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Клірові відомості  – це важливий 
вид церковнопарафіяльної документа-
ції, який активно використовується 
дослідниками для різних аспектів іс-
торичних досліджень. Вони були вве-
дені указом Синоду від 20 січня 1769 р. 
під назвою “именных списков всем 
лицам духовного звания православно-
го исповедания” і містять цінну інфор-
мацію з історії церкви, життя та діяль-
ності церковно та священнослужите-
лів і їх родин, ряд інших фактів. Крім 
того, досить гарна збереженість дає 
нам змогу прослідкувати час їх запро-
вадження, зміни форм ведення, дотри-
мання духовенством Волинської єпар-
хії правил ведення тощо.

Клірові відомості, як і інші види 
церковних документів велися в кіль-
кох примірниках, один із яких 
обов’язково залишався при церкві, 
другий відкладався в архіві консисто-
рії. Інколи, за потреби, деякі примір-
ники здавалися в духовні правління чи 
благочинія.

Переважна більшість клірових ві-
домостей відклалася в Державному 
архіві Житомирської області (далі  – 
ДАЖО) у фонді №1 – близько 995 оди-
ниць. Вони містяться в двох описах і 

охоплюють період з 1800 по 1917 рр. В 
описі 73 вони скомплектовані за гео-
графічним принципом по 10  повітах. 
Найдавніші з них збереглися за 
1800  рік по Новоград-Волинському 
[6], Овруцькому [7] та Острозькому 
[8] повітах. Найбільшу їх кількість 
виявлено по Кременецькому  – 128, 
Житомирському  – 71, Старокостян-
тинівському та Овруцькому повітах – 
по 60 одиниць зберігання. А по Луць-
кому, Рівненському та Ковельсько-
му – по 1 справі, відповідно за 1867 та 
дві останні – за 1912 рр. Повністю від-
сутні книги Дубенського та Володи-
мир-Волинського повітів. Таку незна-
чну концентрацію справ, або їх від-
сутність, в ДАЖО можна пояснити 
тим, що вони знаходяться в інших 
архівах, зокрема в Державному архіві 
Рівненської області (далі  – ДАРО) та 
Державному архіві Волинської облас-
ті (далі  –ДАВО). Саме в них зберіга-
ються консисторські екземпляри 
справ за ще більш ранній період, ніж у 
ДАЖО. Приміром, по Володимир-Во-
линському повіту  – за 1796, Ковель-
ському та Луцькому  – 1797, Рівнен-
ському – 1798, Дубенському – 1799 рр. 
Їх кількість по певних повітах теж 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ КЛІРОВИХ ВІДОМОСТЕЙ 
ВОЛИНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ-ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Кондратюк Ю.С.
кандидат історичних наук, доцент 
Державний університет 
“Житомирська політехніка”

Ключові слова: клірові відомості, церква, документ, Волинь, єпархія.
Key words: clerical information, church, document, Volyn, diocese.
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переважає, що свідчить про більш по-
вну збереженість справ. Зокрема, по 
Ковельському  – 171, Дубенському  – 
139, Луцькому  – 134, найменше по 
Володимир-Волинському  – 88  та Рів-
ненському – 77.

В ДАЖО опис 78 хоча і знаходиться 
у фонді духовної консисторії, але міс-
тить клірові відомості, які підшиті по 
благочиних округах. З цього можна 
зробити висновок, що це – примірни-
ки, які здавалися благочинним та за 
певних обставин потрапили до архіву 
консисторії. Такі справи відклалися по 
11  повітах Волинської єпархії. Вони 
охоплюють період переважно з 1896 по 
1915–1917 рр. Найбільше їх дійшло до 
нас по Старокостянтинівському  – 
88  одиниць зберігання, Кременецько-
му – 87, Заславському – 86 та Острозь-
кому повітах  – 84. Найменше їх по 
Рівненському  – 8, Новоград-Волин-
ському  – 4  та Володимирському пові-
тах – 1. Зовсім відсутні благочиницькі 
примірники лише по Ковельському 
повіту.

У фондах парафій ДАЖО виявлено 
лише три книги клірових відомостей: 
церкви Казанської ікони Богоматері с. 
Бабушки (1901  р.) [9], Свято-Микола-
ївської містечка Червоне (1912 р.) [10] 
Житомирського повіту, Покровської с. 
Горопаї (1911 р.) [11] Новоград-Волин-
ського повіту та однойменної с. Федур-
ки (1841–1870) [13] Старокостянтинів-
ського повіту. Крім того, церковні при-
мірники клірових відомостей зберіга-
ються і в ДАРО (с. Сушовці 
Острозького повіту за 1914  р. [12]) й 
ДАВО 4  справи по церквах Луцького 

повіту за 1845 [2], 1874 [1], 1880 [3], 
1914 [5] рр. та 1 – Ковельського 1881–
1889  рр. [4]). Причому останні знахо-
дяться у фонді консисторії. Така ж 
тенденція прослідковується і в ДАЖО, 
де в одноіменному фонді в описах 81, 
83  та 91  теж містяться парафіяльні 
примірники клірових відомостей, хоча 
теж у незначній кількості: (по Старо-
костянтинівському повіту – 9 одиниць 
зберігання, Новоград-Волинському  – 
5, Житомирському – 4, Дубенському – 
2 та Луцькому – 1).

Таким чином, ступінь збереже-
ності клірових відомостей Волин-
ської єпархії значною мірою залежав 
від місця їх концентрації та значи-
мості. Так, найкращою збереженістю 
відзначаються консисторські при-
мірники. Це пов’язано з тим, що вони 
тривалий час відкладалися в одному 
централізованому архіві й утримува-
лися у відносному порядку. Церковні 
ж примірники, що не підлягали здачі 
до консисторського архіву, були роз-
порошені у сотнях сховищ, стан яких 
не завжди відповідав необхідним 
умовам зберігання. Крім того, не всі 
духовні особи належним чином ста-
вилися до документів як до важли-
вих історичних джерел. Таким чи-
ном, ряд із них втрачено ще в період 
до початку ХХ століття.

Використані джерела
1. Державний архів Волинської області 

ф. 35, оп. 1, спр. 41.
2. Там само ф. 35, оп. 1, спр. 45.
3. Там само ф. 35, оп. 1, спр. 318.
4. Там само ф. 35, оп. 1, спр. 389.
5. Там само ф. 35, оп. 1, спр. 389.
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6. Там само ф. 35, оп. 10, спр. 300.
7. Державний архів Житомирської облас-

ті ф. 1, оп. 73, спр. 239.
8. Там само ф. 1, оп. 73, спр. 240.
9. Там само ф. 581, оп. 1, спр. 3.
10. Там само ф. 589, оп. 1, спр. 7.

11. Там само ф. 593, оп. 1, спр. 24.
12. Державний архів Рівненської області 

ф. 485, оп. 2, спр. 42.
13. Центральний державний історич-

ний архів у м. Києві ф. 2184, оп. 1, 
спр. 1. 
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На сучасному етапі світова еконо-
міка вступає в новий етап цифрового 
розвитку, який характеризується в 
тому числі активної трансформацією 
інститутів і механізмів публічного 
управління. В останнє десятиліття 
проблеми підвищення ефективності та 
якості управління виступають най-
важливішим напрямком досліджень, 
результати яких визначають принци-
пи реформування інститутів держав-
ного управління. Цифрова трансфор-
мація України є колосальним інвести-
ційним ресурсом, оскільки дає змогу 
вивільнити мільйони годин, які люди 
проводять у чергах, за оформленням 
документів, за узгодженням реєстрів 
або довідок та спрямувати їх на розви-
ток економіки.

Впровадження нових форматів пу-
блічного адміністрування, заснованих 
на широкому застосуванні цифрових 
технологій, охоплює практично усі 
країни світу. Оцифровувавши процеси 
і вносячи організаційні зміни, уряди 

міняють уявлення про функціонуван-
ня органів влади, з урахуванням про-
зорості, підзвітності, участі і реагуван-
ня, перетворюючи державні послуги, 
підвищуючи тим самим якість і ефек-
тивність держсектора.

Багато держав, спираючись на по-
треби і переваги людей, трансформу-
ють системи надання послуг за допо-
могою впровадження цифрового уря-
ду, що має на увазі те, що їх перепро-
ектують за рахунок проривних 
технологій і даних. При цьому самі по 
собі технології і дані не є такими, що 
перетворюються. Тільки їх системне 
застосування в процесах ухвалення 
рішень, у тому числі при формуванні 
всеосяжних стратегій і програм ре-
формування державного сектора, є пе-
редумовою підвищення добробуту 
суспільства.

18  вересня 2019  Кабінет Міністрів 
України затвердив постанову щодо ді-
яльності Міністерства цифрової 
трансформації, яка також регламентує 
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його повноваження та сфери компе-
тенції. Згідно з прийнятим Положен-
ням, новостворене Міністерство від-
повідатиме за формування та реаліза-
цію державної політики у сфері циф-
ровізації, відкритих даних, 
національних електронних інформа-
ційних ресурсів та інтероперабельнос-
ті, впровадження електронних та адмі-
ністративних  послуг, електронних до-
вірчих послуг тощо. Також Мінцифри 
займатиметься розвитком цифрових 
навичок громадян [3].

27  вересня 2019  року представлено 
проект  «держави в смартфоні», де пла-
нується об’єднати всі державні послуги 
в одному сервісі. Проект створили на 
замовлення Міністерства цифровий 
трансформації. До 2022 року планують 
зробити всі послуги доступними 
онлайн [1]. Це сайт та мобільний дода-
ток, в якому планується об’єднати всі 
електронні послуги, які надає держава. 
Такий сервіс допоможе максимально 
спростити відносини держави та гро-
мадянина, зробивши максимум проце-
сів електронними й автоматичними. 

Кабінет міністрів України запус-
тивши пілотний проект для створення 
цифрового ID громадян України – ве-
рифікацію користувачів електронних 
реєстрів. За планом, цифрове ID гро-
мадянина дозволити виявити та усу-
нути дублювання даних про одну осо-
бу чи клонування унікального запису 
користувача. Цифрове ID громадяни-
на дозволить виявити і усунути ду-
блювання даних про одну особу або 
клонування унікального запису корис-
тувача [2].

На сучасному етапі розвитку циф-
рового уряду в Україні важлива прак-
тична реалізація принципу проекту-
вання цифрових послуг за умовчан-
ням, переорієнтація багатофункціо-
нальних центрів і інших центрів 
обслуговування на навчання громадян 
виконанню операцій в режимі онлайн 
без необхідності підтримки режиму 
особистої присутності. Уряду необхід-
но передбачити можливість викорис-
тання мобільних пристроїв для здій-
снення транзакцій від початку до кін-
ця при перекладі кожної нової держав-
ної або муніципальної послуги в 
електронну форму. Для успішної реа-
лізації принципу надання цифрових 
послуг за умовчанням необхідно, щоб 
державні послуги в цифровому форма-
ті були привабливими і легкими у ви-
користанні для абсолютної більшості 
громадян. Необхідно змінити урядо-
вий підхід до розробки нових держав-
них послуг, зорієнтувавши його на ко-
ристувача, відносно якого уряд висту-
пає як єдине ціле і враховує його клю-
чові потреби. У стратегії розвитку 
цифрового уряду слід інтегрувати ві-
домчі системи надання державних і 
муніципальних послуг у рамках єдино-
го порталу, інфраструктура якого на-
даватиме ряд загальних сервісів, вклю-
чаючи систему ідентифікації і аутенти-
фікації, систему платежів, підтримку 
смс-шлюзів, інтеграції персональних 
даних, адреси і контактної інформації. 
Інтеграція цифрових послуг з орієнта-
цією на користувача у рамках єдиного 
порталу допоможе розв’язати пробле-
му дефіциту фінансових коштів і фа-



11 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT   #37

хівців, необхідних для розробки різ-
них систем в численних відомствах, 
включаючи регіональний і муніци-
пальний рівні управління.

Необхідно відмітити, що Україна 
накопила досить позитивний досвід у 
сфері створення електронного уряду. 
Проте побудова повноцінного цифро-
вого уряду вимагає переходу до дер-
жавної інфраструктури спільного ви-
користання, запуску єдиної державної 
хмарної платформи для надання по-
слуг, яка дозволить підвищити якість і 
захищеність взаємодії між відомства-
ми, забезпечити фінансову економію 
за рахунок відмови від створення ду-
блюючих інфраструктур в окремих ві-
домствах або регіонах. Уряд також 
може підтримувати розробку і впрова-
дження найбільш затребуваних додат-
ків спільного використання різними 
державними відомствами на основі 
хмарних технологій, що підтримують 
віртуалізацію робочих місць, цифрову 
пошту і документообіг, управління 
процесами проходження справ, моні-
торинг інфраструктури та ін.

Отже, в Україні є всі умови для 
здійснення переходу на більш високий 
технологічний рівень розвитку. Масш-

таби й темпи цифрових трансформа-
цій мають стати основними характе-
ристиками економічного розвитку. 
При системному державному підході 
цифрові технології стимулюватимуть 
розвиток відкритого інформаційного 
суспільства як одного з важливих чин-
ників розвитку демократії в країні, 
підвищення продуктивності, еконо-
мічного зростання та підвищення 
якості життя громадян України
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В умовах динамічного конкурент-
ного середовища ринкової економіки 
та економічної кризи під впливом сві-
тової пандемії, виникає об’єктивна не-
обхідність посилення адаптивних 
трансформаційних змін внутрішнього 
середовища діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств. Особливо, ви-
никає потреба у формуванні адаптив-
ної системи менеджменту до сучасних 
вимог з використанням новітніх тех-
нологій та науково обґрунтованих під-
ходів до управління сільськогосподар-
ськими підприємствами.

Одним із таких підходів є систем-
ний підхід до управління, який дозво-
ляє розглядати об’єкт управління як 
складну систему, що включає низку 
природних, технологічних та бізнес-
процесів функціонування сільськогос-
подарських підприємств. Системний 
підхід сприяє забезпеченню орієнтації 
на філософію постійних змін, забезпе-
чення синергетичного ефекту від зміц-

нення взаємозв’язків різних напрямів 
господарської діяльності аграрних під-
приємств.

Забезпечення адекватної системи 
менеджменту підприємств потребує 
дослідження із врахуванням галузевої 
специфіки та динаміки факторів функ-
ціонування сільського господарства. 
Сільськогосподарське виробництво 
накладає певні зобов›язання по враху-
ванню впливу цілого комплексу фак-
торів, що визначають ефективність 
функціонування всієї системи управ-
ління підприємствами аграрної сфери.

Перш за все, економічний відтво-
рювальний процес в сільському госпо-
дарстві тісно переплітається з природ-
но-кліматичними та біологічними 
процесами і наявності особливих ви-
мог не тільки до виробництва, але і до 
транспортування, зберігання і збуту 
продукції. Сезонність виробництва 
вимагає застосування певних методів 
управління у напрямі збалансування 
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наявних динамічних диспропорцій, 
які викликані зміною кількості необ-
хідних трудових та матеріальних ре-
сурсів протягом року. Отже, на різних 
етапах виконання сільськогосподар-
ських робіт виникає різний робочий 
темп, який потребує своєчасних вива-
жених управлінських рішень, а також 
мобільності від керівництва.

Специфіка менеджменту сільсько-
господарських підприємств полягає у 
впливі певних притаманних механізму 
виробництва ознак, що взаємопов’язані 
з виробництвом продукції рослинни-
цтва та тваринництва (рис. 1).

В цілому науковці дотримуються 
думки, що обсяг одержуваного додат-
кового продукту в аграрному вироб-
ництві в меншій мірі залежить від 
ефективності виконання виробничо-
технологічних процесів через більшу 
значущості таких факторів як система 
управління, погодні умови, параметри 

якості ґрунту, фітосанітарна обстанов-
ка тощо.

Система менеджменту сільськогос-
подарських підприємств залежить від 
місця розташування (сільська чи місь-
ка місцевість), місцевих традицій та 
звичаїв, а також рівня забезпечення 
соціально-економічних потреб праців-
ників. Від рівня розвитку господарюю-
чих суб’єктів на селі залежить добро-
бут окремих сіл, рівень розвитку їх 
інфраструктури, а також рівень зайня-
тості і доходів сільських жителів.

На формування та розвиток систе-
ми менеджменту має значний вплив 
науково-технічне озброєння та рівень 
використання новітніх технологій у ді-
яльності сільськогосподарських під-
приємств. Інноваційний процес забез-
печує в сільському господарстві без-
перервне перетворення наукових роз-
робок на удосконалення матеріалів, 
використання новітніх засобів, засто-

Рис. 1. Особливості діяльності сільськогосподарських підприємств щодо формування 
системи менеджменту*
Примітка. *Побудовано автором за [1, 2, 4].
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сування інших форм організації, мето-
дів керування, а також застосування їх 
протягом довгострокового періоду ді-
яльності сільськогосподарських під-
приємств.

Менеджмент аграрних підприємств 
повинен бути достатньо гнучким, опе-
ративним та адаптивним. Заходи по 
забезпеченню рівноваги та балансу 
розвитку підприємств, мають впрова-
джуватися оперативно. Зміни макрое-
кономічного середовища вимагають 
розробки адекватної стратегії діяль-
ності підприємств, а це породжує не-
безпеку інформаційного переванта-
ження менеджерів вищої ланки, що в 
сукупності з ймовірною загрозою поя-
ви фінансових ризиків може призвес-
ти до прийняття швидких та хибних 
управлінських рішень.

Ситуації, з якими доводиться зі-
штовхуватись керівництву підприєм-
ства є взаємопов’язані. Тобто, процес 
управління, який реагує на вплив різ-
них ситуацій, викликає появу інших 
процесів управління, які, у свою чергу, 
викликають інші процеси, що забез-
печує постійний управлінський цикл.

Основою всіх управлінських про-
цесів є інформація, яка висвітлює про-
цес обміну цією інформацією. Процес 
управління сільськогосподарським 
підприємством повинен відповідати 
наступним вимогам: безперервності, 
нерівномірності, циклічності, послі-
довності, відносної змінності та ста-
лості. Система управління сільсько-
господарським підприємством пови-
нна володіти такою самою або біль-
шою різноманітністю та швидкодією 

програм, що відповідає вимогам впли-
ву середовища на керовану систему.

Сучасні умови господарювання ви-
магають від менеджерів сільськогоспо-
дарських підприємств відмінно знати 
технологію, техніку та економіку ви-
робництва, а також знати технологією 
управління та розвитку персоналу.

Задля результативної та ефективної 
діяльності підприємств, важливо ство-
рити систему стратегічного менедж-
менту на всіх рівнях управління, в якій 
обов’язково враховуватимуться осо-
бливості, специфіка та можливі ризи-
ки при виборі і реалізації стратегії [3].

На основі вищевикладеного може-
мо зробити висновок, що галузь сіль-
ського господарства є надзвичайно 
ризикована у здійсненні в ній госпо-
дарської діяльності. Тому слабка та 
негнучка система менеджменту сіль-
ськогосподарських підприємств  – це 
одна із основних причин припинення 
їх функціонування. Менеджмент на 
сільськогосподарських підприємствах 
потребує від керівників на всіх рівнях 
чіткого розуміння специфіки даної га-
лузі, яка, у свою чергу, окреслює осо-
бливості діяльності та розвитку таких 
господарств.
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На сучасному етапі розвитку осві-
ти в Україні стратегічна мета функці-
онування дошкільної освіти полягає у 
створенні сприятливих психолого-пе-
дагогічних умов для цілісного психіч-
ного розвитку і особистісного станов-
лення дитини, її виховання і навчан-
ня, соціальної адаптації, успішної со-
ціалізації, формування життєвої 
компетентності, спрямування на 
творчість і самореалізацію завдяки 
розвитку мотиваційно-ціннісної, піз-
навальної, поведінкової, емоційно-
вольової підструктур.

Дошкільний вік є ключовим періо-
дом розвитку особистості, коли відбу-
вається інтенсивне освоєння соціаль-
них норм і орієнтація суб’єкта на оцін-
ки найближчого соціального оточення 
(Г.  Бєлєнька, А. Богуш, Л. Божович, 
Н. Гавриш, Т. Говорун, О. Кікінежді, О. 

Кононко, К. Крутій, Г. Люблінська, 
В.  Мухіна, Г. Назаренко, Л. Обухова, 
Т.  Піроженко, Є. Смирнова тощо). 
Джерело дитячої суб’єктності тісно 
пов’язане зі сферою соціальних взає-
мин дитини і значущого дорослого, у 
ході яких з’являється реальна можли-
вість оволодіти новими видами діяль-
ності, осягнути межі і сенс суспільних 
норм, а також проявити власну 
суб’єктну активність у ході їх засвоєн-
ня і дотримання у власній поведінці.

У рамках держзамовлення МОН 
України ТНПУ імені В.  Гнатюка на 
тему: «Психолого-педагогічні механіз-
ми створення ґендерно-справедливого 
середовища для дітей та молоді у кон-
тексті реалізації Концепції Нової укра-
їнської школи» (керівник – проф. Кра-
вець В.П.; відп. виконавець  – проф. 
Кікінежді О.М.), нами вивчаються цін-
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Ключові слова: дитина, освітнє середовище, заклад дошкільної освіти, 
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нісні орієнтації майбутніх вихователів 
у єдності трьох складників із відповід-
ними їм показниками: когнітивного  – 
«що я знаю» (ціннісні уявлення та іде-
али, про які знають майбутні вихова-
телі, та їхні цінності-знання); емотив-
ного  – «як я це оцінюю» (почуття як 
результат ціннісно-смислового само-
визначення майбутніх вихователів; пе-
реживання як оцінка цінностей; утво-
рення сукупності «цінностей-смис-
лів»); поведінкового – «чим я реально 
керуюся у поведінці» (вибір сукупнос-
ті стратегій та тактик діяльності фахів-
ця ЗДО як носія загальнолюдських 
цінностей; реалізація професійних та 
індивідуальних «цінностей  – стиму-
лів») тощо.

Сучасний педагог ЗДО повинен 
бути зорієнтованим на принципи гу-
манізму, демократії, дитиноцентризму, 
егалітаризму, завдяки яким пріоритет-
ними цінностями в індивідуальному 
розвитку кожної дитини визнавати-
муться свобода, відповідальність, рів-
ність у правах, любов, повага, упевне-
ність у її можливостях та творчих зді-
бностях, емпатійне розуміння, щире, 
довірливе спілкування з нею. Як зазна-
чає Президент НАПН України В. Кре-
мень, «суспільство в цілому і освіта 
зокрема несуть відповідальність за 
формування у дітей цінностей, час 
яких уже минув. Варто зрозуміти, що 
утвердження цінностей, які віджили 
свій вік, дуже негативно позначається 
не тільки на сутності особистості, а й, 
безумовно, на життєвому шляху люди-
ни та характері суспільства в цілому. 
Формування неадекватних часу цін-

ностей стриножує людину, викривляє 
її життєвий шлях та істотно знижує, а 
то й узагалі перекреслює самореаліза-
цію» [2, с. 9].

Беручи до уваги означене, при ви-
кладанні навчальної дисципліни «Ак-
туальні проблеми дитячої психології» 
із магістрантами спеціальності «до-
шкільна освіта» ми розглядаємо тему 
ґендерної соціалізації дитини. У ході 
лекційних занять аналізуємо етапи 
формування статевої ідентичності в 
дошкільному віці, аналізуємо механіз-
ми освоєння дошкільниками типу ґен-
дерної поведінки. На практичних за-
няттях-тренінгах магістранти апробо-
вують ґендерно-орієнтовані інтерак-
тивні технології, розігрують й 
аналізують педагогічні ситуації та на-
вчаються помічати помилки, яких 
припускаються вихователі і батьки у 
ставленні до дітей (формування у ді-
вчаток набутої безпомічності замість 
самозарадності; заохочення хлопчиків 
до дослідницької і конструктивної по-
ведінки, змагань; підбір одягу для ді-
вчаток, який сковує рухи, перешко-
джає у проявах активності; 
нав’язування статевоспіввіднесених 
іграшок; залучення дівчаток до ігор 
опікувально-обслуговуючого характе-
ру, а хлопчиків  – до ігор-змагань, су-
перництва) [1].

При вивченні курсу «Психологія 
дитячої творчості» (ОКР «бакалавр») 
робимо акцент на важливості неупе-
редженого ставлення педагогів та 
батьків до виявлення обдарованості 
дівчаток і хлопчиків дошкільного віку 
в різних видах діяльності та створення 
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сприятливих психолого-педагогічних 
умов для розвитку їхнього творчого, 
інтелектуального і духовного потенці-
алу, здібностей і обдарувань без обме-
жень за статтю. Вивчаємо критерії та 
типи винахідливості; засоби і мето-
дичні прийоми активізації дитячої 
творчості; сучасні технології навчання 
і виховання обдарованих дітей; помил-
ки батьків у ставленнях до дитячої об-
дарованості (негативне, ігноруюче, гі-
персоціальне, компенсуюче, гіпертро-
фоване). Обґрунтовуємо доцільність 
створення у закладі освіти творчо-роз-
вивального життєвого простору, у 
якому заохочується прагнення дітей 
обох статей досліджувати властивості 
та якості об’єктів, комбінувати різні 
матеріали, експериментувати, кон-
струювати.

При співпраці з ГО «Центр науки 
Тернополя» студенти брали участь у 
Наукових пікніках, що проходили у 
рамках міжнародної акції «Scientific 
Fun – наукові пікніки в Україні», забез-
печуючи діяльність локації «Країна 
Дошкіляндія». Хлопчики та дівчатка 
Тернопільського краю упродовж 2018-
2019 рр. отримали можливість під від-
критим небом експериментувати, про-
водити досліди, розвивати елементар-
ні математичні уявлення, брати участь 
в інтерактивних іграх, пізнавальних 
розвагах, театралізованій діяльності. 
Водночас на міні-локації «Батьків-
ський університет» відбувався педаго-
гічний всеобуч батьків чи інших до-
рослих, які супроводжують діток: пре-
зентація буклетів-методичних розро-

бок із серії «Поради батькам»: «Як не 
припуститись помилок у розвитку 
творчих обдарувань донечок і синоч-
ків», «Як розвивати винахідливість ді-
тей дошкільного віку», «Творчість на 
кінчиках пальців», «Мандрівка до Піс-
кової країни» тощо.

Дисципліни психологічного циклу 
навчально-професійної підготовки 
майбутніх педагогів закладів дошкіль-
ної освіти та волонтерська діяльність у 
Школі ґендерної рівності університету 
допомагають студентам набути компе-
тентностей у проєктуванні безпечно-
го, розвивального, ґендерно чутливого 
і недискримінаційного освітнього се-
редовища, сприятливого для всесто-
роннього розвитку й особистісного 
становлення дітей, розвитку їхніх та-
лантів та здібностей, визначення інди-
відуальних траєкторій виховання і на-
вчання, забезпечення рівних можли-
востей і прав дівчаток і хлопчиків в 
отриманні якісних освітніх послуг на 
дошкільному рівні освіти.
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психологічних дисциплін підготовки 
педагогів дошкільної і початкової 
освіти. Сучасні стратегії ґендерної 
освіти в умовах євроінтеграції: збірник 
матеріалів Міжнародної науково-
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Існує думка, що світові уряди при-
близно на 10 років відстають від приват-
ного сектора з точки зору технологій 
(причому, це дані застосовні до багатьох 
країн світу, а не тільки до США). Кон-
цепція «Smart City» долає цей розрив, 
допомагаючи уряду вирішувати безліч 
актуальних проблем: від комплексного 
аудиту і дотримання нормативних ви-
мог до управління охороною здоров›я та 
соціальними програмами. Концепція 
«Smart City» зарекомендувала себе як 
успішна концептуальна система майбут-
ніх технологій. Потенціал її розвитку є 
предметом обговорення останніх років 
серед відомих вчених [1,2,5,7], і багато 
міст в усьому світі все активніше засто-
совують стратегічні підходи переходу до 
розумного статусу. В загальному розу-
мінні Smart City представляє цілісну 
концепцію розумної інтеграції інформа-
ційних і комунікаційних технологій для 

моніторингу та управління міською інф-
раструктурою, проте система набуває 
нових характеристик та удосконалює 
свої функціональні можливості. Мета 
цих заходів – поліпшити життя людей за 
допомогою підвищення рівня комфорту 
і безпеки, якості та ефективності обслу-
говування в різних сферах, оптимізації 
витрат на ряд високо експлуатованих 
ресурсів.

Інфраструктура Smart City має на 
увазі цілий спектр найрізноманітніших 
рішень, які реалізуються за допомогою 
впровадження розумних технологій. 
[3,4] Як правило, це альтернативні під-
ходи до енергозабезпечення та водопос-
тачання, можливість переробляти мор-
ську солону воду в прісну, впроваджен-
ня сучасних систем із сортування та пе-
реробки сміття, введення в експлуатацію 
не моторизованих транспортних засо-
бів, установка широкої мережі відеос-

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ «SMART CITY» 
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
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постереження та відеоаналітики, контр-
оль чистоти повітря. [1,8]

Згідно з дослідженнями науковців 
Ковальовой О.В. [2, 4 ] та Гришовой 
І.Ю.[5], сучасна архітектура Smart City 
включає в себе взаємоповязані ключові 
елементи:

Smart Energy: передбачає ряд рішень, 
що застосовуються в областях енерго-
постачання та енергозбереження (про-
грами управління попитом, енергоефек-
тивності та інтеграції відновлюваних 
джерел енергії);

Smart Water: передбачає управління 
водними ресурсами (модернізація вод-
них систем, моніторинг споживання 
води по секторам, системи екологічної 
безпеки та контролю повеней);

Smart Buildings: передбачає створення 
або облаштування окремих будівель, які 
акумулюють в собі всі інженерні та ін-
формаційні системи і інтегруються в єди-
ну систему управління (BMS  – building 
management system). Така система дозво-
ляє, наприклад, опалювати будівлю в по-
трібний період робочого дня в залежнос-
ті від кількості людей в приміщеннях, 
регулювати потужність вентиляційних 
установок і чистоту повітря, а також ав-
томатично переходити в режим енергоз-
береження при відсутності людей в при-
міщенні;

Smart Transportation: передбачає 
створення системи інтелектуальних 
транспортних і логістичних систем, які 
забезпечують моніторинг і управління 
трафіком, дозволяють контролювати 
оплату дорожніх зборів, реагувати на 
надзвичайні ситуації, керувати світло-
форами. В рамках даного напрямку за-

звичай також розглядаються інтелекту-
альна парковка і сервіс оповіщення на 
зупинках громадського транспорту;

Smart Government: передбачає засто-
сування інформаційних технологій для 
надання державних послуг широкому 
колу осіб і дозволяє оптимізувати робо-
ти різних департаментів.

Отже, впровадження інноваційних 
технологій в сучасне життя та застосу-
вання систем Smart City безпосередньо 
залежить від:

Залучення громадян та інших заці-
кавлених сторін у вигляді державних, 
громадських і бізнес інституцій;

Переоцінки ролі міста і його адміні-
страції в житті кожного громадянина як 
потенційного користувача розумними 
технологіями;

Виняток ізольованих і застарілих рі-
шень на користь застосування і розроб-
ки нових передових автоматизованих 
систем;

Заохочення ініціативних груп і орга-
нізацій, які виступають в ролі розробни-
ків інноваційних моделей функціону-
вання сучасного міста;

Створення всеосяжної стратегії да-
них і платформ даних для реалізації про-
ектів в даному напрямку;

Створення інноваційних лаборато-
рій для стимулювання нових розробок, 
спрямованих на збереження екосистеми 
та підвищення рівня комфорту і безпеки 
громадян;

Забезпечення інформаціної безпеки 
використання данних;

Залучення представників міської 
інфраструктури до розробки, фінансу-
вання та реалізації ініціатив, спрямова-
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них на впровадження систем «розумно-
го міста»;

Забезпечення політичної підтримки 
відповідних проектів і процесу їх інте-
грації в суспільство;

Створення координаційного органу 
та спеціальної системи планування при-
йняття рішень щодо впровадження ін-
новаційних технологій;

Розробка взаємопов›язаних комп-
лексних підходів до реалізації проектів з 
метою охопити якомога більше сфер 
життєдіяльності громадян в місті.

На сьогоднішній день точних «уні-
версальних» прогнозів, які дають одно-
значну картину майбутнього галузей, не 
може бути в принципі. На зміну їм в 
довгостроковій перспективі приходять 
критерії оцінки адаптивності кожної з 
них до тих чи інших факторів швидко 
трансформується економічного середо-
вища. Головний критерій – готовність до 
оперативних змін в рамках переходу на 
цифрові рейки.
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Активи інституту спільного інвес-
тування  – сформовані за рахунок ко-
штів спільного інвестування сукуп-
ність майна, корпоративних прав, май-
нових прав і вимог та інших активів, 
передбачених законами та нормативно-
правовими актами Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

Придбання цінних паперів інститу-
ту спільного інвестування, здійснюєть-
ся за ціною, що визначається виходячи 
з розрахункової вартості цінного папе-
ра інституту спільного інвестування на 
день надходження коштів на рахунок 
такого інституту. У заявці на придбан-
ня зазначається сума коштів, на яку 
придбаваються цінні папери інституту 
спільного інвестування.

Кількість цінних паперів інституту 
спільного інвестування, які придбава-
ються інвестором, визначається шля-
хом ділення сплаченої інвестором суми 
на ціну одного цінного папера інститу-

ту спільного інвестування, визначену 
на день надходження коштів на раху-
нок такого інституту.

У разі якщо в результаті зазначено-
го ділення виникає залишок коштів, із 
сумою залишку вчиняється одна з ви-
значених інвестором у заявці таких 
дій: залишок коштів враховується під 
час наступного придбання інвестором 
цінних паперів інституту спільного ін-
вестування; залишок коштів сплачу-
ється інвестору під час викупу цінних 
паперів інституту спільного інвесту-
вання; залишок коштів повертається 
інвестору за його зверненням щодо 
отримання залишку – не пізніше трьох 
робочих днів з дня звернення.

Активи ІСІ первісно оцінюються та 
відображаються у бухгалтерському об-
ліку на дату зарахування активу до 
складу активів ІСІ.

Активи ІСІ визнаються за умови 
відповідності критеріям визнання. 

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ 
АКТИВІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

О.П. Зоря
 к.с.н., доцент 
Національний університет «Запорізька політехніка» 
м. Запоріжжя, Україна

Ключові слова: активи інституту спільного інвестування бухгалтерський 
облік, вартість придбаних фінансових інвестицій, інститути спільного 
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оцінка відповідних активів, припинення визнання активів.
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Згідно з Концептуальною основою фі-
нансової звітності, актив визнається, 
коли є ймовірним надходження май-
бутніх економічних вигід і актив має 
собівартість або вартість, яку можна 
достовірно виміряти.

Первісне визнання, первісна оцін-
ка, подальша оцінка відповідних акти-
вів та припинення їх визнання визна-
чаються відповідними МСФЗ.

Розглянемо особливості бухгалтер-
ського обліку придбання активів ІСІ:

– оплата активів у разі придбання 
на умовах попередньої оплати: Дт 
371 Кт 311, 312 сума фактично перера-
хованих грошових коштів;

– відображення податкового креди-
ту з ПДВ у вартості придбаних на умо-
вах попередньої оплати активів 
(об’єктів нерухомості): Дт 641  Кт 
644  сума податкового кредиту з ПДВ 
(У випадку реєстрації КІФ або КУА 
ПІФ платником ПДВ);

– відображення вартості придба-
них фінансових інвестицій: Дт 14,35 Кт 
685 сума вартості на підставі відповід-
них договорів (дата набуття прав влас-
ності на об’єкти фінансових інвести-
цій (у обліковій політиці КУА/КІФ по-
винен бути зазначений метод обліку 
фінансових активів. Для ІСІ більш 
прийнятний підхід з визнанням у об-
ліку за датою розрахунку);

– відображення вартості придбан-
ня об’єктів нерухомості: Дт 10,28  Кт 
685 сума вартості на підставі відповід-
них договорів;

– відображення розрахунків з по-
даткового кредиту з ПДВ у вартості 
придбаних об’єктів нерухомості (у разі 

придбання на умовах попередньої 
оплати): Дт 644 Кт 685 сума податково-
го кредиту з ПДВ (у випадку реєстрації 
КІФ або КУА ПІФ платником ПДВ) або 
податкового кредиту з ПДВ у вартості 
придбаних об’єктів нерухомості у разі 
придбання на умовах наступної опла-
ти: Дт 641 Кт 685;

– відображення витрат, пов’язаних 
з придбанням активів: Дт 10, 14, 35, 28, 
84(92) Кт 631(685) сума фактично здій-
снених витрат (згідно з МСФО 9 «Фі-
нансові інструменти», МСБО 40 «Ін-
вестиційна нерухомість» МСФЗ 5 «Не-
поточні активи, утримувані для прода-
жу, та припинена діяльність»);

– відображення податкового креди-
ту з ПДВ у сумі витрат, пов’язаних з 
придбанням активів: Дт 641 Кт 631(685) 
сума податкового кредиту з ПДВ (У 
випадку реєстрації КІФ або КУА ПІФ 
платником ПДВ);

– оплата активів у разі придбання 
на умовах наступної оплати: Дт 685 Кт 
311,312 сума повної або часткової вар-
тості придбаних активів;

– взаємозалік заборгованості у разі 
придбання активів на умовах попередньої 
оплати: Дт 685 Кт 371 сума повної або част-
кової вартості придбаних активів;

– розміщення грошових коштів на 
депозитних рахунках: Дт 313,314  Кт 
311,312  сума фактично розміщених 
грошових коштів;

– надання позики: Дт 183,377  Кт 
311  фактично перерахована сума по-
зики (у випадку надання позик вен-
чурними фондами відповідно до 
ст.48 ЗУ «Про інститути спільного ін-
вестування»).
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Отже, розглянуто бухгалтерський 
облік основних операцій інститутів 
спільного інвестування, зокрема при-
дбання активів ІСІ: відображення 
оплати активів у разі придбання на 
умовах попередньої оплати, відобра-
ження податкового кредиту з ПДВ у 
вартості придбаних на умовах попере-
дньої оплати активів (об’єктів нерухо-
мості), відображення вартості придба-
них фінансових інвестицій, відобра-
ження вартості придбання об’єктів 
нерухомості, відображення розрахун-
ків з податкового кредиту з ПДВ у 
вартості придбаних об’єктів нерухо-
мості (у разі придбання на умовах по-
передньої оплати), відображення ви-
трат, пов’язаних з придбанням акти-
вів, відображення податкового креди-
ту з ПДВ у сумі витрат, пов’язаних з 
придбанням активів, оплата активів у 
разі придбання на умовах наступної 
оплати, взаємозалік заборгованості у 
разі придбання активів на умовах по-
передньої оплати, розміщення грошо-
вих коштів на депозитних рахунках, 
відображення надання позики.
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Наразі, існує безліч наукових думок 
в академічному колі щодо розкриття 
сутності бенчмаркінгу з точки зору дер-
жавного управління та принципів пу-
блічної політики. Більш того, специфіку 
використання цього інноваційного ін-
струменту управління діяльністю під-
приємства розкривають в різних зару-
біжних та вітчизняних працях, зазна-
чаючи його роль у підвищенні резуль-
татів функціонування підприємств, 
регіонів, національних економік. Зокре-
ма, в наукових дослідженнях підходять 
до розгляду даного терміну з позиції 
особливостей його застосування на 
підприємствах зеленого туризму. На 
думку науковців бенчмаркінг в даному 
випадку слід розкривати як особливий 
процес зіставлення маркетингу аграр-
ного туристичного продукту з продук-
тами більш успішних підприємств ту-
ристичної індустрії [1,5]. Поряд з цим, 
деякі науковці, досліджуючи специфіку 
зростання дієвості управлінських про-
цесі в напрямку охорони навколишньо-

го оточення, вважає, що в даному ви-
падку бенчмаркінгу слід розкрити, як 
безупинний процес дослідження, аналі-
зу та впровадження практик здійснен-
ня бізнес-операцій з метою оперативні-
шого та менш витратнішого покращен-
ня власно бізнес-діяльності. На їх дум-
ку, це сприятиме значному 
удосконаленню самого процесу обґрун-
тування комерційно-господарських 
пріоритетів розвитку підприємства, ви-
окремленню вузьких місць в його ді-
яльності, що в подальшому сприятиме 
усуненню виявлених помилок [2,4].Та-
кож проблемами імплементування 
принципів бенчмаркінгу в діяльність 
підприємства займаються й інші авто-
ри, на переконання яких, це цілісна 
система послідових дій, виконання 
яких спрямоване на проведення порів-
няння фактичних показників публічно-
го управління, визначення головних 
чинників, що визначають кінцевий ре-
зультат управлінських рішень за для 
пошуку латентних можливостей щодо 

РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕРЖАВНОГО БЕНЧМАРКІНГУ 
В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ
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сприяння підвищенню ефективності 
соціально-економічного розвитку регі-
онів або територій [3].

Робін Ман, представник міжнарод-
ної організації «Глобальна мережа 
бенчмаркінгу» (Global Benchmarking 
Network) стверджує, що бенчмаркінг – 
це дещо більше, ніж еталонний аналіз, 
він зорієнтований на засвоєння уроків 
із досвіду інших та визначається як ви-
явлення, адаптація та впровадження 
методів, які дають кращі результати 
(фінансові і нефінансові); це метод ін-
новаційної діяльності [4,6]. У більш 
широкому сенсі бенчмаркінг варто 
розглядати як процес вдосконалення, 
в ході якого компанія (або будь-яка 
інша організація) виконує три функ-
ції:  порівнює свої результати з показ-
никами лідерів в даній сфері діяльнос-
ті; визначає, яким чином лідерам вда-
лося досягти свого становища;   вико-
ристовує отриману інформацію для 
вдосконалення своєї роботи [5].

Аналізуючи сутність бенчмаркінгу 
як економічної категорії, відзначають, 
що «бенчмаркінг  – це перманентний, 
безперервний процес порівняння това-
рів (робіт, послуг), виробничих проце-
сів, методів та інших параметрів дослі-
джуваного підприємства (структурно-
го підрозділу) з об‘єктами інших під-
приємств чи структурних підрозділів».
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Проблемі, що досліджується нами, 
присвячено багато праць як вітчизня-
них, так і зарубіжних авторів, серед 
яких можна відзначити: Д. Боуена, Р. 
Браймера, С. Ванхілла,  Д. Гілберта, , 
Безуглого В.В., Жученко В.Г., Конона 
Н.Є., Гордієнко І.С., Шайда О. Є., Нікі-
тенко С.І. та багато інших.

Незважаючи на очевидний прогрес 
у бізнес-сфері, невирішеними залиша-
ються питання розвитку бізнес-центів 
мегаполісу. З цією метою необхідно 
провести оцінку фінансової стійкості 
обраного бізнес центру у м. Харкові за 
рахунок включення до її складу аналі-

зованих витрат, пов’язаних з розроб-
кою і впровадженням нових або по-
ліпшуючих технологій у сфері ділового 
бізнесу та розрахунку тривимірного 
показнику інноваційно-інвестиційно-
го потенціалу, що дозволяє проаналі-
зувати фінансову стійкість підприєм-
ства до інноваційного розвитку та 
уникнути можливого заморожування 
коштів.

Уся багатогранність поїздок, що 
здійснюються з найрізноманітнішими 
діловими цілями, зветься діловим ту-
ризмом [1]. Дефініція ділового та кор-
поративного туризму з’явилися в 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
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зв’язку з глобалізацією світового про-
стору. В Україні діловий туризм почав 
розвиватися тільки на початку 90-х. Це 
пов’язано з тим, що українські компа-
нії змогли нарешті вийти на світовий 
рівень [2].

Поняття ділового туризму включає 
в себе організацію і супровід, як при-
ватних ділових візитів, так і роботи 
багатотисячних міжнародних конгре-
сів, симпозіумів, конференцій, виста-
вок, ярмарків [3].

По-перше, у діловому туризмі все 
дуже дорого коштує і, тому він є при-
бутковим. Якщо проаналізувати 
структуру бізнес-туристів, то біль-
шість буде за менеджерами вищої та 
середньої ланки компаній, зрозуміло, 
що продавці дорогих, першокласних 
послуг мають не аби яку перевагу (на-
приклад, це готелі, бізнес-центри ви-
щого класу, транспортні компанії з 
першокласним обслуговуванням і т. 
д.). За підрахунками Всесвітньої ту-
ристської організації: бізнес-туристи 
витрачають в поїздках в три-чотири 
рази більше, ніж туристи на відпочин-
ку ($ 1200 замість $ 300). Річний гро-
шовий оборот в сфері бізнес-туризму 
обчислюється десятками мільярдів до-
ларів. З цього стає зрозумілим, чому у 
розвинутих країнах бізнес-туризму 
приділяється така увага [4]. 

По-друге, багато ділових подоро-
жей зазвичай відбувається в досить 
завантажений для мегаполісу період, 
тому бізнес-індустрія існує незалежно 
від сезонності.

По-третє, бізнес-туристів мало бен-
тежить навколишнє середовище. Майже 

весь свій час вони проводять на засідан-
нях, зустрічах, обговорюють різні служ-
бові питання, тому у них залишається 
мало часу і сил на відвідування пляжів, 
зон відпочинку, лижних трас та ін. 

По-четверте, відвідувачі бізнес-
центрів приймають участь в конфе-
ренціях або виставках, а також вчиня-
ють інсентив-подорожі, вони є хоро-
шими агентами для цього центру і ре-
кламують його безкоштовно. Зрозуміла 
зацікавленість місцевої влади в залу-
ченні якомога більшої кількості діло-
вих гостей, які будуть повертатися 
знов. Здійснюючи подібні заходи, міс-
цева влада розраховує на те, що бізнес-
туристи розкажуть про бізнес-центр, 
місто, регіон та країну [1].

В умовах глобалізації бізнес туризм 
в розвинутих країнах існує як еконо-
мічний сектор, що всебічно розвива-
ється, та забезпечує приплив інозем-
ної валюти і створення робочих місць. 
Розвиток інфраструктури бізнес-ту-
ризму відбивається на покращенні імі-
джу мегаполісу [5].

В роботі був проведений аналіз ПАТ 
«Приват бізнес-центр «Слобожан-
ський» (далі – підприємство). Підпри-
ємство має добре географічне положен-
ня, що дає змогу розвиватися далі.

Середньооблікова чисельність пра-
цівників облікового складу (осіб) -10. 
Середня численність позаштатний 
працівників та осіб, які працюють за 
сумісництвом (осіб) – 1. Чисельність 
працівників, які працюють на умовах 
неповної робочої годині (дня, тижня) 
(осіб) – 0. Фонд оплати праці - 216426 , 
00 грн. Розмір оплати праці проти 2010 
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року зріс на 45384,00 грн. Кадрової 
програми немає [6].

Підприємство має високі коефіці-
єнти щодо фінансової стабільності 
(висока ліквідність активів підприєм-
ства та висока фінансова незалеж-
ність), що вказує на його впевнену по-
зицію на ринку. Однак через низькі 
коефіцієнти рентабельності, можна 
зробити висновок про те, що підпри-
ємство не є прибутковим. Підприєм-
ство має потенціал до стрімкого роз-
витку за рахунок вигідного географіч-
ного положення. 

Для більш детального аналізу стану 
підприємства, був проведений його 
SWOT-аналіз. Виходячи з результатів 
проведеного SWOT-аналізу, підприєм-
ство потребує внутрішніх перетво-
рень. Найбільш слабкі сторони були 
визначенні в сфері маркетингу та зна-
йдені невідповідності умовам зроста-
ючого ринку.

Задля поліпшення фінансового ста-
ну підприємства розроблені заходи та 
запропоновані два фінансово-еконо-
мічних забезпечення, які мають умов-
ну назву: нова технологія та поліпшу-
юча технологія. 

По перше, як нова технологія, було 
запропоновано розширення площі під 
оренду. За попередніми розрахунками 
це буде коштувати 21,4 тис. грн.

Поліпшуюча технологія має на ува-
зі проведення рекламної компанії. За 
попередніми розрахунками це буде ко-
штувати 10,7 тис. грн.

Для оцінки впливу впровадження 
кожної із технологій на фінансове по-
ложення підприємства  використову-

вався тривимірний показник. За допо-
могою цього показника було встанов-
лено тип інноваційно-інвестиційного 
потенціалу підприємства. 

На основі цих розрахунків, було ви-
значено, які саме дії потрібно зробити 
для підвищення конкурентоздатності, 
та, в той же час, критично не знизити 
фінансове положення підприємства. 

Проведений трьох факторний ана-
ліз показав, що перед початком впро-
вадження, підприємство має високі 
фінансові та інвестиційні показники 
(S(1;1;1)), що дає нам змогу для активі-
зації інвестиційної діяльності.

Розвиток методики оцінки фінан-
сової стійкості та включення до її скла-
ду аналізованих витрат, пов’язаних з 
розробкою та впровадженням нових 
та / або поліпшуючих технологій, до-
зволить відповісти на запитання: під 
силу цьому бізнес-центру наряду з 
формуванням ресурсів, необхідних 
для поточної виробничо-господар-
ської діяльності, ще й реалізація ви-
браної стратегії інноваційного розви-
тку. 

Якби бізнес-центр приступив до 
освоєння нової технології без попере-
дньої оцінки свого інноваційно-інвес-
тиційного потенціалу, то, як показу-
ють розрахунки, у нього не вистачило 
б коштів на завершення розпочатого 
проекту. Це могло б проявитися в не-
стачі коштів на забезпечення поточної 
виробничо-господарської діяльності 
або призвело до тимчасового припи-
нення та заморожування розпочатого 
інноваційного проекту. Затягування 
термінів реалізації інновацій призво-
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дить до збільшення незавершеного ви-
робництва, що небажано і розцінюєть-
ся як нераціональне використання ін-
вестованого капіталу. Призупинення 
реалізації інноваційного проекту може 
сприяти також розвитку ризику запіз-
нілої комерціалізації та лізингу. Коли 
оновлений бізнес-центр буде готовий 
до відкриття, він може виявитися вже 
застарілим.

Після розрахунку фінансових показ-
ників при впровадженні нової техноло-
гії (переобладнання приміщень для 
оренди), було виявлено, що показники 
підприємства значно впали. Значення 
показника S(0;0;1) говорить про перехід 
підприємства в критичний стан.

Однак, при впровадженні поліпшу-
ючої технології (проведення рекламної 
компанії), негативних змін у фінансо-
вому становище не було виявлено. 
Підприємство і надалі зможе займати-
ся інноваційною діяльністю.

Після впровадження поліпшуючої 
технології очікується значний приріст 
прибутку, а також зміна коефіцієнту 
рентабельності (0,05 проти 0,01), що є 
безумовно позитивною динамікою.

Висновок. Використання розробле-
ного підходу дозволяє обраному біз-
нес-центру у місті Харкові  позбави-
тись можливого заморожування ко-
штів, а значить, більш ефективно ви-
користовувати свої економічні 
ресурси. В цьому сенсі варто застосу-
вати таке поняття, як «оверрейдинг», 
коли у погоні за перспективними мож-
ливостями через збільшення поточних 
інвестиційних вкладень підприємства 

скорочують свої фінансові резерви 
нижче розумного рівня і виявляються 
в положенні банкрутів. В результаті 
багато підприємств вимушені зупиня-
ти на невизначений термін започатко-
вані інвестиційні проекти. Розробле-
ний метод може застосовуватися для 
прогнозування подібних ситуацій. 
Щоб не допускати подібних проблем 
досить на етапі розробки перспектив-
них планів виключити з числа альтер-
натив, що розглядаються підприєм-
ствами, неможливі (з точки зору фі-
нансового забезпечення) проекти.
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Діяльність по тлумаченню прони-
зує весь юридичний процес. Вона здій-
снюється і в ході правотворчості, і в 
ході правореалізації. Різні їх стадії вре-
гульовані нормами права, а трансфор-
маційні зміни, викликані реформами, 
також нерідко вимагають з’ясування 
різних їх процедурних аспектів. В да-
ному разі ми можемо констатувати, що 
інтерес до цього правовому феномену 
не тільки не слабшає, а збільшується в 
різні періоди часу. Тлумачення норма-
тивних правових актів має значний 
позитивний потенціал. Воно може 
сприяти викоріненню правового нігі-
лізму, виявленню прогалин у законо-
давстві і т.п. Але найбільш важливе 
завдання тлумачення – подолання не-
ясності правової норми.

Зростання числа нормативних пра-
вових актів, що сталося в Україні за 
останні роки, наявність між ними різ-
номанітних зв’язків, взаємозалежнос-
тей, викликає жвавий інтерес, напри-
клад, до системного способу тлумачен-
ня. Облік взаємозв’язків, існуючих між 
правовими приписами, може сприяти 

швидкому і правильному вибору по-
трібної норми, що знаходиться у сис-
темному зв’язку з нормою, що підлягає 
тлумаченню, визначенню пріоритет-
ності при їх зіставленні один з одним, і 
що найголовніше, пізнанню сенсу ін-
терпретуючої норми.

Саме тому дослідження проблем 
актів тлумачення норм права немож-
ливе без звернення до їх місця та ролі 
в правовій діяльності та правовому 
регулюванні суспільних відносин. У 
сучасних умовах їх актуальність зна-
чно зросла. Це пояснюється тим, що в 
останні роки законодавство значно 
оновилося, у ньому з’явилися нові 
норми і цілі галузі, розділи права. 
Правотворчість тепер здійснюється 
на інших принципах, застосовуються 
нові юридичні терміни і конструкції, 
зовсім інший тип регулювання. У цих 
умовах акти тлумачення і повинні ві-
діграти свою роль як найважливіший 
інструмент пізнання, реалізації та 
вдосконалення права.

Тлумачення права в цілому займає 
важливе місце в механізмі правового 
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регулювання, включаючись в процеси 
правотворчості, систематизації зако-
нодавства, реалізації права. Вочевидь 
необхідно відзначити, що правова ре-
форма, що розгорнулася в Україні, мо-
дернізація правової системи, конвер-
генція правових сімей у результаті гло-
балізації призвели не тільки до зміни 
законодавства у всіх галузях права, а й 
реконструкції структурних елементів 
правової системи, появі нових юри-
дичних технологій, форм і джерел пра-
ва, способів і засобів правового впли-
ву на суспільні відносини. Швидкість і 
поспішність таких змін, новизна і 
складність завдань, що стоять перед 
законодавцем у принципово нових со-
ціально-політичних умовах, неминуче 
привели до зниження якості прийня-
тих законів як з точки зору їх техніко – 
юридичної форми, так і правового 
змісту, до виникнення колізій і прога-
лин у законодавчому матеріалі.

Відомо, що основоположним прин-
ципом будь-якої правової держави є 
панування закону в усіх сферах життя 
держави. Реалізації даного принципу 
сприяє правильне розуміння сенсу та 
змісту закону всіма державними орга-
нами, органами місцевого самовряду-
вання, громадськими об’єднаннями, 
посадовими особами та громадянами. 
У зв’язку з цим тлумачення норм пра-
ва як один із елементів механізму пра-
вового регулювання має сприяти точ-
ному і однаковому застосуванню за-
кону, встановленню і підтримці право-
порядку в суспільстві, – це посередник 
правовідносин, регулятор правової 
поведінки [1, с. 18].

Панування закону у всіх сферах 
державного життя справді повинно 
включати в себе і таку складову, як 
правильне і глибоке розуміння діючих 
нормативних правових норм, встанов-
лення їх точного змісту і соціальної 
спрямованості. Особливе значення 
має роз’яснення змісту правових норм, 
що виходить від компетентного органу 
і є загальнообов’язковим. Акти тлума-
чення складають найважливішу пра-
вову форму реалізації діяльності орга-
нів державної влади щодо досягнення 
їх цілей і завдань. Велике значення цих 
актів полягає в тому, що вони покли-
кані оформляти юридичну діяльність, 
що відбувається, в основі якої лежить 
конституційний принцип законності 
як основоположний принцип україн-
ської правової системи, позначати її 
етапи та інформувати про відповідні 
результати своєї діяльності, які знахо-
дять свою форму вираження.

Взагалі тлумачення правової нор-
ми являє собою цілісний процес, 
який супроводжує правотворчий і 
правореалізаційний процеси, а та-
кож процес систематизації норма-
тивно правових актів. Його роль осо-
бливо зростає в процесі правозасто-
сування, коли необхідно встановити 
точний зміст норми права, проте не 
менш важливо вдатися до тлумачен-
ня ще в процесі створення юридич-
ної норми. Як відомо, закони ство-
рюються для того, щоб вони застосо-
вувалися і реалізовувалися. Тлума-
чення правових норм є необхідною 
передумовою їх застосування. Таким 
чином, правильне тлумачення зако-
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нів є запорукою їх вірного та ефек-
тивного застосування.

На нашу думку, місце та роль актів 
тлумачення норм права у правовій ді-
яльності та регулюванні суспільних 
відносин можна розглядати у двох ас-
пектах. Це, по-перше, місце яке воно 

займає в правовій діяльності, а по-
друге – місце в правовому регулюванні 
суспільних відносин.

1. Таманага  Б. Верховенство права: 
історія, політика, теорія / пер. з англ. 
А.  Іщенка. К.: Києво-Могилян. акад., 
2007. 208 с.
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Велика швидкість і масштаби євро-
інтеграційних процесів на початку ХХІ 
століття не можуть не вражати.

Для України захист прав людини як 
складова європейської інтеграції є од-
ним із ключових напрямів її внутріш-
ньої та зовнішньої політики, у реалізації 
якої беруть участь органи державної 
влади та органи місцевого самовряду-
вання, громадськість, наукові установи, 
судові та правоохоронні органи України.

Вступ України до Ради Європи, 
прийняття Конституції України 
(1996 р.) [1], ратифікація парламентом 
України Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 
(1950  р.) [2] є тими підвалинами, які 
охоплюють основні напрями правової 
реформи в Україні, спрямованої на 
утвердження і забезпечення, гаранту-
вання і захист основних прав і свобод 
людини і громадянина. В Україні ви-
значається необхідність подальшої 
гармонізації законодавства з міжна-

родно-правовими стандартами у сфері 
прав людини. Під кутом зору даної 
ідеології відбувається переоцінка по-
глядів на конституційні гарантії прав і 
свобод людини і громадянина в Украї-
ні, удосконалення механізму реаліза-
ції, гарантії та захисту прав, свобод та 
обов’язків людини і громадянина в 
умовах адаптації законодавства Украї-
ни до вимог Європейського Союзу.

На жаль, Україна ще не може по-
хвалитися сталим механізмом реаліза-
ції основних прав людини. Але й те, що 
зроблено за часи Незалежності, не 
може не викликати захоплення. Це, на-
самперед, новосформовані інститути 
захисту прав людини  – Уповноваже-
ний Верховної Ради України з прав 
людини, Конституційний та адміні-
стративні суди; це також модернізова-
ні інститути правозахисту – адвокату-
ра, нотаріат тощо [3, с. 41].

Для України захист участь органи 
державної влади та органи місцевого 
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самоврядування прав людини як скла-
дової європейської інтеграції є одним 
із ключових напрямів її внутрішньої та 
зовнішньої політики, у реалізації якої 
беруть, громадськість, наукові устано-
ви, навчальні заклади тощо.

Предметом конституційного про-
вадження у справах щодо конститу-
ційності норм законів, якими супер-
ечливо регулюється порядок реалізації 
конституційних прав та свобод люди-
ни і громадянина, є вирішення спірних 
питань конституційності норм двох чи 
більше законів або актів міжнародного 
права, визнаних обов’язковими на те-
риторії України, що встановлюють різ-
ний порядок реалізації одних і тих са-
мих конституційних прав та свобод, 
чим суттєво обмежуються можливості 
їх використання.

Суб’єктами права на конституційне 
подання із зазначених питань є Пре-
зидент України, не менш як сорок 
п’ять народних депутатів України, Вер-
ховний Суд України, Уповноважений 
Верховної Ради України з прав люди-
ни, Верховна Рада Автономної Респу-
бліки Крим.

Судовий захист прав та свобод лю-
дини і громадянина може здійснюва-
тися також через офіційне тлумачення 
Конституції України та законів Украї-
ни. Так для будь-якої країни, у тому 
числі й для України, досить важливе 
питання – право доступу громадян до 
конституційного правосуддя. [4, с. 93].

Проблема права доступу громадян 
до конституційного правосуддя ак-
тивно обговорюється в науковій 
спільноті, суддями Конституційного 

Суду України і парламентаріями. Одні 
з них вважають, що вимоги ст. 94 Кон-
ституції України (1996 р.) [1] фактич-
но слугують засобом обмеження пра-
ва громадян на доступ до конститу-
ційного правосуддя інші переконані, 
що право громадян України на кон-
ституційне звернення є унікальним у 
системі конституційної юстиції. Але 
на практиці із сотень конституційних 
звернень громадян, що подаються до 
Конституційний Суд України протя-
гом року, лише кілька десятків надхо-
дять на його розгляд і тільки по де-
кількох з них Конституційний Суд 
України ухвалює рішення. Тобто 
ефективність права громадян на кон-
ституційне звернення залишає бажа-
ти кращого [5, с. 107].

Природно, що за таких обставин 
однією з ключових проблем доступу 
громадян до конституційного право-
суддя в Україні є легалізація права 
громадян на конституційну скаргу.

У юридичній науці існує дуалізм 
поглядів на цю проблему: одні автори 
пропонують передбачити таке право 
громадян у Конституції та законодав-
стві України і лише після цього керува-
тися ним на практиці. Таку думку поді-
ляють і судді Конституційний Суд 
України, які вважають, що без зазна-
ченого врегулювання конституційні 
скарги громадян юридично неможли-
во розглядати. Інші фахівці вважають, 
що немає необхідності в нормативно-
правовому врегулюванні інституту 
конституційної скарги, оскільки Кон-
ституційний Суд України може само-
стійно створити правове поле для реа-
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лізації громадянами права на таку 
скаргу. Для цього, на їх думку, необхід-
но відповідним чином витлумачити 
положення Конституції України про 
право громадян на судовий захист.

Отже, в Україні існує проблема 
більш широкого доступу громадян до 
конституційного правосуддя, яку за-
конодавець може вирішити шляхом 
впровадження до правової системи 
держави інституту конституційної 
скарги. Фактично досягти такого ре-
зультату в Україні можна, на наш по-
гляд, трьома основними шляхами:

а) перший варіант  – запрова-
дженням розгляду конституційних 
скарг громадян у Конституційний Суд 
України, з чим погоджується більшість 
українських дослідників;

б) другий варіант – надання гро-
мадянам у судовому процесі (адміні-
стративному, господарському, кримі-
нальному, цивільному) права клопота-
ти (як це прийнято у судах країн за-
гального або англосаксонського права) 
про неприйнятність застосування до 
них в їх судових справах законів чи 
інших правових актів, які, на їхню 
думку, є неконституційними;

в) третій варіант  – розширення 
доступу громадян до конституційного 
правосуддя можна досягти також шля-
хом надання всім судам загальної 
юрисдикції права звертатися безпосе-
редньо до Конституційний Суд Украї-
ни з конституційними поданнями, на-
рівні з Верховним Судом України щодо 
конституційності положень законів та 
інших правових актів у разі, коли гро-
мадяни, до яких у судовому процесі 

застосовуються ці акти, обґрунтову-
ють їх неконституційність [6, с. 32].

Отже, аналіз теорій, ідей, концеп-
цій наукових праць дає змогу зробити 
такі висновки.

По-перше, права і свободи людини 
і громадянина є однією із найважливі-
ших суспільних цінностей, головним 
об’єктом більшості конституційно-
правових відносин. Ефективність їх 
виконання, використання та дотри-
мання, врешті, їх реальність залежить 
від рівня їх захищеності, гарантова-
ності.

По-друге, особлива увага в механіз-
мі реалізації, гарантії та захисту прав і 
свобод людини і громадянина приді-
ляється судовому і позасудовому за-
хисту.

У випадку використання всіх наці-
ональних засобів судового захисту 
своїх прав і свобод особа може зверну-
тися до міжнародних судових установ, 
наприклад, до Європейського суду з 
прав людини.

По-третє, в цілому Конституційний 
Суд України виконує у судовій системі 
важливу роль інструмента впрова-
дження європейських стандартів прав 
людини. Однак для підвищення ролі 
Конституційного Суду України у сфері 
прав людини в Україні необхідно запо-
чаткувати інститут конституційної 
скарги громадян.
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Теоретичні та практичні засади 
розробки кадрової політики в органах 
публічної влади базуються на осно-
вних поняттях, серед яких центральне 
місце займає поняття «публічний 
службовець», оскільки визначення пу-
блічного службовця як об’єкту управ-
ління дає можливість сформувати сис-
тему дієвих інструментів реалізації 
державної кадрової політики в органах 
публічної влади. Отже, для початку 
розглянемо розуміння дефініції «пу-
блічний службовець» в контексті ви-
вчення системи інструментів реаліза-
ції державної кадрової політики.

Поняття «публічний службовець» у 
чинній нормативно-правовій базі 
України не визначено. Відповідно до 
Закону України «Про державну служ-
бу» державний службовець – це грома-
дянин України, який займає посаду 
державної служби в органі державної 
влади, іншому державному органі, 
його апаратів (секретаріаті), одержує 
заробітну плату за рахунок коштів дер-
жавного бюджету та здійснює вста-
новлені для цієї посади повноваження, 
безпосередньо пов’язані з виконанням 

завдань і функцій такого державного 
органу, а також дотримується принци-
пів державної служби [5].

Водночас, адміністративно-право-
вий статус публічних службовців скла-
дається з основних прав та обов›язків 
службовців відповідно до Законів 
України «Про державну службу» [1] та 
«Про службу в органах місцевого са-
моврядування» [2].

Відбір кадрів – це процес вивчення 
психологічних і професійних якостей 
працівника з метою виявлення його 
придатності для виконання обов’язків 
на певному робочому місці чи посаді і 
вибору з сукупності претендентів най-
більш придатного з урахуванням від-
повідності його кваліфікації, спеціаль-
ності, особистісних якостей і здібнос-
тей характеру діяльності, інтересам 
організації і його власним [6].

У той же час, професійний відбір є 
системою заходів, що дають змогу вия-
вити найпридатніших за своїми індиві-
дуальними якостями кандидатів до на-
вчання і професійної діяльності за кон-
кретними спеціальностями. Професій-
ний відбір передбачає оцінювання стану 

КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ
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Кафедра публічного управління та інноваційного менеджменту 
НУБіП України
Давидюк О.О.,
магістр  кафедри публічного управління  та  інноваційного менеджменту  
НУБіП України
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здоров’я, фізичного розвитку, рівня 
освітньої підготовки, професійних зді-
бностей, індивідуально-психологічних 
можливостей конкретної людини [3].

В широкому розумінні професій-
ний відбір  – це процес встановлення 
професійної придатності особи, вияв-
лення здібностей для опанування нею 
певних спеціальностей, а також вияв-
лення можливості досягнення особою 
певного кваліфікаційного рівня. Як 
бачимо, процес відбору є складним та 
багатоетапним, адже охоплює він ви-
рішення багатьох важливих питань. В 
професійному відборі можна виділити 
чотири основні компоненти (критерії): 
медичний, педагогічний, фізіологіч-
ний та психологічний.

Професійний відбір як такий  – це 
багатоетапний процес. Уніфікувати всі 
його етапи в одну схему для всіх про-
фесій дуже складно і, напевно, не по-
трібно. В залежності від специфіки 
професійної діяльності і точки зору 
науковців, що розробляють цю тему, 
етапи відбору можуть варіюватися від 
3 до 7 в кількості [5].

Ряд авторів надають перевагу на-
ступному розподіленню на етапи:

1) проведення відбору за медични-
ми показниками, станом здоров’я;

2) етап психо-діагностичного об-
стеження, при якому використовують-
ся комплекси тестів, моделюються тру-
дові процеси та різноманітні ситуації з 
реєстрацією показників функціональ-
ного стану кандидата і ефективності 
його роботи;

3) етап аналізу та прогнозування 
успішності оволодіння кандидатом 

професією та результативної діяльнос-
ті на основі оцінки отриманих харак-
теристик відповідно до вимог профе-
сії. Тобто з’ясовуються основні факто-
ри, що є важливими для прийняття 
остаточного рішення.

Ми повністю поділяємо думку про 
те, що необхідною передумовою успіш-
ного відбору кадрового потенціалу на 
державну службу повинні стати: по-
перше, активізація профорієнтації з 
боку органів виконавчої влади; по-
друге, врахування цими органами по-
рівняння можливостей внутрішнього і 
зовнішнього залучення працівників; 
по-третє, врахування профілю відпо-
відних вакансій; по-четверте, знання 
вимог до посад, які є вакантними; по-
п’яте, глибокий об`єктивний аналіз 
заяв, усіх пропозицій, що надійшли, 
особових справ претендентів; та 
останнє, продумана організація підго-
товки і проведення засідань конкурс-
ної комісії [3].

Отже, до інструментів публічної ка-
дрової політики зокрема, належать такі:

1) внутрішній конкурс. Відділ з 
управління людськими ресурсами по-
відомляє працівників організації 
(установи, закладу, підприємства) про 
вакантну посаду [3];

2) суміщення професій. Цей метод 
використовується у випадках, коли ви-
конавець необхідний на короткий тер-
мін, для виконання невеликого обсягу 
робіт [4, 8];

3) ротація. Слід виділити такі пере-
міщення працівників: підвищення 
(або пониження) в посаді з розширен-
ням (або зменшенням) кола посадових 
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обов’язків, збільшенням (зменшен-
ням) прав та підвищенням (знижен-
ням) рівня діяльності; підвищення рів-
ня кваліфікації, що супроводжується 
дорученнями керівнику більш склад-
них завдань без підвищення в посаді, 
але з підвищенням заробітної платні; 
зміна кола завдань та обов’язків, що не 
викликано підвищенням кваліфікації 
та без підвищення в посадовому стату-
сі та зростанні зарплати. Такого типу 
ротації приводять до розширення кру-
гозору, підвищення професійної квалі-
фікації та супроводжуються посадо-
вим зростанням працівників організа-
ції [6,7];

Підсумовуючи аналіз теоретичних 
засад реалізації кадрової публічної по-
літики та інструментів сучасної публіч-
ної кадрової політиці в органах держав-
ної влади та органах місцевого само-
врядування, можна зробити висновок 

про те, що вона є недосконалою та по-
требує значних змін. Це безумовно по-
яснюється тим, що в Україні служба в 
державних органах, зокрема, і в органах 
місцевого самоврядування, не має від-
повідного досвіду та якісного підгрун-
тя, насамперед законодавчого. Це, зо-
крема стосується корумпованості та 
використання не за призначенням ко-
штів, що мають слугувати реалізації 
потреб громадян. Публічна кадрова по-
літика – це політика держави у сфері 
державної служби, головною метою 
якої є вдосконалення кадрового потен-
ціалу, створення дієздатного державно-
го апарату, спроможного ефективно 
здійснювати завдання та функції Укра-
їнської держави шляхом сумлінного ви-
конання державними служ бовцями та 
посадовими особами місцевого само-
врядування покладених на них повно-
важень. Вона призначена визначати 

Табл. 1 
Порівняльна таблиця інструментів публічної кадрової політики
Джерело Переваги Недоліки 
Пошук внутріш-
ніх резервів

Незначні витрати, формування про-
фесійної культури службовців; канди-
дати добре ознайомлені з організаці-
єю 

Обмежена пропозиція

Рекламні оголо-
шення

Можливість вичерпного інформуван-
ня цільової групи

Велика кількість звернень 
від некваліфікованих кан-
дидатів

Рекомендації 
працівників

Можливість приходу кваліфікованих 
кандидатів

Можливість лобіювання 
родинних, дружніх інтере-
сів

Кадрові агенції Наявність потужних баз даних мож-
ливих кандидатів

Великі витрати

Навчальні 
заклади 

Можливість централізованого при-
йняття на роботу велику групу канди-
датів

Поповнення кандидатів 
виключно молодими 
фахівцями

Оренда праців-
ників

Задовольняють тимчасові потреби Висока ціна, лояльність 
щодо організації обмежу-
ється поточною роботою
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стратегічне бачення формування, про-
фесійного розвитку та раціонального 
використання кадрів, усіх трудових ре-
сурсів України, а також цілі та пріори-
тети кадрової діяльності
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Права людини  – складне, багатоас-
пектне явище та важлива тема для бага-
тьох досліджень. У різні епохи пробле-
ма прав людини незмінно залишалася 
політико-правовим, релігійно-етичним 
і філософським феноменом.

Людство на шляху утвердження 
прав і свобод людини пройшло тернис-
тий шлях, крок за кроком обмежуючи 
всевладдя держави, поширюючи прин-
цип рівноправності на все більше коло 
осіб та відносин між ними. Історія ідеї 
прав людини бере початок з давніх ча-
сів. Уже в Біблії містяться положення 
про цінність і недоторканність люд-
ського життя, рівність людей. В анти-
чних державах і країнах Давнього Схо-
ду обґрунтовувалася рівність людей 
однаковими природними умовами їх-
нього походження з Космосу, «неба». І 
хоча за часів рабовласництва і феода-
лізму панувала ідея про права «віль-
них» людей (Аристотель, Платон та ін.), 
її розвиток сприяв накопиченню інте-
лектуального матеріалу для подальшо-
го (буржуазного) стрибка в цьому на-

прямі  – визнання рівності всіх людей 
перед законом [1].

У 1991 році на політичній мапі світу 
постала нова суверенна держава  – 
Україна. Відділившись від свого радян-
ського минулого, Україна віднесла себе 
до числа демократичних правових дер-
жав. Згодом це твердження було легіти-
мізоване у Конституції України, а саме у 
статті 1, що позиціонує Україну як суве-
ренну і незалежну, демократичну, соці-
альну, правову державу [2].

Варто сказати, що уся Конституція 
України наскрізь пронизана ідеалами 
демократизму і соціальності, що цілком 
співвідноситься з політикою найбільш 
демократичного державного утворення 
відомого світу – Європейського Союзу. 
Дійсно, Конституцію нашої держави 
нерідко відносять до найбільш злаго-
джених, і такої, що якнайкраще відпо-
відає моральним засадам суспільства, 
але, на жаль, те, що закріплено на папе-
рі практично не відповідає тому, що ми 
маємо на практиці, у повсякденному 
житті [3, с. 120].

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ

Проць Іванна Миколаївна
доцентка кафедри адміністративно-правових дисциплін 
кандидат юридичних наук 
(Львівський державний університет внутрішніх справ)
Грищук Аліна Борисівна
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Досить часто службовці державних 
установ України (та і не лише вони) 
вважають себе повноважними пору-
шувати основоположні права та сво-
боди людини і громадянина. Це про-
слідковується у досить примітивних 
та, здавалося б, незначних прикладах, 
як от неповага до пересічного грома-
дянина з боку охоронців правопоряд-
ку. Але, ось з таких неважливих на 
перший погляд суперечок розвива-
ються і більш серйозні порушення, а 
саме приниження гідності і честі гро-
мадян катуванням та іншим нелюд-
ським поводженням у місцях позбав-
лення волі. І якщо ж державні служ-
бовці, які покликані захищати україн-
ців та забезпечувати їм належні умови 
життя можуть дозволити собі таке по-
водження, то що говорити вже про 
звичайних людей, які не вважають за 
потрібне слідувати установленим по-
рядкам у країні.

Тому, нерідко українці стають жерт-
вами порушення своїх природних прав, 
які, проте, повинні їм безумовно забез-
печуватись. Єдиним ж виходом у поді-
бних складних ситуаціях звичайно є 
звернення до суду. Але, на жаль, суди 
України також часто бувають досить 
корумпованими та некомпетентними і 
в таких випадках справедливого рішен-
ня від них чекати не приходиться. Тоді 
на допомогу приходить установа, яка 
здатна в повній мірі відновити встанов-
лений порядок, і на прохання громадя-
нина України забезпечити йому його 
основоположні права та свободи, які 
були порушенні  – Європейський суд з 
прав людини [4, с. 198].

Серед усіх міжнародно-правових ме-
ханізмів захисту прав людини, доступ-
них на теренах Європи, Європейський 
суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) справді 
можна вважати найефективнішим засо-
бом захисту прав та свобод людини. По-
перше, його рішення, на відміну від рі-
шень інших інституційних механізмів, 
доступних країнам Європи, мають 
зобов’язальний характер, тобто є 
обов’язковими до виконання держава-
ми-членами Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 
(далі  – Європейська конвенція з прав 
людини (ЄКПЛ). По-друге, Європей-
ський суд з прав людини здатний до змін 
відповідно до потреб міжнародної спіль-
ноти та викликів, що вона перед ним 
ставить. Так, наприклад, у відповідь на 
перенавантаження Суду великою кіль-
кістю заяв Рада Європи здійснила ре-
формування Суду, прийнявши в 2004 р. 
Протокол № 14 до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. 
Цей Протокол, зокрема:

– уповноважив суддю одноосо-
бово вирішувати питання щодо при-
йнятності заяви та, в разі наявності на 
те підстав, визнавати заяви неприйнят-
ними;

– розширив повноваження комі-
тетів, уповноваживши їх постановляти 
рішення по суті, якщо покладене в 
основу справи питання щодо тлумачен-
ня або застосування Конвенції чи про-
токолів до неї є предметом усталеної 
практики Суду.

– розширив наглядові повнова-
ження Комітету Міністрів Ради Європи 
і уповноважив його звертатись до Суду 
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з метою отримання відповідного 
роз’яснення в разі, коли він вважає, що 
нагляд за виконанням остаточного рі-
шення ускладнений проблемою його 
тлумачення, а також  – звертатися до 
Суду з питанням про додержання дер-
жавою, яка відмовляється виконувати 
остаточне рішення у справі, в якій вона 
є стороною, свого зобов’язання. В 
останньому випадку, якщо Суд вста-
новлює порушення державою свого 
обов’язку виконувати рішення суду, в 
яких вона є стороною, він передає спра-
ву Комітетові Міністрів з метою визна-
чення заходів, яких потрібно вжити    
[5, с. 201].

Подолавши рубіж століть, Європей-
ський суд з прав людини ввібрав у себе 
багато нововведень та змін, які були 
необхідною відповіддю всезростаючій 
кількості заяв, поданих до Європей-
ського суду з прав людини. Той факт, 
що дедалі більше людей звертаються до 
Європейського суду з прав людини, 
свідчить про те, що він є ефективним 
механізмом захисту їхніх прав та сво-
бод. Однак Європейський суд з прав 
людини є наддержавним механізмом 
захисту прав людини: його можливості 
обмежені його повноваженнями, широ-
та яких викладена із врахуванням по-
ваги до суверенітету держав-членів, які 
добровільно взяли на себе зобов’язання 
виконувати рішення Суду, в яких вони 
є сторонами [6, с. 103].

З огляду на це, ефективність меха-
нізму правового захисту, створеного 
Європейською конвенцією з прав лю-
дини, залежить не лише від ефектив-
ності діяльності Суду, але й від того, 

наскільки сумлінно держави викону-
ють його рішення. І лише сукупність 
цих двох факторів має своїм наслідком 
забезпечення прав людини та осново-
положних свобод, передбачених Кон-
венцією про захист прав людини і осно-
воположних свобод [7, с. 23].

Виконання рішень Європейського 
суду з прав людини є необхідною умо-
вою ефективності його діяльності, адже 
без здійснення державою заходів, спря-
мованих на виконання рішення ЄСПЛ, 
констатоване порушення та заходи 
щодо його усунення та відшкодування 
завданої ним шкоди залишаються на 
папері. Стаття 46 Європейської конвен-
ції з прав людини говорить, що держа-
ви зобов’язуються виконувати остаточ-
ні рішення Суду в будь-яких справах, у 
яких вони є сторонами. Однак збіль-
шення кількості «клонових» заяв, по-
даних до Європейського суду з прав 
людини проти певної держави, свідчить 
про те, що виконання рішень Суду в 
частині усунення констатованої в рі-
шенні структурної проблеми є недоско-
налим [6, с. 104].

Стаття 46 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод міс-
тить повноваження Комітету Міністрів 
звертатись до Суду з метою отримання 
відповідного роз’яснення в разі, коли 
КМ РЄ вважає, що нагляд за виконан-
ням остаточного рішення ускладнений 
проблемою його тлумачення, а також 
повноваження звернутися до Суду з 
питанням про додержання державою, 
яка відмовляється виконувати остаточ-
не рішення у справі, в якій вона є сторо-
ною, свого зобов’язання. В останньому 
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випадку, якщо Суд встановлює пору-
шення державою свого обов’язку вико-
нувати рішення суду, в яких вона є 
стороною, він передає справу Комітето-
ві Міністрів з метою визначення захо-
дів, яких потрібно вжити [8, с. 94].

Однак, незважаючи на вельми ши-
рокі наглядові повноваження Комітету 
Міністрів Ради Європи, стан з виконан-
ням рішень ЄСПЛ в Україні залишаєть-
ся невтішним. По-перше, мають місце 
численні затримки з виплатою заявни-
кам присуджених судом справедливих 
сатисфакцій.

По-друге, на сьогодні в Україні за-
лишаються невирішеними низка сис-
темних проблем, які призводять до 
збільшення «клонових» заяв, поданих 
до Європейського суду проти Украї-
ни. Серед таких проблем: невиконан-
ня або тривале виконання рішень на-
ціональних судів та відсутність ефек-
тивних національних засобів юридич-
ного захисту відносно цього, 
неналежні умови тримання осіб під 
вартою, неналежні умови ув’язнення, 
а також неналежне поводження з боку 
представників держави та відсутність 
ефективного розслідування у зв’язку 
з цим, тривале провадження досудо-
вого розгляду в кримінальних спра-
вах та тривалий розгляд справ судами 
тощо [8, с. 27].

Таким чином, виконання рішень Єв-
ропейського суду з прав людини вима-
гає від України не лише наявності в 
Державному бюджеті коштів для ви-
плати заявникам присудженого Судом 
відшкодування, але й проведення ґрун-
товних реформ з метою виправлення 

тих системних проблем, що являють 
собою джерела порушення прав люди-
ни в Україні. На жаль, наглядові функ-
ції Комітету Міністрів Ради Європи не 
стимулюють Україну до належного й 
повного виконання рішень Європей-
ського суду з прав людини, що свідчить 
також і про те, що нинішніх повнова-
жень Комітету Міністрів недостатньо 
для підвищення ефективності виконан-
ня державами рішень ЄСПЛ.
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Минулого року набув чинності Ви-
борчий кодекс України, який визначив 
порядок підготовки та проведення ви-
борів Президента України, народних 
депутатів України, депутатів рад та го-
лів усіх рівнів, а також старост терито-
ріальних громад. Що стосується Зако-
ну України «Про місцеві вибори», то 
він залишається чинним в частині по-
ложень щодо організації та проведен-
ня повторних, проміжних, додаткових 
виборів і заміщення депутатів, обра-
них у багатомандатному виборчому 
окрузі, повноваження яких достроко-
во припинені, що діють до наступних 
чергових або позачергових виборів де-
путатів місцевих рад. Це означає, що 
обрання старост на цьогорічних місце-
вих виборах повинно здійснюватися 
виключно на основі відповідних при-
писів чинного Виборчого кодексу 
України.

Староста – це лідер, якому громада 
села виказала підтримку. Він  – нова 
посадова особа місцевого самовряду-
вання, нова інституція, створена для 
того, щоб інтереси всіх жителів сіл в 
територіальних громадах були належ-
ним чином представлені. Щоб соціаль-

ні, побутові та інші потреби мешкан-
ців села були задоволені.

Вибори старост вже пройшли, але 
серед науковців та практиків не стихає 
обговорення питання щодо можливих 
форматів та умов обрання старост на 
наступних місцевих виборах в контек-
сті чинного Виборчого кодексу.

Для з’ясування, подібних тверджень 
чи мають вони належне юридичне під-
ґрунтя, спочатку необхідно дізнатися, 
якими нормативно-правовими актами 
регулюється правовий статус особи, що 
перебувають на посаді старости. Зокре-
ма п. 2 Стаття 14-1 Закон України «Про 
добровільне об’єднання територіаль-
них громад» Староста є посадовою осо-
бою місцевого самоврядування.

Староста:
1) представляє інтереси жителів 

села, селища у виконавчих органах 
сільської, селищної, міської ради; 2) 
сприяє жителям села, селища у підго-
товці документів, що подаються до 
органів місцевого самоврядування; 3) 
бере участь у підготовці проекту бю-
джету територіальної громади в части-
ні фінансування програм, що реалізу-
ються на території відповідного села, 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА СТАРОСТ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Тимчишин Т.М.
Кандидат юридичних наук  
Львівський державний університет внутрішніх справ

Ключові слова: староста, вибори, посадова особа, територіальна громада, 
місцеве самоврядування.
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селища; 4) вносить пропозиції до ви-
конавчого комітету сільської, селищ-
ної, міської ради з питань діяльності 
на території відповідного села, селища 
виконавчих органів сільської, селищ-
ної, міської ради, підприємств, уста-
нов, організацій комунальної форми 
власності та їх посадових осіб; 5) здій-
снює інші обов’язки, визначені Поло-
женням про старосту [1].

Відповідно до ч.1  ст 54-1  Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» староста затверджується 
сільською, селищною, міською радою 
на строк її повноважень за пропозиці-
єю відповідного сільського, селищно-
го, міського голови [2]. Слово «затвер-
джується» подекуди сприймається як 
«призначається». 

Процедура, як зазначено вище, за-
конодавцем передбачена така: старо-
ста затверджується сільською, селищ-
ною, міською радою на строк її повно-
важень за пропозицією відповідного 
сільського, селищного, міського голо-
ви. Інших вимог ані до процедури, ані 
до кандидатури на посаду старости 
законодавством не встановлено. Проте 
передбачено ч. 3 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» що виключно на пленарних засі-
даннях сільської, селищної, міської 
ради об’єднаної територіальної грома-
ди, вирішуються питання серед іншого 
щодо затвердження «Положення про 
старосту». Отже, вимоги до кандида-
тури та деталізація порядку затвер-
дження цілком можуть бути визначені 
відповідною радою саме у «Положенні 
про старосту».

Староста не має представницько-
го мандату оскільки ч. 1 ст. 7 Закону 
України «Про статус депутатів місце-
вих рад» депутат місцевої ради не 
може поєднувати свою службову ді-
яльність на цій посаді з іншою робо-
тою на постійній основі в радах, їх 
виконавчих органах та апараті [3]. А 
ми пам`ятаємо, що староста  – член 
виконкому. Отже, якщо особа, обрана 
депутатом місцевої ради (головою), 
хоче бути старостою, їй доведеться 
скласти представницький мандат.

Повноваження старости припи-
нятись достроково зарішенням від-
повідної ради (ч. 6  ст. 54-1  Закону 
України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні». І це виключна компе-
тенція відповідної ради (ч. 3  ст. 
26  Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні»). Підстави 
дострокового припинення повнова-
жень старости визначені ст. 79-1 За-
кону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»:

1) його звернення з особистою зая-
вою до сільської, селищної, міської 
ради про складення ним повноважень 
старости (з дня прийняття відповід-
ною радою рішення, яким береться до 
відома зазначений факт);

2) припинення громадянства Укра-
їни або виїзду на постійне проживан-
ня за межі України (з дня прийняття 
відповідною радою рішення, яким бе-
реться до відома зазначений факт);

3) набуття громадянства іншої дер-
жави (з дня прийняття відповідною 
радою рішення, яким береться до відо-
ма зазначений факт);
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4) набрання законної сили обвину-
вальним вироком суду щодо нього з 
дня, наступного за днем одержання 
радою або її виконавчим комітетом 
копії відповідного рішення суду, без 
прийняття рішення відповідної ради);

5) набрання законної сили рішен-
ням суду про притягнення його до від-
повідальності за правопорушення, 
пов’язане з корупцією, яким накладено 
стягнення у виді позбавлення права за-
ймати посади або займатися діяльніс-
тю, що пов’язана з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування 
(з дня, наступного за днем одержання 
радою або її виконавчим комітетом ко-
пії відповідного рішення суду, без при-
йняття рішення відповідної ради);

6) 5-1. набрання законної сили рі-
шенням суду про визнання його акти-
вів або активів, набутих за його дору-
ченням іншими особами або в інших 
передбачених статтею 290  Цивільного 
процесуального кодексу України ви-
падках, необґрунтованими та їх стяг-

нення в дохід держави (строки законо-
давцем не визначені, логічно було б за 
аналогією до п.5);

7) набрання законної сили рішен-
ням суду про визнання його недієздат-
ним, безвісно відсутнім чи оголошен-
ня померлим (з дня, наступного за 
днем одержання радою або її виконав-
чим комітетом копії відповідного рі-
шення суду, без прийняття рішення 
відповідної ради);

8) його смерті (з дня смерті, засвід-
ченої свідоцтвом про смерть) [2].
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У сучасній економіці туризм га-
лузь, що динамічнo розвивається, 
оскільки є лідером серед інших галу-
зей за ступенем свого впливу на еконо-
міку. Сучасний розвиток суспільства 
супроводжується з значними іннова-
ційними перетвореннями соціального 
світу. Сьогодні застосування інформа-
ційних технологій розглядається осно-
вним інструментом підвищення ефек-
тивності як туристського, так і інших 
видів бізнесу. Інноваційні досліджен-
ня показують, що економічне зростан-
ня залежить не тільки від створення 
нових знань, а й у їх поширенні та за-
стосуванні. Таким чином, інновації 
приносять значне зростання, тільки 
коли вони починають поширюватися 
із одного сектора економіки в інший.

Застосування інноваційних техно-
логій в туристичній галузі є вимогою 
часу, що дозволяє не тільки підвищу-
вати якість послуг, але й раціонально 
використовувати всі наявні ресурси. 
Застосування нових технологій в орга-
нізаціях пов›язано з використанням 
комп›ютерних технологій. Вплив ін-
формаційних технологій на туризм 
відчувається на різних стадіях діяль-
ності, також маркетинг, менеджмент, 
доставка послуг.

У період швидкого розвитку науко-
во-технічного прогресу інновації є не-

обхідною умовою успіху конкурентної 
боротьби, появи нових товарів і послуг, 
а також підвищення якості продукції.

Інновація  – нововведення в галузі 
техніки, технології, управління, засно-
ване на використанні досягнень науки, 
що забезпечує якісне підвищення 
ефективності виробничої системи або 
якості продукції та повинна бути орі-
єнтована на ринок, а не на продукт. 
Іншими словами, інновація забезпечує 
просування і впровадження на ринок 
нових, істотно відрізняються від ко-
лишніх, благ, більш повно задовольня-
ють потреби; відкриття та освоєння 
нових ринків або досягнення інших 
конкретних цілей.

Основне поняття інноваційної ді-
яльності закріплено в розд. І ст. 1  За-
кону України [1], а норми її правового 
регулювання визначено в гл. 34 Госпо-
дарського кодексу України [2], згідно з 
якими інноваційною діяльністю є ді-
яльність, що спрямована на викорис-
тання і комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок і зу-
мовлює випуск на ринок нових конку-
рентоздатних товарів і послуг.

До інновацій у туризмі відносять ті 
нововведення, які супроводжуються 
відновленням і розвитком духовних та 
фізичних сил туристів, принципово 
новими змінами туристичного про-

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ

Т.В. Марусей,
кандидат економічних наук, 
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 
Кам›янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
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дукту, підвищенням ефективності 
функціонування складових індустрії 
туризму, підвищенням ефективності 
процесів формування, позиціонуван-
ня та споживання туристичних това-
рів і послуг, прогресивними змінами 
факторів виробництва [5, с. 66].

Сучасні технології дозволяють ту-
ристам самостійно планувати та орга-
нізовувати свої поїздки від початку і 
до кінця: купувати недорогі квитки на 
всі види транспорту, бронювати жит-
ло, складати маршрути, програму роз-
ваг. Найбільш поширеними інновація-
ми в туризмі, пов›язаними з цифрови-
ми технологіями, з›явилися нововве-
дення в галузі транспортних послуг та 
послуг розміщення (електронне бро-
нювання, електронні квитки, електро-
нні візи). Однією з найперших іннова-
цій виступає послуга «електронний 
квиток», а також електронні продажі в 
цілому, дають можливість отримувати 
необхідну інформацію.

За останні роки бажання та вимоги 
клієнтів до сервісу досить виросли. З 
появою таких рішень, як Skyscanner, 
Airbnb, Couchsurfing, Maps.me та лоу-
костів самостійні мандрівки стали ще 
доступнішими. Але у глобалізованому 
світі люди все більше турбуютьcя не 
так про гроші, як про витрачений час, 
тому актуальність туристичних фірм 
висока, як ніколи. Втім компаніям по-
трібно розвивати гнучкість і будувати 
максимально перcоніфіковану комуні-
кацію, аби задовольняти потреби ви-
могливих клієнтів.

Також досить розширилась геогра-
фія мандрівок українців та їхні вподо-

бання. Якщо у 90-х 80% усіх мандрів-
ників в Україні обирали Туреччину та 
Єгипет, то тепер турагенціям необхід-
но досліджувати десятки нових на-
прямків. Уже визначились 20% ман-
дрівників, яких цікавлять нестандарт-
ні та екзотичні напрямки: Балі, Пів-
денно-Східна Азія, Карибський басейн, 
Мальдіви, Маврикій[5].

Більшу частину використовуваних 
на даний момент коштів цифровізації 
сфери туризму займають додатки. 
Перші цифрові сервіси для туристів 
з›явилися на початку 2000-х і були орі-
єнтовані на онлайн бронювання житла 
та покупку квитків: Booking.com – го-
тельний агрегатор дав можливість по-
тенційним клієнтам побачити невели-
кі готелі по всьому світу, забезпечив їм 
самий широкий доступ до клієнтської 
бази; AirB & B  – повторив успіх 
Booking.com, сформувавши новий ри-
нок оренди апартаментів; Uber, Gett – 
агрегатори таксі, залучили в малий 
бізнес величезну кількість людей, дали 
їм можливість заробляти, використо-
вуючи власний автомобіль і, одночас-
но, зробили послуги таксі більш до-
ступними.

Без використання подібних плат-
форм сучасну подорож уявити склад-
но. З їх допомогою автоматично фор-
муються рейтинги довіри між учасни-
ками, дозволяючи в максимально ко-
роткі терміни об›єднати на ринку 
продавців і покупців товарів та послуг, 
в тому числі при укладанні угод і про-
веденні розрахунків, тим самим усува-
ючи посередницькі ланки, мінімізую-
чи витрати на виробничі та обмінні 
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процеси. В цілому використання в ро-
боті платформ дозволяють значно 
зміцнити взаємовідносини з клієнтом 
(інформувати та супроводжувати клі-
єнтів в дорозі), продавати більше по-
слуг та підвищувати їх ціну; підвищу-
вати якість послуг (смартфон як ключ 
від номера, реєстрація в готелі через 
додаток, обмін повідомленнями з пер-
соналом готелю через додаток), покра-
щувати емоційне сприйняття (відмітка 
де побували та сортування фото по 
місцях, нагадування, вказівки та ін-
струкції в аеропорту, на вокзалі, порту, 
на борту судна).

Наявність гострої конкуренції та 
широких можливостей на ринку до-
датків обумовлює доцільність розви-
тку даного напрямку в забезпеченні 
умов для створення і запуску цифро-
вих платформ нового покоління.

Варто відмітити активне викорис-
тання клієнтами коштів доповненої 
реальності в реальних самостійно ор-
ганізованих або придбаних туристич-
них продуктах, пов›язані з викорис-
танням віртуальних гідів, довідкових 
систем, навігаційних продуктів різних 
виробників. Подібні продукти можуть 
мати комерційний характер, а можуть 
проводитися на замовлення муніци-
пальних утворень дестинації, як, на-
приклад, мобільні додатки «Флоренція 
путівник» від eTips LTD, Metro AR Pro 
або Flightradar24  від Travel Network 
Ltd. Віртуально побувати на реальних 
дестинацій в режимі реального часу 
можна з використанням встановлених 
у багатьох знакових місцях віртуаль-
них камер, що транслюють в Internet.

У сучасному світі інформаційних 
технологій важливу роль відіграють 
сайти та мобільні платформи. Важли-
во щоб сайт функціонував не лише на 
десктопі, але й зі смартфону. Люди не 
розлучаються зі своїми телефонами та 
безліч операцій виконують за його до-
помогою. Це особистий комфорт та 
економія часу. Хороший сервіс – це не 
лише про готель, у якому відпочивати-
ме клієнт, або тур, який він обере, а й 
зрозумілий сайт. Адже клієнти вже 
давно не надають перевагу телефон-
ним дзвінкам. Більшість питань можна 
вирішувати у месенджерах та через 
сайт. Дослідження Trip Advisor, у яко-
му брало участь понад 23 тис. респон-
дентів, підтверджує цю теорію. Лише 
1% бронюють житло, телефонуючи в 
агенцію. Найпопулярнішими метода-
ми бронювання є OTA (Online Travel 
Agencies  – онлайн тревел агенції) та 
сайт компанії. Тому головний канал 
продажів має бути доступним і зрозу-
мілим, а головне працювати бездоган-
но з будь-якої платформи.

Ще одним новим явищем є те, як 
соціальні мережі впливають на сферу 
туризму. Як позитивний, так і негатив-
ний відгук можуть побачити сотні, а 
іноді і тисячі людей за лічені хвилини. 
Також кожна соціальна мережа має 
свою специфіку та закони, їх необхідно 
дотримуватись. Це стосується і форма-
ту контенту, і вікової специфіки. Якщо 
в Instagram, Telegram, Pinterest, 
YouТube основа аудиторії – це молодь 
віком 16-25 років, то у Facebook відсо-
ток старших людей в рази більший. 
Туристичні агенції розуміють, що до 
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них звертаються люди, які в першу 
чергу цінують  – час, тож миттєва ко-
мунікація – це обов’язкова умова.

На рахунок онлайн-реклами, то 
вона в рази ефективніша, дієвіша та 
дешевша, ніж офлайн-реклама на теле-
баченні. Також можна налаштувати де-
тальний таргетинг: вік, географію та 
інтереси різних цільових аудиторій.

Також перед подорожжю можна за-
вантажити офлайнові карти, що до-
зволяють вільно орієнтуватися в ново-
му просторі, місцеві транспортні до-
датки, наявні у більшості великих міст. 
Для зручності можна скористатися 
планувальником поїздок. Ці додатки 
об›єднують інформацію про квитки, 
готелі та інші важливі відомості, щоб 
мандрівник нічого не забув та здійснив 
все задумане [9].

На сьогодні серед нових видів ту-
ризму виділяється віртуальний туризм. 
«Віртуальний туризм – діяльність інди-
віда, що дозволяє за допомогою вико-
ристання сучасної комп›ютерної техні-
ки та комунікаційних мереж створити і 
отримати максимально реалістичну 
сенсуальну інформацію про бажану 
дестинацію з числа реально існуючих 
без фактичного переміщення в неї»[10]. 
Віртуальний туризм також є перспек-
тивним засобом просування тієї чи ін-
шої зони відпочинку, він дає можли-
вість потенційному туристу ознайоми-
тися з культурними, історичними, ре-
креаційними можливостями місць 
відвідування і вибрати для себе найці-
кавіші об’єкти і заняття.

Науковцями виділено в залежності 
від цілей відвідування мережі такі 

види віртуального туризму: освітній, 
пізнавальний, розважальний, науко-
вий і екзотичний, кожен з яких має 
свого клієнта і свої маркетингові ко-
шти для залучення і утримання спо-
живача. Віртуальні цифрові технології 
відіграють в цьому не останню роль. 
Однією з цих технологій є 
3D-панорама – спеціальна фотографія, 
що охоплює весь простір навколо од-
нієї певної точки: на 360 º горизон-
тально і не менше 180º вертикально. 
Віртуальна 3D-панорама збирається з 
кількох фотографій, знятих широко-
кутним об›єктивом і об›єднаних за 
допомогою програмного забезпечення 
в одне безшовне зображення, що ство-
рює повне враження присутності клі-
єнта в певній точці. У разі об›єднання 
кількох 3D-панорам, поєднаних між 
собою прямими або перехресними пе-
реходами, можна говорити про 
3D-тури. В даний час деякі турагенти 
можуть запропонувати потенційним 
клієнтам напередодні покупки реаль-
ного туристичного туру здійснити вір-
туальний 3D-тур, проте в подальшому 
такі тури можуть і замінити реальні.

Отже, застосування інноваційних 
технологій у туристичній сфері спря-
мовані на формування нового турис-
тичного продукту, надання унікальних 
туристичних послуг, застосування но-
вих маркетингових підходів, викорис-
товуючи новітні техніки та ІТ-
технології, що підвищить конкуренто-
спроможність туристичного продукту 
на національному і міжнародному 
ринках, призведе до появи нових видів 
туризму та сприятиме подальшому 
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розвитку сфери туризму, перетворен-
ню її у високоефективну, інтегровану у 
світовий ринок галузь.
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В умовах інтенсифікації виробни-
цтва продукції тваринництва і птахів-
ництва надзвичайно актуальним є по-
шук високоефективних шляхів і засо-
бів підвищення продуктивності тва-
рин і птиці та збереження поголів’я 
через використання різноманітних бі-
ологічно активних речовин та кормо-

вих добавок. Водночас особливу увагу 
при застосуванні й упровадженні у 
виробництво нових засобів надають 
тим речовинам та їх комплексам, які 
дають змогу отримати продукцію, що 
не містить хімічних забруднювачів, пе-
редовсім – лікарських препаратів. Од-
ним із напрямів «екологізації» вироб-

ДОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОКОМПЛЕКСУ 
АТОКСВЕТ

Третякова Ксенія Миколаївна
студентка магістратури
Немова Тетяна Володимирівна
кандидат ветеринарних наук
Соломон В’ячеслав Віталійович
кандидат ветеринарних наук, доцент
Іщенко Вадим Дмитрович
кандидат ветеринарних наук, доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Наведено результати доклінічних досліджень фітокомплексу АТОКСВЕТ, 
формулу якого складено відповідно до принципів Аюрведа, з визначення параме-
трів його гострої і хронічної токсичності. Встановлено, що фітокомплекс не 
спричиняє загибелі після його внутрішньошлункового уведення білим 
лабораторним мишам у кількості, що відповідає дозі 5000 мг/кг маси тіла. Після 
випоювання білим щурам фітокомплексу АТОКСВЕТ разом з питною водою у 
дозі, що в 10  разів перевищує рекомендовану терапевтичну, не відмічається 
загибелі тварин та ознак інтоксикації.

The results of preclinical studies of the phytocomplex ATOХVET, the formula of which 
is compiled in accordance with the principles of Ayurveda, to determine the parameters 
of its acute and chronic toxicity. It was found that the phytocomplex does not cause death 
after its intragastric administration to white laboratory mice in an amount corresponding 
to a dose of 5000 mg/kg body weight. After feeding white rats ATOXVET phytocomplex 
together with drinking water in a dose that is 10  times higher than the recommended 
therapeutic, no death of animals and signs of intoxication are observed.

Ключові слова: АТОКСВЕТ, Аюрведа, гостра токсичність, доклінічні 
дослідження, миші, фітокоплекс, хронічна токсичність, щури

Keywords: acute toxicity, Ayurveda, ATOХVET, chronic toxicity mice, phytocom-
plex, preclinical studies, rats
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ництва є застосування препаратів та 
кормових добавок, що мають природ-
не походження й здатні виявляти ви-
соку ефективність без негативного 
впливу на якість отриманої продукції 
[1, 2].

У останні роки значно зріс інтерес 
до лікарських рослин. Рослини як лі-
карські засоби природного походжен-
ня діють на організм більш ніжно, не 
викликаючи зазвичай появи усклад-
нень. Велике значення в лікуванні має 
різнобічна дія лікарських рослин. Вона 
обумовлена значною кількістю біоло-
гічно активних і супутніх речовин, 
вміст яких у рослинах віддозований 
самою природою. Це призводить до 
зростання обсягів використання лі-
карських рослин у медичній та ветери-
нарній практиці [7, 8].

Аюрведа  – це система медицини, 
однією з дисциплін якої є лікарська 
рослина. Відносна безпека фітотера-
пії  – ще одна причина зростання по-
пулярності Аюрведи. Вона успішно ін-
тегрується з алопатичною медициною. 
Формули Аюрведичних препаратів 
містять вітаміни, корисні копалини, 
біологічно активні стероїди, алкалої-
ди, глікозиди та дубильні речовини і 
різноманітні антиоксиданти в природ-
ному стані [4, 7].

Метою роботи є визначення у до-
слідах на лабораторних тваринах пара-
метрів гострої і хронічної токсичності 
фітокомплексу АТОКСВЕТ, формулу 
якого складено відповідно до осно-
вних принципів індійської системи ме-
дицини Аюрведа.

Матеріали і методи. АТОКСВЕТ є 

комплексом рослинних екстрактів, які 
активують ферменти травного каналу, 
підвищують ефективність всмокту-
вання поживних речовин, нормалізу-
ють синтез і стабілізують склад мікро-
флори кишківника, перешкоджають 
всмоктуванню мікотоксинів, сповіль-
нюють процеси окиснення і знижують 
токсичну дію на організм залишків мі-
котоксинів та їхніх метаболітів, покра-
щують дезінтоксаційну функцію пе-
чінки і загальний імунний статус орга-
нізму.

До складу фітокомплексу АТОК-
СВЕТ входять флавоноїди, феноли, са-
поніни та інші в натуральному вигляді 
діючі речовини, які містяться в екстра-
ктах Андрографіса волотистого 
(Andrographis paniculata), Бухгаавії діф-
фуса (Boehraavia diffusa), Азадірахти 
індійської (Azadirachta іndica), Філлан-
туса ембліка (Phyllanthus emblica). Кор-
мова добавка застосовується перо-
рально разом з питною водою із роз-
рахунку 60  г на 1  т води упродовж 
10 діб.

Дослідження з визначення параме-
трів гострої і хронічної токсичності 
фітокомплексу АТОКСВЕТ проводили 
в умовах навчально-наукової лабора-
торії доклінічних досліджень кафедри 
фармакології, паразитології і тропічної 
ветеринарії Національного універси-
тету біоресурсів і природокористуван-
ня України. При роботі з тваринами 
дотримувалися вимог біоетики і нор-
мативних документів щодо захисту 
хребетних тварин, які використову-
ються у експериментах і наукових до-
слідженнях [3, 6].
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Передбачаючи невисоку токсич-
ність досліджуваних препаратів, для 
визначення гострої токсичності з ме-
тою перевірки, нами обраний лімітую-
чий показник: 5000  мг/кг маси тіла, 
який відповідає четвертому класу за 
ступенем небезпечності згідно з ГОСТ 
12.1.007-76 «Шкідливі речовини. Кла-
сифікація та загальні вимоги нешкід-
ливості» та V класу токсичності згідно 
з класифікацією речовин за токсичніс-
тю (Практично нетоксичні, DL50 5001-
15000 мг/кг маси тіла), що узгоджуєть-
ся і з міжнародними стандартами [1, 
5].

Для досліджень використовували 
лабораторних мишей з середньою ма-
сою тіла 20  г (± 1,0  г). Тварин перед 
проведенням досліджень утримували 
на карантині упродовж 14  діб. Утри-
мання мишей у клітках у приміщенні 
за температури 18–22  О С, годівля  – 
стандартний гранульований корм. Во-
допій не обмежували. За 4  години до 
уведення досліджуваного препарату 
було припинено годівлю й напування 
тварин, які до цього мали постійний 
вільний доступ до корму й води. Без-
посередньо перед уведенням препара-
ту кожну тварину зважували. У досліді 
було використано 20 тварин, яких роз-
поділили на 2  групи по 10  тварин у 
кожній (контрольна та дослідна), 
сформованих методом аналогів. За 
тваринами здійснювали цілодобове 
спостереження впродовж перших 
24 годин із початку уведення препара-
ту з наступним наглядом до 15 доби.

Тварини першої групи слугували 
контролем. Їм уводили в шлунок за до-

помогою металевого зонду (ін’єкційна 
голка з наплавленим оловом) дисти-
льовану воду в кількості 0,1 мл. Твари-
нам дослідної групи вводили певний 
препарат у кількості 0,1 г. Для уведен-
ня внутрішньошлунково порошок із 
суміші фітоекстрактів після розкриття 
капсули препарату змішували з дис-
тильованою водою у співвідношенні 
1:3  і вводили отриману суспензію ми-
шам у кількості 0,4  мл, що відповідає 
дозі препарату 5000 мг/кг маси тіла.

У хронічному досліді було викорис-
тано 12 лабораторних нелінійних білих 
щурів з середньою масою тіла 260  г, 
яких розділили на 2 групи по 6 тварин 
у кожній:

1  група  – контрольна, випоювання 
води;

2 група – випоювання води з дослі-
джуваним фітокомплексом.

Кількість фітокомплексу розрахо-
вували орієнтуючись на рекомендова-
ну виробником лікувально-профілак-
тичну дозу: 60 г/1 м3 питної води, яку 
було збільшено у 10 разів. Препарат із 
питною водою випоювали упродовж 
30 діб. Щоденно для випоювання готу-
вали свіжі розчини. За тваринами вели 
щоденне спостереження. Кожні 10 діб 
тварин зважували. Після завершення 
експерименту визначали гематологічні 
й біохімічні показники крові тварин. 
Кров від щурів відбирали через 4 годи-
ни після припинення згодовування 
корму шляхом пункції серця після 
цервікальної дислокації тварин.

Гематологічні дослідження прово-
дили за допомогою автоматичного ге-
матологічного аналізатора згідно з ін-
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струкцією до приладу. У цільній стабі-
лізованій ЕДТА крові одразу після її 
відбору визначали наступні показни-
ки: кількість лейкоцитів, кількість та 
процентний вміст лімфоцитів, моно-
цитів та гранулоцитів, кількість ери-
троцитів, вміст гемоглобіну крові, ге-
матокритний показник, середній об’єм 
еритроцитів, середній вміст гемоглобі-
ну в еритроцитах, концентрацію гемо-
глобіну в еритроцитарній масі, розпо-
діл еритроцитів, кількість тромбоци-
тів, середній об’єм та розподіл тромбо-
цитів, тромбокрит.

Біохімічні показники визначали у 
плазмі крові за допомогою напівавто-
матичного   аналізатора фотометрич-
ного біохімічного Lab Line 010, № К 
05-9033  LabLine Diagnostics, Австрія; 
EN ISO 9001:2000, Cert No: 
2010083000258) згідно з інструкціями 
до наборів реагентів для клінічної біо-
хімії виробництва High Thechnology, 
Inc., USA. Досліджували наступні по-
казники: вміст глюкози, загального 
білка, альбумінів, глобулінів, білірубі-
ну загального, сечовини, креатиніну, 
кальцію та фосфору, а також актив-
ність АлАТ, АсАТ та лужної фосфатази 
[17].

Результати досліджень. Спостеріга-
лося незначне збудження в дослідних 
тварин упродовж перших хвилин із 
наступним їх заспокоєнням. Спраги не 
відзначали.

Зміни загального стану тварин, 
спричинені уведенням досліджуваних 
препаратів, спостерігали через 1 год у 
тварин дослідної групи. У більшості 
дослідних тварин відзначали зменшен-

ня рухової активності, але із збереже-
ною реакцією на зовнішні подразники 
(світло, звук). Корм і воду за вказаний 
період спостереження тварини не вжи-
вали. Упродовж години стан тварин 
залишився практично незмінним. Че-
рез 1  год після уведення препарату 
миші активізувалися, їх стан покра-
щав. Тварини дослідної групи за ста-
ном та поведінкою майже не відрізня-
лися від тварин контрольної групи. За 
подальшого спостереження через 24, 
48  і 72  год та впродовж наступних 
12  діб до завершення експерименту 
стан тварин залишався незмінним, 
вони були активними й добре вживали 
корм і воду. Загибелі не відзначали. 
Отже, фітокомплекс АТОКСВЕТ не 
спричиняє загибелі після його вну-
трішньошлункового уведення білим 
лабораторним мишам у кількості, що 
відповідає дозі 5000 мг/кг маси тіла.

При дослідженні можливого проя-
ву негативної дії фітокомплексу АТОК-
СВЕТ за тривалого його застосування 
упродовж усього періоду спостережен-
ня загибелі тварин не відзначали. За-
гальний стан і поведінка тварин, яким 
випоювали воду з досліджуваною кор-
мовою добавкою, не відрізнялися від 
контролю впродовж усього періоду 
експерименту. Тварини були активни-
ми, реагували на зовнішні подразники, 
кількість споживаного корму була та-
кою ж, як у тварин контрольної групи. 
Ознак негативного впливу досліджу-
ваного фітокомплексу у тварин дослід-
ної групи не виявляли.

Дослідження показали, що тривале 
пероральне надходження з водою фі-
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токомплексу АТОКСВЕТ призводить 
до змін морфологічного складу крові у 
тварин дослідної групи порівняно з 
тваринами контрольної групи. Уста-
новлена тенденція до збільшення кон-
центрації гемоглобіну крові (на 13  %) 
на фоні практично незмінного показ-
ника кількості еритроцитів і, як наслі-
док, збільшення показників вмісту ге-
моглобіну в еритроциті та еритроци-
тарній масі на 56 та 17 % відповідно.

Кількість лейкоцитів у тварин до-
слідної групи залишалася практично 
незмінною порівняно з тваринами 
контрольної групи, однак відмічали 
зміни лейкограми крові у щурів, яким 
випоювали воду, що містила фітокомп-
лекс АТОКСВЕТ (табл. 1). При цьому 

відзначали збільшення вмісту грануло-
цитів, які відіграють важливу роль у 
нейтралізації токсинів у крові тварин.

Наведені в табл. 2 дані свідчать про 
наявність певних змін метаболічних 
процесів в організмі щурів під впливом 
досліджуваного фітокомплексу за три-
валого його надходження. Проте ці змі-
ни вказують на спрямований вплив на 
посилення обмінних процесів у печінці 
як основного органу детоксикації в ор-
ганізмі дослідних тварин. Зниження 
вмісту протеїну загального відбувалося 
на фоні стабільного вмісту альбумінів, 
які зв’язують токсини екзо- та ендоген-
ного походження. Певні зміни спостері-
гали в активності трансаміназ, зокрема 
активність АлАТ зростала на 21,8%.

Таблиця 1. 
Морфологічні крові щурів за хронічної дії фітокомплексу АТОКСВЕТ (M±m, n=6)
Показник Група тварин

контроль дослід
Еритроцити, Т/л 8,23±0,28 8,01±0,09
Гемоглобін, г/л 119,4±12,48 136,8±1,79
Гематокрит, % 40,44±1,45 40,18±0,44
Середній об’єм еритроцитів, фл 49,16±0,60 50,22±0,13
Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, пг 13,98±1,30 31,90±10,63
Середній вміст гемоглобіну в еритроцитарній 
масі, г/л

283,6±25,57 340,0±1,67

Розподіл еритроцитів, % 14,9±0,08 14,8±0,17
Лейкоцити, Г/л 13,6±2,04 14,16±0,75
Лімфоцити, Г/л 8,62±1,20 7,94±0,54
Моноцити, Г/л 0,48±0,07 0,50±0,03
Гранулоцити, Г/л 4,50±0,82 5,72±0,37
Лімфоцити, % 63,80±1,39 56,08±2,16
Моноцити, % 3,50±0,07 3,52±0,11
Гранулоцити, % 32,70±1,37 40,40±2,15
Тромбоцити, Г/л 354,6±73,38 941,2*±36,57
Середній об’єм тромбоцитів, фл 5,64±0,05 6,14±0,10
Розподіл тромбоцитів, % 16,60±0,08 16,46±0,04
Тромбокрит, % 0,23±0,04 0,58*±0,02
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При цьому на фоні стабільного 
вмісту креатиніну зростала концен-
трація сечовини на 30,6 %, що свідчить 
про посилення синтезувальної функції 
печінки.

Висновки
1. АТОКСВЕТ не спричиняє загибе-

лі після його внутрішньошлункового 
уведення білим лабораторним мишам 
у кількості, що відповідає дозі 5000 мг/
кг маси тіла, тобто за ступенем токсич-
ності належить до V класу токсичності 
(Практично нетоксичні, DL50  5001-
15000 мг/кг маси тіла).

2. Після випоювання білим щурам 
разом з питною водою фітокомплексу 
АТОКСВЕТ у дозі, що в 10 разів пере-
вищує рекомендовану терапевтичну, 
загибелі тварин не відмічається. У їх 
крові встановлено збільшення концен-
трації гемоглобіну крові на 13 %, вміс-
ту гранулоцитів на 27,1 %, підвищення 
активності печінкових ферментів, зо-

крема АлАТ на 21,8%, а також збіль-
шення концентрації сечовини на 30,6 
% на фоні стабільного вмісту креатині-
ну, що свідчить про посилення синте-
зувальної функції печінки.
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Лідерство важлива складова групо-
вої динаміки та універсальний за сво-
єю природою феномен суспільного 
життя. Воно існує у великих та малих 
групах, соціальних організаціях, соці-
альних інститутах суспільства. Опти-
мізація лідерського потенціалу грома-
дян є важливою умовою становлення 
демократії у суспільстві. Студентський 
вік є найбільш сенситивним для на-
буття соціального досвіду та удоскона-
лення навичок соціально-психологіч-
ної взаємодії у суспільно-історичних 
процесах.

Значний внесок у розробку психо-
логічної сутності лідерства здійснили 
представники західної соціології та 
психології: Р.  Бейлз, Г.  Тард, Г.  Лебон, 
Ф.  Бартлетт, Дж.  Барбер, М.  Вебер, 
В. Шекель, Р. Стокділ, К. Левін, Р. Лай-
керт, Р. Блейк та Дж. Мутон, Дж.Харт-
лі, П. Сміт, М. Тейеб, Ф. Фідлер, М. 
Грегор та інші. Системне вивчення 
психологічної сутності феномену лі-
дерства пов’язують з науковим напря-
мом, що отримав назву школа групової 
динаміки. Представники цього напря-
му розглядають лідерство як сукуп-
ність процесів внутрішньої самоорга-
нізації і самоуправління групи, що зу-
мовлено індивідуальної ініціативою їх 

членів [3]. Значна увага науковців при-
діляється аналізу чинників, що сприя-
ють прояву ініціативи учасниками гру-
пи при вирішенні інструментальних та 
експресивних завдань. У соціальній 
психології це проблема аналізується у 
зв’язку із індивідуальними відміннос-
тями людини, що спонукають до лідер-
ства та способами вияву лідерської 
поведінки у групі [1, 2].

Важливим особистісним утворення 
особистості, що детермінує ставлення 
людини до себе та до інших є «Я кон-
цепція», центральним елементом якої 
є самооцінка [4]. Саме тому, самооцін-
ка може розглядатися як фактор лідер-
ської поведінки в соціально-психоло-
гічній взаємодії.

Мета дослідження полягала у ви-
вченні зв’язку між параметрами само-
оцінки та стильовими особливостями 
лідерської поведінки студентської мо-
лоді.

У дослідженні взяли участь 80 сту-
дентів з вищих навчальних закладів 
19-23 років (з них 48 дівчат та 32 хлоп-
ця). Програма дослідження включала: 
визначення особливостей самооцінки 
за методикою С. А. Будассі (в адаптації 
А.О. Реана); діагностику креативного 
потенціалу лідера (за С.І. Макшано-

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ 
СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ З РІЗНИМ РІВНЕМ САМООЦІНКИ

Мирошник О.Г.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Полтавського 
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Ключеві слова: лідерство, стиль лідерства, креативність, самооцінка.
Key words: leadership, leadership style, creativity, self-esteem.
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вим) та схильності до стилю лідерства 
та керівництва (за Є.П. Ільїним).

Узагальнені результати обстеження 
за визначеними методиками показали, 
що 35% (28  осіб) мали адекватний рі-
вень самооцінки, 28,75% (23 особи) ви-
сокий рівень та 36,25% (29 осіб) низь-
кий рівень самооцінки. Статистичних 
відмінностей між показниками самоо-
цінки у дівчат та хлопців невизначено.

Аналіз особливостей розподілу по-
казників, що характеризують спосіб ре-
алізації лідерської поведінки, показали 
що більшість студентів 60% (48  осіб) 
виявили орієнтацію на демократичні 
засади взаємодії з іншими. Для цієї гру-
пи студентів є притаманним намагання 
зменшити внутрішньогрупову напругу, 
створити атмосферу дружелюбності і 
ділового співробітництва. У 27,5 % 
(22  особи) респондентів встановлено 
авторитарно-демократичну орієнтацію. 
Основними ознаками, що характеризу-
ють авторитарний стиль лідерства є: 
централізація всіх повноважень в руках 
лідера і ухвалення ним одноосібних рі-
шень, які згодом можуть нав’язуватися 
виконавцям; віддача розпоряджень у 

наказовій формі без пояснення їх 
зв’язку із загальними цілями і завдан-
нями організації. Незначна кількість 
респондентів 12,5% (10  осіб) виявила 
ліберально демократичну орієнтацію 
лідерської поведінки. Ліберальному 
стилю властиві: прагнення лідера від-
хилитися від ухвалення рішень або пе-
рекласти це завдання на інших, а також 
йому абсолютно байдуже відношення 
до справ колективу. Лідер, що вибрав 
такий стиль, не проявляє ініціативи, 
грає пасивну роль.

Креативність як здатність до кон-
структивного нестандартного мислен-
ня і поведінки необхідна лідеру в ді-
яльності і в спілкуванні. Постійно вза-
ємодіючі у процесі своєї діяльності з 
іншими людьми, лідер не може бути 
достатньо ефективним, не проявляю-
чи у повній мірі різних якостей креа-
тивної людини. Креативність допома-
гає лідеру знаходити оригінальні рі-
шення проблем. За методикою 
С.І.  Макшанова було визначено осо-
бливості креативності студентів із різ-
ним стилем лідерської поведінки (див. 
таб. №1)

Таблиця №1 
Особливості креативного потенціалу респондентів з різним стилем лідерської пове-
дінки
Стиль лідерства Рівень креа-

тивності
Креативний потенціал лідера
Особистість Підхід до 

вирішення 
проблем

Робоче 
середовище

Загальний 
рівень

Демократичний Високий 2 (2,5%) 1(1,25%) 1 (1,25%) -
Середній 46 (57,5%) 47 (58,75%) 47 (58,75%) 48 (60%)

Авторитарно-
демократичний

Високий 1 (1,25%) 1 (1,25%) - -
Середній 21 (26,25%) 21 (26,26%) 22 (27,5%) 22 (27,5%)

Ліберально-
демократичний

Високий - - - -
Середній 10 (12,5%) 10 (12,5%) 10 (12,5%) 10 (12,5%)
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Переважаючими є середні значення 
прояву креативного підходу у ставлен-
ні до людей, вирішенні виробничих 
проблем та організації робочого серед-
овища у всіх групах респондентів з 
різними стилями лідерської поведінки. 
Отже, відмінностей між креативним 
потенціалом та стилем лідера не вста-
новлено.

Самооцінка є структурною одини-
цею «Я-концепції», що визначає спря-
мованість, повноту та міру активності 
особистості у взаємодії з іншим. Порів-
няльний аналіз особливостей самоо-
цінки у групах із демократичним, авто-
ритарно-демократичним та ліберально-
демократичним стилем лідерства пока-
зав таки результати. У групі 
респондентів із демократичним стилем 
лідерства встановлено 28,75% з висо-
кою самооцінкою, 35,4% та 37,5%. з 
адекватною та низькою самооцінкою. 
Для студентів з орієнтацією на автори-
тарно-демократичний стиль лідерства 
притаманні як адекватний (36,4%), так 
високий (31,8 %) та низький рівень са-
мооцінки (31,8% ). Суттєвих відміннос-
тей за рівнем самооцінки у цій підгрупі 
не встановлено. Аналіз результатів осо-
бливостей розвитку самооцінки у під-
групі із ліберально-демократичним 

стилем поведінки показав, що полови-
на респондентів цієї групи мають низь-
кий рівень самооцінки, 30% – високий 
та 20% – адекватний.

Отримані результати порівняльно-
го аналізу перевірялись на статистич-
ну значущість відмінностей за допо-
могою t  – критерія Стьюдента (див. 
таб. №2).

Статистична значущість відміннос-
тей за рівнем самооцінки встановлена 
для підгрупи респондентів із лібераль-
но-демократичним та демократичним 
стилем лідерства. Отримані результа-
ти свідчать про те, що недооцінка осо-
бистістю своїх можливостей сприяє 
становленню таких особливостей лі-
дерської поведінки в яких виявляється 
прагнення ухилитися від прийняття 
рішення, бажання перекласти відпові-
дальність на інших, відсутність ініціа-
тиви. Така поведінка призводить до 
труднощів в організації процесу 
управління.

Висновки. Результати емпіричного 
дослідження засвідчили можливість 
розгляду самооцінки як чинника соці-
ально-психологічної поведінки, що 
сприяє становленню способів взаємо-
дії із іншими та визначає здатність до 
здійснення психологічного впливу. 

Таблиця №2 
Відмінності між параметрами самооцінки у респондентів із різним стилем лідерської 
поведінки (за t-критерієм Стьюдента, р ≤ 0,05)

Стиль лідерства

Рівень самооцінки
адекватний

високий

адекватний

низький 

високий

низький 
Демократичний 2,5* 1,7 0,8
Авторитарно-демократичний 1,7 1,2 0,3
Ліберально-демократичний 1,6 3,9* 2,3*
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Водночас, на нашу думку, не варто роз-
глядати цей зв’язок як безпосередній 
за своєю природою. Становлення сти-
лю лідерської поведінки обумовлено 
системою індивідуально-психологіч-
них та соціально-психологічних фак-
торів, вивчення яких складає подаль-
шу перспективу нашого дослідження. 
Серед першочергових завдань якого є 
визначення ролі цінності сфери осо-
бистості.
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Финансовая глобализация, по мне-
нию экспертов, дает положительные 
результаты, создавая большие воз-
можности для банковского сектора, 
способствует достижениям в области 
науки и техники.

Финансовая глобализация откры-
вает большие возможности для бан-
ковской системы во многих аспектах. 
Соответственно, банковская система 
расширяет доступ отечественных бан-
ков к международным рынкам. Банки 
могут улучшить свой доступ к рынкам 
и трансграничным инвестициям по-
средством соглашений о торговом пар-
тнерстве [1]. С появлением «финансо-
вая глобализация» не только у круп-
ных компаний, но и всей банковской 
системы появится больше возможно-
стей для расширения сферы деятель-
ности и создания брендов на междуна-
родном рынке – при условии своевре-
менного использования ее преиму-
ществ. Вьетнамские банки имеют 
возможность на равных участвовать 
на игровых площадках глобального ха-
рактера с высоким профессионализ-
мом. В то же время потребители полу-
чат больше преимуществ от этого уча-

стия и возможность расширить обла-
сти применения современных 
технологий. Успехи цифровой револю-
ции создают банкам благоприятные 
условия, чтобы привлекать инвести-
ционный капитал, использовать его 
для получения поддержки, инвести-
ций, технических консультаций, обу-
чения и распространения новых зна-
ний от банков, иностранных партне-
ров, стратегических инвесторов в об-
ласти применения современного 
бизнеса и системы управления, приоб-
ретения модели цифрового банкинга и 
разработки новых высокотехнологич-
ных продуктов. Если финансовая и 
банковская отрасли будут в полной 
мере использовать возможности, пре-
доставляемые «промышленной рево-
люцией 4.0», они получат доступ к со-
временным технологиям, улучшат ка-
чество обслуживания и смогут устра-
нить пробелы в мировых технологиях.

В то же время есть возможность 
модернизировать банковские продук-
ты и услуги более современным и эф-
фективным способом увеличения при-
были. На технологической платформе 
4.0  использование преимуществ мас-
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штабной экономики, совместной эко-
номики, развертывания высокотехно-
логичных цифровых приложений, свя-
занных с подключением к Интернету, 
облачными вычислениями, сенсорной 
технологией, виртуальной реально-
стью, поможет сократить операцион-
ные издержки, транспортировку, 
управление, внести вклад в финансо-
вую экономию для банков и повысить 
прибыль, обеспечивая высокую готов-
ность системы для удовлетворения по-
требностей клиентов в использовании 
электронных банковских услуг. Благо-
даря большей прозрачности, потреби-
тели получат еще больше доступа к 
ведущим отечественным и зарубеж-
ным финансовым услугам, что помо-
жет местным банкам подняться на но-
вый уровень, развиваться и конкури-
ровать с передовыми банками в регио-
не и в мире.

Чтобы иметь возможность рабо-
тать быстро, решительно, эффективно 
и в соответствии с тенденцией разви-
тия технологий в мировом масштабе, 
банковской индустрии необходимо 
определить стратегии, разработки и 
решения для адаптации к промышлен-
ной революции 4.0, которые включают 
следующие факторы [2]:

1. Необходимо сосредоточить вни-
мание на совершенствовании норма-
тивно-правовой базы для создания 
благоприятной экологической среды 
кредитных организаций (КИ) и компа-
ний Fintech; разработать финансовые 
продукты и услуги на цифровых плат-
формах для расширения доступа к фи-
нансовым услугам людей и предприя-

тий. В частности, необходимо создать 
правовой коридор для новых видов 
деятельности, услуг и продуктов, 
сформированных в условиях четвер-
той промышленной революции. В то 
же время, важно создать механизм мо-
ниторинга и управления, соответству-
ющий контексту, общим стандартам и 
передовой мировой практике.

2. Необходимо обращать внима-
ние на инвестирование и доработку 
инфраструктуры информационных 
технологий (ИТ-инфраструктура), 
чтобы иметь возможность модерни-
зировать и автоматизировать боль-
шинство банковских бизнес-процес-
сов, развивать банковские услуги по-
средством применения цифровых 
технологий. Это требует концентра-
ции ресурсов не только от каждого 
банка и кредитной организации, но и 
от правительства.

3. Наряду с этим необходимо уси-
лить управление безопасностью сети. 
Сами банки должны обновить стан-
дарты информационной безопасно-
сти, чтобы постепенно приблизиться к 
мировым стандартам, а также обеспе-
чить безопасность и надежность пла-
тежной системы. Кроме того, для вы-
явления борьбы, предотвращения и 
устранения нарушений законодатель-
ства в области оплаты должны исполь-
зоваться высокие технологии.

4. Необходимо сосредоточить вни-
мание на улучшении качества челове-
ческих ресурсов, особенно высокотех-
нологичных человеческих ресурсов 
для Центральных банков и кредитных 
организаций, чтобы исследовать, при-
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менять и внедрять достижения техно-
логии 4.0 в процессе администрирова-
ния, эксплуатации и снабжения обслу-
живания банковской системы.

В условиях финансовой глобали-
зации новые технологии помогут 
экономике в целом и финансово-бан-
ковскому сектору в частности до-
биться значительной эффективности 
в глобальной системе создания стои-
мости, ускорить процесс индустриа-
лизации и модернизации, внося по-

зитивный вклад в экономическое 
развитие страны.
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З часу виникнення України, як не-
залежної держави, стратегія розвитку 
судочинства, полягала у перейманні 
досвіду західних країн.

Між Україною та США виникають 
різні наукові контакти вчених-пра-
вознавців, які здійснюють пошук 
шляхів розв’язання багатьох про-
блем юридичної науки. У цій співп-
раці особливого значення набуває 
вивчення досвіду США в організації 
судової системи.

Наприклад, Україна, приблизно 
вже упродовж 15 років використовує у 
судовій справі юридичні прецеденти. 
Розрізняють так звані прецеденти тлу-
мачення (нормативні акти) і судовий 
прецедент. Прецеденти тлумачення 
створюються Конституційним судом 
України, Верховним судом України, 
Вищим господарським судом України. 
Дані акти мають деякі ознаками нор-
мативних, проте не є самодостатніми 
та діють лише до тих пір, поки діє акт, 
з інтерпретацією якого пов›язані від-
повідні прецеденти. Судовий преце-
дент офіційно визнаний як джерело 
права. Однак фактично його роль в 
останні десятиліття значно зростає. 

Все частіше при вирішенні конкретних 
справ, право користувачі посилаються 
на рішення вищих судових інстанцій.

На сьогодні, Україна використовує 
прецеденти європейських країн та 
Сполучених Штатів Америки у розгля-
ді міжнародних справ. Але таких судо-
вих постанов небагато, оскільки реє-
страція іноземних прецедентів, має 
складний характер.

Сучасні процеси розбудови неза-
лежності Української держави спрямо-
вані на побудову демократичного гро-
мадянського суспільства  – рівноправ-
ного партнера світової спільноти. До 
найважливіших засобів досягнення 
цієї мети належить здійснення ефек-
тивної судово-правової реформи згід-
но з новими суспільно-політичними та 
економічними реаліями.

Судова влада здійснює врегулюван-
ня соціальних конфліктів між держа-
вою та громадянами, громадянами та 
юридичними особами відповідно до 
закону, контролює конституційність 
закону, захищає права громадян у від-
носинах з органами виконавчої влади 
та посадовими особами, а також 
контролює дії громадян при розсліду-
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ванні незаконних дій та проведеннi 
оперативно-розшукової діяльностi, 
встановленням найбільш значущих 
юридичних фактiв.

Найбільшою різницею між судовою 
владою України та США, є поділ Аме-
рики на штати, оскільки кожний штат 
має свою внутрішню політичну систе-
му влади й підпорядковані своїм зако-
нам і судам. Штати, що входять до 
складу США, надiленi досить широкою 
самостiйною автономною компе тен-
цiєю, в межах якої вони створюють 
власне законодавство i свою систему 
прецедентного права. У зв›язку з цим 
можна стверджувати, що в США iснує 
51  система права  – 50  у штатах i одна 
федеральна. Судова система кожного 
штату здiйснює свою юрисдикцiю неза-
лежно один вiд одного. Через це iснують 
випадки, коли суди рiзних штатiв при-
ймають в аналогiчних справах несхожi, 
а інодi суперечливi рiшення. 
Розбіжностi у право країни вносить та-
кож законодавство штатiв, яке в бага-
тьох аспектах є рiзним.

Щодо федеральної судової системи, 
то її очолює Верховний Суд США. По-
рядок діяльності Верховного Суду ви-
значається його Регламентом і певни-
ми традиціями. Однією з традицій є 
тривале перебування суддів на поса-
дах, наприклад, В.О.  Дуглас (1939–
1975)  – 36  років, Дж.Маршалл (1801–
1835) і С.Дж.Філд (1863–1897)  – 34, 
Дж.Сторі (1812–1845) – 33.

Іншою традицією, чинною в амери-
канських судах дотепер, є порядок за-
йняття місць суддями залежно від 
строку перебування на посадах. Голо-

вний суддя знаходиться в центрі, спра-
ва від нього – місце судді, який найдо-
вше перебуває на посаді, зліва – місце 
другого за строком, другий від Голови 
Суду справа – третій за терміном пере-
бування і т.д. Усього суддів Верховного 
Суду США 9 осіб. У 1800 р. виник на-
ступний звичай  – з цього часу і по 
сьогодні, судді під час засідань одягне-
ні у чорні мантії, до цього  – в чорно-
червоні, як судді в Англії.

На початку діяльності Верховного 
Суду США при ньому було створено 
Колегію юристів, членом якої він надав 
спеціальні дозволи на право виступа-
ти, представляти та захищати інтереси 
осіб у Верховному Суді.

Найвища судова інстанція допускає 
до перегляду по суті невелику кількість 
справ. Тільки ті, які є важливими для 
всього суспільства  - це  основний  кри-
терій.  Тому системі не потрібно багато 
суддів: більшості справ завершується в 
апеляційній інстанції. Є такий історич-
ний факт, що в США свого часу хотіли 
збільшити кількість суддів Верховного 
Суду – при президенті Рузвельті. Спро-
ба була невдалою, оскільки у ній поба-
чили політичний вплив.

Отже, Верховний Суд США розпо-
чав свою діяльність у лютому 1790  р. 
Основними правовими актами, що ви-
значають його діяльність, є Конститу-
ція 1787 р., Звід законів США та Регла-
мент Верховного Суду США. З початку 
заснування Верховного Суду було 
сформовано окремі традиції діяльнос-
ті, котрі не мають правового характе-
ру, але застосовуються впродовж біль-
ше як двох століть.
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Порівнюючи з Україною, Верхо-
вний Суд розпочав свою діяльність у 
1917 році в період Української Народ-
ної Республіки та виконував всі функ-
ції, належні досі до судових справ і до 
справ щодо нагляду над судовими 
установами та особами судового ві-
домства. Після прийняття незалеж-
ності України, майже нещодавно 
15 грудня 2017 року було утворено но-
вий Верховний Суд як найвищий суд у 
системі судоустрою. Але за заявою 
Конституційного суду, відбулася лише 
зміна назви даного органу.

Верховний Суд здійснює правосуд-
дя як суд касаційної інстанції, а відпо-
відно до процесуального законодав-
ства – як суд першої інстанції або апе-
ляційної інстанції. Він складається з 
Вищої палати та чотирьох касаційних 
судів. До складу кожного касаційного 
суду входять судді відповідної спеціа-
лізації. Крім того, у кожному касацій-
ному суді з урахуванням утворюються 
судові палати з розгляду окремих кате-
горій справ з урахуванням спеціаліза-
ції суддів. Велика Палата Верховного 
Суду здійснює перегляд судових рі-
шень у касаційному порядку з метою 
забезпечення рівномірного застосу-
вання судами норм права, а також діє 
як суд апеляційної інстанції у справах, 
які Верховний Суд розглядає як суд 
першої інстанції.

Зазвичай, суди є правоохоронними 
органами. Вирішення судом справи 
означає, що суд застосовує норми ма-

теріального права до конкретного пра-
вовідношення. Воно є предметом роз-
гляду суду і на основі цих норм при-
ймає обґрунтоване рішення.

Судова влада здійснюється на осно-
ві та відповідно до вимог процесуаль-
ного закону. Саме цей закон детально 
визначає порядок розгляду справ у 
суді, забезпечуючи дотримання прав 
та законних інтересів усіх учасників 
судових засідань.

Можна зробити висновок, що наша 
судова система є більш легкою у побу-
дові і використанні, оскільки підпо-
рядковується Конституції, як основно-
му закону України, нормативним ак-
там та кодексам. Але все ж таки судоу-
стрій нашої країни потребує більш 
глибокого дослідження для покращен-
ня своїх функцій та роботи. Перейнят-
тя та обмін досвідом є важливою лан-
кою для покращення рівня розвитку та 
налагодженням зв’язків з закордонни-
ми країнами.

Важливим у цьому сенсі є дослі-
дження державно-правового досвіду 
Сполучених Штатів Америки, оскіль-
ки вони є високорозвинутою держа-
вою, яка досягла значних успіхів у 
розвитку державно-правових інсти-
тутів. Крім цього, щодо можливості 
запозичення історико-правового до-
свіду держав, які за формою держав-
ного правління, державного устрою й 
типу правової системи відмінні від 
України, США становлять найбіль-
ший інтерес.
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The study of global tourism develop-
ment in 2020 has shown that the year is 
considered to be the worst on record in 
the history of tourism. The data indicate 
that the number of international arrivals 
fell by 72% over the first ten months of 
2020, with restrictions on travel, low 
customer confidence and a global strug-
gle to contain the COVID-19 virus.

According to the World Tourism Orga-
nization’s (UNWTO) statistics, 67 million 
of international tourist arrivals were re-
corded in 2000; 798  million  – in 2005; 
940  million  – in 2010  and 1,5  billion of 
international tourist arrivals  – in 2019, 
globally. The year 2019  represented the 
tenth consecutive year of growth. Howev-
er, as the UNWTO states, uncertainty sur-
rounding Brexit, the collapse of Thomas 
Cook, geopolitical and social tensions and 
the global economic slowdown much con-
tributed to a slower growth in 2019, when 
compared to the exceptional rates of 
2017 and 2018 [6].

As specified by the World Tourism Orga-
nization, destinations welcomed 900 million 

fewer international tourists between January 
and October 2020 when compared with the 
same period of 2019. This translates into a 
great  loss in export revenues from  interna-
tional tourism, which is more than 10 times 
the loss in 2009  under the impact of the 
global economic crisis.

The objective of the report is to ana-
lyze the current state of tourism in the 
world and Ukraine precisely in time of the 
COVID-19 pandemic.

UNWTO Secretary-General Zurab 
Pololikashvili declared that the crisis 
showed the unprecedented impact of the 
COVID-19 pandemic on global tourism. 
He then informed about the fact that vac-
cination would boost traveller’s confi-
dence but the road to recovery would be 
long. There is a need to step up all the ef-
forts to safely open borders while sup-
porting tourism jobs and businesses. Zur-
ab Pololikashvili stated that tourism was 
“one of the most affected sectors by this 
unprecedented crisis” [6].

The world major tour operators pre-
dicted  international arrivals to decline by 
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70% to 75%  for the whole of 2020. So, 
global tourism has now returned to levels 
of 30 years ago, with 1 billion fewer arrivals 
and a loss of some US$ 1.1 trillion in inter-
national tourism receipts. This massive 
drop in tourism due to the pandemic re-
sulted in an economic loss of US$ 2 trillion 
in world GDP [7].

Let us have a closer look at the parts of 
the world facing the arrivals’ decline. Asia 
and the Pacific (the first region to suffer 
the impact of the pandemic) saw an 82% 
decrease in arrivals in the first ten months 
of 2020. The Middle East recorded a 73% 
decline, while Africa saw a 69% drop. In-
ternational arrivals in both Europe and 
North and South America declined by 
68%. Thus, almost overnight, the pan-
demic brought global tourism to a  com-
plete standstill [6].

Unfortunately, millions of peo-
ple  missed chances  to explore different 
destinations and embrace foreign cultures 
and customs. Consequently,  the world 
lost out on opportunities  for tourism to 
create jobs, support and develop busi-
nesses.

However, such large markets as the 
United States, Germany and France have 
shown some signs of recovery in the re-
cent months. Furthermore, demand for 
domestic tourism continues to grow in 
most markets.

Therefore, destinations around the 
world are focusing on growing domestic 
tourism, with many offering incentives 
to encourage people to explore their 
own countries. According to the UNW-
TO, with domestic tourism set to return 
faster than international travel, this rep-

resents an opportunity for both devel-
oped and developing countries to re-
cover from the social and economic im-
pacts of the COVID-19 pandemic.

Having summarized several scientific 
definitions of the term “domestic tour-
ism”, in our study we conclude that do-
mestic tourism – is involving residents of 
one country travelling only within their 
own country.

After studying the experience of the 
advanced countries on their way to recov-
ery in the sphere of tourism we offer to 
analyze the situation in China. The re-
search by the World Travel and Tourism 
Council (WTTC) highlights the fact that 
China has been extremely successful in 
fostering domestic tourism, and is now 
one of the leading domestic tourism mar-
kets in the world. There is a lot of hidden 
cultural heritage in China that is often 
overlooked with its commercialised in-
dustry and giant sky scrapers [3].

According to the Chinese Ministry at 
a press conference, domestic tourism gen-
erated 5.13 trillion yuan ($764 billion US 
dollars) in revenue in 2018.  This figure 
reaches 12.3% as compared with 2017 
[7].  Following the example of developed 
countries, the young and promising state 
Ukraine cannot waste the chance to re-
start its domestic tourism.

When it comes to the analysis of the 
Ukrainian tourism, we should state the 
fact that over the last two years Ukraine 
has taken 78th place in the world accord-
ing to the Travel and Tourism Competi-
tiveness Index. As a young and develop-
ing country, Ukraine attracts a growing 
number of tourists worldwide [4].
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The Border Guard Service of Ukraine 
recorded that in 2019 foreigners crossed 
the Ukrainian border 14.2  million 
times. This figure can be compared with 
Poland  —  19.6  million times; for the 
Czech Republic the record was 13.7 mil-
lion crossings. In the first six months of 
2019, Kyiv was visited by almost 
900,000 foreigners. Almost 60,000 tour-
ists from Great Britain visited Ukraine 
in the first half of the year. The most 
active appeared to be the tourists from 
Germany (116,000) and Turkey 
(126,000). Kyiv, Odessa, Lviv, Bukovel 
and Chornobyl turned out to be the 
most frequently visited locations and 
acquired the highest attention from the 
foreign tourists [5].

Hence, the Ukrainian inbound tour-
ism has started to be intensified in 2018-
2019 before the pandemic of COVID-19.

The global crisis caused by COV-
ID-19 pandemic and the introduction of 
long-term international quarantine mea-
sures have had a very negative impact on 
the Ukrainian tourism industry.

With the European Union destina-
tions being off-limits for Ukrainian tour-
ists, the country’s own coastal and moun-
tainous resorts are experiencing a rise to-
day as the Ukrainians seek out holiday 
options closer to home. The growth in 
domestic tourism started several weeks 
after Ukraine first began experiencing 
coronavirus lockdown restrictions.

However, the main tourist destina-
tions of Ukraine still remain to be the 
Black Sea, the Azov Coast, the Carpathian 
Mountains, the cities of Kyiv, Lviv, and 
Odesa.

It must be stressed that, throughout 
June 2020, the Ukrainian largest Black Sea 
resort city Odesa lived up to its reputation 
as the country’s summertime capital, with 
tourist numbers returning to pre-corona-
virus levels. Concerning the Carpathian 
resorts and their activity in the period of 
the pandemic, they are optimizing the 
ways of attracting tourists to spending 
their holidays in the mountains [1].

Nowadays, the winter resort Bukovel 
is no longer associated with a ski vacation 
among its visitors. Its format is in the pro-
cess of expanding. A broad culture, rich 
traditions and authentic cuisine that 
blend with green rural mountain land-
scapes,  are the strengths that have made 
the Ukrainian Carpathians the all year 
round holiday destination.

Therefore, general sightseeing, moun-
taineering, biking, quadrocycling, river 
rafting, trout fishing, horse riding, berry 
and mushroom picking, swimming, trek-
king, hot air ballooning, sporting events, 
spa, meeting friends and relatives, night 
clubbing, different business purposes, fes-
tivals are the main reasons of tourist visi-
tation in the mountainous resorts.

Presently, the Ukrainian travel agencies 
are in the process of complete transforma-
tion that will focus more on domestic tour-
ism for the foreseeable future. So, during 
the pandemic in 2020 the Ukrainian travel 
agencies reoriented themselves on travels 
in Ukraine, prepared more than 500 bro-
chures on the destinations, time of travel, 
hotels and motels, restaurants, cafes and 
sightseeing in a particular city which help 
the customers get the most out of their 
vacation in the current environment.
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In June 2020 the President of Ukraine 
announced the adoption of the law for the 
development of domestic tourism in 
Ukraine. He then stressed on the necessi-
ty of the program for the development of 
domestic tourism on the governmental 
level which would lead the tourism indus-
try to be developed according to the stan-
dards of the European Union [2].

To conclude, the positive develop-
ment of tourism business of Ukraine on 
the path of the European integration is 
possible only due to reforming this indus-
try and adapting its functioning to the 
European standards.
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Важливою функцією освітнього 
процесу для успішного розвитку на-
шого суспільства є збереження і зміц-
нення здоров’я учнівської молоді. Така 
державна політика зазначена в законо-
давчих документах: Законах України 
«Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту».

Проблема збереження здоров’я мо-
лоді є однією з актуальних в широкому 
та вузькому значенні виховання, тобто 
про це має турбуватися держава та 
конкретно особа вихователя. В свій час 
видатний педагог Василь Сухомлин-

ський писав: «Турбота про здоров’я  – 
це найважливіша праця вихователя. 
Від життєдіяльності, бадьорості дітей 
залежить їхнє духовне життя, світо-
гляд, розумовий розвиток, міцність 
знань, віра у власні сили.»

На сучасний стан здоров’я дітей, 
який викликає занепокоєння, вплива-
ють різні чинники як суб’єктивні так і 
об’єктивні. Серед таких чинників вар-
то зазначити соціальну обстановку, 
яка створилась у нас в державі, еколо-
гічний стан оточуючого середовища, 
який призводить до змін організму на 
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генетичному рівні. Але, нажаль, на 
збереження здоров’я учнів негативно 
впливають окремі чинники освітнього 
процесу.

До «валеологічного» уроку став-
ляться такі загальні вимоги: санітар-
но-гігієнічні, психологічні, дидактичні 
та виховні вимоги. Аналіз шкільної 
практики показує, які ми маємо про-
блеми із збереженням здоров’я учнів, 
коли ми їх не дотримуємося.

Одна із них це організація дистан-
ційного навчання, яке має такі чинни-
ки, які сприяють руйнуванню здоров’я:

1. режим постійного сидіння;
2. повітряний режим;
3. обмеження простору;
4. недосконалі методики роботи 

біля комп’ютера;
5. недотримання гігієнічних вимог 

тощо.
Наступна проблема це інновації в 

матеріально-технічному забезпечені 
освітнього процесу. Серед них можна 
зазначити такі:

• столи замість парт;
• безвідривне письмо кульковою 

ручкою;
• люмінесцентне освітлення;
• шкідливе покриття підлоги та 

стін;
• перенасичення меблями тощо.
Проблеми є також такі, які пов’язані 

із змінами змісту та навчальних пла-
нів, зокрема, відмова від уроків праці.

Слід зазначити, що валеологічно 
проведений урок має забезпечувати 
учневі і вчителеві збереження здоров’я.

У сучасній системі освіти широко 
впроваджуються здоров’я збережу-

вальні технології. М.  Смирнов дає їм 
таке визначення:

Здоров’язбережувальні освітні тех-
нології – це комплексна, побудована на 
єдиній методологічній основі, система 
організаційних і психолого-педагогіч-
них прийомів, методів, технологій, на-
цілених на охорону та укріплення здо-
ров ’я учнів, формування у них культу-
ри здоров’я, а також на піклування про 
здоров’я педагогів.»

Дидактика дає відповідь на питан-
ня «чому вчити і як вчити», але мова 
тут має йти не тільки про зміст освіти, 
методи, засоби прийоми та форми на-
вчання, але й озброєння валеологічни-
ми знаннями, формування почуттів і 
переконань відповідальності за власне 
здоров’я та оволодіння вміннями і на-
вичками санітарно-гігієнічними, 
здров’язбережувальними.

Учитель, користуючись сучасними 
педагогічними технологіями, у взаємо-
дії з учнями, їх батьками, медичними 
працівниками, учителями-предметни-
ками організовує освітній процес з 
урахуванням переваг на збереження та 
зміцнення здоров’я усіх суб’єктів 
освітнього процесу.
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