього не вимагають. Працюючи
не за професією, а задля підробітку, здобувачі вищої освіти не хочуть
вносити це до своєї трудової. Відповідно, без договору працівнику важко
вирішити проблеми, що можуть виникнути під час податкової перевірки або
в інших юридичних ситуаціях.
2. Неповний робочий день. Стаття 51 Кодексу Законів про Працю
передбачає неповний робочий день для осіб, що не досягли 18 років. Це
означає, що студент має право працювати у вільний від навчання час (після
занять, на канікулах, у вихідні тощо).
3. Заробітна плата. Більшість роботодавців не вважають студентів за
повноцінних робітників, тому оплачують лише те, що вони фактично
зробили. Це є неправильним та повинно чітко прописуватися в договорі.
Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій
тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам
відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи [4].
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4. Відпустка. У статті 195 зазначено, що відпустки працівникам віком до
вісімнадцяти років надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки
студентам у перший рік роботи надаються за їх бажанням до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи в організації, установі та на
підприємстві.
Існують деякі суперечності щодо стрімкого зростання кількості
неповнолітніх, бажаючих знайти роботу. Одні вважають, що сучасний стан
ділової активності студентів показує їхнє бажання стати самостійними та
незалежними від своїх батьків. Проте, керівник Секретаріату Всеукраїнської
студентської ради при Міністерстві освіти та науки України Наталя Якуніна
відзначила, що наразі студент не має гарантії першого робочого місця від
держави. "Перше питання, яке хвилює кожного українського студента – це
те, ким він буде, коли завершить навчання, його непокоїть те, що коли він
закінчить ВНЗ, у нього не буде за що існувати", - підкреслила Якуніна. На її
думку, в Україні має діяти національна програма працевлаштування молоді,
яка включатиме:
- створення Молодіжної біржі праці;
- розробка проектів, орієнтованих на фінансування активних заходів
сприяння зайнятості серед молоді;
- проведення дослідження з метою визначення спеціальностей,
професійних навиків та рівня кваліфікації, якими повинні володіти
випускники;
- включення до навчальних програм обов’язкове стажування студентів
останніх курсів на підприємствах, в установах та організаціях для набуття
випускниками практичного досвіду роботи [1].
Тепер, щоб інформувати шукачів роботи про вакансії, що з’явилися на
ринку праці, вищі навчальні заклади повинні створювати центри
працевлаштування для своїх студентів і випускників. Цікаво, що за
опитуванням студентської молоді більшість вважає, що головне в державній
підтримці – можливість отримання роботи за фахом, гарантія постійного
достатнього рівня заробітної плати, отримання власного житла, створення
умов для опанування нових форм самореалізації у вигляді зайняття
підприємницькою діяльністю.
Слід зазначити, що питання створення спеціальних молодіжних центрів
праці, які б вирішили питання часткового працевлаштування молоді, повинно
наразі бути в пріоритеті в держави. Саме вона повинна заохочувати
роботодавців наймати студентів, захищати права молоді на ринку праці та
сприяти підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних спеціалістів на
міжнародній арені.
Таким чином, можна зробити висновок, що працевлаштування
неповнолітніх цілком можливе і передбачене законодавством. Проте, молоді
слід чітко розуміти права та обов’язки, які їм надаються під час офіційного
оформлення на роботу. Не варто також забувати про навчання, що в
подальшому є запорукою професійної перспективи.
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СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Погіршення ситуації на вітчизняному
туристичному ринку значною мірою зумовлене тим, що прийняті останнім
часом нормативно-правові документи не лише не стимулюють належним
чином розвиток туристичної галузі, а, навпаки, гальмують його через
відсутність реальних економічних механізмів сприяння розвитку
українського ринку туристичних послуг.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Діяльність органів
державної влади в галузі туризму, стан нормативно-правового регулювання
туристичної галузі в Україні досліджували такі вчені, як В. В. Александров,
В. І. Биркович, І. В. Валентюк, С. О. Дітковська, В. Ф. Кифяк, Є. В.
Козловський, П. В. Мельник, Н. Д. Свірідова, Г. Г. Старостенко, Л. М.
Томаневич, І. М. Школа та ін. Постановка завдання. Проаналізувати основні
нормативно-правові документи, які регулюють діяльність суб’єктів
господарювання туристичної галузі в Україні, визначити їх недоліки та
запропонувати напрями удосконалення.
Основи сучасного правового регулювання туристичної діяльності в
Україні закладені Законом України ,,Про внесення змін до Закону України
,,Про туризм ” від 19 листопада 2003 р. [2]. Документ досить чітко визначає
загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації
державної туристичної політики країни і регулює відносини, пов’язані з
організацією та провадженням туристичної діяльності на території України.
У Законі також окреслені правові засади структури галузі та її
функціонування, завдання державного регулювання, пріоритетні напрями
державної політики у галузі туризму.
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Крім того, в Законі удосконалено та конкретизовано визначення низки
основних туристичних термінів, розширено і чітко окреслено коло суб’єктів
правових відносин у туристичній діяльності та уточнено зміст господарських
операцій, які вони провадять, укладено перелік необхідних заходів,
покликаних забезпечити безпеку туристів у процесі їх обслуговування
суб’єктами туристичного підприємництва. Варто звернути увагу й на те, що
згідно норм закону значно розширені права як об’єднань суб’єктів
туристичного ринку, так і неприбуткових організацій, які також мають
можливість створювати власні стандарти туристичного, готельного,
екскурсійного та іншого обслуговування, формуючи при цьому свої системи
контролю за якістю такої діяльності. Саме це є перевагами нового Закону і
сприяє розвитку туризму в Україні.
Водночас слід зауважити, що Закон має низку суттєвих недоліків, які
гальмують розвиток вітчизняного ринку туристичних послуг. Зокрема,
цілком погоджуємось із думкою про те, що, як підтвердив ґрунтовний аналіз
правозастосовної практики чинного Закону, його норми ,,сприяють
надмірному та необґрунтованому втручанню держави в підприємницьку
діяльність, обмежують законні права і свободи туристичного
підприємництва; порушують принцип свободи договору; штучно створюють
умови для зловживання монопольним становищем на туристичному ринку
України,
передбачають
неправомірне
обмеження
конкуренції
і
недобросовісну конкуренцію; становлять серйозну перешкоду на шляху
розвитку малого та середнього підприємництва в туризмі та не сприяють
створенню додаткових робочих місць”
Доцільно зазначити, що не сприяє створенню якісного комплексного
національного туристичного продукту і застосування положення Закону про
,,виключну туроператорську діяльність”, яке забороняє туроператорам
провадити діяльність в інших секторах туристичної галузі. Такі заходи
державної політики обмежують можливості залучення внутрішніх
інвестицій, які реально можна було б використати для будівництва нових і
реконструкції чинних об’єктів туристичної інфраструктури. Варто
зауважити, що законодавство жодної з європейських країн не містить такої
заборони, навпаки, туроператорів заохочують до діяльності в інших сферах
туристичної галузі.
Подолати цю правову колізію, а також негативні наслідки, які дане
положення спричинило, вилученням норми із закону про так звану
,,виключну туроператорську діяльність” можна лише негайним створенням
реальних правових механізмів заохочення вітчизняних туроператорів до
придбання та модернізації об’єктів туристичної інфраструктури України:
надання таких податкових пільг як: зниження ставки ПДВ на період
модернізації та реконструкції туристичних об’єктів, скорочення до мінімуму
бюрократичної процедури отримання дозволів, ліцензій, узгоджень,
звільнення від сплати ПДВ на імпортне обладнання тощо.
Суттєво обмежують ефективність аналізованого законодавчого
документа, на наш погляд, положення, які забороняють туристичним
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агентствам здійснювати операції на користь нерезидентів, тобто,
обслуговувати іноземних туристів. Зокрема, згідно з чинним законодавством,
умовою провадження туристичної діяльності у сфері в’їзного туризму є
фінансове забезпечення відповідальності суб’єкта господарювання в обсязі
10 тис. євро, що не під силу більшості представників малого та середнього
туристичного бізнесу. Водночас фінансова гарантія для туристичних агентів
становить лише 2 тис. євро, що значно активізує розвиток внутрішнього та
виїзного туризму як пріоритетних видів діяльності на ринку туристичних
послуг України. За таких нерівних умов значна кількість вітчизняних
суб’єктів підприємництва має змогу залучати у сферу свого бізнесу
іноземних туристів.
Необґрунтовано великі фінансові гарантії (відповідно до норм Закону
фінансове забезпечення цивільної відповідальності за провадження
туроператорської діяльності у сфері міжнародного туризму становить 20 тис.
євро.) не лише спричиняють ,,тінізацію” туристичної діяльності, а й
безпосередньо активізують процеси монополізації на вітчизняному ринку
туристичних послуг, що, в свою чергу, чинить значні перешкоди для
розвитку малого та середнього підприємництва в туризмі, створення
додаткових робочих місць.
Отже, Закон України ,,Про внесення змін до закону України ,,Про
туризм”, як і попередній акт, більшою мірою спрямований на розвиток
внутрішнього та виїзного туризму і лише декларативно проголосив розвиток
іноземного туризму пріоритетним напрямом державної політики у галузі
туризму, не передбачивши конкретних правових механізмів його реалізації.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ЦИВІЛЬНОМУ
ПРАВІ
У цивільному праві інститут юридичної особи є одним з найдавніших,
йому відведене особливе місце у правовому регулюванні держави. Це
пояснюється великим значенням цих учасників цивільних відносин як
основних регуляторів економіки нашої країни. Зростання кількості
юридичних осіб призводить до збільшення податкових надходжень до
бюджету, а тому необхідно встановити чіткі правила щодо правового статусу
юридичних осіб.
Метою даної роботи є ознайомлення з правовими аспектами статусу
юридичних осіб у цивільному праві та визначення основних напрямів
діяльності з врахування їх специфічних рис.
Стаття 80 частина 1 Цивільного кодексу України під юридичною особою
розуміє організацію, створену і зареєстровану в установленому законом
порядку. Вона наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може
бути позивачем та відповідачем у суді [3].
Правовий статус юридичної особи характеризується специфікою, що
відрізняє юридичну особу від інших суб'єктів господарської діяльності.
По-перше, юридичною особою є організація, тобто колективне
утворення, що характеризується наявністю організаційної єдності.
Організаційна єдність дістає вияв насамперед у визначеній установчими
цілями юридичної особи внутрішній структурі, ієрархії, підлеглості органів
управління, що складають цю структуру, а також чіткій регламентації
відносин між усіма її складовими.
По-друге, як вже зазначалось вище, юридична особа має відокремлене
майно, базою для формування якого є майно, що передається засновником
під час її створення. Відповідно, юридична особа несе самостійну майнову
відповідальність за своїми зобов'язаннями, крім випадків, встановлених
законом та установчими документами юридичної особи.
По-третє, для набуття статусу юридичної особи організація повинна
пройти процедуру державної реєстрації, що випливає з визначення
юридичної особи та підтверджено частиною 4 статті 87 Цивільного кодексу
України. Саме після державної реєстрації організація набуває права
виступати в цивільному обороті (укладати угоди та ін.) та інші права, а отже цивільну право- та дієздатність [2].
У статті 91 Цивільного кодексу України зазначено, що юридична особа
здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих,
які за своєю природою можуть належати лише людині, а цивільна
правоздатність може бути обмежена лише за рішення суду.
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Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України юридична особа
набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які
діють відповідно до установчих документів та закону. Якщо члени органу
юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих
документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки
щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки,
завдані ними юридичній особі.
Стосовно юридичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності ст. 45
Господарського кодексу України визначає, що підприємництво в Україні
здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на
вибір підприємця [1]. В цьому разі, як бачимо, вибір підприємця щодо
конкретної організаційно-правової форми юридичної особи-суб'єкта
підприємництва обмежений існуванням відповідного положення щодо неї у
законі. Іншими словами, засновник може обрати будь-яку організаційноправову форму для майбутньої юридичної особи з тих, що передбачені
законом.
Правовий статус відокремлених підрозділів юридичних осіб (філій,
представництв, інших відокремлених підрозділів господарських організацій
(структурних одиниць), утворених ними для здійснення господарської
діяльності, визначений ст. 95 ЦК України. Остання визначає філію як
відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій; представництвом,
у свою чергу, є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований
поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів
юридичної особи.
Таким чином, правовий статус юридичної особи регламентується
багатьма законодавчими документами, серед яких основними є Цивільний
кодекс України та Господарський кодекс України. Дані документи дають нам
узагальнене та конкретне уявлення про основні аспекти діяльності, правовий
статус юридичних осіб та специфіку їх діяльності. Перераховані особливості
є досить важливою умовою успішного функціонування підприємства як
комерційного об’єкта вітчизняної економіки, тому реєструючи юридичну
особу необхідно детально ознайомитись з її правовими аспектами.
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