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успіху та зацікавленості; пріоритет контактного управління; значна вікова 
розбіжність груп людей – учасників процесу управління; характер 
соціальної інформації в управлінських відносинах у закладах соціальної 
роботи; обов’язкова компетентність із соціальної роботи керівників 
закладів [4, с. 231].  

Особливості менеджменту персоналу соціальної служби 
визначаються процедурами делегування та прийняття рішення. При цьому 
важливо враховувати, що процедура прийняття рішення залежить від 
обставин, в яких працює організація, а не від стилю керування директора 
соціальної служби, менеджера організації [2, с. 33]. 

Отже, соціальна сфера потребує специфічного управління. Для 
ефективного управління людьми необхідно розробити кадрову політику 
організації, яка відповідає сучасним вимогам. Кадрова політика формується 
керівництвом організацій і виражається у сукупності адміністративних і 
моральних норм поведінки персоналу на робочому місці. Проведене 
дослідження не вичерпує усіх аспектів даної проблеми, подальшого 
детального вивчення потребує класифікація персоналу соціальної сфери.  
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ 
 
Торгівля людьми – одна з найбільш актуальних проблем сучасності. 

Жертвами сучасних форм рабства в усьому світі щорічно стають мільйони 
людей. Окрім економічних причин, які змушують шукати роботу за 
кордоном або в різних регіонах своєї країни, важливими факторами, що 
сприяють торгівлі людьми, є відсутність достовірної інформації про 
можливості працевлаштування, незнання своїх прав. Таким чином, 
великого значення набуває повне й відповідальне інформування 
суспільства про цю серйозну проблему як один із найнебезпечніших 
злочинів проти особистості. Ключову роль у цьому процесі відіграють 
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ЗМІ. Говорячи про організацію боротьби з торгівлею людьми, перш за все 
необхідно зазначити, що майже кожна країна має в своєму кримінальному 
законодавстві юридичні норми, у відповідності з якими настає кримінальна 
відповідальність за торгівлю людьми [2, с. 92]. 

На сучасному етапі основним документом, який визначає систему 
протидії торгівлі людьми в Україні, є «Державна програма протидії торгівлі 
людьми на період до 2010 року», яка включає три основні компоненти:  

1) протидія; 
2) захист постраждалих осіб; 
3) кримінальне переслідування злочинців. 
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року дає визначення 

поняття торгівлі людьми шляхом перелічення діянь, що входять до її 
складу. Так, відповідно до статті 149 КК під торгівлею людьми 
розуміється: продаж чи інша оплатна передача людини.  

Від злочину торгівлі людьми може постраждати будь-яка особа, 
незалежно від статті та віку. Реалії переконують, що злочинний світ може 
піддавати людину будь-якій формі експлуатації в найрізноманітніших 
галузях. Умовно можна виділити такі категорії використання людей, яких 
злочинці вербують, транспортують та перепродують у інші руки з метою: 

– сексуальної експлуатації; 
– примусової праці; 
– жебрацтва; 
– виготовлення порнографічної продукції; 
– примушування до скоєння дрібних злочинів; 
– вилучення органів. 
Для України особливо актуальним є трудова та сексуальна 

експлуатації [6, с. 143]. 
Діяльність злочинних організацій, які створили поліканал, більш 

складна й витончена. У структурі діяльності «поліканалу» торгівлі людьми 
слід розрізняти ряд етапів, що послідовно змінюють один одного: 

– перший етап – залучення жертв, їх перевезення й продаж 
злочинним організаціям, що спеціалізуються на другому й третьому етапах; 

– другий етап – посередництво під час торгівлі людьми. Передбачає 
купівлю жертв у злочинних формувань, які спеціалізуються на першому 
етапі, і перепродаж їх за більш високу ціну злочинним організаціям, що 
спеціалізуються на третьому етапі. Ця фаза не є обов’язковою й залежить 
від організації конкретного каналу; 

– третій етап – купівля жертв торгівлі людьми у злочинних 
організацій, що спеціалізуються на першому й другому етапах, та 
безпосередня експлуатація жертв. 

Досліджуючи проблему торгівлі людьми як форми організованої 
транснаціональної злочинної діяльності, перш за все слід звернутися до 
напрацювань попередників, розглянути принципові підходи до визначення 
цього явища сучасної кримінальної дійсності. Необхідно визнати, що за 
останні роки в Україні з’явився ряд досліджень, присвячених проблемі 
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торгівлі людьми. Серед них слід звернути увагу на праці Т. І. Возної  
[1, с. 207], Я. Г. Лизогуба [3, с. 206], В. М. Підгородинського [4, с. 205 ], 
В. В. Святун [5, с. 203] та інших, принциповим висновком з яких слід 
вважати думку, що торгівля людьми є злочином, у результаті якого завжди 
заподіюється шкода суспільним відносинам, пов’язаним зі свободою, 
честю й гідністю людини, які є безпосереднім об’єктом цього злочину.  
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ МІСТА БРЕСТА ЯК СПОСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ ТУРИСТІВ 
 
Позитивний образ території або її імідж, бренд формується завдяки 

впливу багатьох чинників – це і рівень розвитку економіки, ступінь 
розвитку інфраструктури, транспорту, сфери послуг, наявність 
рекреаційних ресурсів, екологічна складова території, а також її загальна 
інвестиційна привабливість. На формування позитивного іміджу території 
більше впливають загальний стан економіки і рівень розвитку 


