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Ефективне управлінське рішен-
ня передбачає оптимальне функці-
онування та розвиток підприєм-
ства, створення сучасних сприят-
ливих умов праці, задоволення со-
ціальних потреб менеджера та 
учасників колективу. Однак, у 
зв’язку з динамічним характером 
господарсько-економічного проце-
су, умови функціонування підпри-
ємства постійно змінюються, що 
проявляється у виникненні різно-
манітних ситуацій. Тому в роботі 
менеджера виникають відхилення 
від планової програми розвитку 
об’єкта управління і виникає по-
треба дослідження суті, змісту, ета-
пів моделей та умов прийняття 
ефективних управлінських рішень.

Зауваження, що управлінське 
рішення  – це результат розумово-
психологічної діяльності керівни-
ка, який призводить до вибору пев-

ної альтернативи дій щодо освоєн-
ня новітніх сфер діяльності, реалі-
зації невикористаного потенціалу, 
впровадження та використання 
нових, нестандартних методик та 
технологій, що сприяють розвитку 
і підвищенню ефективності функ-
ціонування об’єктів, які їх вико-
ристовують [5, c. 134]. Роль рішен-
ня в управлінському процесі над-
звичайно велика, адже керува-
ти  –  означає вирішувати будь-яке 
завдання для досягнення певної 
підприємницької мети, рішення 
має загальний характер, що витікає 
із специфіки людської діяльності, 
свідомої і цілеспрямованої.

Механізм прийняття та реаліза-
ції управлінських рішень склада-
ється з групи базових елементів, а 
саме проблема (проблемна ситуа-
ція), людський фактор та наявність 
альтернативного набору передба-
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чуваних варіантів рішень, тобто 
можливість здійснення вибору [4, 
с. 23; 6].

Загалом, технологічний процес 
прийняття управлінських рішень 
можна представити у вигляді по-
слідовності етапів і процедур, що 
мають між собою прямі і зворотні 
зв’язки, які утворюють інформа-
ційні потоки. При цьому в процесі 
прийняття і реалізації раціональ-
них управлінських рішень прийня-
то виділяти наступні етапи [2, с. 
11]: визначення цілей; забезпечен-
ня комплексності рішення; забез-
печення інформаційними джерела-
ми для підготовки рішення; пере-
вірка наслідків реалізації можли-
вих варіантів; оцінка результатів.

Визначення цілей прийняття рі-
шення повинне містити характе-
ристику проблемної ситуації, а та-
кож при необхідності інші відомі 
елементи вирішуваної задачі. Ви-
значення цілей служить підставою 
для подальшого вироблення і при-
йняття відповідного управлінсько-
го рішення. При цьому мають бути 
сформульовані умови, пов’язані з 
даною проблемою, визначені при-
чини її виникнення і розвитку. Ви-
рішення економічних завдань за-
вжди здійснюється в умовах різних 
обмежень: фінансових, матеріаль-
них, правових, етичних тощо, тому 
важливо чітко сформулювати об-

меження, які повинні враховувати-
ся при прийнятті рішення в кон-
кретній проблемній ситуації. Для 
обробки і аналізу інформації ши-
роко використовуються кількісні 
методи: групування, табличний ме-
тод, кореляційно-регресійний ана-
ліз та інші економіко-математичні 
методи [1, с. 47-70; 3, c. 155].

Виявлення причин виникнення 
проблемної ситуації є найважливі-
шою умовою прийняття правиль-
ного рішення. Знання причин до-
зволяє своєчасно виявити пробле-
му у момент її зародження. Від 
оперативності організаційно-еко-
номічного управління залежить 
ефективність реалізації профілак-
тичних заходів превентивного ха-
рактеру, які запобігають появі або 
поглибленню проблемних ситуацій 
[2, с. 31]. Відсутність знань про 
причини виникнення проблемної 
ситуації призводить до того, що 
проблема може виникнути неспо-
дівано. В такому випадку часу на 
прийняття правильного рішення 
може не вистачити. Виявлення 
причин виникнення проблемної 
ситуації можливо на основі досто-
вірної інформації про характер і 
особливості функціонування 
об’єкта управління. Проте збір ін-
формації про проблемну ситуацію 
пов’язаний з додатковими витрата-
ми і часом. Причинами проблем-
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них ситуацій можуть стати чинни-
ки внутрішнього і зовнішнього се-
редовища діяльності підприємства 
[2, с. 32]. Поява однієї проблеми 
спричиняє за собою виникнення 
інших. Тому необхідно мати на ува-
зі, що будь-яке рішення може тор-
кнутися усіх сфер виробничо-гос-
подарської діяльності підприєм-
ства.

Завдання прийняття рішення 
формується таким чином: в умовах 
проблемної ситуації, відведеного 
часу і ресурсів необхідно сформу-
лювати цілі, обмеження, альтерна-
тивні рішення, зробити оцінку пе-
реваг рішень і знайти найкраще з 
них, керуючись сформульованим 
критерієм вибору [2, с. 12]. Суттє-
вий вплив на прийняте та реалізо-
ване управлінське рішення завжди 
має отриманий результат у вигляді 
соціо-економічного ефекту, тобто 
збалансованість потреб з боку під-
приємницької структури та соціо-
економічної системи.

Ієрархія цілей механізму проце-
су забезпечення прийняття та реа-
лізації управлінських рішень в під-
приємницькій структурі склада-
ється з взаємопов’язаних рівнів. 
Так, перший рівень  – інституцій-
ний  – передбачає націленість усіх 
зусиль організації на забезпечення 
генеральної місії підприємства, 
тобто пошуку можливостей забез-

печення пріоритету інтересів сус-
пільства. Другій рівень передбачає 
здатність менеджерів вищого рівня 
забезпечувати можливість досяг-
нення місії підприємства в частині 
отримання бажаного прибутку та 
нарощування капіталу підприєм-
ства. Наступний адміністративний 
рівень передбачає забезпечення 
процесу прийняття та реалізації 
управлінського рішення, зокрема в 
частині ресурсів та комунікації 
всередині організаційної структу-
ри підприємства між управлін-
ським персоналом. На операційно-
му рівні відбувається ознайомлен-
ня та корегування процесу підго-
товки вироблення та прийняття 
управлінських рішень менеджера-
ми середнього рівня. На низовому 
рівні відбувається реалізація сфор-
мованого управлінського рішення 
персоналом. Представники даного 
рівня найбільш тісно контактують 
із зовнішнім середовищем підпри-
ємства у частині результативності 
та якості отриманих результатів. 
Так, адміністративний, операцій-
ний та низовий рівні повинні мати 
тісну комунікаційну внутрішню 
мережу, що забезпечить можли-
вість вчасного корегування проце-
су вироблення, прийняття та реалі-
зації управлінського рішення на 
різних його етапах.

Завершенням процедури виро-
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блення, прийняття та реалізації 
управлінських рішень є контроль, 
на якому проводитися постійний 
моніторинг отриманих результатів 
від реалізації управлінського рі-
шення. Задіяними та зацікавлени-
ми в аналізі результатів мають бути 
всі управлінські рівні підприєм-
ницької організаційної структури 
[4, c. 24].

Загалом, структура управління 
має формуватися так, щоб мене-
джер мав можливість приймати 
ефективні рішення своєчасно за 
будь-яких обставин. Проте в сучас-
них умовах переважає прийняття 
гнучких термінових рішень, коли 
зміни складно передбачити. Крім 
того, при підготовці та прийнятті 
рішень необхідно враховувати но-
визну, складність, динаміку і перед-
бачуваність багатьох явищ, які ви-
никають у політичній, економічній 
та соціальній сферах діяльності, а 
головною передумовою результа-
тивного управління є всебічний 
аналіз діяльності підприємства.
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Маркетингова стратегія є ін-
струментом управління діяльністю 
підприємства з метою досягнення 
його довгострокових цілей. Вона 
відображає підхід до ведення біз-
несу та дії, які здійснюються з ме-
тою привернення уваги спожива-
чів до продукції й послуг, зміцнен-
ня ринкової позиції, розвитку кон-
курентних переваг.

Практично в кожній країні дові-
ра до бізнесу перевищує довіру до 
самої влади.

Довіра між людьми – це основа 
діяльності будь-якої організації чи 
товариства і навіть економіки в ці-
лому. Люди, що працюють в атмос-
фері взаємної довіри, співпрацю-
ють набагато продуктивніше, до-
сягаючи потрібних результатів 

швидше і з меншими витратами. За 
відсутності довіри бізнес майже 
сповільнюється і різко зростають 
витрати. Люди в цьому випадку на-
самперед намагаються захиститися 
від тих, кому вони не довіряють. Як 
приклад, вони не вірять нікому на 
слово, а тому наполягають на тому, 
щоб всі їх прохання та розпоря-
дження фіксувалися лише в пись-
мовому вигляді, або ж роблять без-
ліч інших кроків, де єдиний сенс в 
цьому полягає у компенсації від-
сутності довіри. Компанія обклада-
ється своєрідним податком за від-
сутність у ній довіри, а якщо довіра 
є, то його слід розцінювати як до-
датковий прибуток.

В основі довіри лежить поєд-
нання характеру людини з його 

ДОВІРА ЯК ВЛАСНИЙ РЕСУРС ЕФЕКТИВНОСТІ 
МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Нісходовська О.Ю.
кандидат економічних наук Подільський державний аграрно-технічний 
університет м. Кам’янець-Подільський Україна

В сучасних умовах економічної нестабільності саме економічна криза 
нагально поставила питання про довіру населення до фінансово-кредит-
ної, грошової систем України та планування бізнесу вцілому. Як наслідок, 
рівень довіри до чужих валют вищий, ніж до власної, хоча має бути на-
впаки.

Ключові слова: довіра, маркетинг, маркетингова діяльність, власний 
ресурс, конкуренція.
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компетентністю. Тобто важливі 
якості характеру – це чесність, ен-
тузіазм і правильне ставлення до 
оточуючих. Довіру можна пробу-
дити, втратити і відновити. Багато 
людей докладають цілеспрямовані 
зусилля для того, щоб викликати у 
інших довіру. Таким чином можна 
виділити п'ять так званих «хвиль» 
довіри, які поширюються крізь 
масу людей:

1. Довіра до самого себе. Щоб 
довіряти іншим людям, або щоб 
вони довіряли вам, ви повинні на-
вчитись довіряти самі собі.

2. Довіра у відносинах. Послі-
довно вишиковуйте свої відносини 
на основі довіри. Послідовність в 
діях – невичерпне джерело довіри.

3. Довіра на рівні організації. Це 
довіра між співробітниками однієї 
організації, причому мова йде не 
тільки про комерційні компанії, 
але й про благодійні товариства, 
урядові і освітні установи.

4. Довіра на рівні ринку. Гарна 
репутація компанії і привабливість 
її брендів залежать від довіри до неї 
учасників ринку.

5. Довіра на рівні суспільства. 
Для суспільної довіри людина або 
компанія повинні виробляти сус-
пільно значиму цінність.

У січні 2019  року фахівці між-
народного PR-агентства Edelman в 
черговому соціологічному дослі-

дженні «Барометр Доверия – 2019» 
дійшли до такого висновку, що ви-
мірювання рівня довіри до бізнесу, 
брендам і різним суспільним інсти-
тутам значно переважає.

Глобальне дослідження Trust 
Barometer проводилося компанією 
Edelman протягом 9  років, з кож-
ним разом розширюючи свою гео-
графію. Основна мета даного до-
слідження – визначення рівня дові-
ри до різних суспільних інститутів, 
таким як держава, бізнес, ЗМІ, гро-
мадські організації, релігійні уста-
нови, а також джерела інформації. 
Результати Trust Barometer тради-
ційно викликають великий інтерес 
в міжнародних ділових колах і 
останні кілька років представлені 
на Всесвітньому економічному фо-
румі в Давосі. В останнє дослі-
дження було включено 18  країн 
світу, в тому числі США, провідні 
держави Європейського Союзу, 
Японія, Бразилія, Китай та інші. 
Учасниками глобального опиту-
вання стали економічно і соціаль-
но активні люди у віці від 35  до 
64 років, з вищою освітою і щоріч-
ним доходом понад $ 75 тис., залу-
чені в сферу бізнесу, політики, дер-
жавного управління, які беруть ді-
яльну участь в політичному і гро-
мадському житті своїх країн.

Головним висновком досліджен-
ня стало те, що стан довіри демон-
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струє хороші можливості для біз-
несу  – він виходить на лідируючі 
позиції в більшості країн: довіра до 
бізнесу перевищує довіру до влади 
в 14 з 18 опитаних країн. Крім того, 
бізнес тісно взаємодіє з громад-
ськими організаціями, які є лідера-
ми довіри по всьому світу – це теж 
позитивний фактор. Молоді рес-
понденти (у віці від 25 до 34 років) 
повсюдно в світі налаштовані 
більш оптимістично і схильні дові-
ряти бізнесу більшою мірою, ніж 
старше покоління. При цьому біль-
шість респондентів – особливо мо-
лодь демонструють намір проекту-
вати довіру або недовіру, тобто ак-
тивно поширювати свої позитивні і 
негативні судження про ті чи інші 
компанії, вчиняти інші дії, спрямо-
вані на заохочення або покарання 
компанії в контексті її репутації і 
соціальної активності. Цікаво, що в 
Росії і Польщі бізнес лідирує в дові-
рі серед інших інститутів. Взагалі 
ж в світі більше довіряють компа-
ніям, штаб-квартири яких знахо-
дяться в Великобританії, Німеччи-
ні, Італії, Іспанії та Ірландії. Най-
менше тим, чиї головні офіси роз-
ташовані в КНР, Росії (російським 
компаніям довіряють найменше) і 
Мексиці. Таким чином, сім з десяти 
лідерів довіри до національного 
бізнесу розташовуються в Євро-
пейському Союзі.

Щодо України, то у нас дуже 
низький відсоток довіри суспіль-
ства до бізнесу. Згідно з досліджен-
нями, великому бізнесу в Україні 
не довіряють трохи менше, ніж 
уряду, судам і російським ЗМІ (від 
-51% до -71%). До малому і серед-
ньому бізнесу довіру набагато біль-
ше  – понад 40%. Майже так само, 
як і громадським організаціям. 
Більше довіри – у волонтерів, церк-
ви і армії.

Підприємець чудово розуміє, 
що без ризику неможливо розви-
вати свій бізнес, але змушений до-
вірити знову новому підлеглому 
частину своїх виробничих, інтелек-
туальних та інших секретів, необ-
хідних для втілення його бізнес-
планів в життя. Звідси випливає, 
що він довіряє (видає) працівнико-
ві символічний кредит на випро-
бувальний і наступний термін їх-
ньої спільної діяльності. З іншого 
боку, працівник довіряє підприєм-
ству свої знання, які є його особис-
тою невідчужуваною власністю, 
сподіваючись на обіцяні винагоро-
ди за вміння їх вигідно застосову-
вати.

Як правило, довіра визначається 
як «надія на те, що люди, від яких 
ми залежимо, виправдають наші 
очікування», і пов'язуються з таки-
ми поняттями, як «порядність», 
«чесність» і «прояв турботи» [1]. 
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На практиці вимір даних компо-
нентів довіри викликають трудно-
щі. Це не суттєво при ірраціональ-
ному прийнятті рішення, але важ-
ливо в контексті управлінської ді-
яльності, де довіра є результатом 
раціонального рішення, прийнято-
го на основі дослідження фактів, 
що піддаються вимірюванню. Тому 
має сенс уточнити поняття «дові-
ра» з позиції використання його в 
економічних цілях.

Довіра – це готовність бути за-
лежним від інших людей в ситуації 
невизначеності і в очікуванні пев-
ної вигоди від цього [5]. Ситуація 
невизначеності детермінована від-
сутністю можливості контролю і 
небезпеки невірного прогнозування 
поведінки інших людей. В марке-
тинговій діяльності довіру тісно 
пов'язують із поняттями «виго-
да», «ризики» і «залежність». Це є 
наслідком залежності можливого 
ризику і потенційної вигоди від рі-
шення про довіру. Зацікавленість 
до довіри, як економічної категорії 
зросла разом з появою все більшої 
кількості стратегічних альянсів 
та інших форм співробітництва 
компаній. Якщо немає довіри, то 
витрати ведення господарської ді-
яльності зростають приблизно на 
50% через необхідність ведення на-
гляду і контролю [5].

Отже, довіра стає фактором 

ризику, який повинен враховувати 
підприємства при розробці своїх 
стратегічних планів. Причому не 
тільки щодо ринкових (зовнішніх) 
аспектів своєї діяльності, а й у від-
ношенні організації внутрішніх 
систем управління.

Не залежно від обсягу ресурсу 
довіри, яким володіє суспільство, 
соціальна система, у якій ми живе-
мо, та й, власне, саме життя диктує 
нам необхідність продовжувати 
здійснювати той чи інший вибір, а 
отже знову й знову вирішувати для 
себе яку позицію обрати щодо різ-
них об’єктів соціальної реальності 
довіри чи недовіри. Негативний 
досвід не виправдання довіри є 
суттєвим бар’єром для формуван-
ня довірчих відносин і подальшого 
накопичення соціального ресурсу 
довіри у суспільстві. На думку Є. 
Головахи, «реальний шлях підви-
щення довіри у суспільстві  – це 
послідовний перехід від контролю 
держави над суспільством і осо-
бистістю до послідовного контро-
лю громадянського суспільства 
відносно державного апарату та 
його методів управління соціаль-
но-політичною сферою і економі-
кою» [4, с. 10].

Підсумовуючи все вище сказане, 
можна зробити висновок, що у ре-
альному секторі економіки довіра 
стає надзвичайно важливої еконо-
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мічної і соціально-психологічною 
категорією. У процесі поділу двох 
класичних фундаментальних функ-
ції бізнесу  – володіння і управлін-
ня – довіра стає визначальним фак-
тором. Між стейкхолдерами також 
складаються особливі відносини, і 
їх ефективність багато в чому зале-
жить від ступеня довіри між ними. 
Кожен з учасників бізнесу бачить 
компанію, в якій вони працюють, 
під власним кутом зору, який 
пов'язаний з відмінностями очіку-
вань. Персонал сприймає її як «ро-
ботодавця», акціонери  – в якості 
«керуючого капіталу», споживачі як 
виробника цінностей і послуг і т.д.

Однак саме людські ресурси є 
фундаментальною основою еконо-
міки будь-якої країни.
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В умовах пандемії, яка впливає 
не тільки розвиток економічних 
процесів в різних країнах, а й на 
життя звичайних громадян у всьо-
му світі, думки вчених, економіс-
тів, політологів розділилися. Одні 
вважають, що пандемію можна від-
нести до «чорного лебедя», визна-
ченого і описаного Насімом Тале-
бом, як ситуацію, яку неможливо 
було передбачити і яка має вели-
чезну силу впливу. Інші стверджу-
ють, що пандемію не можна відне-
сти до «прильоту» чорного лебедя, 
бо світ просто недооцінив імовір-
ність масової епідемії. (1) До того 
ж, у вересні 2019 року Рада еконо-
мічних консультантів при адміні-
страції президента США опубліку-
вала доповідь про сценарії розви-
тку можливої   пандемії, де поперед-
жала про неприйнятно низьку 
швидкість виробництва необхідної 
в такому випадку вакцини. До слів 
ради не прислухався ні американ-

ський президент, ані лідери інших 
країн, навіть коли був закрито на 
карантин місто Ухань, де населення 
більше, ніж в Лондоні [2]. Світ про-
сто недооцінив імовірність перед-
бачуваного і навіть неминучого 
трагічного сценарію. Як це нерідко 
буває, щоб компенсувати початко-
ве нехтування небезпекою, держа-
ви згодом продемонстрували гі-
пертрофовану реакцію. Той факт, 
що системи охорони здоров›я біль-
шості країн виявилися непідготов-
леними до пандемії, вже називають 
неприйнятною халатністю. Тому 
для розробки стратегії та обґрун-
тування подальших дій, треба зро-
бити висновки у ситуації, що скла-
лася.

Не можна заперечувати, що по-
всюдний карантин потребуватиме 
серйозних заходів у відповідь на 
ймовірні наслідки пандемії. Всі че-
кають і вимагають від держав, щоб 
вони рятували кредиторів і борж-
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ників, орендарів та орендодавців, 
споживачів і виробників, підпри-
ємців і найманих працівників. За-
ради боротьби з коронавірусом 
держава бере на себе всі ринкові 
ризики. Вже зараз провідні еконо-
місти говорять про створення но-
вих наддержавних фондів, які до-
поможуть країнам прямо управля-
ти ризиками пандемій і природних 
катастроф. Поки це заняття було 
лише прерогативою міжнародних 
організацій на кшталт Світового 
банку і відносилося лише до під-
тримки бюджетів окремих країн, 
що розвиваються. Зараз цього за-
мало. Паралельно всюди держави 
вимушені посилить свою роль в 
економіці, щоб підтримати збан-
крутілі домогосподарства і компа-
нії, відновити розірвані виробничі 
ланцюжки, знизити безробіття, яке 
може виявитися масовим.

Зрозуміло, що державна влада 
під час кризи буде зростати, бо 
тільки вона допоможе швидко мо-
білізувати всі ресурси країни, при-
мусово закрити бізнес, ввести ка-
рантин, щоб зупинити коронавірус 
та компенсувати економічний спад. 
Конгрес США готовий прийняти 
пакет заходів вартістю майже два 
трильйони доларів, що становить 
10% ВВП. Кредитні гарантії Вели-
кобританії, Франції та інших країн 
становлять близько 15% ВВП. Цен-

тральні банки друкують гроші і 
використовують їх для покупки ак-
тивів, які вони раніше відкидали. 
Уряди намагаються хоча б на час 
відстрочити банкрутство.

З новим випробуванням на міц-
ність зіткнуться ідеали інтеграції 
та глобалізації. Brexit Великобрита-
нії, який похитнув єдність ЄС, і 
посіяв сумнів у доцільності інте-
грації європейської економіки, в 
умовах пандемії лише посилив роз-
біжності, оскільки сьогодні кожна 
країна думає про порятунок своєї 
економіки і бореться насамперед за 
себе. Карантин негативно позна-
чився не тільки на економіці окре-
мих держав, а й на глобальній сві-
товій системі в цілому. При будь-
якому сценарії розвитку подій, 
пандемія призведе до рецесії світо-
вої економіки, і це в кращому ви-
падку, швидше за все світ чекає 
світова криза, ступінь якої визна-
чити поки складно.

В таких умовах держава пови-
нна діяти рішуче. Проте на це здат-
ні лише розвинені держави, які 
сьогодні є економічними центрами 
планети, це США, деякі впливові 
країни ЄС, Японія. Менш розвине-
ні країни опинилися в набагато 
гірших умовах, оскільки їхні уряди 
в останні десятиліття звикли вирі-
шувати проблеми, не зміцнюючи 
економіку своїх держав, а поклада-
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ючись на міжнародні кредити, по-
трапляючи таким чином під зо-
внішнє управління.

До того ж не можна не відзна-
чити роль ТНК в ситуації, що 
склалася. Транснаціональні кор-
порації є одним з найважливіших 
суб›єктів міжнародної економіки. 
Вони безпосередньо впливають на 
нові тенденції в міжнародному 
бізнесі, глобальну конкуренто-
спроможність на міжнародних 
ринках, а також економіку держав. 
Основною відмінною рисою 
транснаціональних корпорацій є 
наявність безлічі філій по всьому 
світу, величезних виробничих по-
тенціалів на основі прямих інвес-
тицій. Одна країна може бути 
платформою для створення ТНК, 
інші країни користувачами даної 
платформи. Створення філій 
транснаціональною компанією в 
тій чи іншій країні може нести як 
позитивні, так і негативні наслід-
ки. З позитивних  – економічний 
розвиток в країні, забезпечення 
роботою населення, розширення 
ринків, надання додаткових дохо-
дів бюджету країни [3]. Та в умо-
вах пандемії можуть посилитися 
негативні наслідки, а саме, ТНК 
своєю міццю будуть придушувати 
місцеві фірми, встановлювати мо-
нопольні ціни, приховувати дохо-
ди від оподаткування шляхом пе-

рекачування їх з однієї країни в 
іншу, до того ж екологічні наслід-
ки, дестабілізація ситуації на рин-
ку праці за рахунок того, що заро-
бітна плата працівників філій ТНК 
буде перевищувати заробітну пла-
ту працівників місцевих фірм. Все 
це не сприятиме швидкому виходу 
країн, що розвиваються з кризи. 
Захист вітчизняного бізнесу та-
кож стане прерогативою держави 
для подолання кризи.

Посилення значення держави 
та збільшення її долі в економіці 
в період пандемії та можливої 
кризи,  цілком виправдано, Але 
історія свідчить про те, що після 
криз держава не відмовляється 
від придбаного впливу. Якщо 
криза, пов’язана з коронавірусом, 
триватиме більше року, в суспіль-
ній свідомості в багатьох країнах 
світу політика стійкості стане 
важливіше, ніж політика зростан-
ня. Держава буде затребувана в 
першу чергу, як гарант, механізм 
забезпечення стабільності.

Залишається сподіватися, що 
масштаби економічного збитку, 
слабка готовність багатьох урядів 
до кризи, вимушене підвищення 
автономності держав не будуть 
посилені бажанням відігратися за 
понесені втрати новими торгови-
ми конфліктами і зростанням гео-
політичної напруженості.
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В сучасному світі швидкий пе-
ребіг подій, поява нових факторів 
впливу на економіку таких як 
пандемія COVID-19  зумовлюють 
необхідність розвитку нових сфер 
та швидке пристосування їх до 
змін в світовій економіці. Розви-
ток сфери послуг сьогодні є акту-
альним для всієї економіки краї-
ни так, як в послугах формуються 
такі ключові фактори економіч-
ного зростання, як наукове зна-
ння, нематеріальні форми нако-
пичення, інформаційні техноло-
гії, а також глобалізація госпо-
дарської діяльності.

Послуги  – це та сфера яка має 
постійний розвиток в системі жит-
тєвих потреб суспільства. У зв’язку 
з постійним ускладненням техніки 
і технологій, структури виробни-
цтва, удосконалення, освітнього, 
культурного рівня людини сфера 
послуг вимагає змін пропорцій в 
розподілі ресурсів між промисло-

вістю, сільським господарством та 
іншими сферами виробництва.

Роль послуг (попиту на послу-
ги) зростає із підвищенням рівня 
заможності населення, яке спро-
можне витрачати щораз більшу 
частку своїх доходів на купівлю 
різноманітних послуг. Вплив полі-
тики держав на розвиток сфери 
послуг можна простежити на при-
кладі країн  – членів ЄС, в яких 
вільний рух послуг є однією з чо-
тирьох визначених ЄС основних 
свобод. Завдяки європейській ін-
теграції вільний рух послуг знахо-
дить свій прояв у лібералізації фі-
нансових послуг, відкритті ринків 
транспортних і комунікаційних 
послуг тощо[1, c. 247]

Під час технологічного розвитку 
саме експорт нематеріальних по-
слуг, а не переміщення фізичних 
товарів стає основою світової тор-
гівлі. Так недооцінка ролі послуг 
пов›язана з особливостями статис-
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Таблиця 1 
Структура експорту України за видами послуг в 2008-2018рр.
Види послуг 2008р. 2018р*

тис.дол. 
США

% тис.дол. 
США

%

Послуги для переробки товарів з метою 
реалізації у внутрішній економіці

63613,4 0,5 7232,9 0,1

Послуги для переробки товарів з метою 
реалізації за кордоном

869047,6 7,1 1692068 14,5

Послуги з ремонту та технічного обслуго-
вування, що не віднесені до інших катего-
рій

468802,9 3,8 242651,1 2,1

Послуги морського транспорту 1304369,4 10,6 523257,5 4,5

Послуги річкового транспорту 195148,5 1,6 к 0,0

Послуги повітряного транспорту 1231067,6 10,0 1221611 10,5

Послуги залізничного транспорту 1641129,8 13,4 538914,8 4,6

Послуги автомобільного транспорту 402694,0 3,3 304438 2,6

Послуги трубопровідного транспорту 2560369,3 20,9 2959048 25,4

Інші допоміжні та додаткові транспортні 
послуги

261613,4 2,1 233398,4 2,0

Послуги поштової та кур’єрської служби 19727,3 0,2 35769,6 0,3

Послуги, пов’язані з подорожами 492876,4 4,0 298855,4 2,6

Послуги з будівництва 131162,0 1,1 150338,3 1,3

Послуги зі страхування 191509,1 1,6 45021 0,4

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльніс-
тю

486437,1 4,0 107547,2 0,9

Роялті та інші послуги, пов’язані з викорис-
танням інтелектуальної власності

39533,1 0,3 42805,3 0,4

Телекомунікаційні послуги 311191,0 2,5 157745,5 1,4

Комп’ютерні послуги 243142,1 2,0 1633153 14,0

Інформаційні послуги 27241,2 0,2 324058,6 2,8

Ділові послуги 1261610,6 10,3 1060699 9,1

Послуги приватним особам, культурні та 
рекреаційні послуги

53016,6 0,4 19131,9 0,2

Державні та урядові послуги 4448,6 0,0 5220,4 0,0

Усього 2 12260120,9 100 11637950,6 100
Джерело: побудовано автором на основі даних Державної служби статистики України
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тичного обліку. Недавнє дослі-
дження Глобального інституту 
McKinsey показує, як сильно недо-
оцінений внесок послуг в світову 
торгівлю в порівнянні з торгівлею 
товарами.

Всі основні послуги у сучасній 
економіці можна згрупувати на-
ступним чином: транспорт, зв›язок, 
оптова і роздрібна торгівля, кре-
дитно-фінансова сфера, страхуван-
ня, побутові послуги, культурно-
рекреаційні послуги та блок послуг 
соціального профілю – освіта, охо-
рона здоров›я, соціальні послуги.

Диверсифікація експорту  – 
збільшення кількості видів і на-
йменувань продукції і послуг, при-
значених для експорту. В результа-
ті диверсифікації створюються 
кращі умови для господарського 
маневру, розширюються можли-
вості подолання негативного впли-
ву на економіку несприятливої гос-
подарської кон›юнктури, в т.ч. по-
гіршення «умов торгівлі». На су-
часному етапі диверсифікація 
експорту пов’язана з прискореним 
оновленням асортименту вивезе-
ної продукції під впливом НТР [2].

В процесі дослідження проведе-
но аналіз структури експорту по-
слуг України за період 2008  – 
2018рр. та зроблено порівняльну 
оцінку змін в структурі за дослі-
джуваний період (табл.1)

Найбільшу частину експорту 
послуг складають транспортні по-
слуги – 46,2% в 2018р., хоча в світі 
цей сектор вже не перевищує 25%. 
Експорт послуг пов’язаних з подо-
рожами складає 2,4% в 2018р., хоча 
в країнах світу займає понад 32%. 
Якщо в 1980 р транспортні послуги 
займали одну третину загального 
обсягу експорту послуг, то в 
2017 р – лише 17,6%.

… – формування інформації не 
здійснювалось до 2013 року.

к  – дані не оприлюднюються з 
метою забезпечення виконання ви-
мог Закону України «Про державну 
статистику» щодо конфіденційнос-
ті статистичної інформації.

* Інформація за 2018 – без ура-
хування тимчасово окупованої те-
риторії Автономної Республіки 
Крим, м.Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях.

2  Загальні обсяги експорту по-
слуг за 2008-2012  роки уточнено 
відповідно до Методики ретро-
спективного перерахунку вартості 
послуг з переробки у зовнішньое-
кономічній діяльності

Частково це обумовлено віднос-
ним зменшенням вартості міжна-
родних перевезень, а також випе-
реджаючим розвитком експорту 
інших видів послуг [3, с.505]

Послуги трубопровідного та по-
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вітряного транспорту, комп’ютерні 
послуги та послуги для переробки 
товарів з метою реалізації за кордо-
ном відіграють першочергову роль 
в експорті послуг і складають 60% 
(2018р). Також актуальним і пер-
спективним напрямком є зростан-
ня обсягу інформаційних послуг. 
Обсяг наданих інформаційних по-
слуг за 11 років збільшився майже 
в 12 разів в структурі 2018р і скла-
дає 2,8%. В умовах сучасних вимог, 
особливо з урахуванням пандемії 
COVID-19  є перспективним на-
прямком зовнішньоторговельної 
діяльності є експорт послуг які 
можливо надавати дистанційно, 
тобто комп’ютерні, інформаційні 
фінансові, наукові, професійні та 
консалтингові послуги, послуги 
поштової та кур’єрської служби. 
Вимагає уваги та підтримки з боку 
держави сфери послуг пов’язаних з 
подорожами. В цілому розгалуже-
на сфера експорту послуг має певні 
перспективи з точки зору вимог 
світового ринку, але в загальному 
підсумку за десятиріччя експорт 
послуг України знизився на 6 % 
(622 млн.дол.США).

Отже, головна особливість екс-
порту послуг України є структурна 

незбалансованість та зменшення 
загального обсягу, що не відповідає 
вимогам сучасного світового рин-
ку. По багатьох категоріях послуг 
Україна має слабкі конкурентні по-
зиції в міжнародній торгівлі, ім-
портуючи більше, ніж експортую-
чи. Перш за все, це відноситься до 
послуг пов’язаних з подорожами 
(туризму), наукових та технічних 
послуг, роялті та ліцензійних пла-
тежів, послуг операційного лізингу, 
а також фінансових і страхових по-
слуг. Отже, саме сфера послуг ви-
магає уваги з боку держави в на-
прямку фінансової, маркетингової, 
податкової, інформаційної та ін-
ших видів підтримки, метою якої 
буде стратегія диверсифікації екс-
порту.
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За результатами проведеного 
соціально-економічного моніто-
рингу, фіксується стрімке зростан-
ня попиту на туристично-рекреа-
ційні послуги, що пропонуються 
туристичними підприємствами За-
порізького регіону протягом остан-
ніх років. Постійне підвищення 
якості обслуговування, розвиток 
інфраструктури дедалі більше при-
ваблюють рекреантів. Так, у сана-
торіях та пансіонатах області у 
2017  р. порівняно з 2010  р. сукуп-
ний річний доход зріс більше ніж 
на 27,0  млн грн., або на 34%, а за-
гальний прибуток – на 1 млн грн., 
або майже у 1,8  разів. Це свідчить 
про те, що попит, який склався на 
туристичному ринку послуг у від-
носно нечутливий до ціни і при 

незмінних параметрах впливу зо-
внішніх факторів дозволяє прогно-
зувати його подальше зростання 
[1].

Важливе значення у проведенні 
ефективної маркетингової політи-
ки має управління процесом про-
сування туристично-рекреаційно-
го продукту, головним засобом 
якого є рекламна діяльність. Саме 
вона дає можливість споживачу 
створити конкретне уявлення про 
туристичний продукт, прискорити 
та спростити пошук при його ви-
борі. Основними рекламними за-
собами, які можна використати в 
туристичних та рекреаційних під-
приємствах, радіо, телебачення, 
вивіски, каталоги, буклети, стенди, 
листівки, рекламні щити, Інтернет-
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реклама тощо. Доцільно зауважи-
ти, що реклама в Інтернеті має ко-
ротку історію, оскільки перші оди-
ничні експерименти з розміщення 
рекламних послуг туристично-ре-
креаційного характеру у всесвіт-
ньому «павутинні» почалися з 
1997р., а вже зараз її використову-
ють практично всі оператори ту-
ристичного бізнесу. Відмінність 
реклами в Інтернеті від просуван-
ня через традиційні системи ін-
формації насамперед полягає в її 
інтерактивності, оскільки рекламо-
давець, стежачи за станом ринку, 
має можливість постійно вносити 
інформацію про програми, коригу-
вати колишні пропозиції, виходячи 
зі сформованої кон’юнктури на 
ринку туристичних та рекреацій-
них послуг.

Окрім рекламних засобів, ефек-
тивно застосовуються в туристич-
ному та рекреаційному бізнесі і 
елементи РR, як важливої форми 
просування туристичного продук-
ту (послуги). До них, зокрема, на-
лежать презентації, клубні зустрічі, 
семінари, інформаційні статті, що 
містять приховану рекламу (кон-
кретної підприємства чи видів від-
починку), а також пряме поштове 
розсилання презентаційних та ін-
формаційних матеріалів. На відмі-
ну від рекламних засобів, у яких 
матеріали, розташовані у певних 

джерелах, протягом досить трива-
лого часу залишаються статични-
ми, тобто їх зображення не зміню-
ється, методи РR передбачають по-
стійну динаміку. Тому протягом 
навіть одного календарного місяця 
із застосуванням пошти, і електро-
нних методів туристичні підпри-
ємства здатні рекламувати себе у 
процесі безпосереднього спілку-
вання з постійним клієнтом. Так, за 
даними проведеного маркетинго-
вого дослідження, більша частка 
відпочиваючих (35,9%) отримали 
інформацію про можливість відпо-
чивати у туристичних підприєм-
ствах регіону від родичів, знайо-
мих та друзів. Більше 27,8% ку-
рортників отримали таку інформа-
цію за місцем праці, що 
пояснюється наданням певних 
знижок на вартість путівки органі-
заціями, в яких працюють відпо-
чиваючі [1].

Для здійснення маркетингового 
аналізу ринку туристичних та ре-
креаційних послуг доцільно насам-
перед виходити зі специфіки ство-
рення і доведення до споживача 
цих послуг, що проявляються у ха-
рактеристиці туристичних та ре-
креаційних продуктів. У цьому 
плані туристичні та рекреаційні 
послуги мають такі відмінні харак-
теристики, як нездатність до збері-
гання, що передбачає докладання 
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необхідних зусиль для стимулю-
вання попиту на ці послуги у ви-
значеному короткостроковому пе-
ріоді; неосяжність послуг, рівень і 
якість споживання яких у великій 
мірі залежить від іміджу туристич-
них підприємств на ринку.

Крім того, ринок таких послуг 
значно залежить від впливу сезон-
них коливань, прив’язаності до ви-
значеного місця (туристичної бази 
відпочинку, аеропорту) і неможли-
вості швидкої зміни їх місця зна-
ходження, відхилення у часі факту 
продажу туристичного рекреацій-
ного продукту та часу його спожи-
вання. В цьому випадку велику 
роль відіграє рекламна продукція, 
що пояснюється територіальною 
відірваністю споживача від вироб-
ника туристичного та рекреаційно-
го продукту та ін.

Аналіз туристичної послуги як 
об’єкта маркетингового досліджен-
ня неможливо здійснювати без 
врахування її якісних системних 
характеристик, без розгляду крізь 
призму інтересів виробника і спо-
живача. У цьому плані формуван-
ня основних критеріїв оцінки якос-
ті комплексної туристичної послу-
ги залежить від таких чинників як: 
готельні послуги (безпека для жит-
тя і здоров’я туристів, збереження 
майна, стан матеріально-технічної 
бази, швидкість розміщення, від-

повідність характеристикам кате-
горії готелю – рівню обслуговуван-
ня, санітарному стану, рівню квалі-
фікації персоналу, асортименту до-
даткових послуг); послуги з 
оздоровлення й відпочинку (наяв-
ність природо-лікувальної бази, 
закладів відпочинку та проведення 
вільного часу, екологічний стан) 
[2].

Мають бути враховані також 
послуги харчування (безпека для 
життя та здоров’я туристів, асор-
тимент, органолептичні оцінки 
страв, культура обслуговування, 
професіоналізм персоналу, режи-
ми роботи, санітарний стан, ком-
форт залу); транспортні перевезен-
ня (безпека для життя та здоров’я, 
збереження майна, швидкість до-
ставки, вартість проїзду, наявність 
пільг, комфорт, можливість пере-
везень багажу, умови харчування в 
дорозі); туристично-екскурсійне 
обслуговування (задоволення ін-
тересів екскурсантів, достовір-
ність, естетичність, оптимальність 
маршруту, культура мови, кваліфі-
кація екскурсовода); інформаційне 
забезпечення (своєчасність, надій-
ність, достовірність, доступність, 
однозначність, повнота відомос-
тей); додаткові послуги (культур-
но-масові, побутові, індивідуальні 
замовлення клієнтів). Такий підхід 
до оцінки якості туристичного 
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продукту дає можливість правиль-
но обґрунтувати основні напрями 
формування і реалізації ефектив-
ної маркетингової продуктово-
асортиментної політики суб’єктами 
туристичної індустрії.

У процесі проведення марке-
тингового аналізу функціонування 
туристичних підприємств особли-
ву увагу слід приділити такій важ-
ливій складовій комплексу марке-
тингу, як «місце», що передбачає 
прийняття рішень щодо методів 
розповсюдження, розподілу товару 
чи послуги, вирішення питання 
про оптимальний спосіб розповсю-
дження туристичної послуги, вибір 
найлегшого доступу споживача до 
неї. Крім зазначених елементів 
маркетингової політики, значну 
роль у комплексі маркетингу ту-
ристичних підприємств відіграє ці-
новий фактор [2].

У процесі розробки маркетинго-
вої цінової політики багато з них 
зіткнулися з проблемою надто до-
рогої продукції і змушені перейти 
до політики зниження цін на про-
дукцію, яка пропонується (в дано-
му випадку послуги). Очевидно, 
що цінова політика, яка прово-
диться туристичним підприєм-

ствам, і надалі дедалі більше впли-
ватиме на показники обсягів реалі-
зації їх туристичних послуг. Полі-
тика компенсації затрат за рахунок 
підвищення ціни майже вичерпала 
себе, оскільки при її формуванні 
необхідно орієнтуватися не тільки 
на затрати, й на якість надання по-
слуг.

Однак необхідно враховувати і 
те, що коли за рівнем цін путівки 
будуть розраховані на найбільш 
платоспроможний сегмент спожи-
вачів, а якість обслуговування за-
лишиться посередньою, то це може 
викликати нові проблеми в їх реа-
лізації.
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Одним із невід’ємних атрибутів су-
часного життя як міжнародної спіль-
ноти, так і кожного політично органі-
зованого суспільства виступають пра-
ва людини. Останнім часом поняття 
прав людини настільки вкорінилося у 
політико-правове і навіть побутове 
спілкування, стало настільки звичним 
для використання у програмних доку-
ментах різноманітних суб’єктів полі-
тичної діяльності, що його смислове 
навантаження іноді видається самоо-
чевидним. Дається взнаки своєрідна 
природа такого явища, як права люди-
ни: воно, як і будь-який інший фено-
мен, має свою, так би мовити, “вдачу”, 
власні закономірності, незнання ко-
трих спричинює труднощі різноплано-
вого, передусім правозастосовного 
(практично-прикладного), характеру. 
Однією з передумов подолання таких 
труднощів виступає з’ясування гли-
бинних, основоположних основ при-
роди прав людини, насамперед дослі-
дження філософсько-світоглядних за-

сад концепцій цього явища. [6, с.1].
Як зазначається в одному з найав-

торитетніших світових енциклопедич-
них видань “Британіці”, права люди-
ни – це словосполучення, що увійшло 
у мовний лексикон лише після Другої 
світової війни, ознаменувавши наро-
дження сучасної концепції прав люди-
ни, яка прийшла на зміну доктрині 
природного права [2]. Головним чин-
ником формування зазначеної концеп-
ції було становлення нового міжна-
родного правопорядку, запроваджено-
го ООН: саме з діяльністю цієї органі-
зації пов’язується розробка документів, 
котрі згодом утворили фундамент 
міжнародної нормативної системи 
прав людини.

Однак зрозуміло й те, що сучасна 
концепція прав людини не з’явилася та 
й не могла з’явитися, так би мовити, на 
порожньому місці. Адже найперші до-
кументи, в яких було закріплено права 
людини, були результатом саме вну-
трішньодержавної, а не міжнародної 
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правотворчості. Тому видається слуш-
ним та доцільним простежити наяв-
ність спільних та відмінних рис у кла-
сичній доктрині природних прав та 
сучасній концепції прав людини. Це, 
гадаємо, дасть змогу з’ясувати, якою 
мірою сучасна концепція виступає, з 
одного боку, ланкою у процесі еволю-
ції зазначеної доктрини, а з іншого – у 
чому виявляються нові, невідомі рані-
ше риси та тенденції феномена прав 
людини.

Поняття прав людини як окрема ка-
тегорія з’явилося лише в епоху Про-
світництва (XVIII ст.), хоч окремі поло-
ження, дотичні до ідеї прав людини, 
можна виявити вже задовго до того у 
творах грецьких філософів та й у дея-
ких релігіях світу [10, с.95  – 101]. Зга-
даймо, наприклад, деякі країни Європи, 
де було ухвалено кілька хартій, що ко-
дифікували певні свободи людини. 
Приміром, такі документи, як Magna 
Charta Libertatum 1215  р., датська Erik 
Klippings Handfaestinung 1282  р., не 
стільки проголошували права людини, 
котрі можна було відстоювати за тих чи 
інших обставин, скільки визначали 
межі втручання державної влади у жит-
тєдіяльність певної, кількісно обмеже-
ної групи осіб. Відтак, ці акти ще не 
містили всеосяжної філософської кон-
цепції свободи  – концепції, в котрій 
права людини виступали б як самостій-
не правове начало, а не лише як крите-
рій легітимності державної влади.

В епоху Просвітництва набула по-
ширення думка про те, що саме при-
рода наділяє людину певними фунда-
ментальними правами, які можуть 
бути протиставлені урядові, але разом 
з тим мають ним охоронятися. З того 
часу права людини, їх здійснення ста-
ли розглядатися як елементарні пере-
думови гідного людського існування.

Спробуємо виокремити складові 
концепції природних прав та сучасної 
концепції прав людини, а потім по-
рівняємо їх принаймні на двох рів-
нях – термінологічному й правозасто-
совному.

Першоосновами концепції природ-
них прав є їхній загальний, тобто уні-
версальний, характер: такі права тор-
каються всіх без винятку людей, завдя-
ки лише їхній належності до роду люд-
ського; вічність (позаісторичність) 
змісту таких прав, який із плином часу 
не змінюється: адже породжені одного 
разу і назавжди, такі права є незмінни-
ми; абсолютність (невід’ємність) таких 
прав, заперечення існування яких є 
неприпустимим з огляду на їхню 
“вмонтованість” у природу людини і 
тому може кваліфікуватися як пося-
гання на саме існування людської іс-
тоти як такої.

Тепер простежимо основні характе-
ристики сучасної концепції прав лю-
дини, зокрема, ті, що відображені у рі-
шеннях міжнародних судових органів, 
найперше  – Євросуду з прав людини 
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[4]. Ця концепція визначається деяки-
ми авторами як “соціально-конструйо-
вана доктрина” прав людини [11, с.7].

До положень згаданої концепції 
можна віднести тези щодо: а) соціаль-
ної зумовленості змісту прав людини, 
тобто їхньої залежності від рівня та 
характеру розвитку суспільства, ко-
трий зумовлюється, з одного (вну-
трішнього) боку, діалектикою взаємо-
дії людини та суспільства, а з іншого 
(зовнішнього)  – взаємодією того чи 
іншого політично організованого сус-
пільства з міжнародним співтовари-
ством, мірою залученості цього сус-
пільства до глобальних процесів; б) 
історичного характеру зумовленості 
як змісту, так і номенклатури прав лю-
дини, чим пояснюється можливість 
виникнення нових прав людини, яких 
до певного часу взагалі не існувало, і 
модифікування з плином часу змісту 
чи обсягу прав людини.

“Генетична спадковість” класичної 
доктрини прав людини найяскравіше 
виявляється стосовно так званих осо-
бистих та політичних прав і свобод: 
неважко простежити, що вони без іс-
тотних змін “перекочували” у новітню 
(соціально-конструйовану) доктрину 
прав. Однак і стосовно цього аспекту 
варто зробити певні зауваги.

Основною посилкою концепції 
природних прав людини слугує поло-
ження про автономію індивіда. Вважа-
лося, що політичні та особисті права й 

свободи визначають ту сферу буття 
індивіда, в яку не допускається втру-
чання жодних інших суб’єктів, переду-
сім держави та суспільства. А відтак, 
обов’язки усіх, хто, умовно кажучи, 
протистоїть індивіду, зводяться до не-
гативних: слід утримуватися від таких 
дій, які посягали б на цю окреслену 
сферу автономії індивіда. Сучасна ж 
концепція прав людини робить уже 
дещо інші акценти, відображаючи інші 
тенденції щодо цих “випробуваних ча-
сом” прав людини. Як свідчить прак-
тика міжнародних органів з контролю 
за станом здійснення прав людини, 
покладення на державу “звичайного” 
обов’язку лише не втручатися у здій-
снення прав особистого та політично-
го характеру подекуди ще не є достат-
ньою гарантією того, що ці права не 
будуть порушені. Євросуд з прав лю-
дини зазначає, що за певних умов дер-
жава повинна вживати заходів не лише 
негативного, але й позитивного харак-
теру задля забезпечення навіть таких, 
тобто “негативних”, прав [3, с.92].

Ще одним підтвердженням еволю-
ційного характеру сучасної концепції є 
практика термінологічного позначен-
ня відповідних правових можливостей 
людини.

У процесі ознайомлення з положен-
нями міжнародних актів та сучасних 
конституцій стосовно прав людини 
виявлено часте вживання словосполу-
чення “права та свободи” людини. 
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Прикладом може бути використання 
зазначених термінів у нормах Міжна-
родного Білля про права людини, у 
назві Конвенції про захист прав та 
основних свобод людини 1950  р. (Єв-
роконвенція), у відповідних положен-
нях Конституцій України, Польщі, 
Франції, Росії, ФРН. Численні правові 
пам’ятки свідчать, що термін “свобо-
да” для позначення правових можли-
востей людини почав використовува-
тися у внутрішньодержавних докумен-
тах раніше, аніж термін “права”. Ціка-
во, що перший термін виявлений і в 
нормативних документах українського 
державного будівництва XVII  – XVIII 
ст., зокрема у Березневих Статтях і 
Конституції прав та вольностей Вій-
ська Запорізького 1710 р. [5, с.85].

Як видається, термін “свободи”, 
вживаний того часу, позначав саме 
права, які належать особам чи групам 
людей з огляду на їхні звання чи ста-
тус: адже тоді права людини існували у 
формі правових можливостей обмеже-
ного кола суб’єктів. Не зайвим буде 
нагадати про саме народження ідеї 
прав людини та її первинне філософ-
ське обгрунтування. Тоді права та сво-
боди людини мислилися як природні 
та невід’ємні, а часом виникнення та-
ких прав вважали момент народження 
індивідів. За такого розуміння легі-
тимність держави визначалася ступе-
нем визнання цих прав, на чому власне 
і закінчувалися її обов’язки. Не дивно, 

що за такого підходу не могли визна-
ватись інші права, окрім політичних та 
особистих, тобто таких, що відобража-
лися у панівній на той час доктрині. За 
такого “природного” підходу, термін 
“свободи” вживали на позначення тих 
правових можливостей людини, які 
були “одиничними” виявами її загаль-
ної свободи  – невід’ємного атрибута 
кожного індивіда від народження.

Подальший розвиток концепції 
прав людини призвів до нормативної 
фіксації принципово нових можливос-
тей людини, щодо яких вживання тер-
міну “свобода” вже не видавалося 
адекватним з огляду на їхній специфіч-
ний характер.

Зазначене розмежування термінів 
“права” та “свободи” зберігається й до-
нині. Це спостерігається, зокрема, у 
працях польських авторів, причому 
акцент робиться саме на характері 
обов’язків держав щодо дотримання 
прав та свобод людини. Так, “свобо-
да” – це сфера автономії буття індиві-
да, втручання в яку держава повинна 
уникати. Іншими словами, “свободи” – 
це негативні права [9, с. 9].

Істотна відмінність між класичною 
доктриною прав людини та їх сучас-
ною концепцією спостерігається та-
кож і стосовно тих суб’єктів, яких 
можна вважати потенційними поруш-
никами прав людини, що пов’язується, 
зокрема, з розвитком міжнародних 
відносин та появою деяких незнаних 
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на час існування згаданої доктрини 
суб’єктів міжнародних відносин. Якщо 
права, проголошені у французькій Де-
кларації прав людини та громадянина 
1789р. і в американській Декларації 
Незалежності 1776р., стосувалися го-
ловного держави та суспільства, то 
нині можливими суб’єктами, відпові-
дальними за порушення прав людини, 
визнаються і транснаціональні корпо-
рації (ТНК) й деякі інші міжнародні 
організації та утворення (зокрема, 
такі, як ЄС). Переконливим підтвер-
дженням цієї нової характерної риси 
сучасної концепції прав людини є Хар-
тія ЄС. Норми даного міжнародного 
акта спрямовано на захист прав та 
свобод людини від можливих пору-
шень з боку наднаціональних органів 
ЄС.

У випадку виявлення порушення 
прав людини (при поданні позову про 
відшкодування шкоди) потерпілому 
суб’єкту може бути присуджена гро-
шова компенсація (відшкодування), 
яке підлягає сплаті відповідними (над-
національними!) органами  – поруш-
никами [12, с. 67].

У цьому аспекті варто також згада-
ти раніше не відомий феномен “при-
ватизації” прав людини. Як зазнача-
ється у правовій літературі, однією з 
реалій сучасного життя є поява нових 
центрів влади – таких, як асоціації різ-
нопланового характеру, політичні пар-
тії, профспілки, корпорації, універси-

тети, а це означає, що індивід тепер 
зазнає тиску й відчуження не лише з 
боку державного апарату. Соціальний 
розвиток зумовив чергову “дифузію” 
сфер публічного та приватного, вна-
слідок чого обов’язки щодо прав люди-
ни, визначені у відповідних міжнарод-
них документах, повинні торкатися не 
лише держави, але й певних недержав-
них суб’єктів [6].

Принципово відмінною рисою су-
часної концепції прав людини є й те, 
що вона є значно ширшою за номен-
клатурою прав людини, оскільки охо-
плює права соціально-економічні, а 
також так звані солідаристські, колек-
тивні (відповідно  – права другого й 
третього поколінь).

Важливою відмінністю аналізова-
них доктрин виступає система прин-
ципів, що на них так чи інакше спира-
ється класична доктрина природних 
прав та сучасна концепція прав люди-
ни.

Якщо перша переслідувала голо-
вним чином забезпечення формаль-
ної рівності, тобто принципу однако-
вих стартових можливостей, то суттє-
вою ознакою сучасної концепції прав 
людини є включення до свого складу 
спеціальних можливостей, які покли-
кані:

1) компенсувати фактичні відмін-
ності між людьми, котрі випливають з 
обставин, які унеможливлюють чесну 
конкуренцію; як правило, до обставин, 
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які виступають обгрунтуванням для 
створення окремим групам населення 
пільгового режиму прав, відносять фі-
зіологічні відмінності (вік, стать), вро-
джені чи набуті вади фізичного чи 
психічного характеру, проживання в 
певних місцевостях і т.інш. Стисло ха-
рактерні риси тих можливостей люди-
ни, які переслідують мету компенсува-
ти фактичну нерівність між людьми, 
можна окреслити наступним чином: 
по-перше, вони формулюються ви-
ключно у формі прав людини, а не 
свобод – звідси випливає чітке визна-
чення цілей, на досягнення яких спря-
мовані відповідні права; по-друге, такі 
можливості характеризуються посиле-
ним динамізмом становлення й розви-
тку, що особливо яскраво проявляєть-
ся у законодавстві ЄС, на чому ми зу-
пинимося більш докладно при харак-
теристиці вихідних засад сучасної 
концепції прав людини;

гарантувати мінімальний рівень 
матеріальних та інших соціальних благ 
людини; при цьому сказане не має на 
меті заперечення того, що класична 
доктрина природного права не визна-
вала цієї нині безсумнівної категорії 
інституту прав людини. Специфікою 
сучасного тлумачення соціально-еко-
номічних прав людини є формулюван-
ня на міжнародному рівні змістовно 
визначених критеріїв, що їм має відпо-
відати законодавство та практика від-
повідних держав. На всесвітньому рів-

ні, зокрема, урамках ООН, такими 
критеріями є мінімальні гуманітарні 
стандарти у галузі прав людини, що їм 
має відповідати законодавство держав 
сучасного світового співтовариства; на 
регіональному, зокрема в РЄ, змістов-
но визначені критерії соціально-еко-
номічних прав людини отримують 
форму резолюцій Комітету Міністрів 
РЄ. Більш детально на проблемі визна-
чення змісту соціально-економічних 
прав людини ми зупинимося у підроз-
ділі “Права людини як специфічна 
форма існування моралі”.

Підсумовуючи викладене, можна 
констатувати наступне: права людини 
є одним із найважливіших інститутів 
права будь-якої сучасної держави, і 
розглядаються вони передусім як уза-
гальнення практичного досвіду між-
людського спілкування, а відтак, за 
жодних обставин їх не можна тракту-
вати як породження спекулятивної ді-
яльності людського розуму у відриві 
від невпинних соціальних процесів. 
Щоправда, в епоху Просвітництва цей 
досвід відображав практику спілку-
вання окремих людських суспільств, 
про що свідчить надання першочерго-
вого значення у відповідних держав-
них документах різним правам. У наш 
час цей досвід стає загальнолюдським і 
переконливо свідчить, що визначаль-
ним критерієм прогресу людства є сту-
пінь визнання цінності його кожного 
окремого представника – людини.
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Відтак, стає зрозумілою спадковість 
сучасної концепції прав людини, яку 
можна вважати своєрідним продо-
вженням доктрини природних прав, 
принаймні щодо низки ключових її 
моментів: а) визнання універсальності 
носіїв таких прав, якими (носіями) ви-
ступають усі люди, незалежно від іс-
нуючих між ними відмінностей; б) ви-
знання таких прав природними, тобто 
констатація незалежності їхнього іс-
нування від держави (хоч, як уже за-
значалося, розуміння такої “природи” 
є неоднозначним у класичній та сучас-
ній доктринах прав людини).

Схарактеризовані нами нові тен-
денції розвитку інституту прав люди-
ни, відображені в його концепції, слід, 
на нашу думку, не вважати такими, що 
суперечать класичній доктрині, а, рад-
ше, розглядати як природний прояв 
його закономірностей, що еволюціону-
ють, трансформуються в “унісон” із 
динамікою суспільства.

Таким чином, наш екскурс в істо-
рію може бути аргументом на користь 
тези про те, що формування концепції 
прав людини має свій, так би мовити, 
родовід, тобто права людини ні у яко-
му разі та за жодних обставин не мож-
на розглядати як предмет спекулятив-
ної діяльності людського розуму, по-
родження певної специфічної культу-
ри, ідеології.

Більше того, мабуть, саме феномен 
прав людини може слугувати одним із 

найбільш яскравих зразків, прикладів 
та вагомим доказом існування соці-
ально-природного права, теорії якого 
ніколи не будувалися виключно або 
головним чином на вольових засадах, а 
з самого початку виступали узагаль-
ненням практичного досвіду [7, p.98].

Гадаємо, не буде перебільшенням 
вважати, що права людини як певні 
вимоги стосовно необхідного мініму-
му умов нормальної життєдіяльності 
виникли ще за первіснообщинного 
ладу. Вони базувалися на вироблених 
практикою звичаях, традиціях і стави-
ли за мету забезпечити взаємодію чле-
нів первісного суспільства (роду, пле-
мені) [8, с.219].

Отже, у світлі історико-генетично-
го аспекту системного аналізу очевид-
ним є, що свої витоки, логіку творен-
ня, визначальні принципи побудови 
сучасна концепція прав людини веде 
без перебільшення від часу формуван-
ня первісних людських спільнот.

Відтак, є підстави констатувати, що 
в історичному ракурсі феномен прав 
людини безпосередньо соціальний, 
випливає з об’єктивних соціальних за-
кономірностей та з часом отримує ту 
чи іншу ідеальну нормативно-органі-
заційну форму опосередкування [1, с. 
53].
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Інститут персональних даних в 
сучасних умовах розвитку інфор-
маційного суспільства, функціону-
ванні механізму плюралізму думок, 
розвитку демократичних засад 
взаємозв’язків, свободи думки та 
слова, вільного від обмежень зби-
рання, використання та поширен-
ня інформації вимагає особливої 
уваги та захисту.

В.М. Брижко визначає категорію 
захисту персональних даних як 
“захист відомостей про особу, що 
ідентифікована, або таку, що може 
бути ідентифікованою [1, с. 55]”.

На думку В. Козака, захист пер-
сональних даних – це обробка пер-
сональних даних лише з метою, для 
якої вони були зібрані [2, с.144].

О.С.  Соколова трактує це по-
няття набагато ширше, а саме як: 
“заходи, спрямовані на поперед-
ження неправомірних дій з персо-
нальними даними, а також на за-
хист і відновлення порушених 
прав [3, с. 27].

Ряд концептуальних питань за-
хисту інституту персональних да-
них в сучасному правовому полі 
залишаються невизначеними. 
Окрім цього, сьогодні як діюче за-
конодавство, так і правова наука не 
визначають однозначної та чіткої 
дефініції даного поняття.

Аналіз позицій, бачень та висно-
вків науковців про сутність понят-
тя захисту персональних даних дає 
змогу констатувати їх неоднознач-
ність, неузгодженість, що поро-
джує розбіжності у правильному 
трактуванні цього важливого в 
правовому полі твердження.

Для кращого розуміння сутності 
персональних даних необхідно по-
стійно, ґрунтовно досліджувати 
функціональну спрямованість даної 
категорії. Багато науковців досить 
вузько тлумачать категорію поняття 
«захист персональних даних», роз-
глядаючи її в призмі сукупності за-
ходів, що спрямовані на виявлення, 
припинення правопорушень, пока-
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рання винних та відновлення пору-
шених прав, часто ототожнюючи 
дане поняття з охороною персо-
нальних даних. Однак охорона та 
захист це дві різні категорії.

Вважаємо, щодо категорію по-
няття «захист персональних да-
них» необхідно розглядати лише в 
широкому розумінні і в декількох 
аспектах: захист персональних да-
них як категорія інституту права, 
захист персональних даних як ді-
яльність.

Захист персональних даних як 
категорія інституту права – це час-
тина галузі інформаційного права, 
що складається з системи правових 
норм, які регулюють однорідну 
групу суспільних відносин у сфері 
здійснення охоронних, профілак-
тичних та захисних заходів щодо 
інформації про фізичну особу.

Захист персональних даних як 
діяльність – це комплекс організа-
ційних, правових, технологічних, 
комунікативних та інших заходів, 
які спрямовані на забезпечення ці-

лісності, повноти та конфіденцій-
ності персональних даних (відо-
мостей про фізичну особу) в про-
цесі їх збирання, використання, 
накопичення, поширення, збері-
гання, знищення тощо) відповід-
ними суб’єктами.

Отже, питання визначення сут-
ності категорії захисту персональ-
них даних є актуальним і необхід-
ним, адже від ознак і сутності дано-
го поняття залежить формування 
якісно ефективних способів захисту 
даного інституту.
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How Spotify makes money?
Spotify uses freemium business 

model. Company has two major 
source of income: paid subscriptions 
and advertisement [2].

There are 4 type of paid subscrip-
tions:

1. Spotify free version. Free version 
of application with lots of limitation 
and in-app ads.

2. Spotify premium. For $9.99  per 
month users get all features unavaila-
ble in free version, namely: ad free, 
listen offline shuffle play, unlimited 
skips, high audio quality and many 
other useful features.

3. Spotify family premium. Sub-
scription plan special for families. 
Premium version of application for up 

to 6  persons living at the same ad-
dress. Cost – $14.99 per month.

4. Spotify Premium for students. 
Spotify offers special offer for stu-
dents  – 50% discount for Premium 
subscription. Price – $4.99 per month.

Advertisement it the second source 
of income. Spotify supports several 
types of ads: sponsored playlists, 
branded moments, sponsored ses-
sions, audio and video takeovers, dis-
play, homepage takeovers, overlay, 
advertiser pages and branded play-
lists[3].

Spotify revenue for Q4 of 2018 was 
approximately $1.5 billion. Of which, 
approximately 1.2 billion are obtained 
through the purchase of a premium 
subscription, and the rest through 

PRINCIPLE OF WORKING OF MUSIC STREAMING SERVICES

Tynianov A. D.
Student of the Department of Computer Engineering 
Kharkov National University of Radio Electronics

For the last ten years, music industry has changed a lot. CD/DVD discs has 
been gone, now no one is willing to buy a new album of favorite artist. Today, 
everybody uses music streaming services.

Leaders in music streaming services industry for today:
1. Spotify
2. Apple music
3. Amazon Music Unlimited
4. Google Play Music
5. Pandora
In this article will be explained how music streaming services work and how 

they make money from the example of world leader Spotify.
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advertising, which proves that the 
main source of earnings of the com-
pany is the sale of a premium sub-
scription[1, p.141].

How do musicians get paid from 
Spotify?

Why it’s profitable for musician to 
work with Spotify? That’s because the 
service pays artists handsomely. Every 
time, when someone listen to song, 
artist get paid. Royalty is individual 
for every artist and can be calculate 
using this equation:

Artist playout = Spotify monthly 
revenue × × ~70% 
× artist royalty rate (1)

Spotify takes 30% of an artist’s rev-
enue as a commission, and other 70% 
goes to label or rightsholder. Artists 
royalty rate is individual for each mu-
sician [1, p.210].

Based of the official reports, Spoti-
fy pays from $0.0065  to $0.0085  per 
one stream. Also, in February 2018, 

Spotify announced that it had paid 
approximately $10  billions to artists, 
labels and rightsholders [1, p. 98].

So, it’s very profitable for musi-
cians to work with Spotify, not only 
because of big payouts, but also be-
cause it allows you to reach a much 
larger audience of listeners than, say, 
the sale of CD / DVD discs, thereby 
increasing profits. Other streaming 
services have the same business mod-
el, but Spotify has remained the leader 
in the music industry for many years.
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A significant intensification and 
strengthening of the social movement 
importance has occurred recently. In 
each regional center of Ukraine there 
are several hundred or even thou-
sands of different NGOs, such as 
charitable, ethnic, cultural, youth, 
children’s, human rights, environ-
mental, scientific, sports, and their 
number is growing rapidly [1]. Orga-
nizations have intentions to work ef-
fectively by assisting people in differ-
ent problem areas based on the prin-
ciples of fairness and rationality. 
However, there are cases where some 
of charitable foundations and associa-
tions are engaged in dishonest activi-
ties and undermine trust in NGOs by 
communities, government and do-
nors. Additional problem that occurs 
in the non-profit sector is an insuffi-
cient number of professional training 
of employees who possess appropriate 
knowledge and skills in management 

[2]. The lack of a certain leadership 
style affects the moral relationship 
and determines the viability of the 
provided services [3]. In recent years, 
due to the intensification of NGO ac-
tivities in the development of civil 
society, the issue of determining the 
principles of ethical behavior of NGOs 
has become relevant.

In studies related to moral values 
the attention is paid to the main three 
areas. Ethical values   of the NGO in 
relation to its employees describe the 
level of attention to the individuality 
of the employee, his needs; creating 
conditions for disclosure of individu-
ality; ensuring equality of relations 
and non-discrimination; granting the 
right to vote regardless of race, ethnic-
ity, gender and other characteristics. 
Ethical values   of NGOs in relation to 
the business sector and the state iden-
tify trust in cooperation, honest be-
havior towards partners, quality ser-

ETHICAL ISSUES IN THE NONPROFIT SECTOR
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Ph.D., Associate Professor, Tavria State Agrotechnological University

Summary. The object of the research is the behavior of NPOs and the sub-
ject is the mechanism of the interactions between NPOs, government and society. 
The aim of the research is to study the ethical aspects of NPOs functioning. 
Specific objectives include justification for incorporation of moral values in the 
behavior of NPOs and determining the sources of their formation in the context 
of ethical behavior of organizations.
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vice, taking into account the require-
ments and independence of consum-
ers. Ethical values   of NGOs in relation 
to consumers of services include in-
forming customers about all available 
services, diligent provision of the ap-
propriate range of services, avoiding 
conflicts of interest, protection of 
confidential information and impar-
tiality.

The results of the research have 
shown that the inclusion of moral val-
ues   in the actions of NGOs should be 
mandatory. NPOs have to build their 
behavior taking into account moral 
values. Firstly, consumers of their 
services are members of the 
community, which has special needs. 
Services have to be provided in 
accordance with the existing needs at 
a high level. Second, the permanent 
changes of Ukrainian legislation in 
the field of NPOs regulation require 
finding additional ways for efficient 
management of the service. In terms 
of strengthening democratization in 
our country NPOs have to develop 
their strategies on the bases of 
informal rules, collective interests and 
values.

The inclusion of an additional 
component, such as ethical values of 
NPOs related to service customers, 
into the general classification of values 
for enterprises could be considered as 
the way of interpretation of NPOs 

ethical behavior. The degree they 
comply with the specific characteristics 
will influence the level of NPOs 
support from various sources. It will 
also provide the increase of recognition 
from society. Understanding of the 
theoretical aspects of NPOs ethical 
behavior will allow determining 
whether the behavior of NPOs is 
ethical and whether the provided 
services’ correspond with the needs of 
the community. Incorporating this 
concept might allow NPOs to develop 
their strategies in more effective ways 
and will let to find additional sources 
of financing.

Under the conditions of civil 
society development in Ukraine, 
NPOs behavior should be based on 
the principles of fairness, rationality 
and ethics. Functioning of NPOs on 
such principles will lead to higher-
level service of population needs and 
should increase social welfare.
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Одним із видів законів та дже-
рел конституційного права, поши-
реним в багатьох країнах світу, є 
органічні закони. У теорії консти-
туційного права під органічним за-
коном розуміють закон, який при-
ймається за прямим приписом 
Конституції, у порядку, що відріз-
няється від порядку прийняття як 
конституційних, так і звичайних 
законів. Тому в ієрархії джерел 
конституційного права органічні 
закони часто посідають місце між 
конституційними і звичайними за-
конами.

Коло питань, які врегульовані 
органічними законами, як за своєю 
чисельністю, так і за характером в 
різних країнах неоднакові. При 
цьому одні й ті самі питання мо-
жуть бути об’єктом регулювання 
як органічних, так і звичайних за-
конів у різних країнах. Але за за-

гальним правилом органічні зако-
ни містять норми, що належать до 
найважливіших конституційно-
правових інститутів [3].

У Конституції України відсутнє 
визначення органічних законів, не 
визначено їх статус і місце у систе-
мі нормативно-правових актів. Не 
йдеться про органічні закони як 
особливий вид законів і в проекті 
Закону «Про закони і законодавчу 
діяльність», що значно ускладнює 
теоретичні міркування про сут-
ність, зміст і призначення цих за-
конів, і взагалі про можливість ви-
окремлювати цей вид законів в са-
мостійну групу джерел конститу-
ційного права України. Однак 
попри нормативну невизначеність, 
конституційна практика України 
підтверджує існування особливого 
виду законів, які за статусом і зміс-
том відрізняються від конституцій-
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них, і які водночас за значенням 
важко прирівняти до законів зви-
чайних.

Підтвердженням тези про існу-
вання в Україні законів особливого 
характеру, які в науці конституцій-
ного права називають органічни-
ми, є закріплення у тексті Консти-
туції України необхідності при-
йняття законів певного змісту з 
метою конкретизації її положень. 
Отже, саме нормами Конституції 
передбачається прийняття закону 
певного змісту. Такі конституційні 
норми називають бланкетними. 
Вони утворюють свого роду по-
рожнину, що має бути заповнена 
органічним законом, який стає 
продовженням «організму» кон-
ституції, оскільки регулює ту саму 
матерію, що і основний закон. Про-
те тільки той факт, що Конституція 
надає окремим законам особливо-
го характеру і текстуально перед-
бачає їх прийняття, напевно, є не-
достатнім і не може бути підставою 
для виділення цієї категорії зако-
нів, як особливої в системі джерел 
конституційного права України. 
Таким визначальним критерієм 
може бути ступінь важливості за-
конів такого виду для конституцій-
ної системи держави. Адже саме 
органічні закони є своєрідним про-
довженням конституції, суспільні 
відносини, що врегульовуються ор-

ганічними законами, мають визна-
чальний характер щодо всіх інших 
і саме тому потребують чіткої і в 
міру детальної правової регламен-
тації [2, с. 94].

Враховуючи специфіку консти-
туції як основного закону держави, 
можна визначити, що саме через 
органічні закони можливо досягти: 
1) правової врегульованості тих 
суспільних відносин, стосовно 
яких потрібне регулювання, визна-
чене конституцією; 2) оптимізації 
законодавчої діяльності на основі 
визнання Конституції базою роз-
витку конституційного і всього по-
точного законодавства України; 3) 
налагодження правового механіз-
му реалізації конституційних норм 
та інститутів, а значить – поступо-
ву реалізацію Основного Закону у 
цілому.

Саме тому визначення сутності 
органічних законів має не тільки 
науково-пізнавальний інтерес, а й 
велике прикладне значення.

Аналіз тексту Конституції Укра-
їни дає можливість окреслити коло 
органічних законів  – джерел кон-
ституційного права України. До 
них можна віднести ЗУ: «Про дер-
жавний Герб України», «Про дер-
жавний Гімн України», «Про дер-
жавні символи України» (ст. 20), 
«Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини» (ст. 
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100), «Про Кабінет Міністрів Укра-
їни, (ст.120), «Про місцеве само-
врядування в Україні» (ст. 140), 
«Про Конституційний Суд Украї-
ни» (ст. 153) та ін.

Як відомо, характерною рисою 
органічних законів є ускладнена 
порівняно із звичайними законами 
процедура прийняття. Цікаво, що 
лише стосовно органічних законів, 
якими визначається державна сим-
воліка України, у Конституції Укра-
їни передбачається обов’язковість 
їх прийняття не менш як 2/3  від 
конституційного складу Верховної 
Ради України. Особливого порядку 
прийняття інших органічних зако-
нів в Конституції України не закрі-
плюється. Відповідно, можна дійти 
висновку, що їх ухвалення відбува-
ється в порядку ст. 91 Конституції 
України, а саме – за умови підтри-
мання закону більшістю конститу-
ційного складу Верховної Ради 
України, якщо закон приймається 
парламентом, або у разі підтриман-
ня закону більшістю громадян 
України від числа тих, хто взяв 
участь у референдумі з ухвалення 
закону [1].

У зв’язку з цим постає питання, 
чи є підстави без врахування такої 
особливості як ускладнений порів-
няно із звичайними законами по-
рядок прийняття виділяти масив 
органічних законів у системі дже-

рел конституційного права Украї-
ни. Якщо так, то чи не буде різний 
порядок прийняття органічних за-
конів породжувати суперечності 
щодо їх юридичної сили та місця в 
ієрархії нормативно-правових ак-
тів. Оскільки ні у Конституції, ні у 
проекті Закону «Про закони і за-
конодавчу діяльність» не регламен-
товано статус органічних законів і 
не визначена їх вища юридична 
сила відносно законів звичайних, 
то слід констатувати, що органічні 
закони хоча і мають особливе зна-
чення в системі джерел конститу-
ційного права, проте мають одна-
кову юридичну силу з законами 
звичайним і у випадку можливих 
колізій між нормами органічних і 
звичайних законів важко визначи-
ти, якому акту буде надано перева-
гу [4].

Можливих проблем можна було 
б уникнути, чітко регламентував-
ши це питання у Конституції або у 
спеціальному законі. Тільки у та-
кий спосіб можна впорядкувати 
систему джерел конституційного 
права України і уникнути супереч-
ностей між різними джерелами. За 
відсутності такої регламентації, ор-
ганічні закони залишатимуться 
лише науковою конструкцією.
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