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СЕКЦІЯ « ЖУРНАЛІСТИКА» 

 

Савчук Ірина 

студентка магістратури фак-ту журналістики 

Наук. кер.: к. філол. н., доц. Пирогова К.М. 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  

КОНВЕРГЕНЦІЯ У ЖУРНАЛІСТИЦІ 

Бурхливий розвиток сучасних технологій трансформує традиційні ЗМІ, змінюючи 

світову медійну картину. Головною рушійною силою трансформаційних процесів виступає 

конвергенція, яка розгортається на багатьох рівнях журналістської діяльності. 

Питанню конвергенції у журналістиці приділяли увагу наступні дослідники:  

Є.Л. Вартанов, А.П. Захарченко, А.А. Калмиков, А.Г. Качкаєва, М.В. Луканіна. 

Метою статті є синтез різних підходів до класифікацій журналістської діяльності, на 

яких відбуваються конвергенція. 

В сучасному комунікаційному просторі ЗМІ експериментують з новими технологіями 

та можливостями, які надала мережа Інтернет. Технології та жива журналістська практика 

значно випереджають теорію у питаннях інновацій, а наукові праці здебільшого описують, те 

що вже відбувається. Дослідниця А.Г. Качкаєва зазанчає, що жоден консультант не 

пред’явить вам стовідсотково успішну бізнес-модель та не ризикне сказати, що потрібно 

діяти саме так, а не інакше. Чи – ось є зразок конвергентної редакції, обов’язково наслідуйте 

його [4,с. 10]. Внаслідок цього, наукові концепції розуміння конвергенції різняться тому, що 

вони засновані на різних спостереженнях практики. 

Сам термін конвергенція походить від латинського «convergere» – зближатися, 

сходитися. Процес конвергенції є спільною властивістю сучасного інформаційного 

суспільства, у рамках якого відбувається зростання взаємозалежності різних елементів 

системи в цілому [5, с. 206]. Найближчим до конвергенції ЗМІ є поняття злиття. У різних 

випадках йдеться про різні процеси, але при цьому їх суть передається найточніше саме цим 

словом [1, с. 11]. 

У найзагальнішому визначені розуміння конвергенція означає злиття різних ринків. 

Наприклад, телефонного та інтернет-зв’язку [2,с. 46]. Сучасна індустрія ЗМІ прямує до все 

більшої інтеграції з телекомунікаційним сектором, виробництвом побутової техніки, 

інформаційними технологіями. В результаті створюється новий інтегрований ринок, на 

якому нерозривними зв’язками скріплюються мультимедійні послуги, мережеве 

обслуговування, створення програмних продуктів [1, с. 12]. 

На технологічну рівні конвергенцію більшою мірою позитивно вплинула 

диджиталізація. Єдиний цифровий формат сприяє злиттю платформ та дає можливість 

розміщувати мультимедійний контент на одній платформі в Інтернеті. Диджиталізація також 

дає простір для кросс-медійності, де всі платформи взаємопов’язані (наприклад за 

допомогою гіперпосилань). До технологічної конвергенції також відноситься поява великої 

кількості гаджетів. На думку А.А. Калмикова є очевидним процес з’єднання в одному 

пристрої усіх необхідних для репортажу інструментів: мікрофону, фотоапарату, відеокамери, 

друкарської машинки, а також засобів зв’язку, за допомогою яких репортаж може бути 

відправлений у редакцію у режимі онлайн [3]. 

В умовах злиття декількох ЗМІ часто змінюється організаційна структура редакції. 

Західні медіа зазвичай однією з ознак конвергенції називають спеціальну систему організації 

простору в ньюз-румі – солярну. У центрі такої системи так званий або – круглий стіл, за 

яким розташовуються редактори напрямків. Навколо них розміщуються контент-групи [2, с. 

49]. 

В умовах роботи у конвергентних медіа змінюються професійні вимоги до 

журналіста. Передбачається наявність у них мультимедійних навичок – вміння виробляти 
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матеріали для будь-якого ЗМІ [5, с. 207]. Для гідної конкуренції на ринку праці журналістам 

у наш час необхідний універсалізм. 

Підлягає трансформаціям і сама інформація. Текстові, графічні, звукові та відео 

ілюстрації інтегруються у єдиний інформаційний продукт, створюючи нове інформаційне 

середовище – мультимедіа [5, с. 207]. Зближення різних ЗМІ, поява спільних для різних 

каналів змістовних продуктів призводить до народження нових інтегрованих жанрів. 

Продуктом телевізійної епохи став інфотеймент (information + entertainment), епоха Інтернету 

створила едютеймент (education + entartainment), індивідуалізовані канали сучасної 

інформації породили інфоторіал (information + editorial) [1, с. 12]. 

Отже, такі різнопланові за своєю суттю трансформаційні процеси відбуваються майже 

одночасно і впливають один на одного так, що іноді важко провести межу між ними. Вони 

об’єднані однією хвилею злиття – конвергенцією. Кожна медіа-структура, ЗМІ та редакція 

зустрічає зміни по-різному, та запроваджує у життя новинки на різних рівнях своєї 

діяльності з різним рівнем інтенсивності. У дослідженнях конвергенції практика є 

вирішальною. Наступні дослідження варто проводити на прикладах конкретних медіа-

структур. 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ОФІЦІЙНОГО САЙТУ  

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Офіційний сайт Запорізького національного університету належить до сайту-візитки, 

бізнес-сайту, головним завданням якого є промоушен університету, повноцінна робота зі 

студентами (клієнтами), постачальниками і партнерами. Містить вичерпно повну 

інформацію про всі пропоновані послуги та сервіси. Це багатофункціональний, гнучкий 

інструментарій, що дозволяє оперативно розміщувати новини університету, оновлювати 

відомості про вартість навчання, списки напрямків підготовки, спеціальностей, тощо. 

Деякою мірою, офіційний сайт – це онлайн-офіс університету, багатофункціональний ресурс, 

що значно спрощує роботу із абітурієнтами, студентами, викладачами і партнерами, що 

дозволяє, в разі необхідності координувати роботу закладу. Цей сайт значно складніше, 

бізнес-сайту, тому можемо зробити висновок, що це корпоративний сайт [1, с. 15-25]. 

Дозволяючи інтегрувати додаткові модулі та реалізовувати деякі додаткові можливості, 

ресурс стає справжнім центром управління університетом, в окремих випадках здатним 

замінити фізичний головний офіс.  

Як і на інтернет-порталах, на офіційному сайті є рубрика «Спілкування» з рядом 

підрубрик, які забезпечують спілкування користувачів між собою, а також для зв’язку з ВНЗ 

http://jarki.ru/wpress/2011/04/28/2198/
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і безпосередньо з адміністраторами сайту. Отже, офіційний сайт Запорізького національного 

університету має риси інтернет-порталу. 

За класифікацією С. Матвєєвої можемо віднести офіційний сайт ЗНУ до динамічних 

сайтів [2, с. 85-88]. Оскільки, сторінки сайту розташовані так, щоб забезпечити швидкий 

доступ користувачів до потрібної інформації. 

Офіційний сайт Запорізького національного університету має добре структуровану 

рубрикаційну систему, завдяки якій користувачі зможуть легко знайти необхідну 

інформацію. 

Головна сторінка сайту зручна, розташування іконок є досить комфортним, що 

забезпечує легке пересування сайтом та переключення між рубриками. Головна сторінка, як і 

весь сайт загалом, виконана в корпоративних кольорах університету. Шрифт легкий для 

сприйняття. Сторінка умовно розподілена на три нерівні частини: 

1. Логотип, назва та навігаційна панель де містяться підрубрики, розташовані на 

горизонтальному блоці вгорі на темно-синьому тлі, з певною текстурою. На сайті 

використовується анімація для навігаційної панелі. При наведенні курсору на одну із 

підрубрик вона стає яскравішою, також при пересуванні, рубрика, на якій знаходиться 

користувач, підсвічується. Над цим блоком розташовуються: мовна панель, мапа сайту та 

рядок пошуку. 

2. Блок поділений на підрубрики, що також поміщені в окремі прямокутні блоки. 

Використовується велика кількість гіперпосилань на актуальні матеріали, що виділені 

маркерами; є кнопка для переходу до всіх публікацій, іконка для підписки на актуальні 

матеріали, використовуючи інструмент «закладки стрічки новин». Додатково блоки 

оснащенні ілюстраціями хорошої якості, але істотним мінусом є те, що зображення не можна 

переглянути в повному обсязі.  

3. Блок порівняно вужчий від попереднього. Інформація подається на блакитній 

підкладці. Спочатку розміщуються анімовані ілюстрації. Це своєрідна презентація 

університету, його культурного та освітнього життя. Далі розміщуються гіперпосилання на 

«свіжу» та актуальну інформацію. Це більш-менш сталі підрубрики. Перше гіперпосилання 

виділене червоним кольором, як найактуальніша інформація. Гіперпосилання промарковані. 

Нижче можемо спострігаємо посилання на радіо «Юніверс», «Міністерство освіти і науки 

України», освітній портал «ПедПереса», «Державна податкова адміністрація в Запорізькій 

області», реклама «Бюро перекладу Запорізького національного університету». Вони 

представлені у вигляді інтерактивних зображень, натискаючи на які, користувачі 

автоматично переходять на офіційні сайти. Після них розташовується список наукових 

товариств, також у вигляді гіперпосилань, опитування для всіх відвідувачів.  

Під двома основними блоками розміщується адреса ЗНУ, а також посилання на такі 

сайти як «Mytop-in.net», «Mail.ru», «Bigmir.net». 

Сайт поділяється на шість основних рубрик, які включають підрубрики,має зручну 

навігацію, отже шукати потрібну інформацію досить легко. Використана гібридна структура 

побудови сайту [4, с 69-78]. Користувачі можуть опинитись у будь-якому документі 

безпосередньо з основної офіційної сторінки, при цьому і самі документи також посилаються 

один на інший. Недоліком є те, що на інших гаджетах, крім комп’ютерів, ноутбуків, сайтом 

пересуватися складно. Дизайн сайту можна назвати узгодженим із цілями та загальною 

стратегією університету. Шрифт є оптимальним для читання та сприйняття. На сайті 

присутні гіперпосилання, велика кількість графічних зображень. Розділи сайту чітко 

виділені, є рубрики та підрубрики. Інколи спостерігається повторюваність інформації. 

Реклама про сторонню продукцію, послуги – відсутня. Присутня реклама додаткових послуг 

університету.  

Література 

1. Коцарев О.О. Інтернет-сайти : функціонально-змістова типологія [Електронний ресурс] / 
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Коломоєць Наталя 

студентка 2 курсу фак-ту журналістики 

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Романюк Н.В. 

 

КВАЛІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ВИДАННЯ 

«ТРИ ТОВАРИШІ» (ЕРІХ МАРІЯ РЕМАРК) 

Книга – основний атрибут у дозвіллі, навчанні, науковій діяльності суспільства. І 

дуже важливим фактором у покращенні сприймання вербальної інформації читачем є її 

якість. Сучасне книговидання характеризується рядом новітніх нетрадиційних підходів до 

якості книги. Така тенденція зумовлена корінними змінами вимог до технологічних, 

соціально-економічних і естетичних показників якості книжкових видань, до створення та 

реалізації в книжковій індустрії систем якості. Тому наші уявлення про механізм керування 

якістю книжкової продукції базуються на кваліметрії – науці, яка розглядає якість з точки 

зору філософських, соціально-психологічних, системно-технічних, метрологічних, 

технологічних, економічних і товарознавчих аспектів. Саме кваліметрія дає змогу зіставити 

такі поняття, як якість, корисність та інформативність друкованого видання. Цим і зумовлена 

актуальність нашої теми.  

Метою аналізу є виявлення особливостей кваліметричної моделі літературно-

художнього перекладного видання. Об’єктом дослідження є видання «Три товариші». 

В Україні проблему якості книжкової продукції та метод кваліметричного аналізу 

досліджують такі науковці, як C. Гавенко, М. Мартинюк [2],  

О. Мельников [3] та ін. Однак видання «Три товариші» Еріх Марія Ремарки ще не було 

об’єктом детальному аналізу. 

Коли говорять про якість книги, мають на увазі, насамперед, якість тексту. В останню 

чергу згадують про форму і матеріальне втілення книги. Сьогодні, як ніколи, актуальною для 

українських видавництв є проблема оцінки якості дитячої книги. Кваліметричний аналіз 

передбачає дослідження якості видавничої продукції з метою виявлення недоліків і їх 

усунення, полягає в порівнянні оригінальної моделі видання з відтвореною на виробництві 

готовою продукцією, включає декілька етапів моделювання видання: змістову модель, 

композиційно-графічну, описову та фізичну [2, c. 15]. 

«Три товариші» Еріх Марія Ремарки із серії «Класика», заснованої в 2003 році 

видавництвом «Астрель», належить до літературно-художнього, перекладного, книжкового 

моновидання. Це перекладне видання на російську мову з німецької, розраховане на 

поціновувачів класики. 

Змістова модель видання включає роман із 28 розділів, ідентичних за шрифтовим 

виконанням. Основна частина видання, виконана шрифтом Time New Roman 14-м кеглем. 

Головним недоліком змістової частини є наявність друкарських помилок у тексті.  

Стильове оформлення книжки відповідає традиційному макету, розробленому 

видавництвом спеціально для серії «Класика».  

Оформлення видання «Три товариші» не вирізняється яскравістю та складністю 

концепції. Обкладинка виготовлена з тонкого картону, оздоблена ілюстраціями в сіро-біло-

чорних тонах. Тут зображене індустріальне містечко із заводами та старовинною 

архітектурою, на верхній частині палітурки подане зображення людей із непропорційними 

формами обличчя й чудернацьким одягом. Ці картини повністю ілюструють прихований 

контекст книги, адже твір «Три товариші» має за мету зобразити химерність буденного 
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існування, сірість людських душ та певні недоліки індустріалізації суспільства (саме тому 

ілюстрації представлені в сіро-біло-чорних тонах). Також на обкладинці вказана назва 

видання, прізвище та ім’я автора, на звороті обкладинки – короткий опис видання з повним 

дублюванням зображення індустріального міста. 

Корінець видання оздоблений ілюстрацією, яка містить фрагмент з ілюстрації 

лицьового боку обкладинки. Також тут вміщена назва видання та ім’я автора. Книжковий 

блок скріплений проклейкою, має м’яку обкладинку, тому форзац відсутній.  

Титульний лист без ілюстрацій, на ньому вказується ім’я автора, назва книги, 

літературно-художній жанр, до якого відноситься видання, назва видавництва. Далі – 

анотація з вихідними відомостями. Основна частина представлена у вигляді 28 розділів, 

нумерація яких здійснюється за допомогою римських цифр (I, II, III…), також застосовується 

шрифтове виділення розділів (цифри надруковані 16-м кеглем, що є відмінним від основного 

тексту). 

На передостанніх сторінках видання подається детальна інформація про видавництво 

«Астрель» та видавничу групу АСТ. Також вказано адреси філій видавництва.  

Папір, з якого виготовлено видання, відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам. 

Естетичність шпальти основної частини видання порушена (шпальта зміщується на 2 

мм до правого поля). Формат видання 76х1001/32. 

Отже, аналіз моделі видання свідчить про недоліки в технічному виконанні. Це 

стосується і змістової, і композиційно-графічної структури. Допущено багато друкарських 

помилок, що перешкоджає сприйманню інформації реципієнтом. Порушення естетичності 

шпальти заважає зручному читанню, негативно впливає і на зір читача. Вважаємо, що це 

видання не відповідає деяким вимогам якості та потребує доопрацювання. 

Література 

1.Три товарища: роман / Эрих Мария Ремарк; пер. с нем. И. Шрайбера. – М. : АСТ: Астрель; 
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книжкового ринку / C. Гавенко, М. Мартинюк // Вісник Книжкової палати . – 2011. – № 2. – 
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3.Гавенко С. Ф. Деякі аспекти оцінки якості друкарського зображення /  

C. Ф. Гавенко, О. В. Мельников // Наукові записки УАД. – Львів, 1999. – Вип.1. – С. 36-37. 

 

Кундіренко Аліна 

студентка 3 курсу фак-ту журналістики 

Наук. кер.: к. філол.н., доц. Горбенко І. Ф. 

 
РЕДАГУВАННЯ ПОЗАКАДРОВИХ ТЕКСТІВ ВІДЕОСЮЖЕТІВ 

 НА ТЕЛЕКАНАЛІ «ЮНІВЕРС ТБ» 

Телевізійний сценарій – це основа будь-якого медіа-продукту. Він складається із 

розрахованого хронометражу та створеного журналістом або сценаристом відео- і аудіоряду. 

Останній потребує втручання редактора, адже саме грамотний та змістовний позакадровий 

текст формує імідж телевізійної програми в цілому. 

Об’єктом дослідження є сценарії відеосюжетів телеканалу «Юніверс ТБ». 

Проблемою редагування журналістських матеріалів займалося чимало науковців, але саме 

для супроводжувальних текстів відеосюжетів і досі не існує узагальненої бази редагування. 

Розробкою загальних та галузевих норм редагування займалися Н. Зелінська, Р. Іванченко, А. 

Капелюшний, З. Партико, В. Різун, В. Карпенко та інші. 

Так, З. Партико зосереджує увагу на нормах загального та галузевого редагування, В. 

Різун – на літературному редагуванні, А. Капелюшний – на редагуванні журналістських 

текстів. Н. Зелінська розробила теоретичні засади редагування текстів. Поза увагою 

дослідників залишилася важливий компонент медіа – телевізійні сценарії. Досі ще не 
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розроблено і не виокремлено загальних редакційних норм для супроводжувальних текстів 

телепрограм. У цьому і полягає актуальність публікації. 

Метою роботи є виявлення помилок, що трапляються у відеосюжетах та 

виокремлення редакційних норм для них. 

Сучасне телебачення – це основне джерело, з якого суспільство черпає інформацію. 

Через велику кількість медіа-продуктів, шалену конкуренцію та надлишковість інформації 

випускаючі редактори телевізійних програм ставлять на перше місце сенсаційність, 

інформативність та яскравість сюжетів, забуваючи при цьому про грамотність та 

правильність самих текстів.  

Дослідивши та проаналізувавши роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед 

основних норм редагування текстів ми можемо виокремити наступні: інформаційна, 

соціальна (юридична, релігійна, етична та естетична), композиційна, психологічна та 

лінгвістична. Їх абсолютне дотримання в супроводжувальних текстах є запорукою високої 

репутації телепередачі і більшого її впливу на аудиторію. 

Проаналізувавши позакадрові тексти у сценаріях відеосюжетів «Перша велостоянка в 

ЗНУ», «Вручення дипломів випускникам факультету журналістики» і «Додаткова сесія 

ЗНО», що транслювались на «Юніверс ТБ» ми виявили велику кількість порушень 

лінгвістичної норми. Було виявлено відхилення від орфоепічних, орфографічних, лексичних 

та морфологічних норм. Через це тексти могли бути неправильно сприйняті аудиторією. 

Відредаговані позакадрові тексти матеріалів «Юніверс ТБ» можуть стати одним з 

головних чинників, що впливатимуть на формування позитивного іміджу телеканалу, 

перетворення його у конкурентоспроможний медіа-проект, що не тільки виробляє цінну 

інформацію, а й є зразком грамотного та престижного телебачення. 

Література 
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2. Зелінська Н. В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору: 
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ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ 

Останім часом громадськість та науковці все більше відзначають посилення 

негативного впливу на людей засобів масової інформації. Все це призвело до того, що 

людина зовсім перестала фільтрувати інформацію, а водночас і розбиратися в ній. У 

результаті цього вона почала повністю втрачати індивідуальний смак. Телебачення наділене 

такою властивістю, як «всепроникаючий демонізм», воно заповнило час та мізки людей і 

вони вже не бачать сенсу в читанні книг [2]. 

Спробуємо визначити, яку роль відіграє телебачення в житті соціуму, а також яким 

чином воно впливає на психіку людини в цілому. На сьогодні це є актуальною науковою 

проблемою в журналістикознавстві. 

Телебачення являє собою багатофункціональне явище, що, з одного боку, виробляє 

міфи, а з другого – поширює. Засоби масової інформації отримують відмінну можливість 

керувати людською свідомістю, оскільки її обеззброює той факт, коли вигадане особистість 

починає сприймати за справжнє [4, с. 178].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Варто вказати дані соціологічного дослідження вченого О. Дроздова. Він зазначає, що 

58% людей прагнуть копіювати поведінку телегероїв, а 37,3% взагалі готові вчинити 

протиправні дії, наслідуючи тих же телегероїв. Особливо небезпечним є показ дітям 

телепроектів зі сценами насилля чи розпусти. Прикладом цього є публікація вінницької 

газети (йдеться про цикл журналістських розслідувань 1+1 «Поки батьки не бачать») за 21 

січня 2009 року про 13-річного хлопчика, який після перегляду цієї програми здійснив 

самогубство… Заради видовищності і наживи телекомпанії медійники часто нехтують 

моральними нормами і переходять дозволені межі. 

Саме тому метою статті є систематизація та узагальнення даних емпіричних 

соціологічних досліджень стосовно означеної проблеми. 

Телебачення– це ніби продовження нашого кругозору, хоча насправді все те, що ми 

бачимо на екранах, не висвітлює нашу точку зору і особисте бачення тієї чи іншої проблеми. 

Але тут вже починає діяти телевізійний «міф», коли людина сприймає чужу думку як свою, 

саме така психологія аудиторії, яка дивиться на телеекран [1, с. 66 – 68].  

Особливу увагу слід приділити сучасній експериментальній психології, що розкриває 

механізми впливу ТБ на людину. Спробуємо класифікувати цей вплив на психічні процеси у 

вигляді таблиці [5]. 

 
Таким чином, проведене дослідження підтвердило той факт, що телебачення дійсно впливає 

на трансформацію свідомості аудиторії. «Екранне мистецтво» вбирає в себе ті складники, які 

створило саме суспільство поза екраном. Воно просто виробляє той продукт, який буде 

їстівний для аудиторії, яка, по суті, сама ж його і створила. Тому телебачення – це 

відображення нас самих [3]. 

Щоб протидіяти негативному впливу телебачення на людей слід об’єднати зусилля 

громадських організацій, відповідних державних структур. І тільки тоді ми зупинемо 

низькопробну й аморальну продукцію. 
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ПРОГРАМА «HARD TALK» СТІВЕНА САКУРА: 

 ЖАНРОВІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ  

У програмній сітці глобальної телемережі BBC World News, окрім новинних програм, 

є й аналітичні. «Hard Talk» із Стівеном Сакуром посідає серед них не останнє місце. 

Науковці О.Зернецька [1], Б.Любимов[2], В.Орлова [3] досліджували загальні особливості 

телеканалу BBC World News, однак жанрові особливості окремих телепрограм та стиль 

окремих телеведучих залишилися поза увагою дослідників. 

Актуальність роботи полягає в тому, щоб на прикладі програми Hard Talk дослідити 

особливості роботи Стівена Сакура як інтерв’юера. 

Мета статті – проаналізувати Hard Talk як зразок жанру інтерв’ю та методи роботи 

Стівена Сакура. 

BBC World News – міжнародний новинний канал BBC, який мовить цілодобово. Його 

історія почалася 11 березня 1991 р. Після двотижневих пілотних програм почалося постійне 

мовлення каналу.  

HARDtalk є флагманом телебачення і радіо BBC. Випуск триває 30 хв., під час яких 

ведучий веде розмову наодинці з гостем. Програма виходить чотири рази на тиждень (з 

понеділка по четвер) на BBC World News і на каналі BBC News. Перший випуск відбувся в 

1997 р., і до 2004 р. постійним ведучим програми був Тім Себастіан. Сьогодні основним 

ведучим є Стівен Сакур, якого час від часу заміняють Зейнаб Бадаві, Керрі Грейсі та Сара 

Монтейг [4]. 

Стівен Джон Сакур (1964 р.) – англійський журналіст, ведучий HARDtalk із 2004 р. 

Він також є основним ведучим новинної програми GMT у п'ятницю на тому ж телеканалі [4]. 

Гості його основної програми – відомі міжнародні діячі, політики, представники культури, 

включаючи президента Венесуели Уго Чавеса, президента Бразилії Луіса да Сілва, прем'єр-

міністра Бангладешу Шейха Хасина, президента Ізраїлю Шимона Переса, голову 

Палестинської автономії Махмуда Аббаса, президента Іраку Джалала Талабані, 

представників європейських держав, а також віце-президента США Альберта Гора, 

колишнього міністра оборони США Роберта Гейтса і безліч інших лідерів і політиків зі 

всього світу. Серед недавніх гостей студії і представники України – заступник міністра 

закордонних справ Вадим Пристайко, чинний Президент України, а також письменник 

Андрій Курков. С. Сакур також взяв інтерв'ю у провідних культурних діячів, включаючи 

Гора Відала, Ричарда Докінза, Ноама Хомськи, Анвара Ібрагіма, Енні Леннокс і Володимира 

Ашкеназі. 

Особливість інтерв’ю, проведених С. Сакуром у тому, що і ведучий, і гість постійно 

підтримують зоровий контакт, а тому глядач не відчуває себе учасником цього процесу, він 

лише спостерігає. Це створює атмосферу особливої відповідальності співбесідників за кожне 

слово. При цьому обидва сидять за круглим столом, але не чітко один навпроти одного – 

гість завжди сидить трохи ближче. Така позиція налаштовує гостя на відверту розмову, адже 

відсутність кутів у стола забезпечує їх відсутність у ставленні, а відстань до ведучого 

виглядає до певної міри «безпечною». 

http://loz-osvita.ucoz.ru/publ/statti_mcppisr/
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Стівен Сакур має й особливу манеру розмови: він постійно використовує парцеляцію, 

членуючи свої питання та репліки так, аби їх змогли зрозуміти не лише гості, але й глядачі з 

інших країн, для яких англійська не є рідною мовою. При цьому ведучий жестикулює 

переважно правою рукою (вона ближча до гостя), підкреслюючи «порції» своїх фраз [5]. 

Отже, завдяки великому досвіду роботи в теле- та радіожурналістиці, а також 

майстерності ведучого як інтерв’юера, аналітика та психолога С.Сакуру вдається 

підтримувати постійний інтерес глядачів до своєї програми, порушувати найгостріші 

питання політичного життя світу та особливо держав Азії та їхніх міжнародних відносин. 

Хоча програма і називається «Hard Talk», гості почувають себе комфортно завдяки особливій 

манері С.Сакура.  
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ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

У контексті суспільних процесів та змін у сфері журналістики на-гора постає питання 

про головне завдання журналіста у наш час. Сьогоднішній журналіст – рупор фактів чи 

мораліст, повадир суспільства. Це питання знаходить своє відображення у багатьох 

дослідницьких та наукових роботах таких журналістикознавців як В. Різун, Г. Почепцов та 

інші. Невід’ємною частиною вирішення дилеми місця журналіста в суспільстві є методи його 

роботи. Від того, яким способом журналіст пізнає дійсність, залежить манера подачі ним 

інформації та подальша доля матеріалу. 

Мета роботи: дослідити та проаналізувати пізнавальну діяльність сучасного 

журналіста.  

Для того, аби зрозуміти суть пізнавальної діяльності людини варто окремо розглянути 

значення слова «пізнання». У тлумачному словнику подано три значення цього слова: дія за 

значенням пізнати, знайомство, зв’язок з ким-небудь та відображення в свідомості людини 

явищ реальної дійсності, їх суті [1, с.340]. Процес пізнання являє собою складний 

суперечливий процес. Він проходить два основні ступені: чуттєве пізнання, що здійснюється 

на основі безпосередніх даних органів чуття і раціональне пізнання, що здійснюється в 

логічній, понятійній формі. У філософському словнику В. Шинкарука подано таке 

визначення «Пізнання» – складна сукупність взаємопов’язаних, цілеспрямованих, 

ініційованих, виконуваних та контрольованих суб’єктом пізнання процесів здобування, 

нагромадження, вдосконалення, уточнення, квантифікації, перевірки, систематизації 

достовірної інформації про об’єкт пізнання тощо. В узагальненій формі пізнання 

розглядається як взаємодія суб’єкта пізнання (тобто абстрактно мислячої та практично 

діючої людини як репрезентанта суспільства, озброєного певними знаряддями й методами) 

та об’єкта пізнання, на який спрямована теоретична та практична діяльність суб’єкта [7]. 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?%20act=article&article=1821
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?%20act=article&article=1821
http://www.bbc.co.uk/
https://www.youtube.com/
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Методи пізнання в журналістиці частково залежні від ідеології та політичної 

практики. За тим, який метод, як він застосовується, можна з упевненістю судити, яка мета 

журналістики, які соціальні завдання вона перед собою ставить. Журналіст відображає 

дійсність з позиції прогресивних соціальних сил. Істотно і те, що застосування методів 

пізнання забезпечує критичну позицію журналіста по відношенню до способів засвоєння 

дійсності, властивих «здоровому глузду», буденній свідомості. 

Дослідник Б. Лозовський виділяє такі способи отримання інформації: інтерв’ю, 

спостереження та роботу із документами. Цікаво, що методи збору інформації, згідно із Б. 

Лозовським, такі ж як і способи. Також журналістикознавець виокремлює соціологічні 

способи отримання інформації, зокрема: анкетування, контент-аналіз та журналістський 

експеримент [5]. Проте, дослідники у сфері журналістики розходяться у визначенні способів 

отримання інформації. Наприклад, Г. Лазутіна зупиняється на спостереженні, роботі із 

джерелами та роботі із вже наявними даними.  

Якщо говорити про методи пізнавальної діяльності, то у цьому питанні дослідники 

також не доходять згоди. В. Здоровега, наприклад, визначає метод спостереження, аналіз 

документів та інтерв’ю, а також нестандартні –соціологічні методи збору інформації [2]. І. 

Михайлин до вказаних вище методів збору інформації додає метод інтерв’ю, виділяючи сім 

їх видів: інтерв’ю на робочому місці, інтерв’ю вдома в об’єкта, інтерв’ю в редакції, інтерв’ю 

по телефону, інтерв’ю в інтер-ситуаціях, інтерв’ю не для запису та інтерв’ю не для запису й 

використання [6]. Дослідниця М. Кім вказує, що традиційними методами є спостереження, 

інтерв’ю та експеремент, в той час як журналістський експеримент, згідно із Б. Лозовським, є 

соціологічним способом пізнавальної діяльності [5]. До нетрадиційних М. Кім відносить 

прогнозування і біографічний метод [3]. Г.Лазутіна, у свою чергу, класифікує методи за 

двома групами: методи отримання інформації (емпіричні) та методи осягнення суті того, що 

відбувається (теоретичні) [4]. 

 У ході вивчення питання методів та способів пізнавальної діяльності журналіста ми 

встановили, що думки науковців у сфері журналістики розходяться стосовно способів та 

методів пізнавальної діяльності. Наприклад, Б. Лозовський виділяє спостреження, роботу із 

документами та інтерв’ю як спосіб, а от на думку В. Здоровеги – це журналістські методи. 

Проте, подібні розбіжності у дефініціях властиві більшості науковців у багатьох сферах. За 

основу нашого подальшого дослідження ми беремо класифікацію методів за Г. Лазутіною.  
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МОВНІ КЛІШЕ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ 

Інформаційний простір – це та сфера комунікативної діяльності, де відбивається 

оперативне реагування на злободенні суспільно-політичні, соціальні події та простежується 

вплив мови ЗМІ на формування громадської думки. Мова мас-медіа як віддзеркалення 

сучасного стану української літературної мови сприяє виробленню мовного стандарту (за 

С. Єрмоленко). 

Мета статті полягає у висвітленні структурних особливостей кліше в українських 

періодичних виданнях. Мета передбачає виконання таких завдань: 1) визначити місце кліше 

як одного з малодосліджених явищ мови, 2) виділити структурні особливості мовник кліше в 

сучасному інформаційному просторі друкованих ЗМІ, 3) окреслити стилістичну роль кліше в 

мові періодики. Актуальним на сьогодні є вивчення структурних особливостей кліше в мові 

українських та закордонних ЗМІ. 

Огляд літератури за темою свідчить про низку дискусійних питань: окреслення 

поняття кліше, його місце серед інших мовних одиниць, особливості структури та 

використання. Так, стереотипні одиниці в радянському мовознавстві розглядалися в 

основному в роботах з фразеології, де проблемі кліше відводиться досить скромне місце 

(І.Кукліна), або взагалі не згадується (М. Шанський, Б. Ларін, О. Смирницький). Проте 

протягом останніх років поняттю мовного кліше приділяється дедалі більше уваги, оскільки 

науковці (В. Карнюшина, Н. Вишневська, І. Загорулько, С. Лещак,  

Н. Шарманова, В. Бурунський, В. Стрибижев) виділяють його як самостійне явище, 

відокремлюючи від фразеології, інші вчені ці два поняття ототожнюють (Р. Делевська). Так, 

дослідники відокремлюють кліше від фразеологізмів та від вільних словосполучень за 

різними критеріями. І. Загорулько, В. Карнюшина, С. Лещак за основу беруть ситуативну 

знаковість і стандартизованість мовних одиниць, які є фіксованими для кожної статусної 

ролі, і, на відміну від ідіом, позбавлені емоційного забарвлення. В. Бурунський, Н. 

Вишневська,  

Н. Шарманова наголошують на їхній високій частотності використання, на короткій 

структурі та на вживанні їх у типових ситуаціях.  

Отже, мовні кліше – це стійкі, узуальні, короткі за формою та граматично неоднорідні 

вислови, що відтворюються в типових мовних контекстах і ситуаціях. Структурні типи кліше 

номінативного характера відповідають моделі фразеологізму і стійкого словосполучення 

нефразеологічного типу. 

Учені Л. Завгородня [3], Р. Делевська [2], С. Лещак [4] виділяють два типи 

клішованих одиниць:  

1) дієслівно-іменникові словосполучення: дієслово + іменник у знахідному відмінку; 

дієслово (дієприкметник) + іменник в орудному відмінку; дієслово + прийменник + іменник 

у знахідному відмінку; дієслово + питання; дієслово + іменник у родовому відмінку; 

дієслово + прислівник; 

2) іменникові словосполучення: іменник + прикметник; іменник у місцевому відмінку 

+ іменник у родовому відмінку. 

Що стосується стійкості структури, то склад мовних кліше варіюється. Структурні 

типи кліше номінативного характеру відповідають моделям фразеологічних одиниць і 

стійких словосполучень нефразеологічного характеру. 

У результаті аналізу фактичного матеріалу всі кліше за структурою можна об’єднати 

у дві групи: кліше-речення (з усіма підвидами за типологією В. Бурунського [1]) та кліше-

словосполучення (за класифікацією Л. Завгородньої [3], Р. Делевської [2], С. Лещак [4]). 
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У групі мовних кліше зі структурою речення виділяємо такі типи:  

1) прості непоширені речення: можна не погодитись; 

2) прості поширені речення: Ви підтримуєте цю ідею?, Це немає значення, На це 

питання неможливо відповісти;  

3) кліше, оформлені як односкладні речення, представлені в українській мові 

конструкціями в наказовому способі: Не хвилюйтеся!; Вперед! 

4) в окрему групу відносимо повні поширені питальні речення, які передаються 

питально-відносним займенником що, котрий: В чому ви зацікавлені?, Про що йде мова?, У 

чому проблема? 

5) мовні кліше можуть оформлюватися як і неповні речення, які залишаються з 

незакінченою думкою. Саме до цієї групи можна віднести підрядні речення різних видів 

(обставинно-умовні, які вживаються без головного речення): Якщо ми не проти, Якщо ми не 

помиляємося, Якщо так стоїть питання. 

Отже, масовий мовний вплив на читача через кліше осмислюється з погляду 

когнітивних механізмів. За номенами впізнаваних фактів рівня побутової свідомості 

здійснюється інформування про важливі суспільні та політичні події. 
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ  

РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ 
Поняття «політичної реклами» зафіксовано на державному рівні у законі «Про вибори 

народних депутатів України». У третій частині 66 Статті цього Закону політична реклама 
визначається як «розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою 
рекламних засобів» [2]. Але сьогодні науковцями й експертами з медіаправа дедалі частіше 
порушується питання про його недоцільність і неточність.  

Мета роботи – аналіз доцільності визначення «політичної реклами» в законодавстві 
України.  

Вивченням цього питання займалися такі дослідники, як Т. Гринберг, М. Гурицька,  
Д. Ковриженко, Л. Кочубей, Г. Почепцов, Т. Шевченко, О. Яцунська та ін.  

Політична реклама у Законі «Про вибори народних депутатів Україні» фактично 
прирівнюється до визначення передвиборної агітації з тією лише відмінністю, що така 
агітація здійснюється рекламними засобами. Згідно з Законом, до політичної реклами 
належить також використання символіки або логотипів партій – суб’єктів виборчого 
процесу, а так само повідомлення про підтримку партією... або кандидатом у депутати 
видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах 
партії... чи певного кандидата у депутати [2]. Відтак, політична реклама визначається лише 

http://studiamethodologica.com.ua/?page_id=244
http://www.ujk.edu.pl/~leszczak
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як форма агітації. При цьому відсутня інформація про її форми, засоби та строки проведення, 
фінансування.  

Передвиборна агітація тлумачиться в ч. 1 ст. 66 Закону «Про вибори народних 
депутатів України» так: «це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців 
голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу» [2]. 

Хоча поняття «політична реклама» та «передвиборна агітація» є схожими, до 
останньої висуваються чіткіші вимоги, ніж до політичної реклами. Так, статті 45 (про 
фінансування передвиборної агітації) та 69 (про обов’язки суб’єкту виборчого процесу) 
Закону «Про вибори народних депутатів України» регламентують виключно вимоги до 
передвиборної агітації [2].  

Протягом останніх років активізувалися дебати щодо необхідності існування обох 
визначень у законодавстві країни. Зокрема, 22 липня 2014 року народний депутат Юрій 
Стець запропонував проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (щодо виключення поняття «політична реклама» та 
усунення протиріч між окремими нормами Закону)» [5]. Необхідність виключення одного з 
цих термінів із законодавства обґрунтовується в Пояснювальній записці до законопроекту: 
«Нерівність вимог до «політичної реклама» та «передвиборної агітації» робить політичну 
рекламу інструментом медійних маніпуляцій зі свідомість виборців, що суперечить вимогам 
статті 6 того ж Закону, згідно якої Громадянам України забезпечуються умови для вільного 
формування своєї волі» [5]. На думку експертів, виключення поняття «політична реклама» та 
використання терміну «передвиборна агітація» призведе до підвищення прозорості 
фінансування виборчого процесу, що підвищить його законність та унеможливить 
зловживання з боку певних суб’єктів. 

Необхідно зазначити, що відмовитися від нормативного визначення «політичної 
реклами» є доцільним у контексті євроінтеграції України. Адже в більшості європейських 
країн такого поняття не існує на законодавчому рівні. Це обумовлено тим, що політична та 
комерційна реклама досить подібні за своїм впливом – обидві прагнуть до спрямування 
поведінки споживача у певному напрямі. На думку дослідниці Л. Кочубей, у кожному 
окремому випадку, вирішувати, чи є реклама політичною за своєю суттю, має Національна 
рада України з питань телебачення і радіомовлення або незалежний самоврядний органу [4]. 

Зазначене дозволяє зробити висновок, що українське законодавство в сфері 
політичної реклами та рекламно-інформаційного забезпечення передвиборного процесу 
потребує оптимізації. По-перше, саме поняття політичної реклами визначається недосконало. 
Натомість законодавство висуває низку вимог до передвиборної агітації. По-друге, 
визначити чітке співвідношення між передвиборчою агітацією та політичною рекламою 
неможливо. Отже, з метою усунення термінологічної плутанини в застосуванні відповідних 
положень законів про вибори варто відмовитись від використання одного з цих понять. 
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ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 У ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ 

На сьогодні простежується тенденція швидкого розвитку й поширення політичної 

реклами, збільшення її кількості, різноманіття виконання та оформлення. Метою політичної 

реклами є переконання виборця обрати саме запропоновану партію, чи політика. Саме ця 

мета повинна лежати в основі стратегії розробки рекламної кампанії. Останнім часом, для 

досягнення ефективності, у політичній рекламі все частіше використовуються маніпулятивні 

технології, що впливають на виборців та змушують їх робити вибір на користь тієї чи іншої 

політичної сили. 

Метою роботи є систематизація маніпулятивних технологій, що використовуютьяс у 

політичній рекламі. 

Вивченням маніпулятивних технологій в українській політичній рекламі займалися 

Ю. Масель [1], О. Мартинюк [2], А. Нальотов [3], Н.Санакоєва [4], О. Яцунська [5] та ін.  

Усі політичні технології, які застосовуються у ході виборчої кампанії, незалежно від 

того, вважають їх спеціалісти чистими чи брудними, базуються на маніпуляції свідомістю 

виборця [2].  

Метод фрагментації, або унеможливлення аналізу. Подання інформації єдиним 

потоком. Відтак, будь-яку тенденцію вловити важко, а для масового споживача – неможливо. 

Максимальним вираженням цього методу є прийом «білий шум» – зниження сприйняття 

фактів поданням такої кількості новин, коли стає неможливим їх сортування [3]. 

Метод спотворення фактів, або викривлення інформації. Поєднання питомих фактів з 

правдоподібними. Як тільки сумніви аудиторії щодо факторів другої категорії будуть 

розвіяні, вона повірить вигаданим [3].  

Метод ідентифікації, ототожнення політика з народом. Цей метод проявляється у 

використанні займенників «ми», «наш», «наша», «наше», «наші» замість «я», «моє», «мій», 

«моя», «мої». Переконуюча комунікація спрямована на посилення у адресата думки, а саме: 

лідер – «своя», близька до народу людина [1].  

Метод історичних аналогій. Цей метод є ефективним, бо по-перше, пропагандист 

лестить ерудованості аудиторії («ви ж пам’ятаєте…»), а також тим, що в історії можна 

віднайти будь-який необхідний приклад. Цей метод допомагає конструювати метафори, які 

програмують об’єкт впливу [3].  

Метод «закидання брудом». Він полягає в підборі епітетів і термінології, котрі дають 

предметові розмови негативну етичну оцінку. Належить до найбільш грубих, але він часто 

використовується в політичній боротьбі [3].  

Метод семантичного маніпулювання. Суть його в прискіпливому підбиранні слів, які 

викликають позитивні чи негативні асоціації, а відтак впливають на сприйняття інформації 

[3].  

Метод імунізації. Він передбачає реалізацію тактики використання універсальних 

висловлювань, що залучає психологічні механізми, які стосуються бажання людини 

належати до певної спільноти. У рекламі відтворюється через використання міфологічних 

мотивів [1].  

Використання дезінформації. Сила цього прийому в тому, що дезінформація 

використовується, як правило, в момент прийняття якогось важливого рішення, і коли 

випливе правда – мета дезінформації буде вже досягнута [3]. 

При цьому, важливим є комплексний вплив на трьох рівнях: вербальному, 

аудіальному, візуальному. Особливий вплив на виборців має колір: певні кольори можуть 

викликати певні емоції. Наприклад, чорно-біле відео в 10 разів більше викликає страх або 
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роздратування, ніж захоплення чи гордість. Темрява (неясність зображення), сутінки або 

сірий колір викликають ті ж емоції, що і чорно-білий відеоряд [5]. 

Досвід останніх виборчих кампаній також показав, що особливий вплив на 

виникнення емоцій робить музика. Причому вона впливає несвідомо, саме тоді, коли ми 

розглядаємо «картинку» або слухаємо виступ кандидата чи його довірених осіб. Як правило, 

сентиментальна, патріотична музика впливає на появу таких емоцій, як натхнення або 

гордість. У свою чергу, політична реклама, що викликає негативні емоції, окрім музики та 

інформації, має звуки (крики людей, вигуки натовпу, звуки сирени, вибухів, стрілянини 

тощо) [5]. 

Отже, звісно ж, задля впливу на несвідоме споживача використовуються певні методи 

маніпулятивного впливу на громадську думку, що іноді спрацьовує на користь рекламованій 

політичній силі, а іноді може негативно вплинути на її імідж, оскільки саме через надмірне 

використання маніпулятивних технологій у політичній рекламі їх може бути важко 

відрізнити одну від одної. 
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РОЛЬ МЕДІА У ФОРМУВАННІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

Мас-медіа є найпотужнішим механізмом конструювання ідентичності особистості, які 

поставляють нормативні гендерні зразки, що потім набувають суспільного поширення і 

відтворюються індивідами в повсякденному житті. Подальший гармонійний розвиток 

сучасного українського суспільства неможливий без розв’язання кризи ідентифікації 

особистості в цілому, і гендерної ідентичності зокрема. Вплив медіа-середовища на 

формування гендерних стереотипів і гендерної ідентичності досліджували науковці  

Є. Белінська, С. Бакушинський, О. Вороніна, І. Жеребкіна, А. Жичкіна, А. Кириліна,  

Ю. Кристєва та ін. 

Метою статті є дослідження проблеми становлення гендерної ідентичності та 

виявлення ролі ЗМІ у її формуванні.  

Гендер є соціально-рольовим статусом, який визначає соціальну стать людини. У 

свою чергу гендерна ідентичність є базовою структурою соціальної ідентичності 

особистості, що характеризує індивіда з погляду його належності до чоловічої або жіночої 

групи. Статева ідентичність приписується соціумом дитині від дня її народження і 

формується з раннього віку, досить швидко перетворюючись на самоідентичність людини. 

Гендерна ідентичність конструюється суспільством протягом усього життя людини і є 

http://eprints.zu.edu.ua/7198/1/12muszhs.pdf
http://naub.oa.edu.ua/2013/manipulyatyvni-aspekty-politychnoji-reklamy-pid-chas-parlamentskyh-vyboriv-2012-roku-v-ukrajini/
http://naub.oa.edu.ua/2013/manipulyatyvni-aspekty-politychnoji-reklamy-pid-chas-parlamentskyh-vyboriv-2012-roku-v-ukrajini/
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=77&c=1811
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdupol_2010_131_118_21.pdf
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формою соціалізації особистості. Статева та гендерна ідентичності різняться між собою. 

Якщо статева ідентичність – це переважно усвідомлення себе представником тієї чи іншої 

статі, то гендерна полягає в переживанні своєї відповідності гендерним ролям, тобто 

сукупностям суспільних норм і стереотипів поведінки, характерних для представників певної 

статі (або таким, що приписуються представникам певної статі суспільно-історичною чи 

соціокультурною ситуацією). Таким чином, гендерна ідентифікація – це усвідомлення 

індивідом своєї статевої належності, переживання ним своєї маскулінності/фемінності та 

готовність виконувати визначену статеву роль [1, с. 7]. 

Формування ідентичності визначається двома чинниками: біологічною основою, з 

якою людина народжується, або первинною ідентичністю, і соціокультурною надбудовою, 

ситуаціями міжособистісної взаємодії зі значущими об’єктами упродовж усього життя. 

Психолого-біологічні і соціокультурні чинники мають певну варіативність. У конструюванні 

гендерної ідентичності базисом є біологічна константа, яка визначає фізіологічне, 

психологічне та соціальне функціонування. До соціально мінливих чинників конструювання 

гендерної ідентичності в першу чергу належать соціальна динаміка, диференціація способу 

життя та соціалізації, поділ праці, плюралізм уявлень про те, яким повинні бути жінки і 

чоловіки, множинність контактів і можливостей для самореалізації, соціокультурні норми 

тощо. Отож, гендерна ідентичність формується під впливом виховання і середовища: 

«Чоловік і жінка стають самі собою – тобто чоловіком та жінкою – тільки в суспільстві, у 

процесі гендерної соціалізації» [2]. Під гендерною соціалізацією ми розуміємо процес 

засвоєння, прийняття й відтворення норм, правил поведінки, установок відповідно до 

культурних уявлень про роль, становище й призначення чоловіка та жінки в суспільстві.  

Моделі соціально схвалюваної гендерної поведінки впроваджуються у повсякденні 

практики безліччю способів, але найефективнішими є засоби медіа. По-перше, гендерна 

ідентичність виникає під впливом гендерних стереотипів, які демонструє ЗМІ. За 

визначенням А. Кириліної, гендерні стереотипи – це «культурно і соціально обумовлені 

думки про якості, атрибути і норми поведінки представників обох статей» [3, с. 152]. 

Найчастіше ЗМІ не відображають справжніх реалій нашого життя, але конструюють 

ідеалізований образ жіночності та мужності, на які люди орієнтуються. Ступінь довіри 

медійним персонажам є досить високим і дозволяє ідентифікувати себе з ними.  

Роль медіа у формуванні гендерної ідентичності є дуже значущою, більше того, вона 

підсилюється в сучасному інформаційному суспільстві. Людям складніше ідентифікувати 

себе з тими чи іншими статевими ролями, оскільки ціннісно-нормативна і духовно-моральна 

системи можуть постійно перекручуватися під впливом тих «зразків», які свідомо чи 

несвідомо нав’язують засоби масової інформації.  

 З одного боку, медіа розкривають широкі можливості залучення до світової 

інформаційної картини і розширюють поле альтернативних варіантів репрезентацій 

гендерної ідентичності і гендерних моделей поведінки. Таким чином, мас-медіа сприяють 

формуванню нових поглядів на гендерні характеристики, оновленню традиційного 

осмислення, і, навіть, можуть розвінчувати застарілі стереотипи.  

З іншого боку, мас-медіа пропонують певну систему цінностей, спосіб життя, що 

часто не вписується в традиційні статево-рольові моделі поведінки і непомітно руйнують їх, 

а разом з ними й усю традиційну систему самоідентифікації людини. Особистісні 

ускладнення, що виникають при цьому, можуть привести до кризи ідентичності, втрати себе. 

Як результат можна побачити розвиток маскулінних якостей у багатьох жінок і фемінних у 

чоловіків.  

Отже, на нашу думку, необхідна продумана державна політика з питань гендеру, на 

яких повинна ґрунтуватися і діяльність засобів масової інформації. Сьогодні варто 

проводити комплексні дослідження у сфері філософії гендера, що сприятиме пошукові нових 

форм культурної ідентифікації, і тим самим зніматиме гостроту кризи ідентичності. 
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КОНТЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕКАНАЛУ  

«ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР» (м. Запоріжжя) 

В еру Інтернету телебачення все ж залишається одним із провідних засобів 

розповсюдження інформації. Воно має великий вплив на свідомість суспільства і на 

повсякденне життя людей. Телебачення поєднує в собі звук та «картинку», що в цілому 

надає аудіовізуалізації телепродукту, тобто інформацію з телеекрану глядач має змогу не 

лише почути, а й побачити. Особливе значення для глядача має інформація про останні події 

у його місті та області. Тому регіональне телебачення має свій вплив на суспільство та 

займає свою нішу в українському інформаційному просторі. Телеканал «Вільний простір» – 

запорізький інформаційний ресурс, який функціонує у системі цифрового телебачення Т2 та 

кабельних мережах.  

Розгляду специфіки роботи сучасного регіонального телебачення приділяє уваги 

багато зарубіжних та вітчизняних дослідників, зокрема, К. Беломоіна, О. Головчук, О. Гоян, 

Л. Поліщук, П. Шеремет А. Яковець та інші. Їх теоретичні розробки залишаються 

актуальними до сьогодні.  

У свою чергу, ми спробували визначити своєрідні особливості контенту 

новоствореного регіонального телеканалу «Вільний простір», який до цього не вивчався 

науковцями, тому ця робота є актуальною.  

Мета статті є з’ясувати основні стандарти роботи нового медіа-ресурсу. 

Інформаційне мовлення – один із головних напрямів у програмуванні телеканалу 

«Вільний простір». Новини та інформаційні програми є затребуваними у запорізькому 

регіоні, не зважаючи на наявність такого контенту на кожному іншому телеканалі області. 

Головну нішу на аналізованому телеканалі займають новини міста та області зокрема. На 

думку П. Шеремет, «телевізійні новини – це конвеєр, де все стандартизовано. Простір для 

творчості або професійного виклику достатньо обмежений» [4, с. 47].  

На «Вільному просторі» цілком погоджуються із ствердженнями науковців, що на 

телебаченні головне новини. Адже справді на практиці, як зазначає А. Галуза, новини для 

глядача є важливими: «Новини на телебаченні займають перше місце серед продукції ТБ 

завдяки візуальному ряду та ефекту присутності, що він створює, короткому хронометражу, 

вищому рівню інформативності, оперативності, гостроті й актуальності тем, прискоренню 

мовленнєвого темпу подачі інформації» [1].  

Програма новин на телеканалі, як зазначає Л. Поліщук [3], – це не просто добірка 

сюжетів на різні теми, не шматки реальності, а цілісна картина дня чи частини дня. 

Добираючи інформацію та формуючи програму, редакційні колективи дають можливість 

глядачеві побачити та зрозуміти залежність одних подій від інших. 

Новини на «Вільному просторі» виходять щодня, окрім вихідних, о 19.15 у прямому 

ефірі. Хронометраж кожного випуску новин – 15 хвилин. Один інформаційний випуск 

складається 6-7 повідомлень. Кожен матеріал поданий у ефірі супроводжується стенд-апом 

http://konservatizm.org/konservatizm/
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журналіста. Термін «стенд-ап» (від англійського «stand-up», що в перекладі означає «стійка») 

дослідники тлумачать як «знятий на місці події крупний план репортера, що є візуальним 

свідченням його присутності там» [2, с. 398]. 

Основні жанри подачі матеріалу на телеканалі «Вільний простір» - репортаж через 

героя, «story» та розслідування.  

Окрім випусків новин регіональний телеканал проводить щотижня телемарафон. 

Транслюється він щосуботи о 19.00. Телемарафон на «Вільному просторі» – це передача у 

прямому ефірі, хронометраж якої сягає 2 годин. Під час ефіру двоє ведучих із різними 

гостями обговорюють 4 актуальні теми для Запоріжжя. До студії постійно запрошують 

громадських активістів, керівників міста та області, політиків, чиновників. Актуальні теми та 

ситуації міста порівнюють із станом у інших регіонах (завдяки прямим включенням скайпом 

чи по телефону).  

Телемарафон проходив протягом 4-х місяців. Обговорили під час ефірів близько 100 

тем. Наприклад, 16.08.2014р. у студії «Вільного простору» говорили про таке: підвищення 

цін на газ та тепло для населення із заступником начальника управління ЖКГ 

облдержадміністрації – Максимом Шаховим Також час ефіру скайп-включенням із іншими 

містами України порівняли ціни на ЖКГ у них; безпеку міста та як виконують свій 

військовий обов’язок міліціонери в зоні АТО розповів начальник управління кадрового 

забезпечення ГУ МВС у Запорізькій області Віктор Нестеренко; незвичайну знахідку на 

Хортиці від археолога Олега Тубольцева; шанси запорізьких стітболістів на турнірі в Києві. 

Головна фішка кожного ефіру – інтерв’ю від зірок. У цьому випуску лідер гурту «Тартак» 

Олександр Положинський розповів історію написання патріотичної пісні «Мій лицарський 

хрест».  

Отже, контент телеканалу «Вільний простір» спрямований на інформаційне 

програмування. Головне мета – поширювати, обговорювати та аналізувати новини 

Запоріжжя та області. Подавати інформацію збалансовано, повно, точно, оперативно, 

достовірно та просто. На цьому каналі вперше на інформаційному просторі Запоріжжя 

випуски новин подаються лише у прямому ефірі. Особливістю «Вільного простору» стало й 

постійне використання стенд-апу журналістів, часом не зважаючи на жанрову специфіку.  
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ІНТЕРВ’Ю-ПОРТРЕТ НА СТОРІНКАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

ЩОТИЖНЕВИКА «СУББОТА ПЛЮС» 

Сучасний етап розвитку журналістики передбачає модернізацію всієї системи засобів 

масової інформації. Процеси перебудови, які розпочались у незалежній Україні,  змінили 

відношення у комунікативній системі «дійсність – автор – твір – аудиторія». Помітно 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_1/files/SC111_10.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2011_1/files/SC111_10.pdf
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1384
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змінилася система класифікації жанрів, глобальне розширення простору створило 

передумови для дифузії жанрів. 

Інтерв’ю – портрет в умовах трансформації комунікативного простору є унікальним і 

відкритим жанром, який включає у себе взаємодію з аудиторією на рівнях комунікативного 

процесу і комунікативного результату. 

Стандартного інтерв’ю не існує. Залежно від того, які запитання ставляться до 

співрозмовника, розрізняють його кілька видів: інтерв’ю-реакція, інтерв’ю-судження, 

інтерв’ю-портрет тощо. Як зазначає французький дослідник Ів Аньєс, «в інтерв’ю-портреті, 

відповідаючи на більш-менш особисті та нескромні запитання, людина відкриває для нас 

свою особистість; метою, як і в інших формах портрета, є якнайкраще розкрити головного 

героя, але у цьому випадку це робиться за рахунок запитань, які ставить журналіст» [1, 

с.324]. 

Дослідженням різновидів інтерв’ю у журналістських матеріалах займались українські 

і зарубіжні вчені: Ів Аньєс, Г.Лазутіна, М.Лукина, М.Ким, Г.Мельник, В.Здоровега та інші.  

Мета статті – проаналізувати теоретичні аспекти інтерв’ю-портрета як жанру, 

розкрити його специфіку на сторінках газети «Суббота плюс». 

Ключовими проблемами інтерв’ю-портрета на рівні журналіста є питання 

майстерності інтерв’юера, на рівні героя – автопортрет в інтерв’ю (обох співбесідників), на 

рівні аудиторії – ефективність жанру і тексту (кодування-декодування інтерв’ю-портрета) 

тощо. 

Всеукраїнський щотижневик «Суббота плюс» з тиражем майже 19 тисяч екземплярів 

запрошує читачів на «Суботні зустрічі» (так називається одна з рубрик) професій і 

приватного життя зірок. Спілкування з відомими особистостями, так званими VIP-

персонами, стає більш відвертим, заголовки – більш інтригуючими.  

Ведуча рубрики – відома журналістка Олена Гранішевська – людина неординарна, 

непересічна, і, справді «багатогранна». Її портретні інтерв’ю направлені на особистість 

співбесідника з метою розкриття цікавої грані для читача. У такому діалозі наявне вміння 

журналіста викликати відому особистість на відверту розмову.  

Героями інтерв’ю Олени Гранішевської є відомі актори, співаки, діячі науки, 

культури, мистецтва: Ада Роговцева, Ахтем Сейтаблаєв, Андрій Кузьменко («Скрябін»), 

Наталя Могилевська, Сашко Положинський, Максим Шостакович та багато інших. З 

інтерв’ю-портретів видно, що журналістка володіє специфічними журналістськими 

прийомами, зокрема й психологічними, які допомагають увійти в довіру співбесідника й 

отримати потрібну інформацію.  

Прикладом є матеріал «Андрей «Скрябин» Кузьменко: «Если мы хотим жить в единой 

стране, то нужно многое делать для этого» («Суббота плюс», 13-20 листопада 2014 р.). На 

перший план висувається особливий смисловий центр – показати соціально-психологічний 

портрет особистості. Інтерв’ю розгортається вільно, невимушено, журналістка легко уводить 

героя в розмову, допомагаючи зорієнтуватися, розповісти читачам, завдяки чому Андрій 

Кузьменко став співаком, музикантом і композитором. Олена Гранішевська змогла 

привернути увагу інтерв’юйованого до достатньо відвертого діалогу напередодні 

професійного свята – 25-річного ювілею гурту «Скрябін». 

Таким чином, аналіз матеріалів Олени Гранішевської дає можливість створити модель 

інтерв’ю-портрета, героєм якого є відома людина. Інтерв’ю-портрет будується як драма, 

враховуючи взаємодію на рівні комунікації як процесу, так і результату. В основі лежить 

автопортрет людини, яка є явищем суспільного й культурного життя. Герой, у свою чергу, є 

«дзеркалом» для аудиторії.  

Отже, інтерв’ю-портрет – рольова взаємодія усіх учасників комунікаційного ланцюга: 

героя – журналіста – ЗМІ – жанру – аудиторії. 
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ШКОЛИ-СТУДІЇ ЯК ФОРМАТ ДИТЯЧОГО ТЕЛЕВИРОБНИЦТВА:  

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДОСВІД 

Телебачення формує смаки, погляди, запити сучасної дитини. Саме тому суспільство 

зацікавлене в якісному, інформаційно-емоційному та змістовно-тематичному телемовленні. 

Чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників розглядали особливості дитячого 

телебачення та телевізійних об’єднань. Серед них Д. Д'юї, В. Крючков, І. Пенчук та ін. Їх 

теоретичні розробки залишаються актуальними й донині, оскільки містять певні концепції, 

особливості функціонування, а також теорії навчального телебачення для дітей.  

Мета роботи полягає у виявленні особливостей створення програм для запорізької 

молодіжної аудиторії, а також у вивченні дитячих телешкіл Запоріжжя. Серед дитячих 

телевізійних студій міста Запоріжжя можна виокремити наступні: КЗ Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» ЗОР, Студія телебачення і 

преси «PRосто TV», Перша дитяча телешкола «Baby TV Gold» та Студія дитячої 

журналістики «Світ очима дітей».  

Запорізький досвід у роботі дитячих телевізійних об’єднань наразі налічує чотири 

найпопулярніші телестудії для дітей та підлітків. Найстарший серед них Комунальний заклад 

«Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» Запорізької обласної ради. Його історія 

почалася 1946 року з Обласною дитячої технічної станції. На сьогодні спільнота є 

профільним позашкільним навчально-виховним закладом – складовою частиною 

безперервної системи освіти – призначений для надання додаткової освіти, навчання і 

виховання дітей і учнівської молоді в області наукової та інженерно-технічної творчості в 

позаурочний час. У Центрі «Грані» працюють творчі об’єднання більш ніж за 20-ма 

напрямами. Серед них є телерадіостудія.  

Дитячо-юнацька телерадіостудія «Грані» виникла на базі дитячої аматорської 

кіностудії. Це – проект, який спрямований на залучення дітей до творчості та набуття 

професій, пов'язаних з кіно та телебаченням. У студії із задоволенням працюють майбутні 

кореспонденти, режисери, диктори, ведучі, звукорежисери, оператори, монтажери, 

аніматори тощо [1]. 

У 2000 році у м. Дніпропетровську було відкрито курси юних телеведучих з метою 

подальшої участі в програмі «Разом». У цей період відбувався пошук педагогів, журналістів, 

психологів, проводилися семінари, тренінги, фестивалі, розроблялися навчальні програми. 

Підготовка здійснювалася за 6-ма предметами, а кількість учнів становила 20 дітей. У 2007 

році відбувається розширення географічного і тематичного діапазону діяльності студії. Так, 

наприклад, у м. Запоріжжі відкривається філія студії. Сьогодні в Студії телебачення і преси 

м. Дніпропетровська і запорізької філії навчаються і працюють понад 350 дітей віком від 9 до 

16 років [4, с.155]. 

Студія «Світ очима дітей» відкрита на базі Міжнародного центру «Світ очима 

дітей». Вона об'єднує в собі сучасний підхід до навчання, грамотних педагогів-практиків і 

творчу атмосферу. Освітня програма розроблена з урахуванням дитячо-юнацького 

сприйняття. Заняття проводяться в ігровій та тренінговій формі за напрямками: техніка мови, 

ораторське мистецтво, акторська майстерність, сценічний рух, робота перед камерою, вміння 

роботи з інформацією. Найголовніша мета – дати можливість дитині максимально розкрити 
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свої здібності і зуміти застосувати їх на практиці. У рамках студії «Світ очима дітей» діє 

майстер-клас для дітей, які пишуть прозу або вірші. У телешколі навчаються діти від 6 до 15 

років [2]. 

На базі телеканалу «TV-GOLD» і телепроекту «Маленькі дорослі» у грудні 2012 року 

створена Перша дитяча телешкола в Запоріжжі «Baby TV GOLD». Відповідно до вікових 

особливостей дитини навчання проходить за трьома напрямками: Молодша група «Бейбі ТВ 

ГОЛД» – для малюків віком     5-8 років. Середня група «Кідс ТВ ГОЛД» – для дітей віком 9-

12 років. Доросла група «Джуніор ТВ ГОЛД» – для дітей віком від 13 років. Організація 

занять передбачає теоретичні і практичні заняття, групові ігри, тренінги, телепостановки, 

телезйомки, екскурсійні заняття. Навчання проводять кваліфіковані педагоги вищої школи, 

відомі журналісти та актори, гримери театру, кіно і телебачення, психологи, фахівці з 

техніки мови і ораторської майстерності [3]. 

Отже, дитячі телевізійні спільноти Запоріжжя різні за напрямком спрямування 

роботи, підходами до навчання та виховання студійців. Проте їх об’єднує головне – діти та їх 

бажання працювати разом з дорослими. Колективне розроблення сценаріїв і телепрограм 

створює умови для збагачення життєвого досвіду. Навчаючись у запорізьких школах-студіях 

дитячого телебачення, діти мають унікальну можливість відображення на екрані інтересів, 

потреб і проблем свого покоління. Діяльність у дитячому телевізійному об’єднанні не тільки 

надає реальні можливості кожному спробувати себе в якості журналіста, ведучого, 

оператора, але і збагачує життєвий досвід, що є основою для входження в суспільство, для 

засвоєння соціальної культури, вимог навколишньої дійсності. 
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ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ СЛОГАНІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

ПАТРІОТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ М. ЗАПОРІЖЖЯ 

Соціальну рекламу вважають специфічною формою впливу на масову аудиторію з 

метою керування її соціальною поведінкою (Ю. Бернадська), причому ця реклама має певну 

кількість різновидів, де одним з них є патріотична реклама, що «формує (підтримує) 

патріотичні настрої населення...» [1, с. 156]. Ми пропонуємо таку рекламу називати 

«соціальною рекламою патріотичного характеру», що увиразнює її тематичну та 

функціональну скерованість. За такого підходу на особливу увагу заслуговує 

використовувані у слоганах соціальної реклами експресивні засоби, за допомогою яких 

формуються патріотичні почуття, настрої, активізуючи позитивні емоції, що максималізує 

впливові ефекти рекламних повідомлень. 

Соціальна реклама, на відміну від інших видів реклами, має дуже широку й 

відповідно строкату аудиторію, вплинути на яку набагато складніше, тому рекламісти 

відшукують засоби, що дають змогу досягти бажаного ефекту. Нами зафіксовано низку 
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слоганів соціальної реклами патріотичного характеру, що розташовано на бігбордах 

м.Запоріжжя. Ці слогани містять яскраві експресивні засоби, за допомогою яких виражено 

прихильне ставлення міста, демонстрацію позитивного почуття – любові до рідного міста. 

На початку 2014 р. запорізькі рекламісти вирішили підтримати земляків позитивними 

та патріотичними білбордами. Зокрема, вони зображували чубатого козака на жовто-

блакитному фоні з написом «Запоріжжя – це Україна» [2]. Тут використано синтаксичний 

прийом сегментування конструкції [1, с. 86]. У першій частині якої названо місто з метою 

викликати уявлення про нього (виражено називним відмінком іменника). У подальшому 

тексті предмет або явище здобуває другу позначення у формі синоніма. 

Згодом на вулицях Запоріжжя з’явилися сіті-лайти з регіональною патріотичною 

рекламою. Сіті-лайти з символами стадіону «Славутич», університет і «Веселка» і картою 

України можна побачити на мосту, який з’єднує площу Пушкіна та вул. Гагаріна [3].    

Рекламу розробили студенти факультету «Соціології та управління» ЗНУ з метою 

прищепити запорожцям дух патріотизму за своє рідне місто.  

Її концепція спрямована на формування почуття гордості за місто через смислове 

зв’язок «Я – запорожець!». Оскільки низка символів Запоріжжя – Дніпрогес, Хортиця, 

козаки, заводи – сприймаються жителями звично, що не актуалізуючи почуття патріотизму, 

вирішено було використовувати в рекламі ті образи, які можуть надалі стати сучасними 

символами Запоріжжя та будуть сприйматися населенням, особливо молодим поколінням, як 

привід для гордості за місто. Такими символами виступили стадіон «Славутич», університет 

і «Веселка». 

 Реалізація концепції реклами регіонального патріотизму складалася з двох етапів: 

формування почуття патріотизму і заклик до дії.  

Під час першого етапу на сіті-лайтах міста планувалося розміщення серії з семи 

рекламних плакатів, які об’єднані оформленням і слоганом «Відчуй ...».  

Для реалізації другого етапу, коли почуття патріотизму до міста і гордість за нього 

актуалізований, обов'язковим є закріплення даного ефекту через дію. Тому, на сіті-лайтах, де 

були розміщені повідомлення першого етапу, були встановлені рекламні повідомлення, 

графічне зображення яких відрізняється кольоровою гамою і слоганом, безпосередньо 

закликають до дії. Фінальним для всіх серій зображень є зображення карти області з серцем і 

закликом: «Люби!». 

Відзначимо, що ця реклама містить констатацію, ствердження любові до міста як за 

допомогою вербальних, так і невербальних (графічних) знаків, що підсилюється ще й знаком 

оклику. До того ж, використання спонукальних речень та дієслівних конструкцій сприяє 

створенню необхідного емоційного настрою підготовці адресата до дій [1, с. 86]. 

Таким чином, слогани патріотичної реклами м.Запоріжжя скеровані на формування 

найвищих патріотичних почуттів реципієнтів та використовують цілу низку засобів для 

реалізації цієї мети, зокрема синтаксичний прийом сегментування конструкції, риторичні 

звертання, спонукальні речення, що створюють експресивний позитивний емоційно-

експресивний орел. 
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ЖАНР ІНТЕРВ’Ю В ІНТЕРНЕТ-ЗМІ: 

ТРАДИЦІЇ ТА НОВІТНІ ПІДХОДИ 

Близько тридцяти років тому розпочалась технологічна революція в медіа. Із 

розвитком глобальної мережі ЗМІ все більше переходять в Інтернет-мовлення. При 

трансформації в глобальну мережу значно видозмінюються класичні журналістські жанри та 

виникають нові. 

Над проблемою жанроутворення в інтернет – ЗМІ, що є чи не найважливішою у 

сучасній журналістиці, працюють відомі вчені: І.Артамонова, М.Лукина, Г.Мельник, 

О.Сушкевич, А.Тертичний та багато інших дослідників. 

Мета статті – дослідити жанр інтерв’ю в інтернет-ЗМІ, зокрема традиції та новітні 

підходи. 

Зміна медіа – це кардинальна зміна способу бачення та сприйняття світу: на зміну 

лінійним послідовностям прийшла взаємодія глибинних залежностей. Різні види 

комунікативних технологій скеровані на упорядкування медійного простору, на збільшення 

ступеню його передбачуваності. Одним із таких медійних ресурсів і виступає жанр, який 

актуалізується принципово новими медіа по-різному в кожну епоху [1, с. 302]. 

Зміна методів подачі інформації і мережевих медіа зумовлена наявністю таких 

особливостей Інтернет-ЗМІ як, мультимедійність, гіпертекстуальність та інтерактивність. 

Завдяки тому, що тексти перестають бути лінійними, а читачі більше є споживачами 

інформації, класичні жанри журналістики зазнають певних змін. Одним із таких жанрів є 

інтерв’ю. 

Жанр інтерв’ю широко використовується як в друкованих, теле- та радіо- ЗМІ, не 

втратив своєї популярності і серед новітніх медіа. Г. Мельник зазначає, що інтерв’ю – це 

жанр друкованих та аудіовізуальних ЗМІ, у якому присутні різні елементи бесіди. Специфіка 

жанру передбачає запис слів співбесідника, що впливає на психологічний фон розмови і 

змушує учасників бесіди мобілізуватися. Отже, порівняно з іншими жанрами інтерв’ю бульш 

структуроване, з чіткою концепцією та орієнтацією на результат [3, с. 78] . З приводу 

популярності жанру класичного інтерв’ю А. Тертичний зазначає, що цей жанр привертає 

увагу читачів ще тим, що саме через інтерв’ю можна ближче познайомитися з людиною, що 

їх цікавить. Особливо, якщо вона є важкодоступною для особистого спілкування: живе в 

іншій країні, займає високі посади, надзвичайно завантажена роботою тощо [5, с. 178]. 

Зміни, які зазнає цей жанр із переходом в Інтернет роблять його ще більш цікавішим 

для читачів. Перший, і найважливіший момент полягає в тому, що читач перестає бути 

пасивним сприймачем, і може стати активним учасником бесіди. Багато мережевих ЗМІ 

надають своїм читачам можливість надсилати питання, відповіді на які вони хотіли б почути, 

методом голосування обирати того, з ким буде проводитись інтерв’ю, та навіть поставити 

своє питання в режими он-лайн.  

Крім того, в мережевих інтерв’ю, окрім тексту може бути наявним відео, фото, або 

аудіо контент, що значно збагачує його. 

Така специфіка зазначеного жанру інтерв’ю вимагає широкого бачення адресата. Ним 

виступає не лише журналіст, який бере інтерв’ю та спрямовує спілкування, а також і 

орієнтовне коло відвідувачів сайтів, яких може зацікавити тематика, проблематика інтерв’ю 

або ж постать особистості, у якої беруть інтерв’ю [4, с. 149]. 

Таким чином, жанр інтерв’ю, трансформуючись в Інтернет-ЗМІ, отримує нові риси, 

які роблять його більш ширшим та цікавим для читачів. Але при цьому, відрізняють його від 

класичного уявлення про інтерв’ю, оскільки стирають певні формальності та роблять 

можливим перетворення діалога в бесіду чи дискусію. 
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БЛОГЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ПРОМОЦІЇ КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Роль книги у формуванні національної ідеї складається з низки функцій, зокрема 

естетичної, ідеологічної, інформаційної, комунікативної, соціальної. Тільки книга створює 

культурний імідж, і виводить країну на конкуренто спроможній відсоток світової спільноти. 

Проте в останній час в Україні простежується низький рівень читання серед населення [4, с. 

29].  

Промоція книжкової продукції – це сукупність дій і засобів, за допомогою яких 

видавництво, фірма чи ярмарок передають інформацію про свій товар на ринок друкованої 

продукції, вивчають потреби споживачів, провокують їх до закупівлі і скеровують попит на 

товар [3, с. 293]. 

Темі дослідження промоції книжки, менеджменту та маркетингу видавничої продукції 

у вітчизняній та зарубіжній науковій думці були присвячені праці Н. Зелінської, Н. Ерашвілі, 

А. Кокотюхи, В. Теремка, М. Тимошика, І. Копистинської, М. Каменської, А. Судина та 

інших, але цілісного дослідження явища блогерства, як способу промоції видавничої 

продукції, не подано, у цьому й полягає актуальність дослідження. 

Аналіз теоретичних джерел показує, що існує проблема, яка свідчить про 

недостатність наукових напрацювань означеного аспекту.  

Метою статті є виявлення специфіки функціонування блогу як способу промоції 

книжкової продукції. 

Об’єктом дослідження є блог «Саллі Немет» як форма популяризації книжкових 

видань в Інтернеті. 

Сучасні форми промоції друкованої продукції швидко розвиваються і поширюються 

на книжковому ринку. 

Блоги – це веб-сайти, основним змістом яких є регулярне дописування зображень чи 

мультимедіа – це періодичні торги та місця, якщо правильно вести цей щоденник, то можна 

якісно популяризувати книжкову продукцію через Інтернет. 

Визначення, типологія, основні характеристики блогів відрізняються різночитанням. 

Але основними на сьогодні виділяють такі типи блогів: фотоблог, відеоблог, аудіоблог, 

моноблог. За тематичним критерієм розрізняють такі блоги, які присвячені: шкільному 

життю, університетському життю, інтеграційним питанням, культурним подіям, 

обговоренню літературних творів, питанням освіти, навчання, молодіжній моді, 

дослідницькій роботі, подорожам та враженням від них, спортивним подіям. 

Саллі Немет – сучасна американська письменниця, яка тривалий період часу 

використовує інтернет-платформу, а саме блог для популяризації своєї творчості, друкованої 

продукції та діяльності. В Америці та Західній Європі письменники довгий час 
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використовують соціальні мережі та блогінг, як один із головних інструментів популяризації 

книжкової продукції. 

Результати дослідження теоретичних джерел та блогу Саллі Немет стверджують, що 

інтернет-промоція на сьогодні в українському видавничому просторі є більш дієвим 

методом. Оскільки, саме цей спосіб поєднує в собі кілька промоцій них напрямів: інтерв’ю, 

спілкування з автором книги, презентація книги, майстер-клас письменника, презентація 

інших видів мистецтва(театр). 

Дослідження промоційної специфіки блогу Саллі Немет дає підстави зробити такі 

висновки: 

1. Блог письменниці є потужним засобом промоційної діяльності автора. 

2.  Оскільки блог є відносно новим засобом комунікації не тільки в Україні, але і в 

Америці, він потребує структурного удосконалення, наповнення і переорієнтація тематичних 

рубрик. 

Аналізований блог відповідає вимогам способу комунікації і може бути прикладом 

для вітчизняних письменників і авторів блогів. 

Під час дослідження сучасної блогосфери було виявлено ряд проблем. Проблематика 

полягає в тому, що блогосфера, блогінг, блогер, блог – відносно нові поняття і терміни, а 

особливо у маркетингових розробках українського наукознавства. 

Таким чином, блогосфера у видавничій справі – це комунікація, яка включає в себе: 

рекламу, зв’язок, популяризацію, інформування, швидкість і доступність.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДА КРАЇНИ 

У сучасному світі важливу роль відіграє імідж. Імідж особистості, фірми, 

підприємства, регіону та країни в цілому. Саме він допомагає зайняти власну нішу в 

конкурентній боротьбі на світовій економіко-політичній арені. Індивідуальний, позитивний 

образ є важливим елементом у формуванні довіри власної аудиторії. Кожна компанія, щоб 

мати перевагу серед інших аналогічних структур, повинна мати власний, неповторний образ 

– бренд. Кожна країна задля успішної політичної, економічної, культурної діяльності також 

повинна бути брендом. 

На думку британського дослідника та політичного радника Саймона Анхольта, 

«брендинг країни – це систематичний процес узгодження дій, поведінки, інвестицій, 

інновацій та комунікацій країни задля реалізації стратегії національної безпеки та 

конкурентної ідентичності» [1, с. 36]. 

Бренд держави, його привабливість формуються під впливом багатьох чинників, 

зокрема Е. Галумов серед елементів створення образу держави вирізняє умовно-статичні, 

тобто ті, що залишилися в минулому і майже незмінні, та умовно-динамічні, тобто ті, що 

http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Studia_Linguistica_6_1/054_057.pdf
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діють у реальному часі й можуть впливати на сприйняття усталених аспектів (елементів) 

образу, а також ті, що очікуються в майбутньому [2]. Взаємодія всіх цих чинників дає оцінку 

іміджу країни.  

Метою нашої статті є аналіз сутності поняття брендингу країни, його функцій та ролі 

в організації різних видів соціальних комунікацій, діяльності соціальних спільнот. 

Національний брендинг спрямований на досягнення таких цілей: підвищення 

економічного та політичного рейтингу країни, залучення міжнародних інвесторів, 

формування позитивної міжнародної репутації, розвиток соціальних сфер, формування та 

реалізація скоординованих і чітко спланованих стратегій усередині країни. Отже, створення 

вдалого бренда країни дозволить гідно представляти власні національні інтереси на 

міжнародній арені та розв’язувати проблемні завдання всередині держави. 

Саймон Анхольт [1] пропонує такі параметри формування та оцінки бренда країни:  

- туризм (привабливість образу країни);  

- люди (люди як потенційні менеджери та люди як потенційні друзі – соціальний 

капітал країни);  

- культура й спадщина (державні символи та готовність використовувати 

комерційну культуру країни, спорт);  

- експорт (якій країні і що експортуємо, наскільки інформація про виробника 

впливає на його купівельність, цінність брендів країни);  

- управління (стан внутрішньої політики);  

- інвестиції та імміграція (бажання жити й працювати в цій країні, цінність 

отриманої освіти, проблеми працевлаштування молоді й ринку праці загалом, економічний 

стан країни). 

Сьогодні важко переоцінити значимість створення потужного та позитивного бренда 

країни, який дозволить вирішити ряд завдань як у світовому просторі, так і на внутрішній 

арені. Важливим елементом у формуванні та розвитку бренда країни є залучення 

представників державних структур, бізнесу, діячів культурної сфери, освітньої, мистецької 

галузей, співпраця зі ЗМІ. Залучення до співпраці лідерів думок дасть змогу визначити 

слабкі та сильні сторони тієї чи іншої сфери діяльності. Необхідно враховувати запити та 

сподівання аудиторії: внутрішньої – громадян країни, та зовнішньої – мешканців інших 

країн. Варто проводити дослідження громадської думки поміж усіх верств населення, на 

яких потім буде спрямована іміджева діяльність. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ФОТО В ІНТЕРНЕТ-ВИДАННІ 

Сучасні люди володіють «кліповою свідомістю», вони переважно фокусуються на 

окремих спалахах і образах. Побіжно переглядаючи сторінки інтернет-ЗМІ, вони бажають 

швидко отримати відповіді на всі свої питання. Саме тому сьогодні ЗМІ переживають період 

посиленої візуалізації. Все більше уваги приділяється розповідним можливостям зображень.  

А фотографії якраз притаманний великий комунікативний потенціал. Крім того, активний 

розвиток IT-сфери відкрив нові можливості фотоілюстрування матеріалів. 

Дослідження виражальних можливостей фото в інтернет-виданнях знаходяться ще на 

початковому етапі. Цю тему розглядали багато дослідників, серед яких А. Качкаєва та М. 

Чабаненко. В. Рябічев аналізував лише один із способів фотоілюстрування. А. Високов, В. 

Нікітін шукали причини популярності фотографії та намагалися визначити її роль у ЗМІ. Н. 

Ворон, Б. Черняков та інші досліджували лише жанри фотожурналістики. 

Метою нашого дослідження є комплексний аналіз популярних варіантів 

фотоіллюстрування в інтернет-ЗМІ. 

Популярності набуває ідея, що лавиноподібне заповнення Інтернету 

фотозображеннями в соціальних мережах, вдосконалення все більшої кількості програмних 

інструментів для роботи з зображенням, переважна більшість якого створено фотоспособом, 

говорить про те, що людству хочеться сьогодні спілкуватися саме за допомогою фотографій 

[2]. 

В. Нікітін зауважив: «Для звичайного глядача цінність зображення в більшості 

випадків визначається насамперед тим, що зображено на знімку, а потім вже як це 

зображено. Відразу треба усвідомити, що вплив на глядача відбувається в силу того, 

наскільки адекватно зображено те, що відбувається, але глядач, як правило, над цим не 

замислюється» [4].  

Слід зазначити, що фотожурналістика багатогранна і їй притаманні безліч жанрів. Так 

Н. Ворон називає наступні жанри фотожурналістики: фотозамітка, фоторепортаж, 

фотозамальовка, фотокореспонденція, фотонарис, фотомонтаж, фотопортрет, фотосерія [1, с. 

31-138]. 

Крім того, Інтернет відкрив фотоіллюструванню матеріалів нові горизонти і 

можливості.  

У науковій праці «Журналістика та конвергенція» під редакцією  

А. Качкаєвої [3] подається кілька можливих варіантів фотоіллюстрування в інтернет-ЗМІ. 

Статична ілюстрація – класична ілюстрація в мультимедійній історії. Вона несе 

практично ті ж функції, що будь-яка фотоілюстрація в традиційному ЗМІ: відображає суть 

того, що відбувається, розширює інформацію, допомагає вибудувати візуальний ряд. В ідеалі 

це кадри з місця подій або архівні знімки абсолютно релевантні суті історії. У 

мультимедійній замітці також часто доводиться використовувати колажі та інші «хитрі» 

рішення ілюстрування, балансуючи між документальною цінністю картинки і емоційним 

розфарбовуванням історії, якщо документальної ілюстрації немає. 

Фотострічки, фоторепортажі, фотогалереї – похідні розповіді про подію за допомогою 

фотографій. Це може бути добірка знімків, побудована за класичними канонами 

фоторепортажу, а може бути і мікс різних ілюстрацій, що відносяться до загальної теми. По-

різному тут організовується і навігація: в одному випадку користувач гортає картинку за 

картинкою, в іншому – вибирає з прев’ю.  

Слайд-шоу відрізняється від фотострічки насамперед тим, що картинки 

«перегораються» самі в режимі «фотофільму» і часто дуже схожі на відео. Але не 

обов'язково всі кадри слайд-шоу повинні належати одному моменту. Іноді, навпаки, важливо 

зібрати картинки, різного часу і різних граней події. У слайд-шоу важливо уникати «сміття» і 



 30 

намагатися організовувати його таким чином, щоб всі елементи мали пряме відношення до 

теми замітки, а дія розвивалася послідовно. 

Ще одним способом ілюстрування матеріалів у інтернет-виданнях є анімація. В. 

Рябічев називає найпростішим анімаційним графічним форматом – GIF. Принцип створення 

цих ефектів побудований на використанні почергово кількох статичних зображень-кадрів. 

Послідовність кадрів може бути зациклена. Погодьтеся, якщо поставити 10 фотографій 

поспіль, то можна практично з відеоточністю відтворити, наприклад, принциповий гол на 

Олімпіаді або новий рекорд чемпіонки. Такі прості анімаційні ефекти привертають увагу 

відвідувачів сайту, водночас формат вимагає значно менших розмірів файлу, ніж 

великоформатне відео [5, c. 69-70].  

Інтернет-видання поступово відходять від моделі «сайт – копія газети», адже 

сучасному споживачеві інформації потрібен повноцінний мультимедійний ресурс, а значить, 

без застосування різноманітних мультимедійних можливостей видання привабливим не буде. 

Ця ідея поступово поширюється у редакціях, тому журналісти почали активніше залучати 

різні способи фотоілюстрування. Крім того, тепер журналісти можуть використовувати 

більше фото, адже мультимедійні можливості фотографії вирішують проблему 

нагромадження ілюстрацій на сторінці, чим роблять верстку більш естетичною та ефектною.   
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ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ АРХІТЕКТОНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

У ЖУРНАЛАХ «COSMOPOLITAN», «JOY» 

Одним із актуальних питань сучасної вітчизняної едитології є дослідження стилю 

оформлення періодичних видань, зокрема їх архітектоніки. Архітектоніка є системою знань 

про будову видання як єдиного цілого, наукою про інтегральний взаємозв’язок основних 

його елементів. 

Найбільш детально архітектоніку, стиль та особливості оформлення періодики 

(переважно газет), дослідили у своїх працях В. Шевченко, Б. Черняков та інші. Особливості 

жіночих глянцевих журналів загалом вивчали О. Сушкова, О. Сидоренко, Г. Шаповалова. 

Однак на сьогодні специфіка системи архітектонічних елементів саме журнальних 

видань та її естетичний аспект ще не достатньо досліджені науковцями в галузі видавничої 

справи та редагування. 

Мета статті – окреслити естетичну функцію архітектонічних елементів на прикладі 

сучасних глянцевих журнальних видань «Cosmopolitan» і «Joy». 

Дослідниця В. Шевченко зазначає, що архітектонічні елементи слід поділяти на 

шрифтові, зображальні, декоративні та пробільні. Також архітектонічні елементи, на відміну 

http://www.photoisland.net/pi_hist_text.php?lng=1&hist_id=63
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від оформлювальних, не лише передають зміст виразними засобами, а й будують видання за 

законами гармонії та композиції [2, с. 21]. 

Серед основних архітектонічних елементів у журналі «Cosmopolitan» необхідно 

виділити рубрикацію. Традиційно в цьому виданні є 9 великих рубрик із декількома 

підтемами: «Історії з обкладинки», «Cosmo-тіло», «Все про нього», «Все про неї», «Мода», 

«Краса», «Кар’єра», «Кохання та секс», «Зірки». Також серед постійних рубрик на 1-2 

сторінки є «Вибір Cosmo», «Гороскоп», «Лист редактора», «Інтернет», «Привіт, Cosmo», 

«Планета Cosmo», «15 ідей місяця», «Рецепт», «Подорож», «Зізнання». Зміст матеріалів 

чітко структурований, а рубрикація у виданні орієнтує читача в різноманітному контенті. 

Також, проаналізувавши рубрики, можна сказати, що цей журнал пропагує певний стиль 

життя («cosmo-style»), імідж сучасної жінки, фемінізм.  

Що стосується шрифтових елементів, то тут вони насамперед різноманітні в 

заголовках: великий кегель, поєднання різних гарнітур, накреслень, іноді використовується 

виворітка та кольорове оформлення. Але це не обтяжує шпальту, а надає їй досить 

органічного та лаконічного вигляду, гармоніює із пробільними елементами та виконує 

естетичну функцію. Основний текст подається простим шрифтом без засічок.  

Декоративних елементів на сторінках «Cosmopolitan» не дуже багато. В основному, це 

тонкі лінійки між колонками або ті, що відбивають заголовки від лідів та основного тексту. 

Іноді можна помітити кольорові рамки і плашки, які, здебільшого, вживаються з метою 

надання естетичної привабливості виданню.  

У цьому журналі зображальний контент переважає над текстовим і наділений вагомим 

змістом та естетикою. Текст частіше виконує функцію супроводу. На 148 сторінках можна 

нарахувати більше 350 зображальних елементів, близько 80 з них – рекламного характеру. 

Обкладинка є дуже привабливою, бо одразу впадає в очі яскраве та стильне фото і відомий 

логотип зверху. 

Інший популярний глянцевий журнал «Joy», аналогічно до «Cosmopolitan», 

складається з декількох значних за обсягом рубрик: «Теми з обкладинки», «Життя», «Краса», 

«Мода», «Розваги», кожна з яких має свою підтему, і з 7 постійних рубрик: «Лист 

редактора», «Пошта», «Подорож», «Гороскоп», «Адреси», «Фінал», «Анонс», що мають 

дещо вужчу тематику. Варто зазначити, що рубрикація в журналі – класична для популярних 

жіночих видань і досить зручна.  

Однаковими в журналах «Joy» і «Cosmopolitan» є шрифтові елементи. Зокрема, в 

першому виданні варіації їх подачі різноманітні в заголовках, а додатковий текст в 

основному подається рубаним шрифтом. Однак тут можна помітити одну особливість – 

велика кількість ліхтариків (близько 10-15% усіх абзаців). 

Декоративні елементи досить активно використовуються під час верстки номерів 

«Joy»: лінійки (часто товсті та яскраві), рамки, плашки, стрілки. 

Зображальних елементів у журналі «Joy», на відміну від «Cosmopolitan», значно 

більше: понад 400 ілюстрацій на 148 сторінках, з яких більше 90 – рекламного характеру. 

«Родзинкою» є велика кількість фотоколажів, близько 60% усього зображального контенту. 

Значна кількість архітектонічних елементів у журналі «Joy» створює позитивний 

імідж видання, яке розраховане на трохи молодшу читацьку аудиторію, аніж, наприклад, 

«Cosmopolitan». 

Відмінності, що існують між естетичною функцією архітектонічних елементів цих 

двох видань, простежуються навіть у семантиці та асоціативності назв. «Joy» асоціюється із 

поняттями «яскравий», «кольоровий», а до слова «космополітичний» словники подають такі 

синоніми, як «елегантний», «лаконічний». 

Таким чином, можна сказати, що архітектонічні особливості видань в естетичному 

контексті задаються співвідношенням та гармонійністю елементів, семантикою контенту, 

влучним поєднанням інтер’єрних (зміст) та екстер’єрних факторів (форма) журнального 

видання. 
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АРХЕТИПНЕ ПІДҐРУНТЯ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ 

У наш час – епоху інтенсивного розвитку інформаційного суспільства – паблік 

рилейшнз є однією з найактуальніших галузей людської діяльності. Незважаючи на досить 

велику кількість досліджень ПР-діяльності, особливо в зарубіжній науці, багато аспектів до 

цього часу чекають свого дослідника. Одним із таких напрямів нам видається дослідження 

архетипного підґрунтя паблік рилейшнз. 

У проявах ПР-діяльності (ПР-кампанії у бізнес-сфері, політичні виборчі кампанії, 

налагодження зв’язків з громадськістю в кризових та конфліктних ситуаціях, у міжнародних 

відносинах, в інформаційній галузі тощо) можна простежити використання архетипних 

образів з метою викликати необхідні емоції в людей для створення вищезгаданих 

взаємовигідних відносин, здобуття прихильності громадськості. 

На доказ архетипного підґрунтя паблік рилейшнз свідчить також і дослідження 

учених, які простежували, як протягом розвитку історії культури людства в її витворах 

мистецтва домінували ті чи інші архетипи, відображаючи настрої, сподівання й очікування 

епохи. Наприклад, в епоху бароко провідним був архетип маски та тіні, які боролися між 

собою, для епохи модерну найбільш поширеним був архетип матері, що знаходив своє 

вираження в образі рокової жінки [1, с. 126].  

Спробуємо простежити використання основних архетипів у галузі ПР. 

Архетип матері. К. Юнг вважав, що цей архетип відтворює психічну ситуацію 

первісної темної несвідомої стихії, з якої людина виходить для подальшого свого розвитку, 

торує шлях індивідуалізації [2, с. 74]. По суті, проведення ПР-кампанії (а це один з яскравих 

проявів зв'язків із громадськістю) є також своєрідним рухом від хаосу (коли в компанії є 

певні проблеми, які треба терміново вирішувати, є криза, яка вимагає ефективних дій, є 

політик, якого слід познайомити з громадськістю для того, щоб вона його упізнала, 

ідентифікувала з певним очікуваним образом) до гармонії (розв'язання проблем, вирішення 

конфлікту, популяризація бренда, іміджу, підвищення рейтингу, виведення компанії на 

новий ринок). 

Божественне немовля. Цей архетип відповідає зміні поколінь, оновленню, 

врятуванню. У свідомості людини закарбована асоціація появи немовляти з певними змінами 

на краще, з виходом із застійної ситуації, виходом із кризи [2, с. 132]. Мотив виходу із кризи 

є одним з основних у паблік рилейшнз. Поява політика, громадського діяча, лідера думок, 

який зобов'язується вирішити проблеми, знайти вихід з кризової ситуації, певними діями 

допоможе у вирішенні проблем – це робота піарменів. 

Архетип самості. К. Юнг вважав його головним. Це архетип єдності свідомого й 

несвідомого, який уособлює гармонію протилежних елементів психіки засобом інтеграції. К. 

Юнг вважав, що свідомість і несвідоме протистоять одне одному, доповнюють одне одного 

за цілісністю, яка і є самістю [2, с. 184]. У культурі самість реалізується в образі героя, 

лицаря, переможця. У ПР-діяльності архетип самості є ключовим для суб'єктів паблік 

рилейшнз – як осіб, так і підприємств, фірм, організацій. Виокремлення з-поміж ряду інших, 

подібних, завдяки своїм виключним якостям, перемога в результаті подолання труднощів – 

ці сюжети часто використовується й під час рекламних та ПР-кампаній, і під час виборчих 

кампаній. 
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Архетип тіні. Темні, природні, несвідомі устремління особистості - це її Тінь – те, що 

людина приховує від усіх і часто від себе самої. Архетип Тіні несе в собі притлумлені 

бажання, спогади, що не сумісні з маскою, яку нав’язують соціальні стандарти та ідеали [2, с. 

213]. Архетип Тіні часто виявляється у створенні іміджу певного політика або громадського 

діяча. Так, коли імідж надто позитивний, то він може відштовхнути від себе громадськість як 

нецікавий, надто солодкий, надто добрий, щоб бути правдивим. Тому інколи політики 

використовують певну скандальність у створенні власного образу, додаючи деякої 

«демонічності» собі або своїм опонентам, з якими він веде непримириму боротьбу. Уміле 

використання архетипу Тіні може дати вражаючі результати в паблік рилейшнз. 

Отже, у галузі зв’язків із громадськістю, що є більш широкою, ніж реклама, також 

можна простежити архетипний інструментарій впливу на свідомість і підсвідомість 

реципієнтів.  
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СПОРТИВНИЙ ЖУРНАЛІСТ  

ЯК «ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЦЕ» СПОРТИВНОГО КЛУБУ 

Оперативне й точне донесення інформації до зацікавленої аудиторії – основне 

завдання спортивного журналіста, робота якого в прес-службі спортивного клубу є 

напруженою та відповідальною. Одна з останніх публікацій, що торкається цієї теми, – 

стаття порталу eurosport.ru під заголовком «Как все устроено: пресс-атташе футбольного 

клуба» [2]. У статті розкрито головні принципи та можливі недоліки роботи журналіста в 

прес-службі. Автор вказує, як реалії спортивного світу впливають на працю журналіста та 

функціонування прес-служби загалом. Проте варто зауважити, що темі спортивної прес-

служби приділяється вкрай мало уваги дослідників. Тому названий вище матеріал є чи не 

єдиним опублікованим за останній час. 

Мета нашої статті – виділити основні напрями діяльності журналіста в прес-службі 

спортивного клубу, зробити огляд жанрів спортивної журналістики та оперативних 

документів, професійних обов’язків журналіста та його взаємодії зі спортивним клубом. 

Напевно, наступною після політики темою, яка постійно цікавить суспільство, є 

спорт. Спостереження за спортивними досягненнями має на меті отримання інформації щодо 

останніх новин улюбленої команди, результатів матчів та турнірів, огляд інших актуальних 

подій у житті спортсменів. Спортивний журналіст у взаємодії з громадськістю виступає 

своєрідним «містком» між нею та спортивним світом, завдяки якому цей світ стає ближчим. 

Саме на цій людині лежить відповідальність за підготовку актуального матеріалу. 

Збір інформації, її аналіз, подання у ненав’язливій формі до кінцевого отримувача та, 

головне, своєчасно та в повному й доступному обсязі, – усе це є досить клопіткою працею, 

яка вимагає уваги та обережності, адже від однієї статті, одного некоректно написаного 

абзацу і неправильного розуміння його читачем, може залежати репутація, яка здобувалася 

важкою працею протягом багатьох років. Тому всі дані мають спиратися виключно на 

перевірений фактичний матеріал, бути яскравими, дотримуватися відповідної загальної 

стилістики, ідейного наповнення і фактологічної бази, інтересів спортивної організації та її 

керівника. Матеріал, який подається журналістом, повинен бути логічним, структурованим і 

завершеним. Для цього використовуються різноманітні жанри написання [3]. 
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Найпростішим жанром є замітка, яка є стислою за своєю формою, проте несе в собі 
повний, логічний та завершений виклад матеріалу. Репортаж – це оперативна та яскрава 
розповідь про подію, створена очевидцем або самим учасником події, який надає розповіді 
суб’єктивного характеру, адже відображає у викладі свої особисті емоції та враження [4]. 
Якщо спортивний журналіст має на меті ознайомити читачів з перебігом подій за тривалий 
проміжок часу чи рядом однорідних подій за стислий хронологічний період, то такий 
репортаж називається оглядом, який, у свою чергу, вимагає глибоких теоретичних та 
практичних знань відповідної проблематики та вміння аналітично зіставляти факти за певний 
період. 

Важлива роль у підготовці матеріалу також відводиться коментарям осіб, які брали 
участь у спортивному заході або були причетними до його організації та проведення. Такий 
спосіб дозволяє отримати інформацію «з перших вуст», в усіх її фарбах та з усіма 
подробицями. Тому досить оперативним жанром журналістської роботи є інтерв’ю, що діє за 
принципом «запитання – відповідь». Основною перевагою цього жанру є те, що інтерв’юер 
може коментувати відповіді, тим самим викликаючи співрозмовника на доброзичливу 
суперечку задля отримання нових відтінків зображення подій.  

Найважливішим аналітичним жанром спортивної журналістики є стаття, яка на фоні 
розгляду та зіставлення фактів осмислює та узагальнює поставлене питання. 

Однак на цьому робота спортивного журналіста не закінчується. До неї також входить 
підготовка оперативних документів, деякі з них представимо нижче. Найважливішим, на 
нашу думку, є прес-реліз, при підготовці якого враховується важливість інформації для 
зовнішнього середовища спортивної установи, яку він представляє. Основна мета прес-релізу 
полягає в зацікавленні представників ЗМІ. Тому подача матеріалу має бути влучною, 
яскравою та спрямованою на зацікавлення адресата. 

Наступним за важливістю документом виступає аналітична довідка, яка містить у собі 
постановку проблеми, якій присвячено захід, статистичні дані, на основі яких робиться 
висновок про актуальність і перспективи заходу, думки експертів та підбиття підсумків [1]. 

Таким чином, підсумовуючи вище викладений матеріал, можна зазначити, що 
журналістам належить важлива роль у роботі прес-служби. Зокрема, діяльність спортивного 
журналіста є тим базисом, який дозволяє сприймати зображення спортивних подій у 
повному й доступному обсязі, відповідно до цільової аудиторії. 
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ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ВІРУСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
ЗАХІДНИМИ ПР-СПЕЦІАЛІСТАМИ 

Незважаючи на активний інтерес наукової спільноти до всіх проявів реклами, до 
теперішнього часу немає серйозних узагальнюючих робіт, присвячених різним аспектам 
практичного використання можливостей вірусних рекламних технологій в глобальній мережі 
Інтернет. 

Мета дослідження полягає в аналізі практики застосування технологій вірусної 
Інтернет-реклами в діяльності сучасних зарубіжних комерційних організацій. 

http://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2014-2015/story_sto4623794.shtml
http://www.eurosport.ru/football/russian-premier-league/2014-2015/story_sto4623794.shtml
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Об'єктом дослідження є вірусна Інтернет-реклама як інструмент комерційного PR. 
Предметом дослідження виступає професійна діяльність зарубіжних PR-фахівців з реалізації 
вірусних рекламних Інтернет-проектів. 

Одним з піонерів вірусної реклами на Заході є компанія «The Viral Factory». Кращі 
ролики, виставлені на сайті, користувалися великою популярністю. Так, наприклад, ролик 
«Ferrari», виконаний для компанії «Gallagher», переглянули за перший тиждень більше 1 млн. 
людей, а ролик «Rubber Band», зроблений на замовлення «Microsoft», привернув до 
асоційованого сайту більше 1,5 млн. користувачів [5].  

Багато великих американських корпорацій, включаючи «Microsoft» і пивоварні 
«Anheuser-Busch Cos», активно використовують вірусний маркетинг для просування своєї 
продукції. Так, у 2005 р. близько 1,3 млн. користувачів Інтернету побачили короткий онлайн-

ролик пива «Budweiser», в якому діяли традиційні рекламні персонажі цієї марки – ящерки 
Френкі і Луї. Ролик розробила для «Budweiser» каліфорнійська компанія «JibJab Media» [1]. 

Поєднання в собі онлайн-гри і соціальної мережі стрімко набирають популярність. 
Віртуальні світи «IBM», «Microsoft», «Sun», «Sears» та інші корпорації вже активно тестують 
віртуальні світи типу «Second Life» як інструменти просування продуктів і брендів. До 
онлайн-ігор так само відносять «MMORPG». Безперечний лідер серед «MMORPG» – «World 
Of Warcraft» [6]. 

Одним з останніх вдалих прикладів вірусної реклами Великобританії став ролик 
компанії «T-Mobile», сюжет якого полягав у знятому флеш-мобі, влаштованому компанією 
на Трафальгарській площі в Лондоні. У флеш-мобі взяло участь понад 13,5 тисяч осіб, які 
співають «Piece Of My Heart» в караоке [2]. 

Новозеландські авіалінії «Air New Zealand» випустили незвичайний ролик, який 
повинен переконати пасажирів пристібатися в літаку ременями, відключати на час польоту 
електроніку і вести себе пристойно. Ролик розповідає про самих банальних заходи безпеки в 
польоті – про ремені, жилети, кисневі маски – але його переглянули не тільки пасажири, але 
вже два мільйони користувачів. Чотирихвилинного ролик використовує для пропаганди 
правильної поведінки на борту героїв безсмертного «Володаря кілець». Разом з роликом 
запущена цифровий кампанія, в рамках якої розігрувалися квитки на світову прем'єру фільму 
«Хоббіт. Несподівана подорож» [3]. 

В якості одного з незвичайних прикладів європейської реклами можна привести 
вірусну рекламну акцію «Mercedes-Benz», яка приурочена до запуску шостий оновленої 
моделі легендарного спортивного автомобіля «SL» в Іспанії [4]. Відомий німецький 
виробник звернувся за допомогою в розробці кампанії до рекламного агентства «Wysiwyg / 
Razorfish», розташованому в Мадриді. Співробітники агентства «начинили» три нові моделі 
спорткара відеокамерами, вибрали трьох звичайних людей і замінили їх старі «Мерседеси», 
що стоять в гаражі, на нові спортивні автомобілі «SL». Приховані камери відобразили емоції 
на обличчях нічого не підозрюють власників автомобілів, коли вони випробували 
можливості нового спорткара. Це відео було викладено в Інтернеті, де відразу ж стало 
«вірусним». Вірусна реклама з підміною машин стала найбільш обговорюваною в 
іспанському Twitter. 

Отже, використання вірусного маркетингу в усьому світі, і в Україні є перспективним. 
Необхідно привнести успішний західний досвід і надати провідним російським 
рекламодавцям і агентствам зрозумілий і чітко передбачуваний результат при запуску 
вірусних кампаній. 

Література 
1. www.youtube.com/watch?v=RlDL1qoFalo  
2. www.youtube.com/watch?v=bY-BobdiLUA  
3. www.youtube.com/watch?v=qOw44VFNk8Y  
4. www.youtube.com/watch?v=Az5z9PmPIyk 
5. www.theviralfactory.com 
6. www.warcraft.com 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RlDL1qoFalo
http://www.youtube.com/watch?v=bY-BobdiLUA
http://www.youtube.com/watch?v=qOw44VFNk8Y
http://www.youtube.com/watch?v=Az5z9PmPIyk
http://www.theviralfactory.com/
http://www.warcraft.com/


 36 

Вітренко Владислав 

студент 2 курсу фак-ту журналістики 

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Абрамова І.Г. 

 

PR В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Органи державного управління та місцевого самоврядування – важлива частина 

сучасного суспільства, діяльність яких зачіпає всі сторони людського життя і залежить від 

роботи з громадськістю. Держапарат створюється суспільством для надання громадянам 

ряду послуг: правосуддя, громадського порядку, національної оборони, освіти та охорони 

здоров'я. Тому абсолютно важливим є усвідомлення значення роботи держструктур, які 

покликані відображати інтереси країни в цілому, всіх громадян або значної їх частини.  

Розглядом питання функціонування зв'язків з громадськістю в державних і 

муніципальних органах влади як важливого засобу забезпечення сприятливих двосторонніх 

відносин із суспільством займаються А.Марков, О.Колосок, В.Комаровський, І.Слісаренко та 

ін. 

Останні дослідження довели, що інформаційні структури органів державного та 

муніципального управління використовують застарілі неефективні технології встановлення 

контакту, проводять неефективну інформаційну політику, висвітлюють повсякденну роботу 

чиновницького апарату, не використовуючи творчі розробки. Проблемою стає головна мета 

даних установ – формування позитивного іміджу своїх структур у найбільш залучених 

групах населення.  

Мета статті – обґрунтування значення діяльності та проблеми ефективності PR-служб 

в органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Особливістю PR в державному управлінні є те, що держава не може переслідувати 

інтереси вузької групи, на відміну від комерційних установ. У цій широті своєї цільової 

аудиторії знаходяться переваги і проблеми роботи держапарату. До переваг належать широке 

охоплення інтересів, соціальна база, а до недоліків – невисока сфокусованість на життєвих 

інтересах кожного окремого громадянина і складність забезпечення балансу конкуруючих 

інтересів різних частин суспільства. 

Діяльність PR-служб структур державної влади пов’язана з відображенням державних 

інтересів. Відповідно, адресатом виступає не індивід-споживач товару (послуг), а 

громадянин, асоційований в яку-небудь організацію, або індивідуальний політичний суб’єкт. 

Державні інтереси носять загальний характер. За допомогою PR представляються і 

узгоджуються інтереси різного рівня, а значить, і механізм їх узгодження не може бути 

однаковий [1, с. 81]. 

У демократичному суспільстві держструктура не може довільно встановлювати свої 

«правила гри» у відносинах з громадськістю; приймати будь-яке управлінське рішення 

«поодинці», не співпрацюючи тим чи іншим чином з громадянами та їх об'єднаннями. У 

цьому відношенні можливості громадян та їх об'єднань за допомогою PR впливати на 

структури влади набагато більше, ніж у випадках з комерційною фірмою.  

 Двосторонній збалансований зв’язок передбачає включення доступу до інформації, 

високий рівень відкритості владних структур. Мета цієї відкритості полягає в сприянні 

розумінню громадянином дій і політики влади, можливості обговорити ці дії і політику, 

зайняти відносно їх певну позицію, відповідну розумінню громадянином власних інтересів 

та інтересів суспільства і держави. 

Виходячи з цих позицій, до основних функціональних завдань та напрямків PR в 

системі держуправління, незалежно від рівня, можна віднести: 1) встановлення та розвиток 

контактів з громадянами та організаціями; 2) інформування громадськості про суть 

здійснюваних дій і прийнятих рішень; 3) соціально-політичний моніторинг громадської 

думки; 4) формування і корекція громадської думки в інтересах суб'єкта влади;5) 

оперативний аналіз і прогнозування суспільної реакції на дії посадових осіб та органу влади 

в цілому; 6) розробка і здійснення аналітичних досліджень в межах своєї компетенції з 
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соціально-політичної проблематики; 7) організація та проведення спеціальних подій; 8) 

програмування і реалізація PR-проектів [2, с. 92].  

Останнім часом механізм взаємодії державних PR-служб та інформаційних 

департаментів з громадськістю почав носити односторонній нетворчий характер, що породив 

недовіру громадян до органів влади, внаслідок втрати самої мети роботи – формування 

суспільної думки, що було спричинено декількома причинами: «організаційно-технічні» – 

державні органи, внаслідок відсутності структур і кваліфікованих фахівців у сфері PR, не 

вміють роз'яснювати громадянам цілі й мотиви своєї діяльності, не дають адекватного 

уявлення про її характер і тих умов, в яких вони змушені працювати і вирішувати проблеми; 

«культурно-історичні» – наше суспільство має високий ступінь політичної та соціальної 

активності, а також схильність до протистояння населення і влади. 

Ці проблеми можуть вирішуватися в наступних конкретних напрямках діяльності PR: 

1) встановлення, підтримка і розширення контактів з громадянами та організаціями; 2) 

інформування громадськості про прийняті рішення; 3)вивчення громадської думки; 4) аналіз 

суспільної реакції на дії посадових осіб та органу влади в цілому; 5) прогнозування 

суспільно-політичних процесів; 6) забезпечення аналітичними розробками; 7) формування 

сприятливого іміджу держструктур.  

Сучасні зв’язки з громадськістю – це не допоміжна галузь управління, навпаки вона 

знаходить у сфері органів державної влади та місцевого самоврядування самостійну 

компетенцію та активну конструктивну спрямованість. Інститути зі зв’язків з громадськістю 

органів державного і муніципального управління є основним інструментом моніторингу 

соціальних інтересів, на підставі якого приймаються виважені та ефективні управлінські 

рішення, і без якого немислима громадська інтеграція та баланс інтересів. 

PR – це свідома організація комунікацій, спрямована на забезпечення оперативних і 

стратегічних цілей органів державної та місцевої влади, насамперед у організації взаємодії з 

їх зовнішнім середовищем. 
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ЖУРНАЛ VOGUE ЯК ЗАСІБ PR 

Безсумнівно, журнал Vogue, видаваний з 1892 року, є найвпливовішим журналом у 

світі моди – Vogue диктує моду всьому світу вже багато десятиліть. Сьогодні журнал 

виходить у 19 країнах: Австралія, Бразилія, Китай, Франція, Німеччина, Греція, Індія, Італія, 

Японія, Республіка Корея, Мексика, Португалія, Росія, Іспанія, Тайвань, Нідерланди, 

Туреччина, Сполучене королівство, США, Україна, Таїланд [3].  Тому дослідження саме 

цього видання як каналу PR є актуальним. 

Мета статті – виявити потужний PR-потенціал журналу Vogue на прикладі просування 

ним товарів fashion-індустрії. Vogue, що має статус гідного поваги і уваги журналу, завжди 

був законодавцем моди на все: одяг, смак, поведінку. Видання не просто розповідає про 

моду, а й демонструє моделі того, як слід поводитися в суспільстві. Таким чином, журнал 

грає роль безпосереднього конструктора людських взаємин. Так, жінка, читаючи його, 

встановлює, як вона має виглядати, про що говорити, як поводитись, а значить вона визначає 

роль, яку їй продиктувало суспільство. Все вищесказане можна також віднести і до реклами 

журналу, яка є його безпосередньою частиною. 



 38 

Крім того, враховуючи первісну елітарність журналу і взагалі те, що в ньому більше 

робиться акцент на культурну сферу, можна визначити, що в ньому ніколи не рекламувалися 

товари для ведення домашнього господарства, а також продукція по догляду за дітьми. 

Найчастіше це реклама одягу, взуття, аксесуарів, засобів для догляду за собою, а також 

атрибути сучасного культурного та розважального життя людей, а саме: машини, алкоголь, 

афіші заходів.  

Як стверджують дослідники, глянцеві журнали – найпотужніший канал PR-

просування в сучасній модній індустрії. По суті, сучасні глянцеві ЗМІ відійшли від будь-яких 

інформаційних або аналітичних статей [2, c. 18]. Більшість глянцевих журналів розміщують 

рекламу продуктів, пов’язаних із fashion-індустрією, вже не кажучи про непряму рекламу і 

PR-статті. В глянцевих журналах існують дві частини: рекламна, де безпосередньо 

рекламуються бренди модних будинків, і PR, де це подається не настільки виразно, але все ж 

переконливо і результативно. Огляди модних тенденцій, новини з подіумів, обговорення 

образів зірок – всі ці рубрики рясніють згадками про будинки моди і взагалі про fashion-

індустрію в цілому. 

Журнал Vogue – безумовний авторитет в області медіа моди і стилю. Для нього 

пишуть провідні журналісти, знімають знамениті фотографи, працюють кращі стилісти. 

Vogue не відображає моду, він створює її. Бути в Vogue – значить бути в моді [4]. 

Отож, глянцеві журнали являють собою яскраве явище сучасного життя і тенденція 

така, що можна очікувати їх подальший розквіт. Зокрема, для рекламодавців це зручний 

засіб звернутися до необхідної купівельної аудиторії. Журнали як сектор друкованої преси – 

один із найдинамічніших на всьому ринку. Для рекламодавців глянцеві журнали є 

ефективним засобом вийти на купівельну аудиторію. Крім цього, реклама відіграє велику 

роль у тиражуванні не тільки товарів і послуг, але і стилів споживання. Саме реклама здатна 

краще за всіх сказати нам, «що ж саме ми споживаємо через речі» [1, c.121]. 

Журнал Vogue, активно займається формуванням смаків аудиторії. Видання повністю 

спеціалізується на моді і служить порадником щодо стилю. У журналі можна знайти 

найсвіжіші новини моди і краси, останні тенденції. Потужність PR-потенціалу журналу 

виявляється за допомогою його популярності. Саме через популярність Vogue у fashion-

індустрії кожна річ, яка опиняється на сторінках журналу, автоматично стає ексклюзивною і 

затребуваною. Для кожного fashion-продукту важливо отримати такий PR-інструмент, як 

глянцевий журнал Vogue. 
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ЗАСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ТЕМАТИКИ  

В ГАЗЕТІ «СВОБОДА» 

Діаспорне видання «Свобода», яке видає Український Народний Союз на теренах 

США, висвітлює основні культурні та політичні події життя України. Конкретно мистецька 

тематика, що наявна у виданні, акцентує увагу на досягненнях як молодих талантів, так і 

корифеїв мистецтва в різних його жанрах [2, c. 3; 3, c. 33-35]. 

http://brandsearch.com.ua/moda-onlajjn-luchshie-zhurnaly-mody-v-seti/
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Для детального аналізу обрана мистецька тематика, яка висвітлюється у виданні у 

період із січня 2014 року по травень 2014 р., дослідження певних закономірностей та 

індивідуальних особливостей вибору матеріалів для друку. 

Метою статті є виявлення особливостей представлення мистецької тематики, 

закономірностей оформлення текстів, формування певної індивідуальної моделі видання та 

визначення ролі мистецької тематики у формуванні культурної думки мас української 

діаспори у США. 

Шляхом аналізу газетних матеріалів, можна виділити певні закономірності подання 

мистецької тематики – текстового наповнення та художнього оформлення. За результатами 

дослідження можемо вказати, що представлення теми мистецтва у виданні є не 

структурованим, закріплені моделі подачі тематичного матеріалу та оформлення відсутні. 

Рубрики не є постійними і не мають фіксованої назви. Також важливим моментом є те, що 

назви рубрик наявні не в кожному виданні, а з’являються у зв’язку з державним святом, 

ювілеєм митця, пам’яті митця або до мистецької події [1, c. 111]. 

У ході дослідження було виявлено, що мистецьку тематику висвітлювали як постійні, 

так тимчасові автори. Серед постійних – Олександр Костирко, Левко Хмельковський та 

Анатолій Сазонський, котрі розкривають мистецьку тематику за допомогою таких жанрів, як 

есе та нарис. 

Виявлена цікава особливість розміщення матеріалів у газеті – якщо з мистецької 

тематики наявна лише одна актуальна новина, то її поєднують із новиною на літературну 

тему під однією рубрикою «Новини мистецтва та літератури». А якщо наявні лише новини 

літературної тематики, – рубриці дають назву «Нові видання». У газеті наявні невеликі 

нариси, які вшановують пам’ять митців. Тексти не подаються під певною рубрикою, а 

розташовані серед загальних новин життя громади. Зазвичай такий нарис береться в рамку 

задля виділення його на тлі інших текстів.  

В аналізованому виданні простежуємо особливу рубрику «До 200-річчя з дня 

народження Т. Г. Шевченка». Вона наявна не в кожному номері видання, а друкується у 

зв’язку з подіями, пов’язаними з відзначанням ювілею Т. Г. Шевченка. 

Аналіз художнього оформлення текстів на мистецьку тематику показує, що рубрика, 

присвячена цій темі, має свій стиль. У середньому, шпальта ділиться на 3-4 колонки, залежно 

від кількості публікацій. При горизонтальній верстці матеріали розділяються напівжирними 

лінійками, чого не спостерігається при вертикальній верстці. При поєднанні матеріалів у 

рубрику «Новини мистецтва і літератури» шпальта набирається за вертикальною версткою, а 

при малих об’ємах матеріалу обирається горизонтальна [1, c. 185]. 

Наявна закономірність і в оформленні ілюстративного матеріалу – фото завжди 

хорошої якості, зазвичай чорно-білі, та обрамлені у рамку. Зустрічаємо не більше трьох 

фотографій на шпальті, розташованих за правилами композиції шпальти, що допомагає 

читачеві легко сприймати текст [1, c. 173]. 

Назва рубрики завжди відбивається лінійками від колонтитула та матеріалу, 

розташованого нижче. Друкується жирним шрифтом у верхній частині шпальти, з лівого 

боку. Заголовок завжди доцільний і дає стисле розуміння змісту матеріалу на шпальті. 

Узагальнюючи результати дослідження, можна сказати, що газетне видання 

«Свобода» подає основну інформацію про мистецьке життя України, акцентує увагу на 

найважливіших подіях і постатях. Розкриттю мистецької тематики сприяють якісні текстові 

та фотоматеріали. З точки зору художнього оформлення, представлення тематики є 

лаконічним, простим, не суперечить поліграфічним правилам та є композиційно 

сформованим для легкого сприймання читачем, має упізнаваний стиль. 
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РЕКЛАМНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ  

КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

Комунікативний процес – необхідна передумова виникнення, розвитку та діяльності 

всіх соціальних систем, бо саме він забезпечує зв’язок між людьми, уможливлює зв’язок між 

поколіннями та соціально-культурними системами, накопичення і передачу соціального 

досвіду, організацію спільної діяльності, трансляцію культури. 

У соціальному аспекті комунікацію можна трактувати як процес соціальної взаємодії, 

взятий в їх знаковому аспекті. Загалом, можливо виділити наступне соціально-філософське 

визначення феномена комунікації: комунікація – це соціально обумовлений тип 

міжсуб'єктної взаємодії, суть якого зводиться до обміну інформацією з метою досягнення 

взаєморозуміння комуні кантів [1, с. 194]. 

Метою статті є розгляд комунікативного процесу і його зв’язку із рекламною 

комунікацією, доведення того, що реклама є самостійним видом масової комунікації, але у 

той же час є складником комунікативного процесу.  

Базовими функціями комунікації виступають: взаємодія людей з метою обміну 

інформацією, її повідомлення, а також безпосередній зв’язок індивіда із суспільством, або 

навпаки. Як бачимо, будь-яка комунікація – це двосторонній процес, який зумовлюється 

усвідомленням особливостей внутрішнього світу учасників комунікативного процесу, 

сприйняттям інформації як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. 

Комунікативний акт – це основна комунікативного процесу, що виражається тільки 

тоді, коли комунікант отримує зв’язок із реципієнтом, який зрозумів його повідомлення.  

Якщо врахувати характерні риси реклами, її завдання та основні функції, можна 

зрозуміти, що саме раклама є складником масової комунікації. Також можна прослідкувати, 

що ці два поняття мають спільні характеристики: велику кількість каналів передачі, 

можливість передати одне повідомлення різними способами/каналами передачі, сприйняття 

реклами споживачами, можливість передавати рекламу не тільки за допомогою ЗМІ, 

маніпулювання свідомістю споживачів. Отже, реклама – це самостійний вид масової 

комунікації, який має певні особливості, і разом із масовою комунікацією використовує 

доступні засоби і способи передачі інформації. З огляду на це, можна стверджувати, що 

рекламна комунікація є складником комунікативного процесу. 

Основні цілі реклами – позиціонування, привернення уваги, викликання інтересу, 

передача реципієнту інформації про продукт,щоб змусити його певним чином діяти. 

Важливо, щоб товар знайшов свого споживача. Тому саме рекламне звернення має на меті 

повідомити основні переваги саме цього продукту, виокремити його серед інших. Важливо, 

щоб звернення було правдивим, вчасно та доступно виголошеним, щоб покупець звернув на 

нього увагу і придбав. 

Відправником чи комунікатором є той, від імені якого передається повідомлення, 

надсилається звернення.  

Як слушно зазначає Ю. Миронов, канал комунікації об’єднує всіх учасників процесу 

комунікації та носіїв інформації. Передача інформації не повинна обмежуватись одним 

каналом, і хоча це означає додаткові труднощі та витрати, ефективність комунікації при 

цьому значно зростає [3, с.56]. 

Потенційні споживачі, на яких впливає реклама, є отримувачами або адресатами в 

рекламній комунікації. Коли рекламіст формує цільову аудиторію товару, важливо звернути 
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увагу не тільки на того, хто купує товар, але і на того, хто може впливати на купівлю 

(наприклад, компанія «McDonalds» своєю цільовою аудиторією вважає не тільки дорослих 

людей, а й дітей, які можуть вплинути на батьків купити продукцію). 

Зворотній зв’язок представляє собою ту частину відповідної реакції, яку отримувач 

доводить до відома відправника. В якості зворотнього зв’язку можуть розглядатися 

звернення споживачів за додатковою інформацією, замовлення пробних зразків продукту і 

т.д. [2]. 

 Отже, можна зробити висновок, що рекламний текст належить до текстів масового 

впливу, які розв’язують комунікативно-прагматичне завдання, спрямоване на забезпечення 

надійності, тривалості та ефективності процесу комунікації. Саме в рекламному тексті 

фокусується більшість елементів рекламної комунікації: ідея комунікації і використані коди, 

які допомагають сприйняттю ідеї одержувачем звернення. Рекламне повідомлення можна 

розглядати як головний засіб, основний інструмент досягнення мети рекламної комунікації 

споживача і комуніканта, які формують комунікативний процес. 
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КАДР ЯК КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ  

ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СЮЖЕТУ 

Телебачення грає дуже велику роль в житті більшості людей. Це постійне джерело 

розваг та інформації. Телебачення вільно приходить в кожен будинок, людина може 

долучитися до транслюючої дії, не залишаючи домівки. Це дозволяє телебаченню 

виконувати функції, загальні для всієї журналістики [1, с. 25]. Тому роль телевізійних 

матеріалів та відповідальність журналістів перед аудиторією збільшується. 

 Основою створення телевізійного продукту є кадр. Кадр забезпечує увагу та цікавість 

глядача, тому саме він є найголовнішим елементом аудіовізуального продукту. Тому 

журналіст зобов'язаний володіти знаннями про особливості «кадру», та його побудову. 

Метою статті є: дослідити й проаналізувати композицію кадру в розважальних жанрах 

на телебаченні. 

Кадр – це основне поняття тележурналістики, він займає особливе місце для 

працівників аудіовізуальних засобів масової інформації.  

Для глядача кадр завершується краєм екрану телевізора, він не бачить те, що 

знаходиться поза кадром, але якщо вдало використовувати композицію, глядач може 

зрозуміти більше, ніж він побачив. 

Ю. Лотман [2] визначає кадр, як поняття не статичне, це не є нерухома картина, 

змонтована з наступною за нею, також нерухомою. «Кадр – явище динамічне, він допускає в 

своїх межах рух, іноді вельми значний» [2, с. 34].  

П. Уорд [3] під поняттям «композиція кадру» розуміє розташування видимих в кадрі 

елементів, що додають зображенню переконливість і цілісність. Єдність зображення 

досягається особливим співвідношенням лінії горизонту, предметів, кольору і світла, яке 

приємно оку [3, с.7]. Дослідник вважає, що композиція кадру є однією з найважливіших 

http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Philologia/7_%2088936.doc
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характеристик кіно- та відеопродукції, оскільки вона забезпечує залучення і утримання уваги 

глядачів. 

Композиція – це організація видимих елементів усередині кадру, це основа всієї 

зорової комунікації [3, с. 7].  

П. Уорд [3] вважає, що одне із завдань оператора полягає в тому, щоб завдяки 

побудові кадру відповідно до законів зорового сприйняття і принципами руху очей 

допомогти глядачеві належним чином сприйняти сенс переданої інформації [3, с. 10]. 

За останні десять років шоу талантів перетворилися на невід'ємне телевізійне явище. 

В Україні шоу талантів існують багато років. 

«Шоу талантів» – це телевізійна передача, в якій будь-який охочий, незалежно 

від віку чи роду занять, може продемонструвати свої унікальні здібності –

 заспівати, станцювати, показати акробатичний номер, продемонструвати володіння бойовим 

мистецтвом, а також інші дії. 

За останні десять років шоу талантів перетворилися на невід'ємне телевізійне явище. 

В Україні шоу талантів існують багато років. Якщо ж звернутися до історії талант-шоу в 

нашій країні, то прийнято вважати саме «1+1» першим з телевізійних каналів, які почали 

випускати аудіовізуальні програми подібного жанру. «1+1» серйозно поставився до 

виробництва шоу талантів, запустивши спочатку «Танці з зірками» (Strictly Come Dancing) за 

форматом ВВС, де місцеві знаменитості в парі з професійними танцюристами доводили свою 

здатність освоїти мистецтво бального танцю, а потім – танцювальне шоу «Танцюю для тебе» 

за форматом «Dance for a dream» мексиканської компанії Televisa. 

Однак якщо дослідити історію каналу «Інтер» можна зазначити, що в ефірі телеканалу 

виходили перші талант-шоу, які мали ознаки реаліті. Серед таких можна виокремити: 

«Караоке на Майдані», «Я буду зіркою серіалу» (формат від Disney), «Шанс», проект 

«Зірковий дует» за форматом «Stars on stage» від компанії Zodiak. 

 Однак самі грандіозні й масштабні українські талант-шоу все ж створювалися і 

створюються на каналі «СТБ». Адаптація програми «Україна має талант» стала найкращим 

шоу України в 2009 р. «Україна має талант» – це адаптація формату Got talent, який був 

придуманий у Великобританії, проте, перша версія шоу була проведена в США під назвою 

America's got talent, після чого формат шоу був адаптований вже в 34 країнах світу. «СТБ» 

також виробляє «Танцюють всі» (формат So You Think You Can Dance).  

За допомогою кадру, журналісти та оператори можуть правильно передати емоцію 

або виокремити певну деталь, для посилення впливу на глядача, який дивиться шоу талантів. 

У талант-шоу найчастіше використовуються крупні плани, кадри в уповільненому режимі, ті, 

які більше за інші привертають увагу аудиторії. 

З даної публікації можна зробити висновок, що журналіст повинен передати 

аудіовізуальну інформацію так, щоб глядач чітко розумів ідею та зміст побаченого. Зміст 

кадру повинен биту зрозумілий, та чітко виділений для глядача, щоб в нього не виникало 

сумнівів стосовно побаченого. Вміння правильно використовувати кадри дає змогу додати 

аудіовізуальному матеріалу життя та динаміки. Кадр повинен служити максимальному 

розкриттю образів і підкорятися логіці розвитку сюжету, тому він аж ніяк не завжди має 

виглядати красивою картинкою. У ньому не повинно бути нічого зайвого, що відволікало б 

увагу глядача, сюжетно важливий елемент зображення повинен відразу кидатися в очі. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ФОРМАТИ ПОДАЧІ ВІДЕО В ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 

У 21 столітті, коли появою нового інтернет-ЗМІ вже нікого не здивуєш, електронні 

видання продовжують завойовувати прихильність аудиторії. Побутує думка, що Інтернет 

активно відбирає аудиторію у традиційних ЗМІ, залучаючи новітні технології. Це 

відбувається через те, що саме інтернет-видання мають змогу широко використовувати на 

своїх «сторінках» всілякі види інформації. Немає сумнівів, що окрім Інтернету, таку перевагу 

мають також радіо і в значній мірі телебачення, то чому ж сучасний споживач інформації 

віддає перевагу саме інтернет-виданням? І яким чином, використовуючи ті ж самі формати, 

що і традиційні ЗМІ, наприклад – відео, мережеві видання так швидко набули популярності? 

Виходячи з цього можна зазначити, що метою дослідження є визначити та охарактеризувати 

основні поширені формати відео, що найчастіше використовуються в мережевих виданнях. 

Г. Кудій зазначає, що активна популяризація інтернет-ЗМІ «відбувається через те, що 

розуміючи неминучість настання цифрової епохи, видавці у першу чергу почали створювати 

електронні клони своїх паперових видань, поспішивши збагатити їх посиланнями, 

відеоконтентом та іншими мультимедійними функціями» [2, с. 48]. 

У свою чергу М. Чабаненко наголошує, що «веб-мережа дозволила зручно керувати 

єдиним потоком інформації», і таким чином саме це спричинило перехід багатьох 

друкованих ЗМІ до інтернету [3, с. 193].   

Мультимедійність означає можливість передачі повідомлень в різних знакових 

системах - вербальній, графічній, звуковій, фото, відео. Мультимедіа щодо інтернет-ЗМІ - це 

можливість використання тексту, графіки, звуку і відео в матеріалах[5].  

Аудіоформати найчастіше представлені такими розширеннями як wave, який є 

найбільш використовуваним форматом для усіх сучасних комп’ютерів. RealAudio – формат, 

який дозволяє користувачам чути звук під час його завантаження. Інший, більш 

орієнтований на якість формат – MP3. Цей формат дає звук якості ком пакт-диску і значно 

стискує аудіо-файл. 

Щодо відео, воно залишається у мережі менш поширеним, ніж аудіо матеріали. Це 

відбувається за технічних причин – відео вимагає більше простору для зберігання, і більшу 

пропускну можливість для завантаження. Найбільш універсальний у мережі сумісний 

формат – QuickTime. Файли цього типу зазвичай мають розширення .mov або .qt, і здатні 

забезпечити повнокольорове відео (зі звуком) різноманітної якості та розмірів. 

Неменше поширений, ніж QuickTime, формат RealVideo – він використовує потокову 

технологію – відео відтворюється одночасно під час його завантаження. 

Третій відомий формат — Windows Media, створений корпорацією Microsoft. Даний 

формат має розширення .avi і є складовою майже всіх програм для обробки відео у Windows. 

Користувачі мережі віддають також перевагу форматові – MPEG. Ці файли із розширенням 

.mpg використовують стиснення даних, намагаючись збалансувати високу якість, та 

роздільну здатністю і розмір файла. 

Іншими поширеними форматами є анімований GIF – особливий графічний файл, що 

фактично відтворює послідовний ряд статичних образів, щоб створити ефект руху. 

Загальновживаний музичний формат – MIDI, шматок електронного коду, зіграний на 

клавіатурі і збережений, щоб потім бути завантаженим і зіграним звуковою платою 

комп’ютера. 

Поширеним є використання в інтернет-ЗМІ Flash-презентації, що включає відео, звук і 

анімацію. При цьому використовуються JavaScript або F1ash-кодування, які забезпечують 

м'який, професійний вигляд і багато унікальних функцій[1]. 

Від того, наскільки вдало журналіст може поєднати текст з фотоілюстраціями, 

підкріпити відео чи аудіо матеріалами, або зробити більш інформативним завдяки 
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карикатурам та інфографіці, залежить, наскільки цей унікальний матеріал буде сприйнятий 

аудиторією.  

Таким чином можна підсумувати, що розумне поєднання різноманітних форматів 

мультимедійності, і в першу чергу аудіовізуальних, в матеріалі інтернет-журналіста, робить 

його твір більш конкурентоспроможним, інформативним, унікальним і таким, що 

вирізняється з інших і дає змогу авторові залишатися на висоті професійного п’єдесталу. 
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КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ  

В ЗАПОРІЗЬКОМУ ЖУРНАЛІ «VIP CLUB»  

(НА ПРИКЛАДІ ЮВЕЛІРНОГО САЛОНУ «АРІСТА») 

Досліджено композиційно-графічне моделювання реклами жіночих ювелірних 

прикрас українського бренду у глянсовому регіональному журналі «VIP сlub». 

Проаналізовано іміджеву рекламу, яку використовує салон «Аріста», для просування своєї 

продукції. 

Метою роботи є вивчення сучасного українського дискурсу глянсового видання і 

аналіз місця в ньому реклами жіночих прикрас запорізького ювелірного бренду.  

«VIP club» – журнал про запорізьку еліту й для запорізької еліти. Розширена назва 

«VIP club. Перший журнал Запоріжжя». Журнал переважно наповнюється інтерв'ю з ВІП-

персонами Запоріжжя. Перший номер журналу вийшов 9 вересня 2004 року. Видання 

повністю змінило формат і редакційний колектив із початку 2011 року. Журнал – глянець, у 

кольорі. Основними, корпоративними кольорами є чорний, золотий. Наклад видання – 5 

тисяч примірників. Вихід раз на два місяці (6 виходів на рік). Головний редактор – Анна 

Нечипуренко [2]. 

Запорізька ювелірна фабрика «Аріста» з’явилася в Запоріжжі 23 квітня 2004 року. 

Заснував компанію бізнесмен, винний магнат і просто поціновувач прекрасного Олег 

Балобатько. А так само експерт-гемолог вищої категорії, дійсний член клубу експертів 

Міжнародної вищої алмазної ради Павло Нечипуренко, який є не лише генеральним 

директором «Арісти», але і її натхненником [1]. 

Сьогодні запорізька компанія має майже сотню дипломів, нагород і вже сама виступає 

діамантовим партнером міжнародних ювелірних виставок-ярмарків і презентацій. Ювелірна 

продукція запорізької фабрики успішно продається в багатьох містах України. Постійні 

клієнти ювелірної фірми живуть не тільки в Запоріжжі, але і в Києві, Львові, Одесі, 

Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Чернівцях, Луцьку, Тернополі. «Аріста – це не просто 

територія для вишуканих покупок. Це особливий простір для особливого покупця. Тут 

торгують дорогоцінним щастям», – запевняють у компанії, це і є її фактичний слоган 

«Самые-самые бриллианты!» [1]. 
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Серед рекламних меcеджів аналізованого бренду можна відзначити такі особливості. 

Акційна реклама фірми фактично не представлена, зате в кожному номері журналу («VIP 

club» (Первый журнал Запорожья)) можемо спостерігати іміджеві статті на цілий розворот. 

Назви статей – оригінальні, це фразеологічні вирази або цитати з відомих шедеврів : 

«Любить так королеву. Ответить да так королю», «Бриллиантовый пояс верности», 

«Выбирай любовь», «Почему черную икру нужно не есть, а носить?». Зміст статей в 

оригінальній формі з гумором пропонує віддавати перевагу саме продукції «Аріста», 

оскільки вона є бездоганної якості й пропонує ексклюзивні моделі, що задовольнять 

найвибагливіших клієнтів. Оскільки журнал зроблено для еліти, вибір компанії зрозумілий – 

просто реклама була б тут занадто сухою, публіка хоче бути розваженою, побачити красиві 

картинки, почитати легкий і веселий текст. А коли ще зіставити прізвища засновника фірми і 

головного редактора журналу – то вони ідентичні, за винятком статі: він – чоловік, вона – 

його дружина. Тому вибір тим більше є зрозумілим. Наприкінці статті у вертикальному 

розташуванні йде імідж-модуль: логотип, назва, фото пари лебедів і адреса. 

Реклама розташована у запорізькому журналі «VIP club» за лютий-березень 2014 № 46 

та серпень-вересень № 49, грудень-січень 2015 № 51. У першому варіанті вона займає всю 

рекламну сторінку (с. 11) з правої сторони. Реклама є іміджевою. Вона зображена практично 

у кожному номері журналу. Це свідчить про плідну співпрацю та вже усталений імідж 

фірми, про великий бюджет самої фірми, адже не кожна компанія може дозволити рекламу 

на найдорожчих сторінках видання. Основні кольори, які прослідковуються у кожній рекламі 

– це чорний, білий та сірий. Вони означають: чорний – символізує витонченість, він 

допомагає сконцентруватися на вирішенні того або іншого завдання. Білий – колір повної 

відкритості, не несе жодних неприємних відчуттів. Сірий – викликає відчуття стабільності та 

реалістичний настрій. 

Щодо структурних елементів у першому варіанті можна виділити вербальну та 

візуальну складові. До вербальної складової відносимо заголовок, який і є їхнім логотипом, 

він знаходиться угорі і говорить нам про те, що діаманти фабрики «Аріста» є «самые-самые». 

Слова «самые-самые» є підштовхуючими до придбання цього товару. Також до вербальної 

складової належить адреса, яка знаходиться внизу сторінки у правому куті, що одразу 

фокусує увагу та сайт фірми, зліва є підпис, який описує товар, що рекламується на даній 

сторінці. До візуальної складової відносимо рекламне повідомлення, у якому наявні 2 

основних зображення. Перше – фірмове зображення – два лебеді. Друге – два персня, що 

являються ніби віддзеркаленням двох лебедів. Основні кольори: чорний та білий. Фон білий, 

який не відволікає увагу від основного рекламного повідомлення. Кількість шрифтів – два, 

що не суперечить правилам 5+2. Реклама «Аріста» зображена у мінімалістичному стилі, 

завдяки чому її будуть читати та розглядати. 

Отже, проаналізувавши композиційно-графічне моделювання рекламних повідомлень 

жіночих прикрас запорізького ювелірного бренду «Аріста» у сучасному українському 

дискурсі глянсового видання, приходимо до висновку про те, що його реклама є якісною, 

розміщена навіть по декілька у кожному номері журналу – поділяється на іміджеву, містить 

також й іміджеві статті. «Аріста», позиціонуючи себе як елітна фірма, подає дорогу й 

ексклюзивну рекламу.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОСУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО БРЕНДА  

В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
Соціальні медіа, як інструмент політичної комунікації та платформа для розробки 

політичного бренду сильно недооцінюється. Політичний брендинг потребує апробації 
інструментів соціальних медіа під свої потреби, та насамперед теоретичної бази. 

На пострадянському просторі цією проблемою займалися такі дослідники як М. 
Соколов, Г. Агафонова та Н. Чудова. Їх увага була присвячена, в основному, глибина 
проникнення політичного істеблішменту в інтернет-середовище та емпіричний аналіз їх 
діяльності. 

Метою статті є обґрунтування доцільності використання соціальних медіа як 
комунікаційного каналу та майданчика для формування іміджу політичного лідера.  

Оболонка бренда політичної партії будується за тими ж принципами, що і у 
комерційного бренда. Ключовою відмінністю є те, що політичну партію на 
репрезентативному рівні представляє конкретний суб'єкт ― політичний лідер, він же ― 
лідер партії. Персоніфікація цілої партії в особі єдиної особистості дає важливі 
комунікативні переваги у вибудовуванні рекламної стратегії, а особливо, в побудові 
комунікації з аудиторією. 

Ці показники необхідно дробити на мікросегменти й переносити на реального 
представника політичного бренда, оскільки, як зазначає психолог Н. Чудова, особистість в 
інтернеті сприймається як суб'єкт культури [5]. Відповідно, інтернет-аудиторії цікавіші 
думки, погляди, вподобання окремої людини. Ці складові й будуть формувати бренд цілої 
організації, яку представляє суб'єкт. Відомий журналіст М. Соколов відзначає, що 
популярність інтернету як комунікативного каналу обумовлена бажанням створити 
найпозитивніший «Я-образ», в якому нівелюються сигми (негативні атрибути) і виходять на 
перший план достоїнств коммуниканта [3]. 

Такий показник як «популярність» легко досягається за допомогою традиційних 
медіа, але для підвищення «лояльності» цільових аудиторій необхідна обробка соціальних 
медіа, які спочатку створені для багатоканального полілогу. «Персоніфікація», яку надають 
соціальні мережі, дозволяє краще пізнати свою аудиторію й зблизитися з нею аж до 
особистого спілкування. Самопрезентація в соціальних мережах носить, як правило, 
соціальний характер, що відбивається в демонстрації користувачем на сторінці свого 
соціального статусу, рівня освіти, соціального оточення. Іншими словами, користувач прагне 
до максимально успішної інтеграції в соціум шляхом планомірного управління враженням 
«іншого» про себе. 

Соціальні медіа для політичного лідера виконують такі функції: 

 Репрезентативна. Використовуючи дані профілю, візуальне оформлення 
сторінки й генерований контент користувач пластичний у формуванні свого «образу» в 
соціальній мережі. 

 Аналітична. Широкий набір метрик дозволяє отримувати інформацію про 
активність аудиторії на сторінці, її демографічні ознаки, а так само збирати інформацію 
щодо згадки про користувача [1]. 

Ці функції дозволяють поєднувати в «образі» політика співвідношення як реальних 
характеристик особистості, так і проекцію очікувань цільової аудиторії. У свою чергу, 
цільова аудиторія отримує ілюзорний досвід особистого взаємодії з політиком (за допомогою 
коментаря або особистого повідомлення). Таким чином, дистанція між політичним діячем і 
його аудиторією скорочується та з'являється аспект «особистої взаємодії». 

Відзначимо, що головне для ефективного SMM ― це якісний контент, тобто власне 
наповнення, зміст сторінки в соціальних мережах. Професійно підготовлений матеріал 
викликає довіру користувачів, а це, у свою чергу, сприятиме поширенню цієї інформації 
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серед усіх членів співтовариства. За допомогою маркетингу в соціальних мережах можна 
популяризувати партійний бренд, сформувати політичне співтовариство, підвищити рейтинг, 
сформувати позитивний імідж, просунути партійного лідера, а також налагодити систему 
збору пожертв на користь політичної партії. 

Висновки очевидні: формування політичного іміджу має переноситися до мережевого 
простору. Це допоможе підвищити фінансову незалежність політичних партій, адже відомо, 
що саме реклама на ТБ «з’їдає» до 75% виборчих фондів [2]. Це призводить до того, що 
партія має шукати фінансових спонсорів для участі у виборах. У разі перемоги політична 
партія у парламенті сприяє, перш за все, вирішенню питань своїх «донорів», а не виборців. 
Головне — змінити багато в чому негативний для світового загалу та народу України імідж 
політичної влади в нашій державі на позитивний можливо через повне її переформатування, 
подолання кризової ситуації в країні, реалізацію на практиці дієвих ініціатив населення, 
можливості оперативного розв’язання актуальних проблем та налагодження гідного життя 
для українського народу, що означає функціонування політичної комунікації не тільки на 
віртуальному, а й на реальному рівні [4].  

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що використання соціальних мереж як засобу 
формування в суспільній свідомості позитивного іміджу політичної влади, ставлення до 
суб’єкта політики як до професійного учасника політичного процесу, схвалення більшістю 
громадян електорального віку його діяльності та заручення підтримкою з боку домінуючої 
частини політичної еліти цілком можливо. При ефективному залученні максимальної 
кількості населення до участі в творенні політико-економічних та соціокультурних стратегій 
у державі, реалізації на практиці її дієвих ініціатив та можливості оперативного розв’язання 
актуальних проблем, що означає функціонування політичної комунікації не тільки на 
віртуальному, а й на реальному рівні. Не вдаючись до утопічної ідеалізації соціальних мереж 
як одного із засобів створення іміджу політичної влади, зауважимо, що цей засіб потребує 
вдосконалення. 
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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ  

ГЛОБАЛЬНИМИ ТЕЛЕМЕРЕЖАМИ 

НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІСЛАМСЬКА ДЕРЖАВА 
Міжнародний тероризм активувався в світі з 60-х років 20 ст. А сьогодні це питання 

стає ключовою проблемою для всіх цивілізованих країн світу, які об’єднуються задля 
боротьби з тероризмом. Починаючи з 2006 р. терористична організація Ісламська держава 
Іраку та Леванту (ІДІЛ) несе найбільшу небезпеку для світового співтовариства. Саме засоби 
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масової комунікації відіграють найважливішу роль під час поширення інформації щодо цієї 
терористичної організації.  

Актуальність роботи полягає в тому, щоб на прикладі глобальної телемережі CNN 
показати проблеми під час висвітлення ЗМК питань міжнародного тероризму, зокрема 
організації Ісламська Держава. Цю тему досліджували А. Гетьман [1], Г. Мюнклер [2], Б. 
Хоффман [3], В. Устінов та інші.  

Мета – з’ясувати роль засобів масової комунікації в діяльності міжнародних 
терористичних організацій.  

На думку дослідника А. Гетьмана, серед усіх засобів масової інформації терористи 
віддають перевагу висвітленню саме через телебачення [1]. Американський аналітик Б. 
Хоффман у своїй книзі «Тероризм зсередини» виділяє таку ознаку, притаманну тероризму, 
як здійснення довготривалого психологічного впливу на аудиторію. Наявність візуального 
ряду на телебаченні допомагає через так званий «ефект присутності» викликати більший жах 
у глядачів, що і є головною метою терористичних угрупувань [3]. Через свою масовість 
телебачення стає своєрідним каналом комунікації між терористами та світом.  

CNN є однією з провідних телемереж світу, аудиторія якої становить більш ніж 1.5 
мільярдів чоловік. На сайті компанії в розділі «World» перша підрубрика присвячена саме 
Ісламській державі; рубрика має відповідну назву «ISIS». Слід зазначити, що серед усіх 
глобальних телеканалів світу лише CNN присвятила Ісламській Державі окрему рубрику, 
назвавши її при цьому саме Ісламська держава Іраку та Леванту, як звикли називати себе 
самі терористи. Можна вважати, що CNN тим самим інформаційно легітимізують 
міжнародне терористичне угрупування. Щодня на сайті телеканалу з’являються щонайменше 
10 новин, пов’язаних з цим терористичним угрупуванням. ЗМІ, здійснюючи свою 
найголовнішу функцію – інформування, несвідомо стають чи не єдиним джерелом для 
терористів, через яке вони можуть донести свої вимоги, маніпулювати громадськістю та 
висувати ультиматуми владним структурам.  

Висвітлюючи новини, пов’язані з терористичним організаціями, телеканали 
намагаються зробити з цього «шоу», з єдиною метою аби підвищити свої рейтинги. 
Наприклад, CNN випустило 9 окремих сюжетів протягом 2 днів про джихадиста Джона, 
яким виявився програміст з Британії Мохаммед Емвазі. Така увага до цієї організації з боку 
новинного ресурсу, який має приблизно 1.5-мільярдну аудиторію, стає дуже зручною 
площадкою для терористів, аби популяризувати свою ідеологію. Тож ісламісти і прагнуть 
бути з кожним разом більш жорстокими задля того, щоб створювати все більш вражаючу 
картинку для сюжетів світових новин.  

Станом на 5 березня 2015 р. більш ніж 20000 іноземців приєдналися до терористичної 
організації Ісламська Держава, зазначається на сайті CNN [4]. Серед них зросла також і 
кількість американців, які вирушають до Сирїї. Отже, журналісти, інформуючи суспільство 
про терористичну активність у світі, стають одним із найпотужніших засобів для терористів 
вести свою пропаганду. Проте стверджувати, що висвітлення проблеми міжнародного 
тероризму засобами масових комунікацій спричиняє лише шкоду, неможливо. Своїми 
сюжетами мас-медіа допомагають припинити масову паніку серед населення, розповідають 
аудиторії, як зменшити наслідки терактів, зберегти себе від терористичних атак та 
аналізують можливості виходу з кризових ситуацій.  
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ТЕМПОРИТМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЮЖЕТІВ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ 

Регіональні телекомпанії в інформаційному та у візуальному наповненні ефіру 

суттєво програють загальноукраїнськими мовниками. При майже однаковому хронометражу 

новинних випусків на регіональному телебаченні спостерігаємо меншу кількість 

інформаційних сюжетів. Обласні мовники відрізняються від центральних більш детальним 

інформуванням населення про окрему подію, і це позначається на темпоритмі та динаміці їх 

як візуальної, так і аудіоскладової. Значення темпу і ритму в інформаційних сюжетах 

можливо визначити лише при їх детальному аналізі й це визначило мету нашої роботи та її 

актуальність. 

Поняття «темп», «ритм», розуміння цих дефініцій у тележурналістиці під різними 

кутами наукового інтересу дослідили такі вчені, як Е. Бойд, З. Дмитровський, Ю. Кияшко, 

С. Мединський, А. Фортунатов, Ю. Шаповал, Р. Ширман, Проте, виявлення темпоритмічних 

особливостей інформаційних матеріалів на регіональних та їх відмінність на 

загальнонаціональних телеканалах лишаються поза увагою журналістикознавців.  

Перевага телебачення над іншими видами ЗМІ виявляється у використанні 

відеоконтенту як засобу вираження інформації. Тому виданий в ефір телематеріал має бути 

не лише якісним, але й відповідати потребам і вимогам глядацької аудиторії. Перш за все 

монтажна побудова будь-якого журналістського матеріалу має складатися з органічного 

компонування основних його елементів: відео- та аудіоряду. Так дослідник З. Дмитровський 

зазначає, що «в телевізійній інформації, запозичивши багатий досвід кінематографа, 

використовують низку монтажних прийомів створення відповідного темпу, ритму кадрів, 

різноманітні форми і методи цілеспрямованого добору та об’єднання повідомлень. На його 

думку, усе це підпорядковане одній меті – досягненню найбільшого монтажного ефекту, за 

допомогою якого активізують увагу телеглядачів» [4, c. 27]. 

Останнім часом спостерігаємо тенденцію до наслідування регіональними мовниками 

загальноукраїнських телеканалів. Це простежується і в організації темпоритмічних 

складових інформаційних сюжетів. Традиційно під поняттям «темп» розуміють «ступінь 

швидкості» [5]. Власне «ритм» – це «рівномірне чергування впорядкованих елементів 

(звукових, мовних, зображальних і т. ін.), циклів, фаз, тих чи інших процесів і явищ» [6]. 

Таким чином, під поняттям «темпоритм» розуміємо «міру швидкості й ритмічності у 

виконанні, перебігу чого-небудь» [3]. 

Однією з типових рис, запозичених із загальнонаціональних телеканалів, є 

використання «кліпового» монтажу сюжетів. Він є ритмічним поєднанням коротких 

контрастних шматків з миттєвими перескоками, як у часі, так і в просторі, з 

парадоксальними з’єднаннями [1]. Інша тенденція щодо наслідування простежується у 

скороченні тривалості одного кадру, тобто збільшення їх кількості протягом одного 

інформаційного сюжету. Тривалість кадру залежить від низки різних факторів, зокрема 

інтуїтивного рішення монтажера щодо «вартості» кадру. «Чотири секунди можуть схопити 

дію. П’яти секунд може бути забагато. Три секунди можуть відповідати «відчуттю» 

загального ритму матеріалу, або кадр потрібно обрізати, щоб урізноманітнити ритм і змінити 

темп» [2, с. 372]. 

На відміну від центральних телеканалів, де зменшення тривалості одного кадру 

пов’язане зі збільшенням загальної кількості сюжетів у випуску новин, і як наслідок – 

скороченням хронометражу одного сюжету, на регіональних ТК при зменшенні довжини 

кадру хронометраж телематеріалу відносно не змінюється. Це пов’язано з тим, що 

регіональні мовники обмежені у кількості інформаційних приводів, а це в свою чергу 

призводить до збільшення довжини закадрового тексту (чи підводки ведучого). За нашими 
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спостереженнями, на каналі «24» найкоротші за хронометражем сюжети тривають у від 30 

до 45 сек., найдовші – до від 2,5 до 3 хв. На запорізькому телеканалі «ТВ-5» найкоротші – в 

середньому 1,5 хв., найдовші – від 3 до 3,5 хв. Завдяки швидшому темпу подачі новин на 

центральних телеканалах зберігається єдність темпоритму, проте на регіональних 

телеканалах використання коротких кадрів контрастує з відносно повільним закадровим 

текстом. 

Отже, дослідивши темпоритмічні особливості інформаційних сюжетів на 

регіональних та загальнонаціональних ТК ми з’ясували, що на перших спостерігається 

тенденція до наслідування специфіки подання новин на центральних телеканалах. Найкраще 

це виявляється у скороченні тривалості одного кадру та використанні кліпового монтажу при 

підготовці інформаційних телематеріалів. При цьому, на жаль, не завжди досягається єдність 

темпу й ритму через надмірну довжину(звучання) закадрового тексту.  
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ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ ЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ У 

ВІТЧИЗНЯНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ 

 (на прикладі журналів для чоловіків) 

В Україні існує безліч газет і журналів. Проте тільки 20 % складають власні засновані 

і тиражовані журнали. Інші 80 % – це преса, запозичена з-за кордону (так звана аналогова). 

Більш за все Україна співпрацює і купує права на американські видання, такі як «Forbes», 

«Men’s health», «Playboy», «GQ», «Elle», «Cosmopolitan» і т.і. Ці та інші журнали мають 

українські аналоги.  

Актуальність дослідження зумовлена тим, що у вітчизняному медіа-дискурсі 

питання адаптації зарубіжних журнальних видань на сучасному етапі є 

майже не дослідженим.  

Метою статті є характеристика та аналіз журналів для чоловіків у контексті проблем 

адаптації зарубіжних журнальних видань у вітчизняному медіапросторі. 

Аналогова преса почала з’являтися в Україні у 90-ті рр. минулого століття. Світові 

тенденції позначилися на пресі України у появі гендерно маркованих журналів (як жіночих, 

так і чоловічих). Так, починаючи з 1999 р. простежується тенденція до зростання кількості 

чоловічих журналів: у 1999–2000 рр. – 4 журнали (17% від загальної кількості гендерно 

маркованих журналів), у 2005 р. виходило друком 11 чоловічих журналів (26%), до 2010 р. їх 

кількість зросла до 16 видань (24%) [2]. 

http://www.abiturient.ncstu.ru/uploads/doc/arutiynova_popova_konfmt.pdf
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Багатотиражні видання для чоловіків в Україні переважною більшістю з’явилися 

завдяки розширенню західного ринку преси. Так почали створюватись гендерно-марковані 

адаптовані версії закордонних видань. На сьогодні існують українські версії таких журналів, 

як «Esquire», «Forbes» та «Chip», «Revolution», «Playboy» видавничого дому «Бурда 

Україна». Вони являють собою орієнтовані на чоловіків, переважно щомісячні журнали, що 

охоплюють всі сфери чоловічого життя (спорт, політика, бізнес, сексуальні взаємини, 

кар’єра, тощо). Проте невід’ємною частиною їх фактичної аудиторії є жінки (так, у «Esquire» 

45 % читачів – це жінки, у «Playboy» – 55,6 %) [1]. 

 Одним із прикладів адаптації чоловічих журналів є російсько-українська версія 

журналу «GQ». Це щомісячне видання, що видається у Росії з 2001 р., тиражем близько 2 

млн. екземплярів. Його постійними рубриками є: новини від провідних дизайнерів, тенденції 

науки, техніки і культури, гастрономія і готелі світу. На сьогодні головним редактором 

журналу є Кім Бєлов. Свої колонки у ньому ведуть: Євген Кисельов, Дмитро Биков та Ксенія 

Собчак. Журнал має свій сайт, як на американському домені, так і на російському. Нерідко 

перекладається українською мовою, проте не видається нею. Версію українською можна 

знайти на їх офіційному сайті.  

Інший приклад – «Playboy» – журнал для чоловіків, який видається з грудня 1953 р. 

Г'ю Хефнером і його колегами. Перший тираж видання обмежувався 70 тисячами 

екземплярів з Мерилін Монро на обкладинці. Хефнер не був упевнений, що коли-небудь 

випустить другий номер. Але його побоювання не справдились – за тиждень розійшлося три 

чверті тиражу. А до кінця першого десятиліття журнал продавався тиражем більш, ніж 

мільйон екземплярів. До сьогодні журнал виріс у видавничий дім «Playboy Enterprises», 

діяльність якого розповсюджується на багато галузей медіа-бізнесу для дорослих. 

Українська версія журналу почала виходити з листопада 2005 р. російською мовою. 

«Playboy Україна» – це не що інше, ніж російськомовний журнал, що за тематикою 

практично не відрізняється від американського аналогу, але орієнтований на українську 

аудиторію. Проте один і той же номер журналу в Америці та в Україні суттєво різняться за 

змістовим наповненням. Майже не використовуються передруки. Також у виданні існує табу 

– політика. Обсяг «Playboy» (США) сягає від 30 до 60 сторінок у спецвипусках. Загальний 

щомісячний тираж у світі 1516086 примірників (включно з «Playboy Україна»). В українській 

версії журналу переважно 30 сторінок. Щомісячний тираж 25000 примірників, але він 

постійно збільшується завдяки популярності видання в Україні. Журнал, як і його «великий 

брат» з Америки, друкуються у стандартному для глянцевої продукції форматі 215 х 275 мм.  

Українська версія журналу практично копіює теми та рубрики американського 

аналогу. Проте є відмінності. Наприклад, у журналі ви не побачите фактів про цікаві місця 

України, рідшими є й біографії саме українців. Статті журналу написані про місця і події 

закордону, переважають матеріали про США. Українські матеріали пишуться переважно про 

події, що стосуються журналу: вечірки, конкурси та інше. Також українським може бути й 

«обличчя» номеру.  

Отже, «Playboy» та «GQ» в Україні успішно займають провідне місце серед 

найпопулярніших журналів для чоловіків, однак здійснений контент-аналіз цих видань 

засвідчив такі проблеми адаптації зарубіжних журналів на вітчизняних теренах: українські 

версії відомих зарубіжних журналів практично копіюють манеру подачі журналістських 

матеріалів в останніх. Українські версії видань майже не використовують передруки з 

закордонних аналогів, проте в них майже відсутні журналістські 

матеріали, що безпосередньо стосуються України. Тому українському читачеві постійно 

доводиться читати лише про зарубіжжя. 
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ЕСЕ ЯК ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ЖАНР  

НА СТОРІНКАХ ТИЖНЕВИКА «БУЛЬВАР ГОРДОНА» 

Останнім часом журналісти частіше звертаються до есе як жанру художньо-

літературної публіцистики, в якому в невимушеній, довільній формі автор трактує свої 

погляди та враження, навіяні почутим, побаченим або пережитим. Есе висловлює 

індивідуальні думки та враження автора щодо актуальних тем і проблем, не претендуючи на 

вичерпне і визначальне трактування теми [1, с. 36]. Есеїстичні твори відзначаються 

оригінальністю стилю та художніми прийомами викладення думок. А безпосередньою 

особливістю жанру есе є суб’єктивне подання інформації через призму світобачення автора. 

 Як зазначає М. Епштейн, «парадокс мислення есе полягає в тому, що 

індивідуальність, яка підлягає обґрунтуванню, пояснюється тим, що якраз і повинно бути 

обґрунтоване, - само собою. Людина визначається лише в ході самовизначення, і її творчість 

є способом утілення цієї рухомої рівноваги «я» і «я» такого, що визначається і визначає»[2, с 

85]. Та все ж таки більшість вчених сходиться на думці, що есе поєднує в собі риси як 

літературно-художні, так й індивідуальні, світоглядні, авторські. 

Окремі аспекти ідентифікації та використання есе в сучасній журналістиці 

досліджували такі вчені, як В. Здоровега, В. Владимиров, В. Карпенко, М. Кім, В. Лизанчук, 

В. Різун, М. Подолян, В. Шкляр та ін.  

Видання «Бульвар Гордона» вирізняється з-поміж інших газет тим, що дотримується 

традиції опублікування публіцистичних есе Віталія Коротича у рубриці під назвою «Від 

першої особи». 

Метою статті є аналіз індивідуальних і художньо-публіцистичних особливостей есе 

Віталія Коротича. 

Віталій Коротич є українським поетом доби СРСР, прозаїком, публіцистом, 

перекладачем з англійської та фінської мов, а з 1998 року – головою редакційної ради 

тижневика «Бульвар Гордона». 

Рубрика «Від першої особи» – постійна у виданні, вміщує індивідуальні думки автора 

– Віталія Коротича – на актуальні та важливі суспільно-політичні, культурницькі й соціальні 

теми. 

По-перше, треба відзначити вдалість та влучність заголовків матеріалів. Віталій 

Коротич використовує як вже відомі висловлювання на зразок «все найкраще – дітям», «ніщо 

не минає безслідно», «не вір, не бійся, не проси», «вдячність – це собача хвороба», так і 

перефразовує чи доповнює знамениті фрази на свій лад. «Найважча боротьба – з самим 

собою» змінює на «найкраща боротьба – з самим собою», «жити стало краще, жити стало 

веселіше» - на «жити стало краще, але ще противніше». Також створює власні унікальні 

заголовки: «бувають часи, коли оратори самі вірять в те, що говорять», «ненависть 

безплідна». Автор використовує у назвах прийом риторичних запитань, наприклад, «держава 

знає краще?», змушуючи читача замислитись над проблемним питання з самого початку 

матеріалу. 

По-друге, безпосередньо тексти творів насичені цитатами, які можуть вважатися 

«крилатими». «Насильно нічого не можна ні ввести, ні викорінити», – зауважує автор у 

матеріалі на тему паління. «Війна бродить поблизу» – говорить про найактуальніші теми. 

«Вчимося жити і виживати з величезним запізненням по відношенню до решти світу» – 

висловлює авторську думку щодо рівня освіченості, культури та самосвідомості громадян у 

http://asconf.com/rus/archive_view/56)
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порівнянні з представниками європейських країн. «Поки ми не навчимося працювати як 

треба, пострадянським країнам у розвиненому світі немає на що розраховувати, крім 

співчуття», – ділиться своїми поглядами та прогнозами на майбутнє. 

В есе Віталія Коротича наявна характерна для цього жанру художня образність, 

поетичність та розлогість думок. У творах прослідковуються й сатиричні мотиви: «Сьогодні 

пропонують створити всесвітній антикорупційний союз. Чудова думка! Кому дати хабар, 

щоб ця чудова ідея втілилася в життя?» - зауважує автор.  

Віталій Коротич підіймає такі суспільно важливі теми як вади політичної системи та 

влади, неблагополуччя життя, водночас акцентуючи увагу на пасивності людей у прояві 

базових моральних та етичних норм буденності. У публікаціях прослідковується думка, що 

як би погано не жилося, не можна лишати себе життя за гуманістичними та 

високоморальними засадами. 

Роздумуючи над темою суспільного ладу, політичного режиму та вподобань людства, 

автор зазначає: «Нині треба навчитися переконувати, а не знищувати». Публіцист також 

порушує філософські теми, роздумуючи, що навчатися чомусь новому ніколи не пізно, що 

треба здобувати нові знання та навички, незалежно від кількості прожитих років, водночас 

називаючи, на його думку, найважче: «відчуття віку постійно змінюється, і важливо добре 

себе почувати, бути цікавим іншим саме в своєму власному віці». 

Тож, бачимо, що в есеїстиці Віталія Коротича присутнє домінування індивідуально-

авторського начала, особисті переживання, бачення у повсякденному житті суспільно 

значимого та осмислення його новими шляхами. Публіцистика не тільки повідомляє про 

негаразди та проблемні питання, а й осмислює їх під кутом бачення автора. Тексти Віталія 

Коротича вирізняються спонукальністю, чим є спорідненими з ораторським мистецтв. 

Література 

1. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / За ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород: 

Закарпаття, 2007. – 224 с.  

2. М. Епштейн «Закони вільного жанру (Есеїстика та есеїзм в культурі Нового часу)». – К.: 

Освіта, 1987. – 285 с. 

 

Доценко Маргарита 

студентка 5 курсу фак-ту журналістики 

Наук. кер.: д.філол.н., проф. Семенець О. О. 

 

ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ: КОНСТРУЮВАННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

ДІЙСНОСТІ СУЧАСНИМИ ЗМІ 

З плином років від проголошення незалежності Україна дедалі гостріше переживає 

певний парадокс: посилення формальної української державності з кожним роком стає все 

більшою загрозою для української національно-культурної ідентичності. За попередні роки 

утворився новий розлам між владою та соціумом, який характеризувався посиленням 

недовіри до державних інституцій та державного устрою. Відбувся процес, який свого часу 

Е. Дюркгейм охарактеризував як поглиблення суспільної аномії, що є наслідком 

соціокультурного розпаду суспільства, атомізації його індивідів та соціальних груп [2]. У 

такій ситуації влада вдавалася до нарощення авторитарних методів владарювання і зайняла 

агресивно-наступальну позицію в медійному дискурсі. Результат такої влади хибних 

дискурсивних практик уся Україна побачила в ході анексії Криму та прагнення до 

федералізації Луганської та Донецької областей.  

Поняття «дискурсивні практики» розкрите в працях Ж. Дерріди, Ю. Кристевої, 

М. Фуко. На думку О. Семенець, дискурсивні практики – типовий спосіб організації 

мовленнєвої діяльності, здійснюваної відповідно до вимог певного типу дискурсу, що є 

загальноприйнятим у тій чи іншій комунікативній сфері соціальної чи професійної групи [4]. 

Типовий спосіб реалізації медійного дискурсу пов’язаний із певним підходом у застосуванні 

мови, а за словами Р. Блакара, звичайне тлумачення мови як засобу комунікації в такому 
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контексті може бути переінтерпретоване в поняття «мова як інструмент соціальної влади» 

[1]. Метою нашої статті є аналіз ідеологічних конотацій медіадискурсів України та Росії, що 

виявляються в конструюванні певних моделей дійсності та їх інтерпретації з боку ЗМІ, які 

підтримують інтереси домінантних соціальних груп.  

На нашу думку, в такому аспекті важливе поняття «владних механізмів дискурсу». За 

словами В. Є. Чернявської, ці механізми слід розуміти як комплексну, систематичну й 

регулярну реалізацію персуазивних стратегій і прийомів впливу, які дозволяють у своїй 

сукупності керувати свідомістю й поведінкою індивіда та/або соціальної групи. Основу 

влади дискурсу становить поділ на своє та чуже, який досягається засобами мови [5]. Такий 

поділ набуває в дискурсивних практиках вигляду опозицій: друг, однодумець – ворог, 

супротивник; добре – погане; повсякденне існування, побут – політика, суспільство в цілому. 

За нашими спостереженнями, в контексті медійних повідомлень українських та російських 

ЗМІ це явище набуває ще більш виразної позитивної та негативної конотації. Можна 

помітити суттєві відмінності в трактуванні близьких понять за допомогою використання 

таких лексем: українські солдати – укропи; українська влада 2014-2015 рр. – хунта; 

терористи, сепаратисти, бойовики – ополченці; події Майдану, Революція Гідності – 

державний переворот; так звані ДНР та ЛНР, терористичні організації ДНР та ЛНР – не 

визнані хунтою народні республіки; анексія Криму – повернення Криму. 

Одним із важливих аспектів дискурсивних практик є їхня здатність генерувати та 

розбудовувати уявні «можливі світи», що постають як «об’єктивна дійсність» для аудиторії 

певних ЗМІ. Наприклад, той факт, що міністерство іноземних справ Росії офіційно вживає 

термін Новоросія по відношенню до територій Донецької та Луганської областей, які 

контролюються терористами, створює для глядачів/слухачів/читачів російських засобів 

масової інформації певну викривлену дійсність. На нашу думку, внаслідок публічного 

повторення цього терміна першими особами держави в аудиторії російських ЗМІ формується 

думка про визнання нової географічної одиниці. Тим самим дискурсивні практики 

політичної еліти поступово змінюють картину реальної дійсності і масова свідомість починає 

сприймати ці додаткові, насаджені визначення термінів.  

У медіасфері, яка в сучасному суспільстві є найбільш впливовою цариною, на думку 

О. Селіванової, мовні стереотипи і способи категоризації світу накладаються на ідеологію 

тотальних і панівних дискурсів, їхні схеми, шаблонні думки, образи, метафори, оцінки тощо 

[3]. Таким чином, маніпулювання свідомістю людини та насадження певних ідеологічних 

єдностей переходить на рівень всюдисущності та повсякчасності.  

Процес мовного спілкування становить реалізацію влади мови, адже будь-яке, навіть 

нейтральне, використання мови передбачає вплив на світосприйняття адресата, на 

структурування світу у свідомості одержувача повідомлення. Отже, владні механізми 

дискурсу, в українських реаліях, мають комплексно, систематично та регулярно 

реалізовувати персуазивні стратегії і прийоми впливу, що дозволили б у своїй сукупності 

керувати свідомістю й поведінкою індивіда чи соціальних груп в напрямі державотворення 

та зміцнення української національно-культурної ідентичності. 
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ 

ТЕЛЕПРОГРАМИ «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТИ» 

Науково-просвітницькі телепрограми виконують дуже важливі функції: інформаційну, 

культурно-просвітницьку, освітню, виховну. Проте вони не настільки популярні, як 

політичні ток-шоу чи розважальні програми. Використання у пізнавальних передачах різних 

жанрів збагачує наповнення програми, викликає інтерес телеглядачів. 

Тематика науково-просвітницької тележурналістики не є популярною серед 

дослідників. Запорізька дослідниця І.Пенчук [3] виявляє науковий інтерес до місцевого 

телепродукту. Вчений Ю.Шаповал [5] займається дослідженням жанрових особливостей 

пізнавальних телепрограм. 

Мета статті – проаналізувати жанри, наявні в науково-просвітницькій телепрограмі 

«Хочу все знати».  

Характерними явищами для сьогоднішньої тележурналістики є процеси синтезу 

жанрів, жанрової кореляції, появи багатожанрових конгломератів, що пов’язують 

інформацію, публіцистику та художнє телебачення. Жанрова структура виробництва 

телепродукції збагачується разом із технічним розвитком самого телебачення, виникненням 

нових зображально-виражальних засобів, на чому наголошує І.Пенчук. [3, с. 77]. 

Жанрова палітра науково-просвітницьких телепрограм настільки різноманітна, як і 

самого телебачення взагалі. Залежно від способу викладу інформації та складності задуму 

автора, науково-просвітницькі телепередачі поділяються на три групи жанрів: 1) 

інформаційні; 2) інформаційно-публіцистичні та документальні; 3) художньо-публіцистичні 

й художні.  

У програмі «Хочу все знати» ЗОДТРК наявні такі жанри та їх різновиди: 

інформаційне повідомлення, експертне інтерв’ю, портретний нарис, подієвий і пізнавальний 

репортаж. 

Інформаційне повідомлення, чи відеосюжет належать до інформаційних жанрів. Існує 

два різновиди: 1) подієвий, 2) сценарний, або авторський відеосюжет. Характерною 

особливістю авторського сюжету є те, що автор сам підбирає факт, гідний екранного 

втілення, заздалегідь продумує характер знімання та монтажу, про це зазначають вчені 

Г.Кузнєцов, В.Цвік і О.Юровський [4, с. 175].  

У телепрограмі «Хочу все знати» всі інформаційні повідомлення є авторськими. це 

розгорнутий сюжет про конкретний аспект науки. Зокрема, про особливості догляду 

вічнозелених рослин, що вирощуються в Запорізькому міському дитячому ботанічному саду 

[1]. 

Характерною рисою багатьох сюжетів є експертне інтерв’ю, оскільки теми, що 

порушені в сюжетах, зазвичай мають вузьку спеціалізацію. 

Пізнавальний репортаж є найпопулярнішим серед різновидів репортажів і легким для 

сприйняття масовою аудиторією. Метою пізнавального репортажу є розповідь про діяльність 

певного наукового об’єкту, зокрема, кафедри навчального закладу, наукового гуртка. Тут 

також подано основні відомості з цієї наукової сфери. 

Портретний теленарис, як вважає дослідник Ю.Шаповал, є художньо-публіцистичним 

твором, у котрому тележурналіст, спираючись на документально точні факти, вдаючись до 

методів типізації та індивідуалізації, застосовуючи художні засоби, творить портрет героя 
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сюжету [5, с. 115]. В теленарисі можуть поєднуватися риси інших жанрів, зокрема, 

репортажу, замальовки, кореспонденції. 

Портретний нарис розкриває образ вченого, інженера, діяча культури чи мистецтва, не 

тільки розповідає про людину, а й робить зрозумілим генезис її наукових ідей або творчого 

шляху. Нарисові портрети шляхом глибокого авторського осмислення в узагальненій формі 

художнього твору виділяють головне в долі та діяльності героя, вказують віхи його 

досягнень, роблять зрозумілими інтуїтивні знахідки, розкривають еволюцію формування 

його світогляду, про це зазначає дослідниця І.Пенчук [3, с. 76]. 

У телепрограмі «Хочу все знати» присутні портретні нариси про науковців різних 

галузей або видатних постатей нашого міста чи України. Декілька сюжетів програми були 

присвячені науковій роботі запорізьких учених. Характерною особливістю портретних 

нарисів цього телепроекту є відкриття для широкого загалу нових імен у науці та мистецтві. 

Одним із найкращих портретних нарисів є сюжет про запорізького архітектора М.Артеменка, 

який був начальником будівництва мостів Преображенського [2]. У назві сюжету «Міст його 

життя» підкреслено найбільшу заслугу архітектора перед рідним містом.  

Науково-просвітницький телепроект «Хочу все знати» має багату жанрову палітру. Це 

робить сюжети змістовними та цікавими. Творча група постійно працює над вдосконаленням 

своєї телепрограми.  
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ОБРАЗ ВЕДУЧОГО ПІДСУМКОВИХ ВИПУСКІВ НОВИН  

(АЛЛА МАЗУР ТА ОКСАНА СОКОЛОВА) 

«Життя» телевізійної програми починається набагато раніше її першого випуску в 

ефір. Окрім її створення, підготовки й виконання всіх виробничих складників, важливим 

етапом, який значною мірою «творить» власне проект є вибір ведучого. Як стверджує 

М. Каган, особистість ведучого, його фахові якості та вміння разом із усвідомленням 

поставлених перед ним завдань часто бувають визначальними для успіху програми [4, c. 

112]. 

Постать телевізійного ведучого була й залишається цікавим матеріалом для аналізу та 

дослідження в професійному середовищі. Її вивченням займаються такі науковці як: 

М. Андрющенко, С. Добринін Б. Льюіс, В. Маргалик, В. Матизен, А. Шариков, П. Шеремет 

та інші провідні фахівці. 

Враховуючи той факт, що і зараз, в епоху Інтернету, більшість людей отримує 

інформацію переважно з екранів телевізорів, образ комунікатора – з чиїх вуст ця інформація 

походить – є дуже важливим, що й визначає актуальність нашої роботи. 

Метою нашої роботи є розглянути й описати відомих українських ведучих 

підсумкових випусків новин, зокрема особливості роботи у кадрі Алли Мазур та Оксани 

Соколової. 
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Професія ведучого новин на сьогодні займає одне з важливих місць за авторитетністю 

й довірою глядачів, тому людина на екрані повинна відповідати найвищим їх запитам. За 

спостереженнями В. Гоян, «Професійна діяльність ведучого телевізійної програми пов’язана, 

насамперед, з екранною творчістю. Тут враховується цілий ряд вимог, зокрема, щодо 

володіння усною мовою, навиків роботи з текстом, здатності комунікувати, також береться 

до уваги й телегенічність, вміння триматися перед камерою в прямому ефірі тощо» [3, с. 10]. 

До основних якостей, якими має володіти телеведучий, на думку І. Бєляєва, належать 

такі: приємна зовнішність; голос і мова; освіта і життєвий досвід; уява; скромність; щирість і 

почуття гумору; винахідливість. Що в сукупності створюють імідж ведучого [1, c. 39].  

У першій спробі дослідження іміджу, портрету ведучого «Телебачення та ми» В. 

Саппак зазначає, що телевізійний портрет є найціннішим на телебаченні [5, с. 48]. Не 

випадково свої наукові спостереження він присвятив телевізійним дикторам, почавши з 

В. Леонтьєвої (ведучої програми «От всей души»). Сама ж ведуча говорила, що саме 

спілкування є альфа і омегою дикторської професії і стверджувала, що не можна грати роль 

ведучого, треба бути ним [5, с. 47]. 

На сучасному українському інформаційному медіа просторі, рейтинг найвизначніших 

ведучих тижневих випусків новин очолюють дві чарівні жінки – Алла Мазур та Оксана 

Соколова. Алла Мазур – ведуча програми «ТСН-тиждень» на каналі «1+1». Програма 

виходить щонеділі о 19:30, її хронометраж останнім часом збільшився до півтори години. 

Алла Мазур і новини – стали для глядача практично синонімами. Імідж пані Алли майже 

незмінний вже близько двадцятилітньої ефірної діяльності. Вона вже давно не просто 

ідеальний образ ведучої, а й еталон жіночої краси та стилю. Найвищий професіоналізм Алли 

Мазур – це її інтелігентність, телевізійний талант, ерудиція, вміння зберегти «обличчя» за 

будь-яких обставин, переконання глядачів у тому, що вони отримують найдостовірнішу, 

найоб’єктивнішу й найоперативнішу інформацію. Разом із тим вона не боїться проявляти 

свої емоції та почуття в ефірі, своїми фінальними словами програми давно вже зробила 

звернення до Бога з проханням берегти Україну, що ще більше наближає її до глядачів. На 

рахунку команди «Тижня» та Алли Мазур щонайменше десять премій в галузі телебачення 

«Телетріумф». 

Оксана Соколова – ведуча програми «Факти тижня з Оксаною Соколовою» на каналі 

«ICTV». Програма виходить в неділю о 18:45, триває близько 40 хвилин. Пані Оксана 

наголошує, що ведучий має бути переконливим, але не зарозумілим, компетентним, але не 

нудним, відкритим, але не послужливим. Дотримуючись своїх же переконань, телеведуча 

чотири рази нагороджувалася премією «Телетріумф», а 2011р. стала «Найкращою ведучою 

інформаційно-аналітичної програми». Оксана Соколова високо інтелігентна, виважена, іноді 

дуже стримана в подачі інформації (що пояснюється більш серйозною політикою каналу та, 

відповідно, контенту).  

Професіоналізм, виваженість, дипломатичність – найголовніші характеристики цих 

ведучих. В них уміло поєднуються головні три вимоги до особистості ведучого, на яких 

наголошує Н. Богомолова: зовнішність – фізичні дані і стиль; комунікативні характеристики 

– тембр голосу, дикція, манера спілкування; особисті характеристики – знання, інтелект, 

емоційність, моральні якості [2, с.107]. 

Отже, лише в комплексному поєднанні вищезазначених якостей можна досягти такого 

професійного рівня і головне – визнання телевізійної аудиторії, якого досягли Алла Мазур і 

Оксана Соколова – популярні ведучі підсумкових випусків новин на каналі «1+1» та «ICTV» 

відповідно. 
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МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ НА СТОРІНКАХ  

ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» 

На сьогодні в Україні неабияке значення мають щоденні аналітичні газети, матеріал 

яких характеризується системним логічним аналізом, викликає суспільний резонанс. 

Актуальність теми зумовлена тим, що сприйняття реципієнтом журналістського матеріалу 

більшою мірою залежить від доцільного використання автором мовних засобів, які 

дозволяють максимально об'єктивно охарактеризувати факт, подію, що трапилася. Автор 

мусить орієнтуватися в диференціації мовностилістичних засобів, обирати їх відповідно до 

жанру видання. 

Об'єкт дослідження – аналітична газета «День» за 13-14 лютого 2015 р. 

Мовностилістичні засоби на сторінках української преси досліджували:  

В. Кухаренко, О. Мороховський, А. Мамалига, М. Фурдуй, М. Воронова та ін. 

Мовні засоби поділяють на образотворчі та виразні [1]. Образотворчі засоби (тропи) – 

це всі види образного вживання слів, словосполучень і фонем. До них відносять: епітети, 

метафори, метонімії, синекдохи тощо. Виразні засоби (фігури) не створюють образів, а 

підвищують експресію мови. До них належать: градації, риторичні запитання, риторичні 

оклики та ін.  

Аналітичні матеріали відмінні від інформаційних саме змістовим наповненням, а 

отже, і мовностилістичними засобами. Якщо мета інформаційного тексту – об'єктивно 

інформувати, то аналітичний текст має характеризуватися суб'єктивним авторським 

підходом. Мовностилістичні засоби аналітики мають сприяти сприйняттю тексту через 

призму авторської позиції. У досліджуваній газеті часто вживаються модальні та вставні 

слова («І в результаті Путін ... фактично вийшов переможцем після переговорів...»; 

«Насправді саме проросійські сепаратисти ... атакували позиції українських військ»; 

«Отже, Путін повторив сценарій, який успішно реалізував після вересня...»). Модальні 

слова вказують на ставлення автора до явищ дійсності, достовірність або уточнення, 

узагальнення явищ та фактів.  

Найбільш уживаними образотворчими засобами є:  

- метонімія («Ми не беремо до уваги, що це політики, які діють з оглядкою на 

електорат. А ось в Кремлі це дуже добре розуміють...»), яка є у тексті скомпресованою, 

згорненою номінативною структурою, зручною для скорочення назви поняття без втрати 

змісту, робить речення лаконічним;  

- епітет («Ми бачимо не лише приголомшливу фотовиставку, а і виставку 

бібліотеки газети «День»»), завдяки яким прикметник розкриває свою семантичну суть і 

більш постійну якісну ознаку предмета чи особи, емоційно забарвлює текст;  

-  гіперболи («В цьому просторі – страшенне свавілля»; «...те, що відбувається 

нині – тріумф низькості»);    

- метафори (Нинішній сплеск дискусій та протестів...; «вірогідність того, що 

гривня піде на ослаблення...»)     



 59 

Серед найбільш уживаних виразних засобів – риторичне запитання («Де гарантії, що 

не буде згод-3?»). Воно яскраво виражає позицію автора, задає тон подальшому текстові, 

зумовлює реакцію читача.  

Виявлено приклади негативно маркованої лексики («... подивився я на кислі обличчя 

Меркель та Олланда і згадав гордовиті фізіономії Даладьє і Чемберлена...»; ...однак 

журналіст скоріш став «корисним ідіотом», ніж навмисним підривником»). 

Для акцентування уваги читача на певному моменті вживається антитеза («...не 

танки, а російська попса»). Використовується з метою не допустити хибного сприйняття чи 

аналізу відомих фактів, або таких, що випливають з контексту.  

Газета «День» відноситься до масових, зокрема до суспільно-політичних видань. У 

викладі переважають офіційно-діловий і публіцистичний стилі. Застосовується книжна, а 

саме суспільно-політична лексика («правова і політична система», «санкції», 

«конституційний процес», «федеральний статус», «анексія території», «дипломатичні 

кроки у форматі мінських протоколів»).  

У зв'язку з війною на Сході України і в українській, і у світовій періодиці активніше 

функціонує мілітарна лексика («Армії взагалі не було як такої»; «Військкомати відкрили 5 

чи 6 березня»; «Другий батальйон був майже весь сформований...»; «Борис потрапив на 

війну з перших її злих подихів»; «Ми місяць тренувалися на полігоні...»; «Я тільки тоді 

вистріляв більше 70 мін; «Працювала наша стрілкова зброя»; «... обирали з надією на те, 

що почнуться активні дії на фронті»).  

Нового вжитку набула лексема «кіборг», якою нині іменують захисників аеропорту 

Донецька. Її з упевненістю можна віднести до воєнного неологізму («... казали про нас не 

«кіборги», а «Брестська фортеця»). 

Проаналізувавши газету «День», можна зробити висновок: серед мовностилістичних 

засобів, які використовуються у виданні, переважають образотворчі (тропи), що надають 

текстам експресивного забарвлення, відображають ставлення автора до поданої інформації. 

Оскільки «День» – суспільно-політична газета, вона має відповідну лексику, яка охоплює 

слова, пов'язані з політичним, громадським життям суспільства.  
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ДОТРИМАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У ДИТЯЧІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ  

(НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ «КАЗКА ДОМОВУШІ») 

На світ дитини, її поведінку і розвиток впливають багато складових. Перш за все – це 

сім’я, навколишнє середовище, оточення. Надзвичайно велике значення відіграють, як не 

дивно, і засоби масової інформації, особливо телебачення. За статистикою, щодня в 

середньому діти дивляться телевізор три години на день. Саме тому дитячі ЗМІ сьогодні – це 

самостійний компонент загальної системи, і попит на їх продукцію зростає з кожним роком 

[2, с. 96].  

Над проблемою розвитку дитячого телебачення працюють такі вчені: В.Єгоров, 

Л.Лозов’юк, І.Пенчук, Н.Шкопоров та багато інших. 

Телепрограми, адресовані юному поколінню глядачів - дошкільного, шкільного, 

підліткового та юнацького віку, покликані прищеплювати етичні норми, всебічно 

виховувати.  
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Метою статті є аналіз телепрограми «Казка Домовуші» запорізького телеканалу «ТВ-

5» на дотримання основних дидактичних принципів, завдяки яким можна досягнути 

вищевказаних результатів.  

Дидактичні принципи («принципи навчання») – це основоположні ідеї, що 

пронизують усі рівні й компоненти освіти та засвідчують їх системну цілісність [1, с. 120]. 

Оскільки телебачення впливає на свідомість дитини, то ці ідеї пронизують й дитячі 

телепрограми. Їх урахування – одна з важливих психологічних засад розробки концепції 

дитячої передачі. 

 «Казка Домовуші» – продукт власного виробництва обласного каналу. Він 

орієнтований на дітей віком від 3 до 9 років. На жаль, програм для таких вікових категорій в 

українському медіапросторі вкрай мало. Власники телеканалів повинні сприймати сучасних 

дітей як потенційну аудиторію, та намагатися задовольняти їх потреби у споживанні 

телепродукції так само, як і дорослих. 

Щодо дотримання дидактичних принципів – наочності, послідовності, 

природовідповідності, активності та самодіяльності, то у передачі вони втілені у повній мірі. 

 Принцип наочності реалізується вже сам по собі, через матеріал, який є основним 

носієм інформації [3, c. 138]. Принцип послідовності нарощування знань – через тезаурусний 

зв'язок між попереднім і наступним випуском програми (розповідь про книги, відкриття, 

корисні поради для дітей тощо).  
Реалізаторами принципу врахування природи дитинства у даній програмі виступають 

три складові. По-перше, гра – як спосіб пізнання світу [3, c. 138] (ведуча Марина Зеленська 

разом з казковим персонажем грають між собою, з глядачами, пропонуючи додумати фразу, 

розгадати загадку і т.д.). По-друге, енциклопедичність, що необхідна для задоволення 

розмаїтих інтересів дітей та їхньої природної допитливості [3, c. 138] (дивлячись програму, 

вони дізнаються про правила поведінки в різних ситуаціях, про винаходи, про незвичайні 

факти та таємниці). Ще одним показником є показ мультфільму в кінці. Це невеликий період 

часу необхідного відпочинку та релаксації для дітей.  

Принцип активності та самодіяльності зумовлений тим, що вихователь (у ролі якого й 

виступає програма «Казка Домовуші») «вносить» у дитину певний набір знань і навичок, дає 

змогу самостійно їх розвинути і зробити висновки (наприклад, ведуча долучає аудиторії 

робити разом з нею аплікації, вчити вірш тощо). Основним реалізатором цього принципу 

також є гра. 

На телебаченні з’являється мультимедійний підхід. Його суть полягає в поєднанні 

найрізноманітніших засобів створення єдиного гармонійного образу – таких, як слово, 

музика, оригінальна подача («Казка Домовуші» починається з яскравої заставки, де 

зображені мультиплікаційні герої). Як результат – нагромадження слухових, зорових та 

інших вражень у процесі розвитку дитини, виникає її інтерес до гармонії звуків, 

барв,зароджується елементарна естетична вибірковість – естетичний смак. 

У ході дослідження даної теми можна зробити такі висновки: 

1. Телебачення – це маленьке дзеркало, яке відбиває навколишній світ. Для того, щоб 

у дітей склалося правильне уявлення про нього, потрібно створювати програми, які б 

задовольняли їхні потреби. 

2. Дотримання основних дидактичних принципів – це одна з важливих психологічних 

засад розробки концепції дитячої телепередачі. У програмі «Казка Домовуші» вони втілені. 

3. Український ринок дитячого віщання бідний. Сьогодні необхідно розвивати 

дитячий контент на телебаченні, дати дітям широкий вибір інформаційних, пізнавальних, 

розважальних програм.  
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ФУНКЦІЇ ТЕКСТІВКИ В МОЛОДІЖНОМУ ЖУРНАЛІ  

«ЛИЗА. ДОБРЫЕ СОВЕТЫ» 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що, на жаль, у сучасних журналах на 

сьогодні нехтують текстівками, адже вважають, що читачеві й так з тексту матеріалу буде 

зрозуміло, хто й що зображено на ілюстрації. Але це неправильна думка. Людина на сторінці 

перш за все бачить зображення, і якщо воно цікаве, – читає текстівку. З цього випливає, що 

текстівка може бути прочитана ще до ознайомлення із заголовком публікації та саме своїм 

змістом може привернути увагу читача. Текстівки допомагають читачеві розшифрувати і 

зрозуміти не лише саме зображення, а й ідею, образ, відображені в ньому. Питанню 

дослідження текстівки, її функцій, видів та використання у друкованих виданнях займалися 

такі вчені, як В. Іванов, Н. Петрова, О. Бойцова, Б. Зуєв та інші. Однак питання місця 

текстівки, її функціональних особливостей у сучасних молодіжних журналах потребує 

детальнішого вивчення та аналізу.  

Мета публікації: аналіз функцій текстівки як ефективного засобу в журнальних 

виданнях. 

Текстівка – це підпис під ілюстрацією у виданні. Вона сприяє розумінню змісту 

зображення і виконує низку таких важливих функцій, як:  

1) зв'язок тексту із зображеннями; 

2) можливість посилання на зображення в тексті; 

3) розуміння змісту зображення без читання тексту; 

4) є основою для довідкового елемента видання – списку чи покажчика зображень,  

5) привернення уваги до тексту через зображення, пояснення деталей зображення [1]. 

Підписи до ілюстрацій потрібні для того, щоб можна було: пов'язувати текст з 

ілюстраціями і робити на них короткі посилання в тексті (без повтору їхніх назв), коли 

ілюстрацію потрібно роздивитися під час читання; вивчати і розглядати ілюстрації окремо 

від тексту; складати списки або покажчики ілюстрацій, що виконують роль путівника з 

образотворчих матеріалів видань [2, с.15]. 

Але все ж таки, у деяких випадках можна обійтися без підпису до ілюстрації, а саме: 

1) коли сюжет або персонаж зрозумілі самі собою, як наприклад, у літературно-

художньому виданні, де портрет персонажа розташовано на шпальті або розвороті із 

заголовком підрозділу – іменем цього персонажа, або де сюжетна ілюстрація або портрет 

персонажа заверстані поряд із текстом, що розповідає про зображену подію або описує 

персонаж; 

2) коли фронтисписна або внутрішньотекстова ілюстрація пов'язана із текстом 

асоціативно і пояснень не потребує (такі можуть бути наявними усередині тексту ілюстрації 

до поетичного твору); 

3) коли узагальнююча ілюстрація об'єднує багато сюжетів, про які розповідає текст 

літературно-художнього твору; 

4) коли тема ілюстрації в будь-якому виданні зрозуміла сама собою, а пов’язати текст 

з ілюстрацією легко без підпису до неї (наприклад, коли вона одна у виданні або у творі) [2, 

с.15]. 

Звичайно сьогодні, незважаючи на всі поради, рекомендації та вимоги, у деяких 

виданнях підписами до ілюстрацій явно нехтують. У багатьох журналах переважає дизайн 

рекламного характеру, що породжує тенденцію розглядати підписи до ілюстрацій як 

надмірність.  

Дослідник та художник Б. Зуєв вважає, що редактору необхідно використовувати 

підписи до ілюстрацій, якщо у нього немає вагомої причини цього не робити. Підписи 
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надають ілюстраціям додаткову інформацію. Наприклад, вони можуть говорити про те, що 

сталося перед тим, як був зроблений знімок, або що сталося після цього [1]. 

Досліджуючи текстівки у виданні «Лиза. Добрые советы», можна зазначити, що в 

даному виданні наявні текстівки, що виконані із використанням курсиву з декоративними 

засічками, і вони виконують естетичну функцію; подані текстівки, що є основою для 

довідкового елемента видання – списку чи покажчика зображень; є текстівки, що можуть 

детально пояснювати й описувати елементи ілюстрації, чи виконувати інформативну 

функцію, надаючи при цьому читачу додаткову інформацію про зображення. У журналі 

текстівки розташовуються: під зображенням, над зображенням, збоку, на полях біля 

зображення, поверх зображення та в окремому місці на відстані від зображення. Не всі 

текстівки в даному видані є необхідними. Текстівки, що виконують естетичну функцію, є 

лише засобом створення елегантного дизайну сторінки і підвищують імідж видання загалом, 

але текстівки, що виконують інформативну функцію, справді необхідні, тому що 

доповнюють зміст зображення та акцентують увагу читача на окремих деталях ілюстрації. 

Отже, можна зробити висновки, що під ілюстрацією в молодіжному виданні текстівка 

є необхідною, оскільки інформує читача про те, що чи хто зображений. Якщо підпису під 

зображенням немає, нізвідки дізнатися, що відбувається, або хто людина, зображена на фото. 

Як бачимо з аналізу, текстівки подають інформацію, яка не лише доповнює текст, допомагає 

його осмислити, проаналізувати, дочитати до кінця, а й дає читачеві право на аналіз події, на 

власні висновки, допомагає зберегти впевненість у власній значущості в осмисленні того, що 

відбувається. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

В СОЦМЕРЕЖАХ FACEBOOK ТА VKONTAKTE 

Сучасне суспільство вже традиційно називають інформаційним. Процес комунікації 

пронизує усі платформи існування інформації – від традиційних до сучасних інноваційних. 

Такий всепоглинаючий процес інформатизації суспільства, що охопив усі сфери життя 

людей, не міг оминути й політичні відносини.  

Політична комунікація в інтернет-просторі, зокрема в соціальних мережах, як 

найбільш масовій онлайн-структурі, дозволяє виконувати ряд функцій, наприклад, 

формувати позитивний імідж політичного актора, впливати на громадську думку, змінювати 

у потрібному напрямку зміст масової свідомості та колективного розуму [1]. Мета нашого 

дослідження – окреслити технології презентації політичної комунікації в соціальних мереж.  

Впровадження політичної діяльності в соціальні мережі, вказують, перш за, все на 

«просунутість» партії, її оновлення в «обличчі електорату». Долучаючись до соціального 

простору процес політичної комунікації стає ніби певним символом, індикатором успішності 

політичної партії, робить її доступною до кожного громадянина та виборця. Зокрема, 

політична комунікація в соц. мережах має декілька переваг над застарілими інструментами 

комунікації політичних сил, починаючи від базових хактеристик Інтернету: оперативність, 

гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактивність; необмежений обсяг, тривалий 

термін зберігання, постійна актуалізація, можливість тематичного моніторингу інформації, 

глобальність, відсутність просторових та часових меж, порівняльна анонімність 

користувачів, висока рентабельність використання технологій Інтернету та деяке зниження 
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витрат на отримання інформації [4], до багатобічної комунікації учасників політичного 

процесу, порівняно з однобічною комунікацією традиційних засобів масової інформації, 

процесів медіатизації сучасної політики та перенесення політичного життя у простір засобів 

масової інформації [2]. 

Український політолог О. Маліс стверджує, що «функція глобальної мережі Інтернет 

у діяльності сучасних політичних партій полягає в забезпеченні постійного суспільно-

політичного дискурсу з можливістю електронного зворотного зв’язку в режимі реального 

часу між представниками політичних партій та їх потенційним електоратом» [3]. 

Тому, соціальні мережі, розвиток яких на сьогодні досяг свого піку, є найкращим 

майданчиком для реалізації політичної діяльності будь-якого представника влади. Два 

сервіси, VKontakte та Facebook, за популярністю та кількістю відвідувань не випереджають 

тільки Google, YouTube та Yahoo, але за зручністю в користуванні та досягненні найвищого 

ефекту політичної комунікації є найвлучнішим вибором для формування соціальних 

сторінок. 

Зокрема, політична комунікація у вище перерахованих мережах може бути 

презентована через спільноти, публічні та персональні сторінки. Кожний з інструментів має 

вигляд електронної сторінки з можливістю додавання інформаційних блоків, текстів, 

оголошень, контактних даних тощо; фотографій; відео- та аудіозаписів, на який також 

можуть підписуватися, тобто, безпосередньо отримувати інформацію, кожен користувач 

соціальної мережі [4]. 

Наприклад, станом на 07.03.2015, партія «Батьківщина» має 3976 осіб, які підписалися 

на публічну сторінку VKontakte і 28 423 осіб, які є членами групи на сторінці у Facebook. На 

сторінках розташовані записи про різні проекти партії, їх останні політичні заклики, 

фотографії та відеозаписи.  

Як вже зазначалося [3], такі соціальні сторінки будуть «можливістю електронного 

зворотного зв’язку в режимі реального часу між представниками політичних партій та їх 

потенційним електоратом». Але крім простого долучення до групи або підписки на сторінку, 

відвідуч може «реагувати» на певні повідомлення так званим «лайком». Лайк передбачає 

собою певне, зазвичай позитивне, реагування на будь-яку активність з боку власників 

сторінки натисканням однієї кнопки. Таким чином особи, які «лайкають» запис у соціальній 

мережі, демонструють, що їм він (запис) подобаєтьбся. 

У середньому кожний такий запис на сторінці у Facebook має 100-150 лайків, і 5-20 

лайків у групі VKontakte. Крім того, майже кожний запис активно коментується 

користувачами, що також вказує на певну активність з боку електорату. У цьому можна 

побачити, що соціальна мережа Facebook, як технологія презентації політичної комунікації, 

виконує свої фукнції дещо краще, ніж та сама сторінка у мережі Vkontakte. 

Таким чином, можемо констатувати, що інтеграція соціальних мереж у діяльність 

політичних партій сприяє: закріпленню демократичних стандартів на рівнях спілкування як 

між групами, так і між окремими особами; включенню технологій презентації політичної 

комунікації через сторінки у соціальних мережах; затвердженню соціальної мережі в системі 

політичної комунікації в якості нового комунікативного інструменту тощо.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ВИДАВНИЧИХ НОРМ 

У ВИДАННІ «ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ» 

Професійно виконані та високоякісні друковані ЗМІ завжди користувалися неабияким 

попитом. Сьогодні паперові видання намагаються витримувати конкуренцію більш 

оперативних та сучасних джерел отримання інформації. У таких умовах значно 

підвищуються вимоги не лише до якості змістового наповнення матеріалів, а й до їх способу 

подачі та оформлення періодичного видання загалом.  

Актуальність теми статті зумовлюється необхідністю осмислення теоретичних 

положень щодо оформлення періодичних друкованих видань відповідно до визначених 

норм. Адже їх порушення негативно впливають на сприйняття текстів, здатні зробити 

нечитабельними навіть найцікавіші журналістські матеріали. Тому необхідно знати і 

дотримуватися норм та стандартів України, враховуючи особливості видання та його 

типологічні характеристики. 

Тему видавничих норм та відхилень від них порушували: З. Партико, 

А. Капелюшний, Р. Іванченко, А. Мільчин, С. Ярема, В. Іванов та інші.  

Метою статті є вивчення особливостей дотримання видавничих норм у щотижневику 

«Дзеркало тижня. Україна». 

Поняття «норма» неоднаково трактується в різних галузях знань та сферах людської 

діяльності. Великий тлумачний словник сучасної української мови під редакцією В. Бусела 

визначає це поняття як «звичайний, узаконений, загальноприйнятий, обов'язковий порядок, 

стан та інші» [1, с. 792]. 

А. Капелюшний зазначає, що «норма – це сукупність загальновизнаних засобів, що 

вважаються правильними та зразковими на певному історичному етапі» [2, с. 45]. На думку 

З. Партика, «норма – це параметр, список, шаблон, структура (модель) чи положення, які в 

оптимальних повідомленнях служать для вираження компонентів їх структури» [4, с. 83]. 

Конкретного значення набуває поняття норми в редагуванні: «нормами редагування є 

множинність простих і складних норм, установлених науками, з якими взаємодіє 

редагування» [2, с. 61].  

За класифікацією В. Московцевої [3], газета «Дзеркало тижня. Україна» має такі 

типологічні ознаки: інформаційно-аналітична, незалежна, універсальна, розрахована на 

читача зрілого віку, належить до всеукраїнських центральних видань, щотижневик. 

За основу беремо класифікацію видавничих норм З. Партика, адаптовану відповідно 

до вимог, які висуваються до періодичного газетного видання. Дослідник виділяє: норми для 

вихідних відомостей; норми для чисел, одиниць виміру, переліків, скорочень, посилань, 

виділень, цитат та чужомовних текстових фрагментів; норми для ілюстрацій, підписів до 

ілюстрацій; норми для приміток, коментарів, передмови (ліду), колонтитулів. 

Аналіз дотримання видавничих норм у газеті «Дзеркало тижня. Україна» дозволив 

нам виявити різні відхилення від них майже за всіма критеріями. Вихідні дані не містять 

назву, порядковий номер, дату випуску та ціну примірника.  

Числа подають цифрами у випадках, коли необхідно використати словесний варіант 

(«Бо коли в тобі 30 см зросту, з яких 17 – непропорційний хвіст …» (№1, с. 3). Біля деяких 

чисел немає одиниць вимірювання, неузгоджені або зовсім відсутні нарощення («…з вересня 

2002-го по січень 2005 року» (№1, с. 4). Назви одиниць виміру мають переважно скорочену 

форму, що є небажаним у публіцистиці («…на 10% більше – до 3,3 млрд. 300 дол.» (№1, с. 5); 

«при температурі не вище +16 °С» (№18, с. 15). 

Скорочення подаються без крапки, неправильні варіанти скорочення часових 

проміжків («16 січня ц.р…» (№2, с. 1). 
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Обсяг шрифтового виділення подекуди перевищений (стаття «Не догледів – втратив 

бізнес» (№34, с. 8). Відповідність цитати оригіналові не розповсюджується на шрифтові 

виділення і поділ тексту на абзаци, які є в оригіналі. 

Чужомовні фрагменти тексту подані мовою оригіналу без перекладу чи транскрипції 

(«…розроблявся фіскалами за участі консультантів з аудиторської кампанії з так званої 

великої четвірки – Pricewaterhouse-Coopers, PwC» (№27, с. 3)  

Різна масштабність портретних знімків на одній сторінці, обличчя на портреті 

«дивиться» зі шпальти (матеріал «На захист «жорстоких» дітей» (№19, с.  12), не завжди 

вказано джерело фотографії, текстівка накладається на зображення – все це порушує норми 

для ілюстрацій та підписів до них.  

Щодо методів підвищення рівня дотримання норм редагування, то, на нашу думку, 

необхідно: вдосконалювати закони, стандарти та норми у галузі видавничої справи; 

підвищувати кваліфікацію працівників редакції; ретельніше перевіряти журналістські 

матеріали на відповідність елементів газети до норм редагування. 
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ФІРМОВА АЙДЕНТИКА У ВІЗУАЛЬНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

 (НА ПРИКЛАДІ ПОРТАЛУ БЕЗКОШТОВНИХ ОГОЛОШЕНЬ «SLANDO») 

Розробка фірмового стилю є одним з основних аспектів функціонування будь-якого 

бренда. Перенасичений товарними знаками, сучасний ринок відчуває дефіцит у таких 

способах та методах просування продажів, які б перебували в площині безпосередньої 

взаємодії з покупцями та не вимагали б значних затрат. Айдентика і є таким методом. 

Теоретичною та методологічною основою нашого дослідження стали праці таких 

фахівців, як Н. Добробабенко, І. Гольман, Є. Ромат та ін. Метою статті є аналіз фірмового 

стилю порталу «Slando». Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань: дослідити 

зміст та обсяг поняття «айдентика»; охарактеризувати специфіку використання методів 

айдентики в Інтернет-просторі; проаналізувати особливості реалізації фірмового стилю на 

порталі «Slando». 

Сучасні методи комунікації дозволяють товару мати образ, який розкриває себе за 

допомогою максимально багатих способів візуальної передачі інформації. Логотип, колір і 

шрифт – дуже мала частина системи візуальної ідентифікації бренда в сучасних 

конкурентних умовах. Глобалізація і злиття великих ринків висувають нові вимоги до 

впізнаваності й внутрішнього змісту бренда. 

Брендингова діяльність стала предметом аналізу багатьох зарубіжних фахівців у 

галузі вивчення ринку та поведінки споживачів: Б. Бермана, Ж. Бодріяра, А. Дейяна,  

П. Друкера, Ф. Котлера. На пострадянському просторі особливості брендингу як моделі 

мислення досліджували І. Березін, Є. Богданов, Є. Ромат, М. Макашев, Г. Почепцов. 

Дослідники відзначають, що поняття «айдентика», по суті, є скороченим терміном від 

«візуальна ідентифікація». Айдентика – візуальна основа, обличчя будь-якого бізнесу. Вона 
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складається з фірмового стилю та логотипу. До стандартного варіанта входить фірмова 

колірна палітра і шрифт, фірмовий бланк, торгова марка, логотип, а також конверт, 

текстовий знак і візитна картка [3]. 

Фірмовий стиль – константа будь-якого бренда, яка дозволяє знизити вартість витрат 

на його просування на ринку. Розробка фірмового стилю – це чітка передача образу бренда, 

його платформи і його вигод для споживача шляхом візуальних і вербальних комунікацій [4]. 

Від того, наскільки правильно й точно переданий образ бренда, наскільки правильно 

здійснено розробку всього комплексу фірмового стилю, залежить майбутнє бренда і його 

продажу.  

Науковці відзначають, що розробка фірмового стилю починається з дослідження 

конкурентного оточення, ринку, категорії. Як реалізована айдентика в конкурентів, які 

принципи й обмеження візуального представлення існують на ринку – знання про всі нюанси 

конкурентного оточення і ринку дозволяють знайти унікальну візуальну ідею, зробити бренд 

не схожим на інших [1]. Далі, на основі позиціонування і платформи бренда, розробляється 

ідея, визначається колірна палітра, що семантично відображає ідею бренда і стиль шрифту. 

На наступному етапі розробляється логотип (фірмовий знак), фірмові графічні елементи, 

стиль ілюстрацій та стандарти використання на різних комунікаційних носіях – 

корпоративних бланках, рекламі, сувенірній продукції та ін. Заключним етапом є створення 

керівництва з використання фірмового стилю – брендбуку. 

OLX.UA (раніше Slando.ua) – провідний онлайн-сервіс безкоштовних оголошень в 

Україні. OLX пропонує швидкий і безкоштовний спосіб купувати, продавати або 

обмінюватися товарами й послугами в конкретних країнах шляхом публікації оголошень. 

Українська база майданчика налічує понад 8 млн. оголошень і щомісяця поповнюється 

майже на 2 млн. нових пропозицій. За даними компанії Gemius, сайт входить до топ-10 

найбільш популярних ресурсів серед українців [2]. 

Фірмовий стиль порталу безкоштовних оголошень OLX складається з фірмового 

логотипу, дизайну сайту, реклами на телебаченні, радіо та зовнішніх носіях. Дизайн сайту 

привертає увагу й добре запам’ятовується передусім завдяки тому, що не містить нічого 

зайвого. Розробники обрали декілька основних кольорів, які найбільш виграшні на білому 

фоні. За правилами айдентики, при створенні фірмового стилю слід відштовхуватися від 

образності. Образ повинен підтримувати ідею даного бізнесу. Тільки в цьому випадку він 

буде легким і його надовго запам’ятають.  

Отже, перше, що запам’ятовується користувачу, який зайшов на портал, – назва OLX. 

Логотип представлений трьома заголовними буквами фіолетового, зеленого та оранжевого 

кольору. За даними засновників бренда, назва OLX походить від фрази «exchange online» 

(«обмін онлайн»), що повністю відображає суть сучасних безкоштовних дощок оголошень.  

На порталі переважають жовтий, зелений та синій кольори. Наприклад, слова 

«Пошук» та «Подати оголошення» відразу привертають увагу, адже зроблені білим шрифтом 

на темно-синьому та темно-зеленому фонах. Швидка й проста навігація сайту дозволяє 

користувачам легко зорієнтуватися. Кожна рубрика – яскрава картинка, що відображає 

товар. Наприклад, рубрики на дошці оголошень OLX такі: Дитячий світ, Нерухомість, 

Транспорт, Робота, Тварини, Дім і сад, Електроніка, Бізнес та послуги, Мода і стиль, Хобі, 

відпочинок і спорт, Потрібна допомога, Віддам безкоштовно, Обмін. 

Головна мета айдентики полягає в тому, щоб розповісти про конкретний бізнес 

лаконічно, зрозуміло й так, щоб він міцно закріпився в пам’яті. Для цього потрібен не просто 

модний стиль і гарний логотип, а необхідно, щоб фірмова айдентика виділяла компанію 

серед конкурентів. Зі зміною назви порталу зі Slando на OLX, на телебаченні, радіо та 

зовнішніх носіях була розгорнута масштабна рекламна кампанія, головними слоганами якої 

були: «Slando став OLX», «Продається все!», «Будь умней – покупай у людей», «На Slando 

речі, які вам більше не потрібні, швидко перетворяться на гроші» тощо. 

Отже, айдентика – це група особливих прийомів, які використовуються в технічному 

та художньому дизайні. Вони дають можливість створити оригінальний матеріал рекламного 
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характеру, який привертає до себе увагу споживачів. Мета фірмового стилю порталу 

OLX.UA – забезпечити візуальну і змістову єдність сприйняття бренда в різних каналах 

комунікації, а також досягти впізнаваності та запам’ятовуваності. 
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СПЕЦИФІКА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТЕЛЕКАНАЛУ  

В МЕДІАПРОСТОРІ ЗАПОРІЖЖЯ 

Сучасна ситуація на медійному просторі України диктує свої конкурентні умови для 

засобів масової інформації. Телевізійні канали, преса, радіо, Інтернет-ресурси прагнуть до 

створення не просто впливого ЗМІ, а й впізнаваного бренду. Тому велике значення має 

грамотне позиціонування інформаційного каналу в своїй конкурентній галузі на 

конкретному медіа ринку. Метою статті є розкрити поняття та визначити основні специфічні 

ознаки для позиціонування телеканалу в медіапросторі Запоріжжя. 

Позиціонування – це визначення місця конкретного товару стосовно товарів 

конкурентів у свідомості споживачів [3, с. 37]. Воно здійснюється з урахуванням конкретної 

цільової групи споживачів, для якої створюються і пропонуються переваги та унікальність 

[4].  

Таким чином, можна зробити висновок, що позиціонування телеканалу є 

інструментом створювання образів у свідомості споживачів, щодо пропонованого бренду 

засобу масової інформації.  

Основний принцип позиціонування телеканалу є не в тому, щоб створювати щось 

нове та те, що відрізняється від інших, а у вправному управлінні тим, що вже існує в 

свідомості споживачів, використанні зв’язків, що вже існують [2, с. 134].  

Для того, щоб досягнути бажаної позиції спеціалісти із PR розробляють стратегію 

позиціонування бренду телеканалу. Стратегія позиціонування залежить від вибору цільової 

аудиторії і створення комплексної пропозиції для залучення і задоволення цієї цільової 

аудиторії кращим чином, ніж конкуренти.  

На нашу думку, в основу стратегії позиціонування нового телевізійного телеканалу 

Запоріжжя лягає декілька ідей: відмінність від конкурентів і від всього того, що вже є в 

запорізькому медіапросторі, максимальна наближеність до громадськості та максимальне 

інформаційне охоплення території всієї запорізької області. 

Варто відзначити, що позиціонування телеканалу на теренах запорізької області буде 

включати наступні етапи: етап дослідження конкурентної сфери, та етап дослідження 

громадськості; етап розробки та створення фірмового стилю телеканалу: фірмові кольори, 

шрифти, логотип, брендбук тощо; етап інформування громадськості: рекламна компанія та 

заходи PR, комунікативні зв’язки тощо; етап підтримання обізнаності та поступове 

залучення нових прошарків громадськості до своєї лояльної аудиторії [2, c. 158].  
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Таким чином, позиціонування телеканалу в медіапросторі Запоріжжя має свої 

специфічні особливості, що визначаються шляхом глибинного дослідження, пошуку та 

визначення місця конкретної компанії стосовно конкурентів у свідомості цільової аудиторії, 

тобто глядачів телеканалу. 
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СПЕЦИФІКА ЖЕСТІВ, МІМІКИ ТА ПОЗИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 
Відомо, що істотний комунікативний фактор спілкування – це використання пара 

лінгвістичних прийомів – невербальних (немовних) засобів передачі інформації. Слова добре 
підходять для передачі логічної інформації. У той же час почуття краще передаються 
невербально. Зокрема телебаченню, властивий цей особливий характер спілкування, головна 
роль у якому відводиться ведучому.  

На сьогодні засоби масової комунікації є дуже впливовим соціальним інститутом. І 
цей вплив розповсюджується на читачів преси, радіослухачів, але більш за все на 
телеглядачів, бо спілкування телеведучого з аудиторією та глядачами не вичерпується усним 
передаванням інформації – в цьому процесі важливу роль відіграють невербальні засоби: 
емоції, манери партнерів та їх жести. У процесі телевізійного мовлення, що має свою 
специфіку, взаємодіють дві сторони: телеведучий та глядач, і для встановлення ефективного 
зв’язку, досягнення бажаного результату ведучі й використовують мову тіла. 

Метою статті є виявлення особливостей мовленнєвої поведінки ведучого на 
невербальному рівні спілкування в телевізійному ефірі. 

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені 
розгляду особливостей невербальних соматичних засобів передачі інформації, таких 

вітчизняних і зарубіжних вчених – журналістикознавців: В. Адамчик, М. Вагнер,  

Г. Почепцов, В. Саппак та інші. 
Основними елементами невербального спілкування є: положення тіла (поза), 

жестикуляція, міміка, погляд і акустичні невербальні засоби (голос, інтонація, 
мовчання).[2,с.187]. Оволодіння цими прийомами вимагає досить багато часу і практики, але 
у професії журналіста це необхідно.[4, с.123]. 

Одним із критеріїв відбору фахівців на телебачення завжди було вміння вільно, 
невимушено вести бесіду. Жива мова неможлива без моменту імпровізації, це дуже суттєво 
відрізняє її від мови письмової. [1]. «Вся поведінка людини, що говорить – пауза в мові, 
недбало загублені фрази, посмішка, сміх – все це розширює ємність звучного слова, виявляє 
все нові смислові резерви, робить мову надзвичайно доступною, наочною, виразною, 
емоційною», - писав І. Андроник, майстер усного оповідання [3].  

Для характеристики невербальних засобів спілкування обрано телепередачу «Світське 
життя з Катериною Осадчою». Це – розважальна програма, де присутня значна кількість 
невербальних складових комунікативного стилю телеведучого. 

Прем’єра нової програми, яка отримала назву «Світське життя», відбулася в червні 
2006 року на вищевказаному телевізійному каналі. 

http://i-soc.com.ua/journal/N2_2001r_9.pdf
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Незмінною ведучою програми є Катерина Осадча, яка не з чуток знає внутрішній світ 
шоу-бізнесу. Особливий стиль її репортажів з гучних світських подій – некомфортні і часом 
епатажні запитання відомим особистостям, що в презентований у «Світському житті». В 
межах програми: репортажі про прем’єри і презентації, огляди фестивалів і виставок, 
концертів і престижних раутів. Під пильним оком – знамениті й успішні: політики, 
бізнесмени, письменники, художники, представники шоу-бізнесу та модельєри. 

Розглянувши невербальну поведінку Катерини Осадчої з точки зору культури 
медіакомунікацій, встановлено, що при спілкуванні з політиками ведуча правою рукою часто 
спирається на стегно. Цей жест означає, що вона потребує посилення свого «я», його 
зміцнення, часто показує та компенсує приховуване почуття слабкості або зніяковілості. Але 
при кожному запитанні Катерина Осадча посміхається, що говорить про її позитивну 
налаштованість на розмову. 

Отже, переглянувши цикл передач «Світське життя з Катериною Осадчою» і 
зробивши аналіз щодо жестів, міміки та постав ведучого, виявлено, що протягом усього 
прямого ефіру вона не перебувала у напруженні та занепокоєнні, навпаки, мала дуже гарний 
настрій та була впевнена у собі. Найчастіше фіксувалися такі жести: жести уваги, жести 
критичної оцінки та жести готовності. Міміка переважно демонструвала прихильне, дружнє 
ставлення до співрозмовника. 

Отже, невербальний компонент спілкування в мовленнєвій поведінці телеведучого 
має не менше значення в порівнянні з її вербальною складовою. [5]. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТА У «ГАРЯЧІЙ ТОЧЦІ» 
За даними міжнародної неурядової організації «Прес емблем кампани» за минулий 

2014 рік у «гарячих точках» при виконанні службового обов’язку загинуло понад вісімдесят 
журналістів у тридцяти країнах світу. Освітлення конфліктів в Україні, Іраку, Пакистані, 
Мексиці, Філіппінах, Індії, Афганістану та багатьох інших країнах стало останнім 
журналістським завданням для багатьох працівників різних органів ЗМІ. Причин таких 
смертей можна назвати безліч, починаючи з суб’єктивних: непрофесіоналізм або 
необережність самих журналістів, закінчуючи більш глобальними: погано забезпечений 
захист прав людини, відсутність працюючих міжнародних правил та законодавчих актів з 
регулювання дій журналістів у «гарячих точках». 

Актуальність статті зумовлюється її маловивченістю. Існує небагато теоретичних і 
наукових праць з цієї теми. Але є величезна безліч публіцистики та особистих історій 
журналістів. У цій статті спробуємо відобразити різні точки зору і спостереження 

журналістів-дослідників і журналістів-практиків. 

Метою статті є визначення основних аспектів у підготовці журналіста «гарячих 
точок». 

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені 
розгляду особливостей невербальних соматичних засобів передачі інформації, таких 
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вітчизняних і зарубіжних вчених –журналістикознавців: В. Амирова, А. Князєва, В. Орлова, 
Е. Смирнова та інші. 

Перш, ніж відправлятися на редакційне завдання в зону військового конфлікту, на 
першому етапі підготовки, журналісту слід ознайомитися з існуючими законодавчими 
актами та іншими документами, що регулюють його професійну діяльність. Вирушаючи у 
«гарячу точку» за інформацією, професіонал, повинен в першу чергу визначитися зі своїм 
правовим статусом. Від цього буде залежати і успішність місії в цілому, і вартість накладних 
витрат. [5, с.112]. 

Журналіст, який виконує професійні обов’язки в умовах небезпеки, повинен володіти 
максимумом інформації про країну або регіоні, конкретної місцевості, куди він прямує, мати 

уявлення про економіку, політико-географічний устрій, а також про передісторію конфлікту 

(якщо мова йде про бойові дії) або передумови до аварії (в ситуації з техногенною 
катастрофою або стихійним лихом). Оскільки заздалегідь неможливо передбачити з чим саме 
належить зіткнутися журналісту при виконанні завдань з підготовки газетних, теле- і 
радіоматеріалів, підготовка повинна бути ретельною і всебічною. [3, с.168]. 

Підготовка документів, які журналіст бере з собою в зону екстремальної ситуації, є 
найважливішою частиною його підготовки до виконання редакційного завдання. Документ 
засвідчує особу, визначає правовий статус журналіста, у зв’язку з чим може з’явитися 
рятівним в певних ситуаціях.[4]. 

Висновки. Війни, процес ліквідації наслідків стихійних лих і техногенних катастроф, 
безумовно, є значущим інформаційним приводом для засобів масової інформації. Трагізм 
ситуації, мужність рятувальників – все це незмінно привертає увагу читачів і глядачів, а тому 
ЗМІ прагнуть якомога швидше спрямувати в зону лиха своїх кореспондентів.[1].  

Розвиток міжнародних та внутрішніх конфліктів викликає вічний інтерес 
громадськості.[2]. З незапам’ятних часів людство жваво цікавилося феноменом війни, про 
що свідчать численні літературні, музичні, живописні та інші твори. Порятунок журналістів 
у небезпечних відрядженнях не повинен залишатися справою рук лише журналістів. 
Державні, громадські організації зобов’язані зробити все від них залежне, щоб така важлива 
функціональна частина сучасного суспільства, як журналістика, вийшла зі списку 
небезпечних професій. 
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РОТАЦІЯ ВЕДУЧИХ НА УКРАЇНСЬКИХ КАНАЛАХ: ПРИЧИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

На сьогоднішній день прослідковується тенденція розвитку підприємств у медіа 

просторі в залежності від особистісного розвитку персоналу. Йдеться про зростання ведучих 

на телеканалах, їх іміджевої зміни та переходу з одного проекту на інший або з одного 

каналу на інший. Це може відбуватися як за ініціативою керівника, так і з власного бажання 

співробітника. Цей рух, власне, і називається ротацією. 
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Актуальність даної теми зумовлена тим, що за останні декілька років тема кар’єрного 

росту набула широкої популярності в середовищі українських тележурналістів та ведучих, 

що викликано реформуванням усіх основних сфер нашого суспільства. Це спричиняє зміну 

відношення до багатьох процесів і явищ. Те, що раніше вважалося відхиленням від норми, 

ототожнювалося з кар’єризмом, сьогодні зводиться в ранг важливого показника розвитку 

людини в системі соціальної структури, суттєвого чинника і умови покращення соціально-

психологічного клімату, підвищення продуктивності праці в організації та її 

конкурентоспроможності.  

Метою даної роботи є вивчення ротації кадрів як способу підвищення ефективності 

управління в цілому, її особливості та види, а також ротації кадрів у системі українського 

телевізійного простору. 

На практиці це визначення частіше використовують у військові справі та у роботі 

державних службовців, тому спеціалізованого визначення для такої галузі як журналістика 

поки що нема. Так, К. Мельник подає таке трактування поняттю «ротація» – «це особливий 

вид переведення, який застосовується як антикорупційний захід в інтересах держави і 

поширюється тільки на певну категорію працівників (державних службовців) і, на думку 

дослідників, не потребує їх згоди» [1, с. 13]. 

Ротація кадрів (від лат. «Rotatio» – колооберт) є однією із різновидів кадрових 

технологій, суть якої полягає в послідовній зміні професійних чи посадових обов’язків, 

почерговому перебуванні працівників на тій чи іншій посаді з метою освоєння різних 

функцій, специфіки і технології прийняття рішень, у тому числі управлінських, а також 

боротьби з корупцією і зловживанням службовим становищем.  

О. Хохряков вважає, що нині принцип ротації насамперед є важливим інструментом 

боротьби з корупцією, а вже потім – способом формування кадрового складу [2]. Специфіку 

ротації дослідник пропонує структурувати за такими принципами:  

1) За швидкістю або частотою переміщення (річна, помісячна, щоденна та 

щогодинна ротація).  

2) За траєкторією переміщень (кільцева, коли працівник, пройшовши певний ряд 

посад повертається на першу посаду; безповоротна, коли робітник не має змоги повернутися 

на першочергову посаду; рокіровка, коли два працівники одного рівня міняються).  

3) За рівнем спрямованості чи спеціалізації (інша спеціальність, суміжна 

спеціальність, зі зміною характеру роботи, але на тій же спеціальності).  

4) За ініціатором (адміністрація організації, ініціатива співробітника, відділ з 

управління персоналом).  

Ротацію за масштабом О. Хохряков, як і інші науковці, вважає найбільш 

прийнятною для журналістів. Вона також має різновиди, зокрема такі:  

1) Внутрішні (в межах одного підрозділу або одного підприємства).  

2) Зовнішні (між підрозділами організаціями або філіями (якщо такі є)).  

3) Міжрегіональні (ротація зі зміною місця проживання до іншого регіону). Зазвичай 

цей прийом використовують великі корпорації та холдинги, що мають філії в різних 

частинах країни.  

4) Міжнародні (переміщення в межах транснаціональних компаній). Має на меті 

ротацію працівників до інших держав. 

Прикладом ротації на міжнародному рівні є тележурналіст Дмитро Кисельов, який 

деякий час працював на ICTV. Він вів інтерв’ю «Детально з Дмитром Кисельовим», був 

головним редактором служби інформації на цьому каналі, згодом працював на телеканалі 

«Росія», був ведучим суспільно-політичного ток-шоу «Національний інтерес», розробляв 

програми «Ранкова розмова» та «Авторитет». З березня 2012р. замінив ведучого програми 

«Історичний процес» Сергія Кургіняна, а наприкінці 2013р. – став генеральним директором 

міжнародного інформагентства «Росія сьогодні». 

Прикладом зовнішньої ротації стала зміна місця роботи телеведучої Ольги Фреймут. 

Вона вела програму «Ревізор» (2011р.) на «Новому каналі», з осені 2014р. ми все частіше 
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бачимо її на «1+1» як ведучу «Інспектор Фреймут». Журналістській діяльності Ольги 

Фреймут притаманне й внутрішнє переміщення. Так було на «Новому каналі», вона 

одночасно вела декілька проектів: восени 2012р. – член журі «Шоумастгоуон»; з жовтня 

2013р. – ведуча шоу «Война миров. Ревизор против Шефа». Вже на «1+1» Ольга Фреймут 

бере участь у двох проектах, окрім «Інспектора Фреймут» з 2014р. стала ведучою четвертого 

сезону шоу «Голос країни. Перезавантаження». 

Отже, ротація працівників у галузі медіа простору є процесом переміщення персоналу 

з однієї посади на іншу із метою їх оптимального залучення, підвищення рівня кваліфікації 

та зростання виробничого потенціалу (як особистісного, так і підприємства у цілому). 

Ротація стає невід’ємною складовою системи підбору та реалізації творчого потенціалу 

фахівців, вона є обґрунтованою, цілеспрямованою і технологічно відпрацьованою. 
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ РЕКЛАМНІ ХОЛДИНГИ В УКРАЇНІ:  

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Сучасний етап розвитку рекламної діяльності визначається високим динамізмом та 

якісними змінами, які покликані задовольняти постійно зростаючі потреби людей. Розвиток 

реклами має специфічні особливості в кожній країні. Основними факторами, що визначають 

зміни в рекламній сфері є стан і темпи росту національної економіки, політична ситуація в 

країні, система державного регулювання рекламної діяльності, фактори культурного 

порядку. Водночас глобалізаційні та інтеграційні процеси, що відбуваються в світі, потужно 

впливають на стан кожного з національних ринків та наближують вітчизняний рекламний 

ринок до світових зразків. Взаємини між окремими ринками все більшою мірою набувають 

рис елементів єдиної системи. А будь-яка система буде функціонувати лише за умови 

ефективної роботи кожного з її компонентів, в нашому випадку – національних рекламних 

ринків. Таким чином, враховуючи всю складність цього процесу, дослідження є актуальним 

і практично значимим.  

Процес глобалізації багато в чому пов’язаний з діяльністю світових рекламних 

корпорацій і розвитком процесу монополізації реклами. Тому метою дослідження є 

характеристика особливостей функціонування транснаціональних рекламних холдингів на 

українському рекламному ринку. 

Окремим аспектам прояву світових рекламних тенденцій на вітчизняному ринку 

реклами присвячені роботи таких українських науковців як А.О. Вітренко [1],  

Р.Г. Жарлінська та Ю.О. Морозова [3], А.В. Ткачук [6]. У західній літературі значний внесок 

у вивчення теоретичних засад та практичних проблем здійснення міжнародної рекламної 

діяльності зробили  Ф. Джефкінс [2] та Ф. Котлер [4]. 

Світовий ринок реклами визначається діяльністю двох суб’єктів – глобальних 

рекламодавців і міжнародних мережевих агенцій, а також об’єднань у вигляді міжнародних 

рекламних груп та холдингів.  

Міжнародний рекламний ринок буквально захлиснула хвиля злиттів і поглинань. 

Зниження темпів зростання світової економіки та падіння купівельної спроможності 

громадян змушують рекламодавців очікувати від рекламних агенцій більш ефективного 

використання рекламних бюджетів. Це під силу лише великим гравцям, здатним 

запропонувати глобальні, інтегровані рішення. Нині на світовому рекламному ринку 

http://www.osbook/
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склалася ситуація, коли основний дохід отримують п’ять транснаціональних операторів, до 

яких належать Interpublic Group of Cos. (США), Publicis Group (Франція), Omnicom Group 

(США), WPP Group (Англія), Havas (Франція) [5]. 

Сфера діяльності глобальних рекламно-комунікаційних холдингів включає і 

український ринок реклами. Найбільші українські агенції входять в систему глобальних 

мережевих груп і подають їх на національному ринку реклами. Приміром, Ogilvy&Mather та 

Young&Rubicam належать до холдингу WPP Group, Leo Burnett та Saatchi&Saatchi входять до 

складу Publicis Group, BBDO є частиною Omnicom Group.  

Практично всі мережеві рекламні агентства – повносервісні, тобто здійснюють повний 

комплекс рекламних послуг. На українському ринку реклами такі агенції будують роботу, в 

основному, за тим же принципом, що і в інших країнах, де вони існують, виходячи з головної 

своєї задачі – працювати на місцевому ринку з великими постійними клієнтами, переважно 

просуваючи відомі на світовому ринку бренди [4]. 

На початку своєї діяльності в Україні мережеві рекламні агенції обмежувалися 

мінімальною адаптацією вже готової рекламної продукції. Зараз найбільші транснаціональні 

рекламодавці, замовляючи рекламну продукцію українським філіям мережевих агенцій, 

прагнуть враховувати український соціальний контекст і менталітет. Цьому процесу сприяє 

традиційна для мережевих агенцій кадрова схема: керуючі іноземці та практично повністю 

місцевий штат фахівців, що часто пройшли попереднє навчання та стажування за кордоном. 

Так отримали первинний досвід багато провідних українських фахівців рекламної індустрії. 

Світовий ринок рекламних послуг має власні тенденції розвитку, що завдяки 

процесам глобалізації справляють сильний вплив на ринок реклами України. Однак, 

проведений аналіз специфіки функціонування транснаціональних рекламних холдингів в 

Україні не вичерпує можливих напрямків подальших досліджень, враховуючи складність та 

багатоаспектність означенонаукової проблеми. 
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ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛІЗАЦІЇЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

В ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ ДЛЯ 11 КЛАСУ 

Навчальна книга є одним із найпоширеніших типів видань. Вона покликана слугувати 

потребам освітніх закладів. Подача навчального матеріалу – це дуже складний та важливий 

процес. Завдання підручника полягає в чіткому, адаптованому до читача, викладі 

навчального матеріалу, що повинен легко засвоюватись. Але для цього потрібно працювати 
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не тільки над змістом тексту, а і над його формою. Її можна адаптувати для кращого 

сприйняття за допомогою засобів візуалізації навчального матеріалу. Одним із них є шрифт. 

Саме він акцентує увагу на інформації, що викладена в тексті підручника та наголошує на 

тому, на що треба звернути особливу увагу.  

Друкований текст є основою інформації, що передається візуально. При цьому 

значення слів передають їх зміст, а графічне оформлення або шрифтове виконання – його 

відтінки – посилення або послаблення значення, стиль, яскравість, гучність, інтонацію тощо. 

Правильне використання шрифту дає можливість донести повідомлення до читача, якому 

воно адресоване, робить процес читання цікавим і зручним. Це досягається правильною 

організацією текстових даних, поданням їх у прийнятній формі [3].  

Характер шрифту в навчальному виданні перш за все має значення для сприйняття 

інформації. У той самий час, на думку сучасних дослідників, уміле використання шрифтових 

засобів дозволяє виділити певні частини тексту [2, с. 232]. 

Питання шрифтового оформлення тексту у виданнях та його видільну функцію 

розглядали у своїх працях такі науковці, як В. Шевченко, В. Різун, А. Лойченко, В. Іванов та 

інші. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та порівняння шрифтового оформлення 

навчальних видань для 11 класу на прикладі підручників з історії України Ф. Турченка 

(2001) та О. Пометун (2012). 

Існує три основних типи тексту в підручниках. Основний текст – текст, що передає 

головний зміст видання та займає основний обсяг [1]. Основний текст у підручнику з історії 

України Ф. Турченка виконаний одним шрифтом і накресленням. Підзаголовки виділені 

іншим шрифтом із жирним накресленням. Виокремлений текст – частина тексту, а саме 

правила, фрази або окремі слова, літери, знаки зі зміненим порівняно з прийнятим для цього 

тексту поліграфічним оформленням з метою привернути увагу читача [1]. Сприйняття 

основного тексту значно ускладнюється через те, що головні дати та визначення можуть не 

привернути до себе уваги під час ознайомлення з матеріалом.  

У підручнику О. Пометун основний текст має більш структурований характер. У 

ньому наявний виокремлений текст не тільки в основному матеріалі, а й у додатковому, аби 

читач звернув і на нього увагу. У цьому випадку він подається синім чи червоним кольором, 

згідно зі стандартом щодо оформлення підручників і навчальних видань загалом.  

Додатковий текст – текст, а саме практичні завдання, питання, таблиці, примітки, 

додатки, що має довідково-пояснювальний характер і супроводжує основний текст [1]. Щодо 

підручника 2001 року випуску можна сказати, що цей елемент видання зустрічається рідше, 

ніж у підручнику, виданому у 2010 році. Дидактичний апарат, в основному, зосереджений на 

початку та в кінці параграфа основного тексту. Також після нього можуть подаватися тексти 

різних документів, що підтверджують викладений у головній частині матеріал. Ці елементи 

виконані іншим шрифтом, який відрізняється не тільки гарнітурою, але й кеглем. 

Підручник О. Пометун містить свою систему подання додаткового тексту. Він 

рівномірно розташований по параграфу. Навіть ілюстративний матеріал має додаткові 

питання. Додатковий текст у підручнику виконаний іншим шрифтом, іноді навіть курсивним 

чи жирним накресленням. Крім цього, важливу роль відіграють кольорові підкладки, що 

також виділяють додатковий текст. 

Проаналізувавши підручники з історії України для 11 класу на прикладі видань 2001 

року (автор – Ф.Турченко) та 2012 року (автор – О. Пометун), можна зробити висновки, що 

за 10 років дизайн підручників та оформлення в них текстів набули нових ознак. За ці роки 

практика розробила кращий підхід до подачі адаптованої навчальної інформації.  
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КОНТЕНТ ПРОГРАМИ «НА ПЕРЕХРЕСТІ ДУМОК» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ 

Сучасне українське телебачення за останні десятиліття зазнало значних змін. Як 

наслідок – змінився і контент програм, а отже, розширилися завдання телебачення та його 

вплив на глядачів. Актуальність дослідження зумовлена потребою всебічного аналізу 

контенту програм на телебаченні. Мета роботи полягає у здійсненні цілісного аналізу 

теоретичних аспектів архітектоніки медійного продукту на регіональному телебаченні та 

дослідженні впливу аудіовізуального ряду на глядача, виявленні особливостей створення 

програм. Об’єктом вивчення є програма «На перехресті думок». В. Єгоров зазначає: «Єдність 

ідейної спрямованості та естетичної завершеності програми – один з корінних принципів 

планування телебачення» [1, с. 46]. 

На регіональному рівні виникає інша проблема – відсутність потенційного глядача, 

адже, як показало дослідження, рейтинг регіональних каналів дуже низький. Однак саме на 

регіональному рівні контент програм є дуже пізнавальним, виховним і виконує першочергові 

функції телебачення: інформаційну, культурно-просвітницьку, соціально-педагогічну, 

освітню, рекреативну, організаторську, інтегративну.  

«На перехресті думок» – молодіжна програма, розрахована на аудиторію, якій 

небайдуже суспільне життя, виходила щовівторка о 18:25. Учасники передачі – це різні люди, 

експерти в певних галузях, науковці, громадські діячі, журналісти, політики, а головне – 

запорізькі студенти. Програма має формат круглого столу, тобто тут усі рівні, не залежно від 

віку, статусу, соціального рівня, кожна думка має право на існування. «Тут кожен може 

виразити свою точку зору, навіть якщо вона радикально відрізняється від інших» – говорить 

на початку програми, постійний експерт С. Тарадайка. Випуски передач мають однакову 

структуру: вітальне слово від С. Тарадайка – оголошення ведучим теми програми – 

інформаційний сюжет – дискусія в студії – сюжет бліц-опитування мешканців Запоріжжя – 

обговорення думок у студії – загальний висновок ведучого. 

Охоплення інформативності й тематики програми досить широке. Для аналізу програм 

ми обрали власні випуски 2013-2014 р., кожен з яких присвячується обговоренню певної 

теми, що обиралися відповідно до:  

- суспільних проблем чи питань: «Дивитися-скачати» – у випуску обговорюють 

проблему медіапіратства в Україні, шляхи її вирішення та наслідки; «Багач-бідняк» (10.12.13) 

– присвячений серйозній проблемі малого бізнесу в Україні, та торкається багатьох 

суспільних проблем; «Вінчання – необхідність, чи данина моді» (15.10.13); «Останній 

призов» (01.10.13) – у програмі експерти обговорювали плюси й мінуси переходу на 

контрактну армію; 

- календарних свят: «Дід Мороз чи Санта-Клаус» (31.12.13) – це новорічний випуск 

програми, він є святковим, гості говорять про походження цих персонажів, а також про те, 

хто з них ближчий для них чи їхніх дітей; 

- подій, що відбуваються: «Народовладдя» (12.01.14) – йдеться про Народне Віче, 

експерти висловлюють різні думки щодо його походження; «Автократія, демократія...» 

(19.01.14) – програма пов’язана з проблемами в країні, в ній експерти намагалися розібратися, 

що собою в ідеалі являє демократія і чи є взагалі вона в країні; 
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- вічних питань: «Україна як бренд» (05.01.14) – обговорюється питання про те, що 

може запропонувати Україна світові задля підняття економіки, який товар може стати 

брендом країни; «Статеве виховання у школі» (22.10.13); «Студентські роки» (17.12.13) – 

мова йде про те, як не втратити свій шанс під час навчання, скільки можливостей 

відкривається студентам, як ними скористатися. 

На початку кожного випуску глядачів і учасників обговорення знайомлять з темою, 

для цього йде заздалегідь підготовлений сюжет. Потім починається активне обговорення, в 

ході якого випливають цікаві факти, історичні довідки, власні спостереження. Між учасника 

відбувається дискусія, де кожен відстоює свою точку зору. Далі до всіх цих думок додається 

ще бліц-опитування з обговорюваної теми, де мешканці міста Запоріжжя висловлюють свої 

точки зору, які наповнюються вже новими відомостями.  

«На перехресті думок» – програма, яка змушує глядача задуматись, оскільки 

полемічність думок вражає, глядач просто не може залишитися байдужим. Її не можна 

назвати яскравою, в ній не вистачає кольорів. Оскільки передача спрямована на молоде 

покоління, то вона повинна привертати увагу своєю яскравістю. Проте насправді все по-

іншому: студія темно-синього кольору, посередині – перехрестя червоного кольору, яке і 

символізує саме перехрестя думок. По колу – сірі стільці, на яких сидять учасники дискусії. 

Спецефекти не застосовують. 

Щодо поєднання логічності доводів і полемічності викладу, то тут немає заздалегідь 

запланованого сценарію, тому доводи не завжди логічні, а виклад думок особистісний і часто 

не підтверджений фактологічною базою.  

Отже, телебачення впливає на формування свідомості глядача. Контент регіональних 

програм є різноманітним, однак основними є соціальні теми. Регіональні програми є 

цікавими, не несуть у собі насилля та агресії, а головне, позитивно впливають на 

психологічний лад глядачів. 
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ПИСЬМЕННИЦЬКИЙ МАРАФОН ЯК ЗАСІБ  

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОНТЕНТУ В МЕРЕЖЕВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

З появою комп’ютерів та Інтернету почалась нова віха не лише в технічній площині 

створення літературного видання, але і в творчій. У 90-х роках ХХ століття з’являється 

термін «мережева література», що позначає твори, які функціонують в інформаційній мережі 

Інтернет [1, с. 4]. Саме сучасне інформаційне середовище дало своїм користувачам 

можливості та інструменти створювати власні літературні доробки, залучати численну 

аудиторію, активувати її медійну поведінку: коментування, рецензування, виставлення 

рейтингів, ранжування за шкалою «подобається» – «не подобається». 

Проте досить довгий час мережева література розглядалася вченими як маргінальна 

субкультура, оскільки не потребувала спеціальних професійних навичок ані автора, ані 

редакторів таких творів; розповсюджувалась безкоштовно; якісно не відповідала вимогам 

видавничого бізнесу. Більш серйозне ставлення мережева література як явище отримала з 

розвитком блогів і на даний час наукова цікавість до літературних текстів, що 

розповсюджується в мережі, лише зростає. 

Загалом мережевий письменник спирається в створенні своїх творів лише на власну 

думку та поради (осуд) аудиторії, зовсім не торкаючись теоретичних аспектів написання 

книги, відвідуючи інформаційні майданчики, які спрямовані на розповсюдження творів, але 

не на підвищення їхньої якості. Паралельно з цим відбуваються процеси приєднання відомих 
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авторів до реалій мережевої літератури та переходу авторів-початківців з її форм 

розповсюдження творів до друку у видавництвах [2, с. 228]. 

Актуальність вивчення явища мережевої літератури, процесів її розвитку, засобів 

впливу на них зумовлена інтеграцією мережевої літератури в літературу друковану, 

можливістю залучення фахівців видавничої справи для створення нових ефективних 

видавничих моделей, необхідністю відповідати потребам сучасного суспільства.  

Питання розвитку мережевої літератури вивчали такі дослідники, як А. Гаджієв, Є. 

Ставцева, проте їхні розвідки створені в історичному дискурсі, майже повністю оминаючи 

видавничий аспект. На теренах України ця тема також залишається недостатньо 

висвітленою. 

Метою дослідження є аналіз можливостей позитивного впливу на контент мережевої 

літератури на прикладі письменницького марафону «Writing Race». 

Студентська організація «Припечатанные» за підтримки Запорізького національного 

університету в 2014 році створила міжнародний медіа-проект «Writing Race», 

письменницький марафон, на базі соціальної мережі – Vk.com [3]. Головними цілями 

проекту були:  

- допомога відомим мережевим письменникам покращити якість своїх творів, 

новачкам – долучитися до цієї культури; 

- вивчення основ побудови текстів, стилістичних прийомів, жанрової палітри в 

літературі; 

- ознайомлення з порадами успішних друкованих письменників; 

- напрацювання звички писати кожен день; 

- закріплення позитивного іміджу мережевого автора; 

- видання спільного доробку у вигляді друкованої книги. 

Тривалість проекту – 30 днів, достатній термін для позитивно маркованої звички 

закріпитися у свідомості людини. Кожен день оголошувалось нове завдання («Написати 

розповідь в 5 слів», «Створити монолог кухонного приладу», «Обрати та спростувати 

стереотип» тощо) та статті з порадами, які повинні були допомогти автору у виконанні.  

Організатори пропонували створювати авторам кабінети в обговореннях зустрічі, де 

учасники могли б виконувати літературні завдання, а читачі – залишати свої коментарі та 

рецензії. На початку марафону було створено 29 кабінетів, 73 унікальних відвідувачів 

продивилися зустріч, було зроблено 1321 перегляд. Через два тижні щоденна статистика 

складала: 26 кабінетів (9 з них заповнювались кожен день), 119 унікальних відвідувачів, 1017 

переглядів. Наприкінці проекту кількість кабінетів залишилась незмінна, сторінку 

відвідували 23 людини, кабінети переглядали 123 рази. 

Виміром обрання найкращого автора дня, тижня та проекту загалом була думка 

читачів, яку вони мали змогу висловлювати, віддаючи голоси в опитуваннях. Найбільша 

кількість набраних голосів складала 51 голос, найменша – 3. 

«Writing Race» мав позитивний вплив: більшість з активних учасників продовжують 

займатися літературою та відзначають покращення своїх творчих можливостей, організатори 

неодноразово отримували запити на повторення проекту і планують зробити його 

традиційним. 

З досвіду цього проекту можна зробити висновок, що фахівці видавничої справи при 

належній увазі і зусиллях можуть впливати на розвиток мережевої літератури, будувати 

бізнес на нових та креативних авторах, обираючи з значно більшої кількості авторів. 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

Документальне кіно – одне із найдавніших явищ як кінематографу, так і телебачення. 

Риси сучасної телевізійної документалістики простежуються вже у створеному Д. Вертовим 

кіножурналі «Кіноправда» (1922-1924рр.), а саме: репортажність, періодичність, синхронний 

запис звуку поза студією.  

Українська студія хронікально-документальних фільмів, заснована 1931 року у 

Харкові (згодом переміщена до Києва), за твердженням І. Михайлина [4, с. 117], зосереджує 

виробництво на електронних цифрових носіях, – і це надзвичайно зближує кіно й 

телебачення. Так на телеекранах з’являються документальні фільми і кіножурнали 

«Радянська Україна», «Україна спортивна», «Україна сьогодні» тощо. Очевидним є факт, що 

телевізійна документалістика сформувалася на основі досвіду роботи, прийомів 

відображення життя, діяльності кінодокументалістики й поступово стала популярнішою 

серед глядачів. 

Сьогодні більшість дослідників відокремлюють документалістику від інших 

«неігрових» жанрів. Наприклад, до документалістики не можна віднести телевізійне 

інтерв’ю або дискусію, які є неігровими жанрами, але часто організовуються спеціально для 

телевізійної зйомки [2]. 

Документальне кіно поступово стало невід’ємним складником, особливим 

компонентом сучасного телебачення. До основних причин цього «переходу» російський 

дослідник С. Сичов відносить наступні: 

1) люди все рідше відвідують кінотеатри, надаючи перевагу телебаченню; 

2) документальну кінохроніку замінили телевізійні програми новин та інші 

інформаційно-публіцистичні жанри; 

3)  жанри документального кіно досить чітко розділилися на більш і менш відповідні 

телебаченню; 

4) телебачення запропонувало нові можливості для розвитку документалістики 

(багатосерійні фільми або фільми-інтерв’ю) [6]. 

Різноманіття зображально-художніх та технічних можливостей телебачення пояснює 

наявність великої кількості жанрових варіацій документалістики. Можна виділити такі 

основні різновиди: 

1) Документальний телевізійний фільм. У навчальному посібнику «Типологія жанрів 

сучасної екранної продукції» поняття «фільм» тлумачиться як «завершений документальний 

чи ігровий твір з сюжетом і / або фабулою достатньої тривалості (від 10 до 60 хвилин в 

документальному і від 30 хвилин до 2 годин у художньому фільмі…». Втім, визначальним 

фактором є не хронометраж, а драматургічні принципи, такі як наявність героя, конфлікту, 

динаміки в розвитку дії [1, с. 53]. 

С. Сичов виділяє такі різновиди документального телефільму: а) фільми-портрети; б) 

фільми-розслідування; в) науково-популярні фільми [6]. 

2) Документальна програма. Часто виникає питання щодо різниці між 

документальною програмою та фільмом. На думку С. Муратова, ми чекаємо від фільму 

більш глибокого осмислення досліджуваних явищ, осягнення зображуваних характерів, 

художньої організації самого матеріалу. До того ж, на відміну від програми фільм – твір 

багаторазового використання» [5, с. 91]. 

Відмінною є і мова кіно: у документальному фільмі носієм смислу є зображення, 

незалежне від дикторського тексту. Документальна програма неможлива без закадрового 

тексту (озвучування) або наявності ведучого.  
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3) Документальний серіал. Багатосерійний документальний телефільм став в останні 

роки поширеною формою існування документального фільму на телебаченні, дозволяючи 

документалістам напрацьовувати матеріал у процесі тривалого спостереження [2]. 

4) Документальний цикл. На відміну від документального серіалу, в якому серії 

об’єднує наявність загальних героїв, єдність місця і часу, а також послідовність дії. Цикл, за 

твердженням В. Єгорова, – це «дві і більше передачі, присвячені одній проблемі» [3, с. 87]. 

Кожна програма циклу може розглядатися і як окремий завершений твір. 

Отже, документальне кіно є одним із найстаріших жанрів кінематографу, який вдало 

пристосувався до вимог і можливостей телебачення. Телебачення «запропонувало» нові 

можливості для розвитку документалістики. Жанри документального кіно досить чітко 

розділилися на більш і менш «адаптовані» для реалізації, показу по телебаченню. 

Найпопулярнішими для телевізійного перегляду стали такі матеріали як документальний 

телевізійний фільм, документальна програма, документальний серіал, документальний цикл. 

Телевізійна документалістика є перспективною з огляду на те, що дозволяє поєднувати 

багатство художньо-виражальних засобів та принципи драматургічної побудови 

документального кіно із новими технологіями, простотою подачі, мобільністю та жанровим 

різноманіттям телебачення. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА ВІЗУАЛЬНИХ 

 КОМПОНЕНТІВ У РЕКЛАМІ 

Уявити сучасний світ без реклами неможливо. Реклама є частиною людської 

діяльності, що переживає великі зміни разом із розвитком суспільства. При створенні 

реклами необхідно враховувати смаки та потреби цільової аудиторії, а також закони ринку. 

Тому реклама передусім – соціальне явище, яке не може будуватися лише на мовних 

компонентах, вона повинна використовувати усі можливі види впливу: візуальний, 

аудіальний, вербальний тощо. 

Над проблемою вербального та візуального, що є чи не найважливішою у сучасній 

рекламі, багато працюють такі вчені: А.Владимирська, П.Власов, Е.Ромат, Г.Почепцов, 

Г.Щепилова та інші. 

Мета статті – дослідити вербальні та візуальні компоненти у рекламі, визначити, який 

компонент при створенні реклами відіграє вирішальну роль для впливу на споживачів. 

Візуальне і вербальне – це дві різні мови, дві культури, дві різні ментальності, що 

протягом усієї історії свого існування знаходяться у складних діалектичних стосунках. 

Майже неможливо виявити первинність мов, яка мова – вербальна чи невербальна, з’явилася 

раніше [1, с. 170]. 
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На найбільш ранніх етапах філогенезу візуальна інформація була найважливішою і 

значущою, у зв’язку із чим, у психіці людини закріпилися образи-архетипи, а також певні 

візуально-семантичні перцептивні стереотипи. Наприклад, зміна кольору і текстури поверхні 

маркує найважливіші процеси живого і неживого світу, створюючи візуальний семантичний 

шаблон сприйняття.  

Механізми сприйняття і переробки вербальної інформації принципово відмінні. Хоча 

письмовий текст і сприймається за допомогою візуального сенсорного каналу, однак це лише 

початковий етап процесу і у подальшому сприйняття розгортається в межах абстрактної 

розумової діяльності. Якщо система сприйняття візуальної інформації складається вже у 6-

місячному віці, то абстрактно-логічне мислення, що стає базисом вербальної системи, 

приблизно у 4-7 років [1, с. 173]. 

Цікавим, на наш погляд, є відображення нероздільності та взаємозалежності 

вербального та візуального у рекламних повідомленнях. 

Звертаючись до поглядів на рекламу ХІХ-ХХ століть, можна помітити, що 

використання саме вербальних складових відіграє ключову роль. У рекламі активно 

працюють літератори, поети, копірайтери. У Росії рекламні слогани пише Володимир 

Маяковський, у США Девід Оґілві відводить вербальним складникам головну роль (відома 

реклама автомобілів «Rolls Royce», створена Оґілві, містить у собі 607 слів). 

Говорячи про співвідношення візуального і вербального у сучасній рекламі, ми 

можемо побачити протилежну тенденцію. Використання яскравих образів, виразних 

картинок, харизматичних персонажів – переважає на сучасному ринку. Це спричинено 

швидким темпом життя та небажанням у вирі набридливої реклами звертати увагу та 

приділяти власний вільний час на читання довгих текстів. Та чи означає це, що вербальні 

складники наразі є неактуальними? 

Звернемо увагу на рекламу Crises Relief «Liking isn’t helping». Ми бачимо хлопчика, 

що лежить на лікарняному ліжку з ампутованою ногою, навколо нього купа рук дорослих, 

що показують «клас» або «like» – позначка, що використовується у соціальній мережі 

Facebook. Без вербальної складової «Liking isn’t helping» («лайкання» не допомагає») – 

складається враження злого, некоректного, антигуманного гумору . Коли ж ми звертаємо 

увагу на напис, то це зображення отримує зовсім інше трактування. Якщо ж використати 

лише слоган, то повідомлення буде непомічене, незрозуміле, несприйняте аудиторією. 

Отже, не дивлячись на тенденції до переважання візуальної складової у рекламі, не 

можна говорити про непотрібність вербальних компонентів. Саме завдяки співвідношенню 

цих основних частин, можемо правильно і однозначно зрозуміти те повідомлення, що було 

спрямовано на аудиторію. Оскільки, як ми побачили на прикладі, через відсутність того чи 

іншого компоненту, можна зовсім по-різному зрозуміти «меседж» рекламного повідомлення 

або зовсім не звернути на нього уваги. 
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ВІЗУАЛЬНИЙ ОБРАЗ ЖІНКИ В ЧОЛОВІЧИХ ГЛЯНЦЯХ  

Спроби дослідження жіночих образів у різних видах мас-медіа неодноразово 

робилися як з боку феміністичних організацій, так і з боку медіа-дослідників. Поштовх до 

вивчення репрезентації жінок у медіа надходив від діячок феміністичного руху, а саме:  

О. Горинь, М. Драч, Л. Єлізевої та ін., які стверджували, що медіа підтримують домінування 

чоловіків, зображають жінок обмеженими, нерозумними, не здатними до жодної складної 

діяльності, окрім хатньої роботи та народження дітей, нав’язують певні стандарти краси [1]. 
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Дослідженням візуальних жіночих образів у медіа, займалися як зарубіжні науковці 

(Аліса Кортні, Сара Вернік Локерец, Кортні Карпентер, Еймі Едісон), так і вітчизняні 

(Оксана Кісь, Людмила Шпанер, Юлія Гусева). 

Мета роботи – дослідити візуальні жіночі образи в сучасних глянцевих чоловічих 

журналах. 

Жіночі образи у глянцевих періодичних виданнях слугують реальним жінкам за 

життєвий ідеал, на який варто орієнтуватись. Цікаво, що на жінок можуть впливати не лише 

жіночі, а й чоловічі видання. 

Дослідження проводилося на матеріалах трьох масових глянцевих чоловічих 

журналів: «Maxim», «Men'sHealth», «Playboy». Усі журнали, за винятком «Men'sHealth», 

широко використовують великі ілюстрації із зображеннями жінок. Такі фото зазвичай 

займають всю сторінку або навіть розворот. «Playboy» навіть використовує спеціальні 

подовжені сторінки, що кілька разів складаються в журналі, для публікації «фото номера». 

Чоловічі часописи, знову ж, за винятком «Men'sHealth», переповнені еротичними 

зображеннями моделей. На цих фото наголос робиться на жіночій сексуальності, жінка 

виставляється об'єктом сексуального бажання, причому інші переваги її особистості 

лишаються поза увагою журналів. Еротичні зображення мають спільний «почерк»: на них 

показують молодих жінок, худорлявих або середньої статури, з гарною фігурою, часто 

засмаглих. Частіше жінок зображують не в русі, а самі фотографії є постановочними, тому 

нерідко жінки лежать, іноді – напівсидять або стоять. Серед одягу – нижня білизна або 

купальні костюми, рідше – відкритий та короткий верхній одяг.  

«Playboy» є більш сміливим щодо еротичних зображень жінок. Моделі приваблюють 

увагу чоловіків за допомогою таких символів, як напіввідкриті блискучі губи, відверті пози, 

погляд очей у фотокамеру, напівпосмішки, розпущене волосся. У кількох фотосесіях на 

одному фотознімку одночасно позували дві жінки, однак не було виявлено жодної 

ілюстрації, де жінка була б показана поруч із чоловіком. 

“Men'sHealth» є певним винятком з українських чоловічих журналів, оскільки за 

редакційною політикою журнал не розміщує еротичних фотосесій. Однак для ілюстрування 

публікацій можуть вживатися фото з напівоголеними жінками.  

Зображень жінок в іншому контексті, аніж сексуальному, у глянцевих журналах для 

чоловіків дуже мало. В еротичному контексті показують не лише моделей, а й відомих 

жінок, які професійно самореалізуються (переважно у розважальній індустрії), – акторок, 

співачок, телеведучих. Тенденція є такою, що образи жінок, які на фото показані в 

розважальному контексті, усе одно еротизуються. Наприклад, жінка, що працює з 

ноутбуком, зображена в нижній білизні, а дівчина на фоні природи – у коротких шортах та 

розстібнутій блузці, тобто знову з'являється еротичний підтекст. 

Майже немає зображень жінок, які працюють або зайняті роботою. В одному номері 

журналу «Maxim» були зображені лише дві жінки. Однак навіть ці рідкісні фото виставляють 

жінку-професіонала в невигідному для неї світлі. Наприклад, жінка-продавець у магазині 

видуває бульки з жувальної гумки –тобто нудиться. Дівчина-медсестра на сторінках 

«Maxim» показана комічно: у короткому розстібнутому халатику, що відкриває нижню 

білизну, з агресивним макіяжем і займає відверту позу. 

Більшість фото, які використовуються в чоловічих глянцевих журналах, є 

постановочними. Реалістичніше виглядають документальні фото, якими ілюструються статті 

про подорожі та про знаменитостей, а також фото зі світської хроніки. На таких фото жінки 

можуть бути показані в сімейному та суспільному контекстах, при цьому вони не обов'язково 

відповідають ідеальним параметрам моделі для чоловічого журналу. Однак такі ілюстрації є 

радше винятками, аніж правилом. Більшість жінок, зображених на фото в чоловічих 

виданнях, є молодими, стрункими, з пропорційними фігурами без фізичних вад. Образи 

жінок, використані в чоловічих журналах, здебільшого пасивні: жінки лише демонструють 

статичну позу, не займаючись й не імітуючи жодну реальну діяльність. 
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Жінки в медіа у більшості випадків усіма силами підтримують свою роль секс-

символу, намагаючись привабити чоловічу увагу та сподобатися. «Як правило, образ жінки 

функціонує на двох рівнях: у якості еротичного об’єкта для персонажів екранної історії та в 

якості еротичного об’єкта для глядачів» [1]. 

Загалом, жінок зображають красивими, але покірливими, такими, що дотримуються 

встановлених правил, і схильні до співробітництва. Крім того, у глянцевих виданнях, 

призначених для чоловічої аудиторії, жінки надто часто зображуються винятково 

сексуальними істотами, в еротичному контексті і певною мірою оголеними. Таким чином, 

жіночі образи в чоловічих виданнях виконують декоративну й естетичну функції та 

виступають засобом привернення уваги читацької аудиторії. 
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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ – ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ  

РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ 

Швидко мінливі умови сучасної дійсності змушують фірмам пристосовуватися і 

шукати нові шляхи для виживання на ринку товарів і послуг. Стає недостатнім тільки мати 

капітал, щоб створити своє підприємство сервісу, необхідно ще й виділитися на тлі своїх 

конкурентів. Багато фірм придумують неординарні назви або пропонують незвичні послуги, 

але цього мало. Необхідно запам’ятатися клієнтові не тільки з точки зору якості надаваних 

послуг, але ще й візуально, а також підтримувати свої позиції. Одним з таких інструментів є 

«фiрмовий стиль», під яким розуміється стильова єднiсть змістовних форм всіх елементів 

компанії – від середовища до продукції. 

Проблеми цього питання розглядають у своїх дослідженнях Н. Добробабенко,  

Р. Нельсон, Н. Прокурова, В. Сьомкін, Е. Туемлоу, Н. Ткаченко. та ін. 

Мета статтi – аргументовано довести необхідність фiрмового стилю як засобу 

iдентифiкацiї ресторанних послуг для просування їх на сучасному ринку. 

Фiрмовий стиль – це сукупнiсть графічних, колiрних, стилістичних і композицiйних 

прийомів та елементів, спеціально і комплексно спроектованих для фiрми з метою створення 

певного постiйного зорового образу, який запам’ятовується з усього, що пов’язано з 

пiдприємством, його дiяльнiстю та продукцією [1]. Всi елементи фiрмового стилю складають 

одну цілісну композицiю, що створює життєздатне уявлення про компанiю. Завдяки цьому, у 

споживачів народжується цілiсний і позитивний образ роботи пiдприємства. 

Багато людей вважають за краще проводити свій вільний час, а також відзначати 

важливі події саме в ресторанах. Однак у виборі закладу клієнти керуються не тільки 

відмінною кухнею і гарним персоналом. Стиль і інтер’єр ресторану теж відіграють важливу 

роль у залученні клієнтів. 

Фірмовий стиль ресторану має на увазі загальне естетичне і художнє оформлення 

закладу. Варто враховувати, що екстер’єр, інтер’єр, дизайн вивіски, форма обслуговуючого 

персоналу, меню і навіть посуд повинні відповідати єдиному стилю і гармонійно 

поєднуватися один з одним. Тому, щоб уникнути помилок щодо художнього оформлення 

закладу, краще скористатися послугами досвідчених дизайнерів. 

Розробка фірмового стилю ресторану включає в себе розробку інтер’єру й всіх інших 

естетичних складових образу закладу, тобто брендбук. Розробка брендбуку вимагає 

професіоналізму і максимально творчого підходу, адже будь-яку деталь і саме її відвідувач 

може запам’ятати назавжди [2]. Переважно, якщо існує ціла мережа ресторанів, то всі вони 

оформлені в єдиному стилі, щоб бути характерними для своїх клієнтів. Подібні заклади 
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майже завжди розробляють брендбук, який надалі служить для них керівництвом для 

відкриття нових закладів. 

Створення фiрмового стилю компанiї (бренду, торгової марки) основною метою і 

першочерговим завданням має бути побудова iндивiдуального вiзуального образу, 

сприяючого позицiонуванню, iдентифiкацiї та диференцiацiї бренду від конкурентів на 

ринку, перенасиченому подiбними товарами та пропозицiями [4]. 

Фiрмовий стиль обов’язково повинен мiстити фiрмовi константи. Деталi повиннi бути 

продуманi повнiстю – опис, iдеологiя, вiзуальне вирiшення, колiрне оформлення. Важливо 

створити оригiнальний образ за допомогою графічних засобiв, шрифтового вирішення, та 

вiдобразити суть, напрямок дiяльностi, вiдокремити його від інших організацiй за допомогою 

iндивiдуальностi графiчних констант [3]. 

Наявність фiрмового стилю свiдчить про впевненiсть його власника в позитивному 

враженнi, яке він справляє на споживача. Одним із завдань використання фiрмового стилю є 

систематичне нагадування покупцевi про ті позитивнi емоції, які вже доставили йому товари 

даної компанiї, що раніше купувалися [5]. Наявнiсть фiрмового стилю побiчно гарантує 

високу якість товарів і послуг. 

Отже, фiрмовий стиль – це комплексна система візуальної iдентифiкацiї, що сприяє 

формуванню сприятливого iміджу компанiї та підсилює ефективнiсть її рекламних контактів 

зі споживачами, що пiдвищує довiру партнерів і сприяє зростанню репутацiї та популярності 

ресторанних послуг на ринку. 
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ВПЛИВ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН НА ФОРМУВАННЯ АТМОСФЕРИ 

 СТРАХУ У СУСПІЛЬСТВІ  

Телевізійні новини стійко закріпились в повсякденному житті суспільства. Саме вони 

формують уявлення багатьох людей про реальність, створюючи певну картину світу. 

Особливий вплив новинні повідомлення мають на політичні, економічні та соціальні 

взаємодії у суспільстві. Цей вплив має значну ефективність і часто призводить до наслідків 

негативного характеру.  

Дослідник П. Лісовський засвідчує значну роль телебачення, що зводиться до 

«нав’язування» «підконтрольній» більшості образу «свого» «Я»: «Телебачення формує 

еталони розумності та мислення: людина володіє ілюзією нібито вона мислить і 

розвивається, хоча в дійсності стоїть на місці. Таким чином, телебачення зумовлює соціальну 

міфотворчість» [4, с. 11]. 

І. Бутова та В. Маслак теж відзначають особливий вплив телебачення, з точки зору 

пасивної залежності особистості. Зокрема: «Психологами доведено, що воно здатне 

сформувати особу з низькою трудовою активністю і майже без творчого. Також несе загрозу 

тотальна, некерована пропаганда насильства в сучасній масовій культурі» [2]. 
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Ю. Криворучко підтверджує цю тезу: «Інформація сучасних ЗМІ перенасичена ідеями 

боротьби, насильства, навіює моделі агресивної поведінки та відчуття небезпечного життя» 

[3, с. 212].  

Сучасні новинні повідомлення ставлять в пріоритет теми, пов’язані з криміналом, 

політичними і економічними кризами, катастрофами та війнами. Таким чином, формуючи 

маніпулятивні інформаційні спецоперації, нагнітання масової істерії, провокування 

нездорового ажіотажу тощо [1, с. 270]. Причому інформація в таких повідомленнях може 

мати як правдивий, так і неправдивий характер. Новини відзначаються своєю актуальністю, 

саме тому тиснуть на найболючіші прояви у суспільстві. Дослідник П. Лісовський відзначає 

уразливість суспільства в кризові епохи [4, с. 11].  

Безумовно останнім часом в України сталися декілька важливих переломних 

моментів. Суспільство переживає так званий стан тривожності і тому увесь 2014 та початок 

2015 року характеризується такими явищами як невиправданий ажіотаж та елементами 

«психічної епідемії». Ці відхилення поведінки базуються на фобіях суспільства. Часто 

джерелом стають дії або бездіяльність ЗМІ коли значні маси населення переживали сильний 

афект, що супроводжується стійким страхом і / або браком інформації. 

Дослідник П. Александров виділяє такі соціальні страхи українського суспільства: 

політичні, катастрофічні, економічні, кримінальні, містичні. Також дослідник відзначає 

удосконалення журналістського інструментарію щодо експлуатації суспільних страхів в 

останні десятиліття [1, с. 274]. Це провокує більший вплив ЗМІ на суспільні фобії.  

Особливого поширення в останні роки набули політичні, катастрофічні та економічні 

страхи. Політичні страхи проявилися в боязні перед громадянськими протистояннями та 

зовнішнім ворогом в особі Росії. Прикладом є інформаційні програми телеканалу «112 

Україна», коли на початку вересня 2014 року висували тезу про значну вірогідність 

подальшого захоплення російськими військами міст Маріуполь, Бердянськ, Запоріжжя, а 

далі – Херсона та Одеси. Це створило значну напругу в суспільстві.  

Катастрофічні страхи – теж популярна тема серед українських ЗМІ. Особливе 

поширення мали військовий, екологічний, техногенний фактори. Зокрема телеканал «1+1» у 

новинах ТСН від 3 грудня 2014 року поширює інформацію про стурбованість світу аварією 

на Запорізькій АЕС. Цю тему висвітлювали майже всі українські ЗМІ, поширюючи 

стурбованість серед містян та всіх українців.  

Економічні страхи були особливою темою в останні роки. Падіння гривні та 

нестабільний курс, поширення інформації у новинах про різного роду фінансові колапси 

спровокували явище нездорового ажіотажу. Прикладом цього стала «сольова криза» у червні 

2014 року, коли українці масово скуповували сіль. Не було жодного центрального 

телеканалу, який би не висвітлював цю тему. Це спровокувало підвищення ціни на цей 

продукт.  

Дослідник О. Покальчук говорить, що єдиною можливістю боротьби зі страхами, які 

провокують ЗМІ є їх раціоналізація: «Отже раціоналізацію проблем і явищ, які можуть 

викликати страх і тривогу, можна вважати найоптимальнішим засобом стримування 

суспільного напруження, що може мати місце після тривожних повідомлень про політичну 

чи фінансову кризу, стихійне лихо або техногенну катастрофу» [5].  

В умовах тотальних соціальних, політичних та економічних зрушень ця проблема є 

особливо актуальної, бо страхи активно формуються ЗМІ в такій легкій для впливу системі. 

Таким чином, виникає необхідність протидіяти цій проблемі.  
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СПЕЦИФІКА PR-ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

PR в туристичній галузі спрямований на вивчення складної громадської думки і 

формування доброзичливого ставлення до туристичного підприємства і його діяльності з 

боку цільових аудиторій і широких мас населення. 

Метою статті є визначення основних специфічних ознак PR- діяльності в туристичній 

галузі. 

Основними цілями PR слід вважати: позиціонування предмета PR, створення і 

підтримка зрозумілого, сприятливого і керованого іміджу; підвищення іміджу; вивчення 

впливу зовнішнього середовища на діяльність організацій (предмета PR), управління 

кризовими ситуаціями. 

В практичній сфері PR-комунікація це ширше поняття, що включає етапи 

дослідження і планування PR-дій. Більшість PR-комунікацій в сфері туризму - непрямі і 

публічні, зворотній зв'язок з цільовою аудиторією здійснюється через ЗМІ і ЗМК, також 

ефективні PR-комунікації неможливі без урахування специфіки масової комунікації.  

В PR-комунікаціях в туристичній галузі застосовується весь спектр комунікативних 

технологій, завданням PR-комунікацій є непрямий вплив на прийняття рішення цільовою 

аудиторією. Негативний вплив на ефективність PR-комунікацій можуть надавати 

комунікаційні бар'єри - перешкоди на шляху руху повідомлення від комунікатора до цільової 

аудиторії [1, с. 12]. 

Середа, в якій функціонує туристичне підприємство, пронизана складною системою 

комунікацій. Причому ці зв'язки носять різноспрямований характер. Завдання PR 

туристичного підприємства полягає у формуванні та підтримці позитивного образу 

пропонованих продуктів і фірми в цілому і очах громадськості, існуючої і потенційної 

клієнтури [3, с.7]. 

Основний аспект PR в туризмі - діяльність туристичних фірм по залученню клієнтів 

[2, с. 52]. Зараз на ринку діють безліч великих і маленьких туристичних фірм, що 

пропонують свої послуги. Можна відзначити, що більшість цих фірм пропонують 

однотипний продукт і стандартний набір напрямків. Тому клієнтові дуже важко розібратися 

у великій кількості фірм. 

Пересиченість українського споживача рекламою взагалі і відсутність довіри до неї, 

призвело до того, що фірми встали перед проблемою пошуку нових шляхів залучення 

клієнтів. PR є потужним засобом, який може визначити успіх організації, поліпшити довіру 

до неї, створити новий ринок, допомогти в боротьбі з конкурентами, представити новий 

продукт на ринку, проявити лояльність до торгової марки, поліпшити ефективність інших 

елементів комунікації та ін. 

Таким чином, специфіка PR-діяльності в туристичні сфері має свої особливості. Для 

досягнення цілі використовують наступні види PR-комунікацій, що застосовуються в сфері 

туризму: стратегічні, практичні і кризові; особисті та громадські; усні та письмові. 

Характерною рисою всіх туристичних PR-комунікацій є ретельний підбір інформації та 

заплановані або прогнозовані форми комунікації, вони не несуть рекламного характеру, 
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максимально наближені до реальності, при цьому обов'язковий результат - абсолютна 

лояльність до джерела інформації / цілям PR-комунікації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ САЙТІВ ТЕЛЕНОВИН  

«BBC WORLD NEWS» ТА «EURONEWS» 
Подієва картина сучасного світу настільки широка, що для того, аби охопити хоча би 

частину цієї інформації та донести її до аудиторії, необхідні величезні ресурси. Мова йде не 
тільки про технічні, але й про інформаційні можливості мас-медіа, адже для того, аби 
інформація була об’єктивною, необхідно мати значний штат працівників та експертів з 
медіаосвітою. Глобальні телемережі покликані відображати ці події максимально доступно 
та неупереджено, адже їх аудиторія охоплює практично усю Земну кулю. В цих умовах, 
кожна новина, що з’являється в ефірі чи на сайті каналу, має бути вміло адаптована до 
глядачів та нести у собі точну та конкретну інформацію з місця події. Але, так чи інакше, 
кожен канал має свої особливості та інформаційне наповнення, які зумовлені країною 
походження каналу, його спрямуванням та аудиторією. 

Для того, аби зекономити час та швидко дізнатися останні новини світу, не 
обов’язково дивитися новини по телебаченню, адже у кожного з глобальних каналів світу є 
власний сайт. Інтернет-версії глобальних телемереж – це потужні інформаційні ресурси, де 
можна знайти значно більше інформації, ніж з випусків новииних блоків. Дослідниця 
глобальних телемереж В.Орлова вважає, що «електронні новини на відміну від телевізійних 
сюжетів можуть досконально розкрити тему, супроводжуватися додатковими посиланнями, 
фотографіями, діаграмами, звуковими інтерв'ю. У мережі йде необмежений і постійно 
оновлюваний потік інформації» [3]. Тож, завдяки сайту телеканалу можна зробити приблизні 
висновки щодо змістового наповнення та порівняти відмінності між «Euronews» та «BBC 
World News». 

Сучасні журналістикознавці нечасто вдаються до дослідження такого феномену як 
«глобальне телебачення», тим більше – аналізу інформаційного наповнення каналів. Серед 
науковців, які досліджували цю тему, можна назвати В.Орлову, О.Зернецька, В.Бебика та 
деяких інших. Тож, мета статті полягає в тому, аби порівняти собливості інформаційного 
наповнення сайту каналів «Euronews» та «BBC World News» за один день та відстежити, які 
новини є найбільш популярними серед аудиторії, та чи суттєво відрізняється змістове 
наповнення міжнародних новин на сайтах обох європейських каналів. 

Аналіз контенту сайтів за 01.03.2015 [4, 5] демонструє наявність серед Топ-новин 
Euronews (українська версія) таких повідомлень: 
1)Путін обіцяє знайти і покарати вбивць Нємцова,  
2) Східна Україна: відвід важкої техніки з лінії фронту в атмосфері взаємної недовіри, 
3) Рим: демонстранти вимагають відставки прем'єра Маттео Ренці 
4) Шанувальники приносять квіти до зірки слави Леонарда Німоя. 

Топ-новини BBC world news: 
1)Nemtsov mourners to march in Moscow (Похоронна хода на честь Нємцова у Москві), 
2) Mass anti-immigration rally in Rome (Масовий анти-імміграційний мітинг в Римі), 
3) US sex abuse suspect held in Brazil (Підозрюваного в сексуальному насильстві в США 
затримали в Бразилії). 

Серед найпопулярніших сюжетів Euronews такі: 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31677506
http://www.bbc.com/news/world-europe-31674709
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-31679476
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1) Do you know: how to get to the road of the future? 
(Чи знаєте ви: як дістатися до дороги в майбутнє?), 
2) Putin promises to hunt down killers of opposition figure Boris Nemtsov 
(Путін обіцяє вистежити вбивць опозиціонера Бориса Нємцова), 
3) London calling: why home-loving Hungarians are flocking to British capital 
(Лондон кличе: чому угорці «стікаються» до британської столиці), 
4) ‘Blue’ dress causes internet confusion. Is it white and gold? 
(«Блакитне» плаття викликає сперечання в Інтернеті. Чи воно біле та золоте?), 
5) Japan: Was brutal murder of boy, 13, inspired by ISIL? 
(Японія: Жорстоке вбивство хлопчика, 13, натхненний ISIL?) 

Найпопулярніші сюжети BBC World news такі:  
1)Putin critic Boris Nemtsov shot dead 
(Путін доповів, що Бориса Нємцова застрелили),  
2)Russian politician Nemtsov shot dead 
(Російського політика Нємцова застрелили), 
3)How do you catch a drone? 
(Як ви «піймали» безпілотний літак?), 
4)Paris night drone mystery deepens 
 (Загадкова таємниця нічного безпілотного літака в Парижі),  
5)Gunman kills eight in Czech town 
(Вбивця застрелив вісім чоловік в чешському місті). 

Отже, дивлячись на топ-новини з сайтів телеканалів, можна зробити висновок, що як 
Euronews, так і BBC News однаковою мірою висвітлюють головні новини світу – вбивство 
Нємцова та демонстрацію у Римі. Проте на сайті ВВС серед головних новин є інформація 
про підозрюваного в сексуальному насильстві в США, чого немає на сайті Euronews. У свою 
чергу на сайті Euronews серед головних була новина про Україну. 

У рубриці «Найпопулярніші сюжети» показані ті, які мають найбільші перегляди 
серед користувачів сайтів. Так, серед найрейтинговіших новин переважають ті, які 
стосуються здебільшого європейських країн. Вони не суттєво відрізняються від тих, що 
знаходяться у топі новин сайтів.  

У висновку слід зазначити, що хоча глобальні телемережі Euronews та BBC News 
мають всесвітнє охоплення, їх інформаційне спрямування все ж має свої особливості. Так, 
серед рубрик на сайті ВВС має дещо більше охоплення для країн: UK, Africa, Asia, Australia, 
Europe, Latin America, Mid-East, US & Canada, коли Euronews має більш загальний характер: 
Africa, Americas, Asia, Europe, Middle East. 
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ОЦИФРОВУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗБЕРЕЖЕННЯ  

КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ 

Інформатизація є одним із впливових факторів у розвитку сучасного суспільства. 

Інформація слугує зв’язком часів та історичною пам’яттю, яка зберігається в бібліотеках і 

архівах світу. Видавничий спадок, який накопичувало людство протягом своєї історії 

потребує перекладу в електронну форму, для того щоб майбутні покоління користувалися 

безцінною інформацією, яка містить в собі пам’ятки друку та писемності. Тема засобів 

http://www.euronews.com/2015/02/23/do-you-know-how-to-get-to-the-road-of-the-future/
http://www.euronews.com/2015/02/28/putin-promises-to-hunt-down-killers-of-opposition-figure-nemtsov/
http://www.bbc.com/news/world-europe-31669061
http://www.bbc.com/news/world-europe-31669061
http://www.bbc.com/news/world-europe-31639374
http://www.bbc.com/news/world-europe-31619099
http://www.bbc.com/news/world-europe-31608932
http://www.bbc.com/news/world-europe-31608932
http://www.bbc.com/news/uk/
http://www.bbc.com/news/world/africa/
http://www.bbc.com/news/world/asia/
http://www.bbc.com/news/world/australia/
http://www.bbc.com/news/world/europe/
http://www.bbc.com/news/world/latin_america/
http://www.bbc.com/news/world/middle_east/
http://www.bbc.com/news/world/us_and_canada/
http://www.euronews.com/news/africa/
http://www.euronews.com/news/americas/
http://www.euronews.com/news/asia/
http://www.euronews.com/news/europe/
http://www.euronews.com/news/mid-east/
http://labook.com.ua/book_nformacijno-komunikacijnij-menedzhment-u-globalnomu-suspilstvi_685/7_rozdil-4-globalizaciya-masovih-komunikacij-u-suchasnomu-sviti
http://labook.com.ua/book_nformacijno-komunikacijnij-menedzhment-u-globalnomu-suspilstvi_685/7_rozdil-4-globalizaciya-masovih-komunikacij-u-suchasnomu-sviti
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1821
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зберігання видавничих фондів зараз в центрі уваги багатьох дослідників. Серед них Х. Вебер, 

К. Лобузіна, В. Мамрай та інші. У сучасному світі застосовуються найновітніші комп’ютерні 

технології: оцифровування рідкісних видань. Цим і зумовлена актуальність теми роботи, 

мета якої – виявити та проаналізувати особливості технічного методу оцифровування 

книжкових видань, розкрити сутність поняття. 

Оцифровування – спосіб отримання і зберігання зображень засобами комп’ютерних 

технологій. Інформація зберігається на магнітних або оптичних носіях. Серед переваг цього 

методу – швидкий доступ до інформації великої кількості користувачів одночасно. 

Автоматичні засоби пошуку набагато полегшують використання інформації [1, с. 10]. 

При оцифруванні документів слід досягати високої якості електронних копій – для 

запобігання необхідності виготовляти повторну копію. Результатом роботи має стати: 

вилучення оригіналів документів з обслуговування, що сприятиме їхньому збереженню; 

можливість швидкого доступу до документів для великого числа користувачів одночасно [3, 

с. 135]. 

В результаті оцифровування виходять електронні книги. Як зазначає дослідник З. 

Партико, «електронна книга» – видання, інформація якого записана в аналоговій чи 

цифровій формі на електронному, зокрема цифровому носії інформації [5, с. 19]. Тобто 

збережений у файлі текст, оформлений у вигляді звичної книги. Електронна книга зазвичай 

розділена на сторінки, які пронумеровані, мають поля, ілюстрації тощо. На сьогодні 

оцифрування книжкових видань однозначно сприймається як один з основних способів 

забезпечення збереження документів у бібліотеках та архівах.  

Ще в недавньому минулому створення електронної книги відбувалося тільки за 

допомогою ручного набору тексту, що є вкрай трудомісткою і, отже, дорогою операцією. 

Сьогодні оцифровування друкованих видань здійснюється за допомогою сканера або 

цифрового фотоапарата з подальшою програмною обробкою і збереженням в одному з 

форматів графічних файлів. Цей етап обов'язковий. На другому, необов'язковому, етапі 

проводиться оптичне розпізнавання тексту (технологія OCR), що перетворює зображення 

тексту у власний текст [2]. 

Цифрові книги можна легко поширювати, відтворювати і читати на екрані. Зазвичай 

оцифровані книги зберігають у форматах: DjVu, Portable Document Format (PDF), JPG або 

TIFF.  

Розвиток цифрових технологій дав можливість підвищити зручність і оперативність 

використання інформації, яка зберігається в документах, шляхом переведення її в цифрову 

форму для подальшого використання в обчислювальних системах і мережах, що забезпечує 

можливість віддаленого доступу, подальше опрацювання, істотно розширює коло 

користувачів. Отже, ці позитивні процеси зроблять доступними для всіх верств населення 

найкращі зразки світового і національного культурного надбання, і, водночас, значно 

поліпшать стан їхнього зберігання за умови дотримання певних правил і технології 

виготовлення копій [4, с. 15]. 

Отже, враховуючи викладене, можна зробити висновок, що збереження цифрових 

копій для широкого доступу до інформації стане оптимальною стратегією забезпечення 

збереженності книжкових видань. Такий спосіб дає змогу забезпечити збереженність 

бібліотечних й архівних фондів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ФАХОВОМУ  

ЧАСОПИСІ «КРИТИКА» 

Вагому роль у розвитку книжкового ринку та самого суспільства належить 

спеціальним заходам, спрямованим на підвищення інтересу до книжки. Дослідженням 

маркетингу книжкової продукції займалися такі вітчизняні дослідники, як: Г. Глотва, Н. 

Дзиґа, М. Каменська, Г. Ключковська, А. Кокотюха, І. Столяр та інші. 

Мета дослідження: визначити специфіку промоційних заходів у фаховому 

друкованому виданні. 

Об’єкт дослідження: фаховий часопис «Критика». 

Фахові періодика, а саме часописи є одним з форм популяризації книжкової продукції 

[1]. А популяризація книжок – це здійснення відповідних промоційних заходів, завдяки яким 

буде рекламуватися книга та про неї будуть дізнаватися із різних куточків країни, світу [2]. 

Сьогодні у фахових часописах існує багато певних матеріалів, які пов’язані з 

популяризацією книжкової продукції. Це можуть бути і репортажі про книжкові події, і 

інтерв’ю з різними авторами та видавцями, і рецензії. Саме публікації рецензій вважаються 

найважливішим засобом популяризації видань [1, с.50]. 

«Критика» – сучасний український інтелектуальний часопис аналітичної есеїстики, 

публіцистики та рецензій [4]. 

Часопис «Критика» виходить 1 раз на місяць. Щодо рубрик, то в цьому часописі їх 

взагалі немає. Кожного номеру в журналі подається матеріал, який є актуальним для того чи 

іншого часу, в якому перебуває наша країна. Взагалі, «Критика» – це простір незалежної 

думки, де кожний автор висвітлює своє ставлення до якоїсь певної події, чи ситуації, яка 

склалася. 

У виданні подаються різноманітні рецензії на нові книжки. Наприклад, «Український 

інтегральний націоналізм (1920-1930)» Олександра Зайцева. Рецензія на цю книжку 

подається вже на першій сторінці. Таким чином, людина, прочитавши цей матеріал, 

дізнається про цю книгу [3]. Тобто промоція книжок в «Критиці» в основному здійснюється 

завдяки рецензіям. 

Рецензія на книгу Бориса Черкаса «Степовий щит Литви», Пауль Целана «Мак і 

пам’ять. Поезії», Маріуш Щигеля «Неділя, що відбулась у середу» також є способом 

популяризації книжкової продукції. В цих матеріалах автори не тільки рецензують ту чи 

іншу книгу, вони також намагаються виділяти найголовніші моменти та висловлюють свою 

думку щодо певної книги. 

Також у часописі подаються різні огляди та есеї, але всі вони спрямовані на 

політичний та історичний аспект. 

Читач, переглядаючи часопис «Критика» має можливість долучитися до гострого і 

софістикованого обговорення проблем історичного, культурного, соціального та політичного 

розвитку країни і світу; насолодитися добірним інтелектуальним читанням та дізнатися про 

цікаві та вартісні українські й іноземні видання [5]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_lib/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD.%20%D0%9A%D0%BD.%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://evartist.narod.ru/text5/68.htm
http://www.bbc.com/news/
http://www.euronews.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5
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Можна сказати, що популяризація книжкової продукції в «Критиці» здійснюється не 

завдяки поданню матеріалу про різноманітні книжкові виставки, ярмарки, інтерв’ю з 

відомим авторами та редакторами чи репортажі. Українські автори обговорюють проблеми 

літературного життя України в різних політичних обставинах, рецензують історичні книжки 

для того, щоб люди читали та знали свою історію, наших побратимів та нашої рідної землі та 

подають різнопланові огляди про якусь книгу.  

«Критика» – це фахове видання, основним завданням якого є здійснення 

популяризації книжкової продукції серед українських читачів. Цей часопис не є аналогічним 

іншим фаховим виданням. У ньому немає окремих постійних рубрик, які б висвітлювали 

події, пов’язані з літературним життям. Все, що подається в «Критиці» – це щось історичне, 

гострополітичне та соціальне. Тобто, в цьому видання не розглядаються всі аспекти 

промоційних заходів. 

Отже, в результаті дослідження можна виділити наступні специфічні ознаки промоції 

книжкової продукції в часописі «Критика»: 

1) наявність історичного та політичного аспекту промоції книжкової продукції, який 

дозволяє читачеві краще зорієнтуватися у світі літературного життя; 

2) наповнення часопису відображає ставлення українських авторів, істориків, 

науковців до політичної ситуації в країні та повідомляє про цікаві книжки нашого минулого. 

Аналіз часопису «Критика» довів, що популяризація книжкової продукції краще 

здійснюється через фахові видання, насамперед через фаховий часопис. 
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ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ГЛОБАЛЬНОГО ТЕЛЕПРОДУКТУ  

НА ПРИКЛАДІ ВИПУСКІВ НОВИН КАНАЛІВ «1+1» ТА ВВС WORLD NEWS 

Зі здобуттям Незалежності в українському медіапросторі з’являються нові телеканали, 

що відходять від радянських штампів і наслідують європейський тип мовлення. Одним із 

таких телевізійних мовників став «1+1», важливою складовою якого є новинний випуск 

Телевізійної служби новин (ТСН). Враховуючи тісну співпрацю журналістів «1+1» із 

зарубіжними колегами (зокрема, з CNN та ВВС), власне концепція телеканалу та новинні 

програми мають певні риси глобальних телеканалів. Отож, дослідження впливу глобальних 

телемереж на вітчизняне телебачення є актуальним. Серед науковців, які досліджували цю 

проблему, – М. Гриценко [1], О.Зернецька [2], В.Орлова [3] та деякі інші.  

Мета цієї статті – виявити вплив глобального новинного телемовлення на вітчизняне 

через порівняння контенту новинних телепрограм, оформлення студії, манери та засобів 

подання інформації глобального телеканалу ВВС World News та українського «1+1». 

Контент-аналіз випусків ТСН засвідчує певну схожість з новинними випусками 

телемережі ВВС, яка ще у ХХ сторіччі зайняла одне з провідних місць серед міжнародних 

http://cheloveknauka.com/knizhnaya-promotsiya-kak-vzaimodeystvie-knizhnogo-dela-i-smi-osnovy-formirovaniya-ukrainskoy-modeli
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http://cheloveknauka.com/knizhnaya-promotsiya-kak-vzaimodeystvie-knizhnogo-dela-i-smi-osnovy-formirovaniya-ukrainskoy-modeli
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81)
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глобальних телемереж, а його підрозділ BBC World News (міжнародний цілодобовий 

новинний телеканал BBC), відомий на весь світ своїми новинними випусками, є 

найпопулярнішим серед всіх телеканалів корпорації. 

ВВС World News cпочатку створювався як звичайний канал для іноземного мовлення, 

і, на відміну від світового радіо BBC, яке фінансувалося урядом Великобританії, він не 

отримав урядових субсидій для розвитку. Канал був запущений 11 березня 1991 р. Після 

двотижневих пілотних програм він почав мовити на постійній основі. За роки існування 

компанія поширила своє мовлення майже на всі регіони світу і додала до радіомовлення і 

телебачення ще й інтернет. Сучасний щорічний бюджет ВВС News становить 350 мільйонів 

фунтів (близько 430 млн. доларів), а загальна аудиторія теле- і радіопрограм, а також 

інтернет-сайтів досягла 241 мільйонів по всьому світу [4]. 

Телеканал «1+1» почав своє мовлення у 1995 р. і зараз є одним із провідних 

телеканалів України, займаючи перше місце у рейтингу українських телеканалів. Його 

мовлення охоплює 95 % території України. У 2006 р. була створена ще й міжнародна версія 

каналу «1+1» – «1+1 International», орієнтований на представників української діаспори та 

громадян України, що знаходяться за межами країни. «1+1 International» поширює своє 

мовлення на країни Європи, Близького Сходу, Канаду, Ізраїль, Молдову, Російську 

Федерацію тощо.  

Вищенаведені канали мають певні схожі риси. Порівняти їх можна за наступними 

критеріями: тривалість і місце випуску у сітці мовлення; кількість і тематика повідомлень; 

жанри; критерії новинності; джерела інформації; оформлення студії; гіпервізуальна 

інформація; складові сюжетів. Для дослідження взято новинні випуски телеканалів ВВС 

World News та «1+1» за 20.12.2014р. 

Тривалість випуску: на каналі ВВС – 29 хвилин 39 секунд, на каналі «1+1» – 46 

хвилин 42 секунди. 

Кількість і тематика повідомлень: у новинному випуску ВВС було подано 7 новинних 

сюжетів, три з яких – на політичну тематику (про конфлікти в Україні, Сірії та Ірані), два 

сюжети – про економіку Китаю та Сполучених Штатів (при цьому вони були підкріплені 

виступами експертів, яких запросили до студії (коментарі експертів тривалістю 2-3 хвилини), 

один сюжет – на культурну тематику та прогноз погоди. 

ТСН подало 17 новинних сюжетів, більшість із яких була присвячена ситуації на сході 

України, кримінальним злочинам та автотранспортним пригодам в Україні. Найдовший 

сюжет – про засідання РНБО. Також були представлені сюжети соціального спрямування 

(допомога хворій дитині), сюжет про благодійний музичний концерт та спортивні новини. 

Жанри: в новинних випусках обох телеканалів представлені інформаційні жанри, такі 

як сюжет та репортаж, але ВВС представило також два інтерв’ю з експертами в студії, а на 

«1+1» в аналізованому випуску ТСН більше представлено коментарів (мінімум два коментарі 

у кожному сюжеті), хоча «1+1» також практикує запрошення гостей до студії, що можна 

дослідити з інших випусків ТСН. Кореспонденція на обох телеканалах відсутня. 

Критерії новинності: на обох телеканалах новини підібрані за принципом 

актуальності та сенсаційності (подані новини не пізніше одного дня, після того, як вони 

сталися), але ТСН представило більше актуальних соціальних сюжетів, ВВС ж робить акцент 

на економіці та політиці. 

Джерела інформації: і ВВС, і «1+1» отримують інформацію від власних 

кореспондентів з місця подій, також джерелами інформації на обох телеканалах є свідки 

подій. ВВС також представило інформацію від експертів у студії. 

Оформлення телестудії, заставка: ракурси зйомки та заставка на обох телеканалах 

майже однакові. В обох студіях переважають біло-червоні та сині кольори. Заставка, 

виконана у біло-червоній колористиці, майже однакова. На обох телеканалах переважають 

бокові та фронтальні ракурси зйомки. Відмінність: ведуча випуску ТСН більшість часу веде 

програму сидячи, а ведуча новин на каналі ВВС половину часу – стоячи. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/BBC
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Складові сюжетів: на обох телеканалах переважає коментований відеоряд. Інколи 

з’являється некоментований відеоряд. Прямі включення, стенд-апи та спічі ведучих широко 

використовуються і на «1+1», і на ВВС. У випусках ТСН більше поширений стенд-ап 

журналіста в кадрі, ніж у випусках новин на ВВС. 

Отже, у новинних випусках порівнюваних телеканалів виявлено певну схожість, 

зокрема у наповненні сюжетів, оформленні студії, тощо, але відмінності доводять те, що 

українська журналістика розвивається у своєму напрямку і телеканал «1+1» формує свої 

риси, створює своє обличчя, не просто наслідуючи іноземний телеканал, а вносячи своє в 

розвиток української і світової телевізійної журналістики. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ 

Фізична культура і спорт набувають сьогодні великої соціальної ваги, все більше 

проникають у життя людей, виконуючи важливі соціальні функції. Шалена популярність і 

масовість спорту та здорового способу життя, успіхи спортсменів на міжнародних аренах 

роблять зрозумілим глибокий інтерес журналістів до висвітлення спортивної тематики [1]. 

На жаль, усеукраїнські та регіональні ЗМІ зараз переживають не найкращий період розвитку, 

тому що слабка матеріально-технічна база й застарілі форми роботи призводять до 

неоперативного та стандартизованого викладу спортивної інформації.  

Методологічну і теоретичну основу дослідження становлять праці вчених, які 

розглядали особливості відображення в ЗМІ проблем фізичної культури і спорту, організацію 

роботи спортивного журналіста, питання спортивної медицини, спортивного мовлення, 

особливості прямого ефіру під час висвітлення спортивної тематики, питання історії 

висвітлення спорту на різних каналах ЗМІ, способи функціонування спортивно орієнтованих 

медіа. Це, зокрема, такі вчені: С. Михайлов, А. Мостов, Д. Десюк, А. Степаненко, Є. Войтик, 

В. Горохов, Г. Кузнєцов та інші. 

Але в той же час у теоретичному журналістикознавстві практично відсутні праці, які б 

узагальнювали відомості щодо особливостей подання спортивної інформації, специфіки 

роботи спортивних журналістів, вимог до спортивного журналіста тощо. Це становить 

актуальну проблему, з чим погоджується і А. Ратнер: «Наші публіцисти та дослідники, на 

жаль, не особливо полюбляють спорт, напевне, вважаючи цю тему несерйозною. Але це – 

одна зі сторін життя і величезний пласт журналістики, і вже тому уникати її неправильно» [4, 

с. 168].  

Метою нашого дослідження є спроба виявити особливості та специфіку спортивної 

інформації на телебаченні. 

Інтерес до спортивної журналістики помітно зріс після перемоги України в конкурсі 

на проведення Євро-2012, проте однозначно стверджувати, що спортивна журналістика 

посіла одне з домінантних місць у теле-, радіомовленні, на шпальтах періодики немає 

підстав. На вітчизняному телебаченні з’явилися спортивні програми, але більшість 

телеканалів має лише випуски спортивних новин, і це у кращому випадку. Спортивні огляди, 

тижневики та просто цікаві передачі, які були необхідні українському вболівальнику, просто 

http://zavantag.com/docs/427/index-2016694.html
http://zavantag.com/docs/427/index-2016694.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/BBC
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зникли [2]. Якщо розібратись у ситуації, що склалась в медійному просторі, то виходить, що 

спортивна тематика зовсім не цікавить українського телеглядача. 

На загальнонаціональному телеканалі «Інтер» спортивної редакції немає понад 4 

роки. Після входження телеканалу «НТН» в Медіа-Холдинг, спортивна редакція була 

ліквідована. На «СТБ» новини спорту виходять пізно вночі (00:45), а готує їх редакція 

іншого телеканалу (ICTV). Телеканал «1+1» віддав перевагу рекламі, а не потоку інформації 

пов’язаної зі спортом, адже спортивні новини перестали виходити в прайм-тайм (20:00), 

огляд перенесли на опісля дванадцяту, а тепер же новини спорту прибрали з сітки мовлення 

взагалі. Лише на «ICTV» та ТРК «Україна» спортивні огляди виходять майже від початку 

створення телеканалу.  

Слідом за спортивними випусками новин з екранів українського телебачення 

зникають і спортивні програми. Вони не набирають високих рейтингів і, відповідно, канали 

не можуть на них заробляти.  

«Перший» телеканал відмовився від авторської програми Сергія Голяченка «Наш 

футбол», не зуміла закріпитися в ефірі «ICTV» програма «Епоха футболу». Призупинили 

проект «Команда мрії» на «Інтері». 

Єдиною якісною спортивною програмою, яка втрималась від першого виходу в ефір 

(березень 2003 року) і до сьогодні, є «Футбольний уїк-енд» (зараз «Великий футбол») на ТРК 

«Україна». Телеканал «ICTV» ще нещодавно мав власні спортивні проекти – «Третій тайм» 

та «Інший футбол». Аналогів проекту не було ні на українському телебаченні, ні за межами 

країни.  

Ті, кому новин або спортивних передач бракує, віддають перевагу спеціалізованим 

спортивним телеканалам. Але й таких в Україні небагато. Зі створенням 

загальнонаціонального спортивного телеканалу «Мегаспорт» в 2005 році основні спортивні 

змагання стали доступні для будь-якого українського телеглядача. Молодий канал стрімко 

прогресував, швидко набирав обертів. Але, як з’ясувалося, єдиний спеціалізований 

спортивний телеканал Україні та її громадянам не потрібен [2]. «Мегаспорт» закрили, або, 

якщо правильно говорити, переформотували. Тепер це канал для усієї родини «МЕГА». 

Отже, як бачимо, ситуація на українському телебаченні з висвітленням спортивної 

тематики є дійсно складною. Випуски новин зникли з ефіру, або перенесені на пізню годину, 

тоді, коли глядач вже встиг переглянути всю необхідну інформацію в інтернеті. Основними 

напрямами вдосконалення висвітлення спорту на українському телебаченні є підвищення 

якості спортивної інформації та рівня професійної підготовки спортивних журналістів.  
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ТИПИ ВИСНОВКІВ У МОВІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ 

Відхилення від вимог законів логічно правильного мислення найчастіше проявляється 

у непослідовності, необґрунтованості та великій кількості протиріч у судженнях журналіста. 

Подібні якості мислення, відсутність логіки у викладі неможливо приховати ні емоційною 

http://teleprostir.com/blogs/mula/322-2009-07-10-00-43-15
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насиченістю журналістського матеріалу, ні досконалим граматичним написанням. Однак, 

визнаючи право на творчий підхід журналіста до викладу інформації, не можна забувати про 

стійкість логічної думки. Саме вона дає змогу реципієнтам зробити правильні висновки. 

Проблема полягає у недотриманні журналістами регіональних ЗМІ логічної послідовності 

викладу думок, що призводить до неправильного розуміння інформації реципієнтами.  

Ґрунтовні дослідження з цієї теми проводив О. Тертичний. У навчальному посібнику 

"Логическая культура журналиста" він виклав основні поняття про логіку та логічні 

умовиводи. Крім того, дослідник окреслив головні вимоги щодо логічної послідовності 

викладу інформації у журналістських текстах. Питанням логічності журналістських текстів 

присвячені праці Н.Зелінської, А.Капелюшного, З.Партика та ін.  

Метою статті є дослідити основні типи висновків у мові ЗМІ.  

Індукція – це висновок, в якому знання про весь клас предметів отримане у результаті 

дослідження окремих представників цього класу. Існують два види індуктивних умовиводів: 

1) Повна індукція – висновок, в якому загальний висновок отримується в результаті 

вивчення всіх предметів, що відносяться до даного роду, класу. 

2) Неповна індукція – висновок, в якому загальний висновок про ознаки всього класу 

предметів отримують в результаті вивчення лише їх частини.  

Індукція має велике пізнавальне значення, оскільки, спираючись на отриманні 

почуттєвим шляхом дані про окремі явища, дає первинне узагальнення, вихідне знання про 

дійсність, необхідне для подальшої теоретичної обробки [3, с. 56].  

 Дедукція – метод мислення, при якому приватне положення логічним шляхом 

виводиться із загального, висновок за правилами логіки; ланцюг умовиводів (міркування), 

ланки якої (висловлення) зв'язані відношенням логічного проходження. Початком 

(посилками) дедукції є аксіоми, постулати або просто гіпотези, що мають характер загальних 

тверджень («загальне»), а кінцем – наслідку з посилок, теореми («частка»).  

Якщо посилки дедукції щирі, то щирі і її наслідки. Дедукція – основний засіб доказу, 

протилежно індукції [1, с. 74]. 

 Висновок за аналогією – це доведення належності одиничному предмету певної 

прикмети, основане на схожості цього предмета в суттєвих прикметах з іншим одиничним 

предметом. Аналогія не є довільною логічною побудовою, в її основі лежать об’єктивні 

властивості і відношення предметів реальної дійсності. Кожний конкретний предмет або 

явище, володіючи великою кількістю ознак, представляє не випадкову їх комбінацію, а певну 

єдність, комплекс.  

Якою б дрібною не була та чи інша ознака, її існування і зміни завжди обумовлені 

станом інших сторін предмета або зовнішніх умов [2, с. 33]. 

За характером уподібнюваних об’єктів розрізняють два види аналогій: аналогію 

предметів і аналогію відносин. 

Аналогія предметів – висновок, в якому об’єктом уподібнення виступають два 

одиничних предмети, а переношуваною ознакою – властивості цих предметів. 

Аналогія відносин – висновок, у якому об’єктом уподібнення виступають відносини 

між двома парами предметів, а переношуваною прикметою – властивості цих відносин [4, с. 

113]. 

Порівняння – метод традукції, який дозволяє встановлювати ознаки однорідних та 

неоднорідних предметів, що збігаються та не збігаються. Роль порівняння в тому, що воно 

дає можливість скласти певне уявлення про явище, яке раніше було невідоме і отримати хоча 

б приблизне знання про нього. Ще одна роль порівняння – використання цього методу для 

демонстрації переваг якогось із співвідносних предметів, явищ.  

Моделювання – самостійний метод пізнання, різновид аналогії, при якому один з 

аналогічних предметів (модель) розглядається та досліджується як імітація (аналог) 

оригіналу, а отримане знання виступає як знання про оригінал.  

Види моделей: 

1) ті, що пояснюють та оцінюють варіанти діяльності, які існують у наш час; 
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2) ті, що пояснюють та оцінюють варіанти діяльності, які існували у минулому; 

3) ті, що прогнозують, орієнтують, організують майбутню діяльність [5, с. 16-17].  

Отже, ми можемо стверджувати, що типи висновків відрізняються один від одного не 

тільки етапами формування, але й методами впливання на аудиторію. В залежності від того 

як журналіст побудує логіку викладу, реципієнт зможе сформувати певний тип умовиводу. У 

нашій статті ми охарактеризували кожен з типів висновків і змогли дослідити їх зв'язок з 

логікою.  
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ҐЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У МЕДІА: СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ  

ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ В ГАЗЕТІ «ДЕНЬ» 

Постановка проблеми полягає у тому, що вона націлена на дослідження питання 

формування гендерних стереотипів у медіа. Детальне вивчення теми дозволяє виробити 

певні правила написання ґендерно поляризованих матеріалів, аби уникнути дискримінації чи 

конструювання моделей ґендерних утисків. Практичне застосування полягає у формуванні 

принципів створення ґендерно нейтральних матеріалів та їхньому використанні у творчій 

діяльності журналістів. 

Мета статті: розкрити сутність проблеми ґендерної нерівності, дослідити питання 

гендерних стереотипів, вивчити стан медійного ринку щодо питань ґендеру. 

Ще з 70-х років минулого століття питання ґендеру активно висвітлюється у наукових 

дослідженнях. Проблему конструювання ґендерних стереотипів розглядає американський 

соціолог Кіммел Майкл. Науковець досліджує питання соціальної сторони формування 

ґендеру та природу утворення стереотипів. Автор подає характеристику ґендерного режиму з 

точки зору соціології, аргументує конструйованість статті і ґендеру. Також цікавими є 

дослідження професора історичної лабораторії Колумбійського університету Еліс Кесслер-

Херріс. Вона працює над питанням «жіночої роботи», подає картину закріплення 

професіональних стереотипів, які базуються на ґендерних відмінностях. Е. Кесслер-Херріс 

характеризує трудову діяльність жінок, спираючись на дослідження Валері Брайсон і 

називаючи дефіцитність жіночого часового ресурсу або його інтенсивну навантаженність 

«жіночою часовою бідністю»[1]. 

Питання ґендерних стереотипів, що принижують жінок у медіа, зокрема у газеті 

«День», висвітлено у матеріалі Дмитра Пальчикова «Про роль «слабкої статі», самопожертву 

та виховання гідного покоління» від 23 січня 2015 року. 

Вже у заголовку має місце гендерна дискримінація: словосполучення «слабка стать», 

яке вже давно укорінилось у нашій свідомості, проявляє зверхнє ставлення до жінок, указує 

на їхню неповноцінність.  

Автор підкреслює, що роль жінки у житті зводиться до вирішення побутових завдань 

(приготування їжі, прибирання): «вона (Катерина Білик) чарівна, ніжна та турботлива 

господиня, яка смачно готує, доглядає господарство й виховує сотні дітей. Справжня леді». 

Цей вислів створює образ жінки, спектр інтересів і занять якої обмежується «хатньою 

роботою». Тобто, матеріал формує ставлення до жінки лише в якості прибиральниці чи 

кухарки, яка не може претендувати на інтелектуальну роботу. Більшість дослідників питань 
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ґендеру хатню працю називають репродуктивною[2]. А більшість жінок світу поєднує цю 

роботу із продуктивною (за грошову винагороду). У ґендерний теорії це називається 

подвійним навантаженням жінок[3]. Таким чином, життя сучасної жінки не можна 

обмежувати лише прибиранням чи готуванням їжі.  

Журналіст Дмитро Пальчиков акцентує увагу на типізації образу жінки: «ідеальна 

жінка – це та, яка готує їсти, доглядає за собою та господарством, вчить дітей, але в той же 

час за потреби бере в руки зброю й стає на захист Батьківщини». 

Хоча, згідно з ґендерною теорією, навіть поняття «ідеальна жінка» чи «жіноча 

робота», «жіноча справа» не повинні функціонувати у соціумі. Ґендерна політика тяжіє до 

абсолютного стирання міжстаттевих кордонів і меж[4, с. 152]. Однак такі матеріали 

формують, закріплюють ґендерні стереотипи, збільшуючи відстань між чоловіками і 

жінками. 

Враховуючи помилки у висвітленні ґендерного концепту, можна створити перелік 

правил висвітлення ґендеру у журналістських публікаціях. 

1. Уникнення ґендерного сексизму ( не вдаватися до андроцентризму у журналістських 

текстах). 

2. Обмеження вживання ґендерних метафор, які тенденційно зображують образ жінки у 

негативному світлі. 

3. Вироблення стратегії нейтралізації мови, задля забезпечення рівних прав жінкам і 

чоловікам. 

4. Мінімізація ґендерних штампів і стереотипів у медійному просторі. 

 Таким чином, можна стверджувати, що медійні публікації формують ґендерні 

стереотипи, конструюють образ «типової жінки», «жіночої та чоловічої роботи», «жіночих 

обов’язків», тим самим поглиблюючи соціальні наслідки нерівності. Усвідомлюючи свій 

вплив на соціум, журналісти мають бути особливо обережними у висвітленні ґендеру, 

уникаючи штампів і стереотипів.  
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ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ БЛОГОВИХ ЗАПИСІВ 

Інтернет є не лише потужним засобом комунікації, а й платформою для становлення 

та розвитку нового напрямку в журналістиці – онлайнової журналістики. Наразі 

журналістика в Інтернеті поділяється на два напрями:  

1) традиційну, що представлена у вигляді онлайнових видань, творчі працівники яких 

є журналістами-універсалами; 

2) неформальну, над створенням матеріалів для якої працюють пересічні громадяни – 

так звані громадянські журналісти.  

Одним з виявів неформальної журналістики є блогінг, тобто створення блогових 

записів. В порівнянні з щоденниковими записами блогу властива інформаційна 

спрямованість, публічність та інтерактивність.  
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Журналістський блоговий запис створюється з дотриманням професійних вимог, 

оскільки журналіст аргументовано схиляє аудиторію до своєї точки зору, намагається 

аналізувати і прогнозувати певні явища дійсності, використовуючи власний професійний 

досвід. Метою статті є визначення спорідненості блогу з жанрами журналістських 

матеріалів.  

С. Ярцева наголошує, що блог як тип публікації почав зароджуватись у XVII-XVIII 

ст., а родовим його жанром є памфлет. Дослідниця підкреслює, що «і памфлет, і пост блогу – 

це тексти, що з’являються завжди вчасно» [5].   

Ми вважаємо, що думки про спорідненість блогу з художньо-публіцистичними 

жанрами є доцільними, оскільки їм притаманна образність та яскраве емоційне забарвлення. 

Так, російська дослідниця І. Іванова вважає блог типом особистого простору в мережі, який 

найбільш яскраво відображений у жанрі есе: «жанр есе чудово прижився в блоговому 

середовищі, тому що він (поряд з жанрами особистого щоденника та інформаційного 

повідомлення) найбільш близький до нового формату записів і відповідає багатьом потребам 

користувачів, які ведуть мережевий щоденник» [1].  

Блогові записи також мають риси і авторської колонки ˗ відвертість та щирість 

оповіді, афористичність і відсутність претензій на абсолютну істинність. Нашу думку 

підтверджує і позиція С. Шебеліста: «тексти О. Забужко, С. Жадана і Я. Грицака – переважно 

повноцінна колумністика, хіба що розміщена в Інтернеті, а не на сторінках друкованих мас-

медіа» [4]. Однак ми не можемо заперечувати, що записи з таким набором ознак не є 

переважною більшістю, тому беззаперечно зараховувати їх до жанру авторської колонки не 

можна. 

Журналістські блогові записи можуть містити узагальнення суспільно-важливих 

явищ, їх оцінку та прогнозування результатів, тому доцільно розглянути і елементи 

спорідненості таких записів з аналітичними жанрами. 

 К. Пилипенко порівнює інтернет-статтю та блог-статтю одного автора на основі 

критеріїв російського науковця О. Тертичного та у висновку чітко окреслює ознаки блог-

статті: 

1)  стислий виклад, відсутність ліду; 

2)  можливості додавати кілька мультимедійних елементів (відеозаписів, зображень, 

анімації); 

3) наближений до розмовного стиль викладу основної думки; 

4)  наявність відкритого кінця без узагальнень та рекомендацій; 

5)  більша індивідуалізація та активне авторське «я» [2, с. 94].  

К. Пилипенко також наголошує, що блогові записи поділяються за жанрами (блог-

запис та пост), однак дослідник не вдається навіть до їх поверхневого аналізу через 

малодослідженість цього питання.  

На думку І. Погоренної, найбільш суб’єктивними жанрами є коментар і огляд, тому 

вони часто зустрічаються в блогових записах [3].  

В огляді блогер не лише перераховує актуальні події дійсності, але й надає їм свою 

власну оцінку, об’єднує в один текст за своїми власними критеріями. Також автор блогового 

запису займається власним тлумаченням та аналізом подій, тому публікація може бути 

зарахована до жанру коментар.  

Ми вважаємо, що перераховані риси спорідненості журналістських блогових записів з 

журналістськими матеріалами можуть бути використані в подальших наукових 

дослідженнях.  

Отже, блоговий запис може наближатись до художньо-публіцистичних та 

аналітичних жанрів та поєднувати кілька журналістських жанрів в одній публікації. Основою 

запису може бути образність, емоційна реакція на певну подію чи явище дійсності чи 

бажання пояснити причини та наслідки певної події. Вважаємо, що науковці не можуть 

виділити єдину жанрову систему, оскільки блоговий запис лише переймає окремі елементи 

конкретного жанру.  
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РІЗНОВИДИ РУБРИК У ЗАПОРІЗЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 

Періодичні видання були першим проявом засобів масової інформації у світі. З часом 

з’явилися радіо- та теле-ЗМІ, але вони ніколи не зможуть замінити людині газету. У нашому 

столітті навіть теле-ЗМІ відходять на другий план, адже з’явилася он-лайн журналістика, яка 

подає людям будь-яку інформація оперативно та актуально, але не завжди достовірно. 

Актуальність теми полягає в тому, що на сучасному рівні розвитку газетної справи в 

Україні є дуже важливим вміти естетично та правильно верстати газету, особливо це 

стосується рубрикації видання. Рубрика у виданні має бути як яскравою, так і спокійною, не 

відволікати від матеріалів на шпальті, адже це друге, після назви газети, на що звертає увагу 

реципієнт. Тему рубрикації періодичних видань досліджували такі відомі дослідники, як 

С. М. Гуревич, В. Ф. Іванов, А. Є. Лазаренко, А. Е. Мільчин, З. В. Партико, В. В. Попов, 

Н. М. Сікорський, В. Е. Шевченко, М. Д. Феллер та багато інших науковців. Вони 

досліджували рубрикацію у друкованих ЗМІ, а саме: оформлення рубрик, їх значення та 

змістове наповнення.  

Мета публікації – аналіз різновидів рубрик у запорізьких періодичних виданнях.  

А. Е. Мільчин подає декілька визначень поняття «рубрика»: 1)підрозділ тексту твору 

(частина, розділ, глава, параграф); 2)структурна одиниця допоміжного покажчика, що 

складається в найбільш повному вигляді з заголовка, підзаголовка, анотації або коментаря і 

адресних посилань; 3)тема всередині твору або заголовок групи творів (відділу) 

періодичного або тривалого видання [2, с. 407]. 

Науковець З. В. Партико виділяє види рубрик, залежно від того, чи відтворюють вони 

тему композиційної одиниці: тематичні, напівнімі та німі. У тематичних рубриках 

відтворюють тему композиційної одиниці; у напівнімих – зазначають лише назву рівня, до 

якого належить одиниця, та її порядковий номер; у німих – спеціальними засобами (спуском, 

порожніми рядками, зірочками тощо) лише фіксують, що в цій позиції є рубрика [3].  

Дослідниця В. Е. Шевченко зазначає, що рубрика узагальнює, конкретизує тематику 

матеріалу та подає їх класифікацію за певними ознаками, зокрема за періодичністю виділяє 

постійні, тимчасові, одноразові, графічним оформленням та композиційним виконанням 

[4].  

За В. Ф. Івановим рубрики бувають постійні, тимчасові, епізодичні. Постійні 

живуть у газетах незмінно або тривалий час. Тимчасові потрібні лише на певний час, вони 

пов'язані з політичною або економічною кампанією або ж мають сезонний характер. 

http://www.psu.ru/files/docs/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/Beloserova%20/
http://topreferat.znate.ru/pars_docs/refs/2/1884/1884.pdf#page=343
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Тимчасові рубрики з'являються тоді, коли починається кампанія, і зникають, коли вона 

закінчується. Епізодичні уточнюють характер окремих публікацій і цим звертають увагу 

читача на порушуване газетою питання. З'явившись у якомусь номері газети, така рубрика, 

як правило, більше не повторюється [1, с. 35]. 

У проаналізованих виданнях («Суббота +», «Улица Заречная», «МИГ», «Вести») 

кожній рубриці належить окрема сторінка. Загалом рубрики надруковані чорним кольором, 

напівжирним шрифтом. Такий стиль набору назви рубрики є прийнятним для періодичних 

видань, адже рубрикація не повинна заважати читачеві переглядати матеріали газети. У 

кожному періодичному виданні рубрики розміщуються зверху газетної шпальти. У газетах 

«Суббота +» та «Улица Заречная» рубрики відбиваються від тексту тоненькою чорною 

лінійкою, а в «МИГу» рубрики надруковані на плашці сірого кольору та продовжуються на 

всю ширину шпальти у вигляді двох смужок. 

У деяких виданнях до кожної рубрики підбираються спеціальні підрубрики. Вони 

потрібні для того, аби реципієнт міг краще орієнтуватися в газеті та не переплутав один 

матеріал з іншим. Вищезазначене спостерігається у виданнях «Суббота +», «Улица 

Заречная» та «Вести».  

У «МИГу», на відміну від інших видань, є відмінна риса – у кожній рубриці на одній 

із букв назви дизайнери додають вертикальну червону лінію. Цей декоративний елемент в 

оформленні рубрик робить видання більш індивідуальним та упізнаваним серед інших.  

Рубрикація в аналізованих виданнях відповідає нормам щодо їх оформлення та 

тематичного наповнення. Лише в газеті «Улица Заречная» використаний замалий розмір 

шрифту в оформленні рубрики, що є неприйнятним для рубрикації, оскільки шрифт рубрики 

має бути 14-16 кегля. 

Отже, в усіх регіональних газетах оформлення рубрик відрізняється за різними 

характеристиками, але використовують одні й ті ж. Загалом рубрики у виданнях – 

тематичного спрямування. У всіх витримане тематичне наповнення та відповідність цьому 

наповненню назви рубрик. У деяких газетах присутні декоративні елементі в оформленні 

рубрикації, які додають унікальності газеті. 
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РЕЦЕПЦІЯ Т. ШЕВЧЕНКА В ПУБЛІЦИСТИЦІ ЯРА СЛАВУТИЧА 

Яр Славутич – відомий у Канаді й за її межами поет, публіцист, критик, 

літературознавець. У минулому – випускник Запорізького педагогічного інституту Григорій 

Жученко. Проблема осмислення постаті і творчості Т. Шевченка в його публіцистиці 

актуальна і належно ще не досліджена. Вона лише принагідно порушувалась такими 

дослідниками, як К. Волинський, Т. Назаренко, Л. Скорина, Т. Хом’як. Метою статті є 

окреслення основних віх і розстановки акцентів щодо рецепції Т.Шевченка в публіцистиці 

Яра Славутича. 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=337
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1188
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Про Т. Шевченка у доробку Яра Славутича є три статті («Велич Тараса Шевченка, 

«Шевченкова поетика», «Раннє шевченкознавство в Канаді»), а принагідно про нього 

йдеться у статтях «Чого Микола Гоголь писав російською мовою?», «Нищення української 

літератури», «Микола Зеров», «Олег Ольжич», «Іван Франко і Росія» тощо). 

Вказуючи на важливу роль у національних літературах Гете, Данте, Міцкевича, 

Пушкіна, Шекспіра, Яр Славутич стверджує, що жоден з них «не зробив такого впливу на 

розвиток своєї нації, як геніальний поет Тарас Шевченко» [1, c. 173]. Осмисливши роль 

Великого Кобзаря, він об’єктивно і справедливо визначив його роль у світовій культурі: 

«Своїми запальними творами він збудив приспану ворогами Україну, вказав на її славне 

минуле, на жахливу кріпацьку сучасність і на вільне велике майбутнє. Шевченко почав 

формування новітньої української нації» [1, c. 173]. При цьому домінує думка, суголосна з 

діями сучасної сусідньої держави: «На межі ХVІІ-го і ХІХ сторіч поняття української 

національності майже зникає, як зникає й сама Україна з географічних карт світу» [1, c. 174]. 

Наголошено, що саме Т. Шевченко вперше заговорив у своїх творах про «визволення 

України з московської неволі, про самостійність» [1, c. 176]. На думку Яра Славутича, велич 

Т. Шевченка в тому, що він «став прапором боротьби за незалежність України від 

автократичної Московії, перейменованої Петром І у Росію» [1, c. 176]. І це так. Портрети на 

Майдані, цитування творів, зокрема, Сергієм Нігояном, одного із перших з небесної сотні, 

свідчення тому. 

Яр Славутич веде мову про вплив Т. Шевченка і його творів на творчість не лише 

українських письменників ХІХ і ХХ століть, а й російських, білоруських, болгарських, 

хорватських, чеських тощо. 

Статті Яра Славутича, особливо «Велич Тараса Шевченка», інформаційно насичені. 

Автор цитує і Т. Шевченка, і його сучасників, як і праці літературознавців, зокрема, 

використовує вирази, які вже стали крилатими («національним пророком» називав 

Т. Шевченка П. Куліш, «велетнем у царстві духа людської культури» – І. Франко). 

Зауважимо, що на спрямованості статей відбились світоглядні позиції Яра Славутича, тож 

відчутний пафос ворожості у ставленні до Московщини, яку він вважав «найбільшим 

ворогом українського народу» [1, c. 180]. На жаль, як переконують сьогоднішні події, Яр 

Славутич писав не лише про минуле, але й виявився справжнім Пророком. 

Звертає Яр Славутич увагу і на поетику творів Т. Шевченка. Л. Скорина з приводу 

його статті «Шевченкова поетика» зауважує, що в ній ідеться «про наполегливу працю 

українського генія над шліфуванням слова», спостереження Яра Славутича «над 

функціонуванням багатющої метафорики поета засвідчують, що й тут Шевченко на піввіку 

випередив модерну добу символізму й імпресіонізму» [2, c. 362]. 

Звернув увагу Яр Славутич і на проблему внеску Т. Шевченка в розвиток української 

мови. Він апелює до відомого факту – поради І. Франка кожному навчатися української мови 

із «Кобзаря» і констатує «величезні заслуги» Т. Шевченка: «Зневажену, потоптану чобітьми 

численних заборон, узяв поет мову з уст народу, обробив, обшліфував її, як дорогоцінний 

самоцвіт, і пустив між люди, щоб вона своєю мелодійністю чарувала їхній слух і викликала 

шляхетні емоції гуманности» [1, c. 182]. Він афористично узагальнює: «Мова творів поета – 

це багата на тони, різноманітна музика» [1, c. 182]. 

Порушив Яр Славутич і проблему Шевченко – художника, зауваживши, що в «галузі 

українського малярства Шевченко відкрив дуже своєрідну, нову сторінку» [1, c. 182]. 

Щоправда, окреслив її побіжно. 

Яр Славутич стверджує, що Українська Революція 1917-20-х років дала поштовх для 

перевидань творів Т. Шевченка і для прикладу наводить ілюстративний «Кобзар» на 516 

сторінок із передмовою Б. Лепкого, який з’явився друком 1918 року у Вінніпезі, та 

«Ілюстровану Шевченківську бібліотеку», що складалася з 24 невеликих випусків. На його 

думку, нічого «віхового не з’явилося у 20-30-ті роки ХІХ століття. Він пояснює це тим, що у 

цей період інтенсивно друкувалися твори Т. Шевченка і літературознавчі праці про них на 

материковій Україні і звідти надходили в Канаду. Наголошує, що в період другої світової 
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війни, коли в Канаді майже не було книгодрукування, у 1944 році у Вінніпезі все ж з’явився 

друком «Кобзар» Т. Шевченка, який складався із вибраних творів на 200 сторінок. 

Пропагандистська роль Т. Шевченка і його творів – головна теза статей Яра 

Славутича. Вони мали величезний вплив на формування свідомості українців багатьох 

поколінь. І в цьому їх велика цінність. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ТЕМАТИКА ТЕЛЕМЕРЕЖІ BBC WORLD NEWS НА 

ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ «TALKING MOVIES» 

Глобальна телемережа BBC World News випускає цілу низку різнорідних програм, що 

тематично охоплюють абсолютно всі сфери. Як правило, медіакритиками та науковцями 

аналізуються інформаційні програми політичного та ділового спрямування, а сфера культури 

залишається поза увагою. Отож, актуальність роботи полягає в тому, щоб на прикладі 

програми «Talking Movies» показати культурологічну тематику телемережі. Контент 

телеканалу BBC World News досліджували В. Бурбела, О. Зернецька [1], Б. Любимов [2], В. 

Орлова [3] та інші. 

Мета нашої розвідки – розкрити тематичні та жанрові особливості телепрограми 

«Talking Movies» в контексті інших культурологічних програм телеканалу. 

BBC World News – міжнародний цілодобовий новинний канал BBC. Він розпочав своє 

мовлення 11 березня 1991 року. Після двотижневих пілотних програм почалося постійне 

мовлення каналу. Сьогодні окрім інформаційних програм телеканал виробляє якісні передачі 

різнотематичного спрямування. Серед широкого спектру тем – політика, культура та 

мистецтво, бізнес, спорт, сучасні технології, краєзнавчі матеріали про різні країни усіх 

континентів тощо.  

 Всього на BBC World News транслюється 28 програм на культурологічну тему, серед 

таких: Our World (документальні фільми, створені BBC), The Review Show (щомісячна 

програма, в якій обговорюють усі види мистецтва), The Culture Show (програма про 

мистецтво), The Travel Show (подорожі, огляд країн) та інші [5]. Однак серед усіх програм 

культурологічної тематики, які випускає BBC World News, «Talking Movies» як приклад 

кінооглядів вона найкращою тривалі роки.  

«Talking Movies» – програма, у якій Том Брук представляє всі останні новини та 

відгуки про кіноіндустрію в США з повідомленнями з Голівуду та Нью-Йорку. Програма 

розпочала своє існування в 1999 році і успішно тримає високі рейтинги і сьогодні. Середня 

тривалість випуску – 30 хвилин. Вийшло 14 сезонів та більше, ніж 400 випусків. Головний 

ведучий та автор програми – Том Брук. Слід зазначити, що до складу випусків входять і 

трансляції кінофестивалів у Каннах та Торонто, які ведучий також активно аналізує та 

оцінює [4].  

Останнім часом програма охоплює Індію та Бразилію, подаючи інформацію про події 

в кіноіндустрії цих країн. «Talking Movies» має безліч шанувальників в Азії, Північній 

Америці та Європі.  

Том Брук говорить про найкращий досвід у програмі: «Відвідування Індії, щоб 

зробити спеціальну програму про індійське кіно» та найгірший: «Пряма трансляція з 

червоної доріжки на церемонії вручення Оскару, коли я під час запитання до акторки 

припустився помилки». 
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Однією з особливостей програми сьогодні є ексклюзивні інтерв’ю з акторами. Це 

суттєво підвищує рейтинги шоу та «оживлює» персонажів кінострічок, дозволяючи глядачеві 

побачити їх з іншого боку. 

«Talking Movies» – це не просто рецензії на фільми, але й справжній потужний огляд 

кіноіндустрії в цілому, що збагачує знання глядачів та дозволяє їм «зазирнути за куліси» 

улюблених фільмів.  

Отже, програма «Talking Movies» – це вагомий внесок BBC World News у розвиток та 

поширення інформації про кіноіндустрію; це огляди та рецензії на фільми різних жанрів, 

компаній, країн-виробників; це можливість зрозуміти всю сферу кіно за допомогою влучних 

аналізів майстра слова Тома Брука. На нашу думку, ця програма кінооглядів є найкращою 

культурологічною програмою BBC World News. 
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СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ  

ТА СПОСОБИ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ 

Соціальна журналістика в сучасному світі є невід'ємною частиною публічного 

простору. Її відрізняє особлива функціональна спрямованість та конкретна тематика. Вона 

висвітлює саме проблеми соціуму та загострює свою увагу на варіантах їх вирішення [2]. 

Від соціальної журналістики у телевізійному дискурсі очікують уваги до людини, 

відображення злободенних аспектів її повсякденного життя, розвитку громадянських якостей 

особистості, відстоювання прав людини. Її ще називають журналістикою співучасті, 

причетності, що ставить завдання допомагати реальним людям [1]. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці (М.Бережная, Т.Фролова, К.Шендеровський та інші) 

все частіше говорять про необхідність інституалізації ЗМІ щодо вирішення проблем 

суспільства [1-3], однак реальний досвід регіональних українських телекомпаній ще не 

вивчений. Тому тема статті є актуальною. Мета статті – розглянути основні етапи роботи над 

соціально значущими темами та визначити критерії ефективності таких телепрограм на 

прикладі ТРК «Алекс». 

Матеріали соціальної проблематики зустрічаються у міських проблемах, їх 

порушують на прес-конференціях, брифінгах тощо, але найчастіше до редакції ТРК 

надходять десятки дзвінків від глядачів, які стикаються з усілякими проблемами соціального 

характеру. Співробітники телеканалу обов’язково реагують на ці скарги. Найчастіше вони 

стосуються сімейних конфліктів (10 %), проблем ЖКГ (65 %), несправедливістю з боку 

органів комунального господарства або місцевого врядування (10 %), неефективної роботи 

суддів та правозахисників (10 %) та інше.  

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1821
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3MsMV0ZP8TPRR3rjzwdFNLj/about-tom-brook
http://www.bbc.co.uk/programmes/n13xtmdn
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У свою чергу, журналісти ТРК реагують тільки на проблеми, які несуть суспільно-

масовий характер. Але іноді найбільш резонансні сімейні конфлікти все ж висвітлюються у 

новинах ТРК. У більшості випадків проблеми, якими будуть займатися журналісти, 

відбираються виходячи з деяких факторів: 

- важливість цієї інформації для міста або окремої групи людей, а не для конкретно однієї 

людини; 

- наявність фактичного доведення проблеми; 

- наявність звернень людей до відповідальних за вирішення ситуації органів та їх 

негативної відповіді або бездіяльності. 

Основна місія журналіста у такому випадку не просто розказати про проблему в 

новинах, а знайти варіанти її рішення та допомогти глядачам. Для цього журналіст 

використовує офіційні запити, журналістські розслідування, власні зв’язки та інше. При 

створенні такого матеріалу найскладніше – це отримати офіційні відповіді та коментарі від 

відповідальних органів.  

Нерідко при підготовці соціально важливого матеріалу журналіст стикається з 

перепонами з боку комунальних служб, або органів місцевого врядування, які не бажають 

давати коментарі та пояснювати ситуацію, яка, на їх думку, може дискредитувати їх.  

Після отримання скарги та вирішення висвітлювати її у ефірі, діє наступний алгоритм 

роботи: 

- дізнатися максимум інформації у потерпілого по телефону, знайти фактичне 

підтвердження цим даним; 

- організувати зйомку: домовитися на конкретну дату та час із потерпілим, домовитися з 

оператором та водієм; 

- відзняти матеріал, взяти синхрони усіх дійових осіб, показати усі сторони конфлікту, усі 

факти, які будуть наведені постраждалими. Відзняти якомога більше відеоматеріалу. Взяти 

контакти усіх дійових осіб та підтримувати з ними зв'язок до кінця створення матеріалу, 

можливо ситуація може змінитися. Це необхідно буде обов’язково вказати у сюжеті;  

- створення самого сюжету: зазвичай, після зйомки на місці події, необхідно взяти 

коментарі у відповідальних за проблему осіб. Це можуть буди представники ЖКГ, влади, 

правозахисні органи тощо. Взяти у них коментар, дізнатися усі деталі та можливості 

вирішення ситуації; 

- коли вже всі коментарі записані, вся необхідна інформація є, треба приступити до 

написання сюжету: показати усі сторони конфлікту, подати коментарі відповідальних за це 

людей, роз’яснити варіанти вирішення проблеми, або розказати про те, як її уже вирішили, 

якщо таке відбулося до закінчення створення сюжету. 

У переважній більшості випадків такі матеріали мають дуже великий вплив. Тому що 

ЗМІ, як «4 влада», привертає увагу спільноти та керівництва й відповідальних осіб до тієї або 

іншої проблеми. Зазвичай телевізійні матеріали ТРК «Алекс» допомагають вирішити 

більшість проблем після виходу матеріалу в ефір, але бувають такі випадки, що її вирішують 

вже під час роботи над створенням сюжету.  
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ОБРАЗ ЖІНКИ У ЗМІ 

Ґендерна нерівність займає чільне місце серед українського суспільства. Але ЗМІ 

успішно використовують вже задані стереотипні уявлення, що призводить до поглиблення 

дисбалансу між жіночими і чоловічими образами.  

 Проблемою ґендерної нерівності в Україні займаються не так глибоко, як в 

європейських країнах. Проте вітчизняні науковці зробили вагомий внесок. Так, минулого 

року вийшло видання «Ґендер для медій», в якому розглядаються найновіші теоретичні 

підходи до вивчення ґендерних проблем. Наступна праця – «Ґендерні стереотипи та 

ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві» підготовлена на 

основі матеріалів дослідження, проведеного в межах виконання «Програми рівних 

можливостей», яку впроваджує Програма розвитку ООН в Україні. Базується на результатах 

соціологічних досліджень ґендерних стереотипів.  

Мета статті – ознайомитися із межами нерівності між жінками та чоловіками у ЗМІ; 

проаналізувати основні образи та стереотипи жіноцтва, що використовуються у ЗМІ, їх 

наслідки на поглиблення ґендерної нерівності; розглянути моделі виправлення мовного 

сексизму. 

 Найактивнішим важелем у формуванні людської моделі поведінки є мас-медіа. ЗМІ 

формують нашу ґендерну свідомість. Тобто наша «свідомість» залежить від того, наскільки 

якісно журналісти, рекламісти, піар-фахівці, керівники засобів масової комунікації 

виконують свою роботу, дотримуються стандартів професійної етики, і не надають шансу 

власним упередженням впливати на суспільство. 

За даними опитування, пропаганда рівності жінок та чоловіків у сучасному 

українському медіа-просторі є критично низькою – трохи більше 10 відсотків [2, с.25]. 

Дивлячись на низькі показники висвітлення обох статей як рівноправних, розуміємо, 

чому в нашому суспільстві панує «стереотип» як основне джерело знань про жінку чи 

чоловіка. 

Хоча однією з етичних засад ЗМІ є відсутність дискримінації, а відтак, і несприяння 

утвердженню стереотипів, всеукраїнські та регіональні друковані видання нав’язують 

упереджене ставлення до жіночої частини населення.  

Найпопулярніші образи жінок у друкованих ЗМІ – це жінка-мати, жінка-сексуальна 

подруга, жінка-працівниця, жінка-активістка, жінка-політик.  

Усі ці стереотипні конструкції або роблять акцент на відмінностях жінок і чоловіків, 

або створюють узагальнений образ усіх жінок, через певні психологічні особливості, або 

моделі поведінки.  

У половині випадків, матеріали, що висвітлюють образ «жінки-лідерки», «жінки-

політика», «жінки-експертки», або «жінки-активістки», привертають увагу до потреби 

захисту прав жінок. Показуючи, що сама жінка цього зробити не може, і треба допомогти їй з 

її «амбіціями».  

Будь-які стереотипні уявлення, що пропагують ЗМІ, негативно впливають на образ 

жінок. Використання їх дуже легке, бо відтворюючи асоціативний ряд у свідомості читачів, 

легше маніпулювати ними. 

Особливої критики зі сторони ЗМІ зазнають жінки, які вийшли за межі «своїх 

професій». У 65 відсотках публікацій жінка-політик розкривається як «негативне явище 

суспільства»: 1. «… «дико танцююча» Руслана…»; 2. «… в першу десятку комуністичного 

переліку таки затесалося двійко жінок…»; 3. «Ю. Тимошенко провадить свою політику 

жорстоко, зовсім не по-жіночому, проте знає, коли треба і «сльозу пустити»…» [2, с. 102-

103]. 
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Головною зброєю журналістів є слово. Саме воно або пригнічує жінку як особистість, 
або ставить її на один ряд із чоловіками. 

Тому однією з проблем є так званий мовний сексизм. Андроцентризм мови 
виявляється у декількох аспектах: 

- загальний чоловічий рід; 
- лексичні лакуни; 
- асиметричні образи статей; 
- пейоративізація іменників жіночого роду [1, с.118-130]. 
У назвах свят, професій та посад, звертань (не тільки у ЗМІ) використовуються 

іменники чоловічого роду. Навіть у головному заклику французької революції – «рівність, 
свобода, братерство!», роль жінки випускається. Отже, рівності ми так і не досягли. 

Якби ЗМІ використовували правила дотримання ґендерно-паритетної мови та суфікси 
творення фемінітивів української мови, то й суспільство швидше звикло до використання 
форм жіночого роду, до таких назв як агентка, докторантка, прем’єрка, речниця та інші.  

Невже жінки не заслуговують на повагу? 
Половина опитаних українців вважають, що в Україні існує ґендерна нерівність. І 

майже 15 відсотків не можуть визначитися з відповіддю. То чи можуть собі дозволити 
журналістки й журналісти не сприяти утвердженню статевої та ґендерної рівності?  

Як бачимо, ця проблема на часі, вона завжди існуватиме. Чоловіки та жінки не 
помічають наростаючої патріархальної «бурі». Але це може спричинити певні наслідки для 
усього суспільства. Якщо Україна прагне до Європи, то саме час утверджувати рівність між 
статями, приймати будь-яку ґендерну самовизначеність.  

Література 
1. «Ґендер для медій» (підручник із ґендерної теорії для журналістики та інших 
соціогуманітарних спеціальностей) за редакцією М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. – 
К.: Освіта, 2014. – 249 с. 
2. «Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському 
суспільстві». Програма розвитку ООН в Україні. Програма рівних можливостей ПРООН, 
інститут соціології НАН України, центр соціальних експертиз. – К., 2007. – 150 с. 
 

Ставицька Анна 
студентка 4 курсу фак-ту журналістики 

Наук. кер.: к. філол. н., доц. Санакоєва Н. Д. 

 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТІ «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЗАПОРОЖЬЕ» 1970-х рр. 
Серед науковців існує думка, що з кінця 1950-х до початку 1980-х років реклама у 

Радянському Союзі «існувала в дуже обмеженому вигляді» або така, що в період планової 
економіки вона взагалі не розвивалася [5, c. 11]. Слушною є думка А. Владимирської, що 
реклама у СРСР – це «окрема тема, найбільш приваблива для письменників-сатириків. Проте 
її не можна недооцінювати, тому що саме в радянській рекламі було багато яскравого й 
парадоксального, був елемент легкого абсурду, корисного для справжньої творчості, і 
залізобетонна простота…». 

У Енциклопедичному словнику 1955-го р. подається таке визначення: «Реклама – це 
ознайомлення споживачів із товарами або послугами, що надаються певним виробничим, 
торговельним, транспортним, фінансово-кредитним чи іншим підприємством, здійснюється у 
формі оголошень у пресі та по радіо, плакатів, виставок тощо» [4, с. 40]. Рекламу 
радянського періоду досліджували: Г. Васильєв, А. Владимирська, Є. Ромат, Н. Санакоєва, 
О. Тєлєтов. Проте функціонування реклами у газеті «Идустриальное Запорожье» у 1970-х є 
недослідженим, що і зумовило актуальність нашого дослідження. У нашій розвідці ми 
акцентуємо увагу на аналізі типів і видів реклами у газеті та їх форм подачі. 

Типами реклами, за Н. Санакоєвою, є комерційна і некомерційна. Перша «має на меті 
донести інформацію рекламодавця до споживачів із метою збільшення обсягу продажу й 
отримання прибутку або стабілізації становища фірми на ринку» [4, с. 10]. Авторка наводить 
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такі види цього типу реклами: товарна, корпоративна, іміджева. У газеті «Индустриальное 
Запорожье» знайшли велику кількість товарної реклами, яка «присвячена просуванню 
продукції, виробів, послуг» [4, с. 12]. Об’єктами товарної реклами були одяг, швейний 
станок «Белка» (липень 1963, № 83), прикраси/аксесуари (жовтень 1963, № 144), лотерейні 
квитки (серпень 1963, № 88), книги (січень 1964, № 17 (210), суспільно-політичні видання 
(жовтень 1968, № 199 (7068), кава (березень 1964, № 64 (257), какао (вересень 1969, № № 191 
(7316). Другий вид – корпоративна реклама – просуває фірму/підприємство: Запорізький 
державний український драматичний театр імені Щорса (вересень 1963, № 127), 
спеціалізовані магазини Запорізького текстильшвейторгу (жовтень 1963, № 147), 
щомісячний ілюстрований журнал «Москва» (листопад 1963, № 162), Запорізька обласна 
контора із прокату кінофільмів (листопад 1963, № 162), універмаг «Україна» (січень 1964, № 
8 (201), листопад 1964, № 232 (425), «Ювелірторг» (грудень 1964, № 242 (435), 
Чорноморське пароходство (жовтень 1967, № 193 (6510), стадіон «Металлург» (серпень 
1967, № 151 (6763), «Запорожсталь» (листопад 1968, № 229 (7098), Концертний зал імені 
Глінки (вересень 1969, № 177 (7302), універмаг «Правобережний» (жовтень 1970, № 211 
(7592). 

До некомерційної реклами належить соціальна, яка «не має на меті одержання 
прибутку, а покликана пропагувати загальнолюдські і суспільні цінності, формувати певну 
громадську думку стосовно явища/проблеми, актуалізовувати соціальні проблеми, 
об’єднувати людей навколо значущих ідей, програм» [4, с. 10]). У газеті «Индустриальное 
Запорожье» є соціальна реклама такої тематики: правила поведінки із газовими приладами 
для дітей (грудень 1964, № 248 (441); інформація про суботник, що має на меті збір 
металобрухту («Металлический лом – это новые миллионы тонн стали для народного 
хозяйства страны») (травень 1969, №99 (7224); правила пожежної безпеки при влаштуванні 
новорічних ялинок (грудень 1964, №248 (441). 

Цікавою є тенденція розташування рекламних матеріалів на газетній шпальті. 
Традиційно вони розташовуються на останній – четвертій сторінці. До 1963-го р. реклама 
займала правий нижній кут полоси. З 1964-го року рекламні матеріали повноцінно займають 
підвальну частину полоси. А з 1966-го р. вони постають у якості рубрикованої реклами: 
(Запорожторгреклама» (серпень 1967. – № 166 (6776); «Общественно-политическую 
литературу – в массы» (жовтень 1968. – № 199 (7068), «Реклама. «Осень-69» (вересень 1969. 
– № 191 (7316).  

Рубрикована реклама – коротка комерційна інформація про товар/послугу (рідше 
фірму), розміщена у тематичних розділах (або по видах інтересів, діяльності) видання. У 
рубрикованій рекламі виділяють текстові оголошення чи фотооголошення [4, с. 68]. У кінці 
1963-го р. в газетних рекламних матеріалах для привернення уваги читачів активно 
використовують фото, малюнки можна побачити рідше. 

Отже, рекламні матеріали газети «Индустриальное Запорожье» 1970-х років містили 
товарний та корпоративний види реклами. Реклама була переважно інформативного 
характеру. Простежується яскрава перевага комерційного типу реклами. Особливістю 
реклами радянського періоду є рекламування конкретної товарної групи, а не торгівельних 
марок (це пов’язано із відсутністю ринкової економіки, а отже і конкуренції). «Характерна 
риса радянської реклами полягала в тому, що вона була скоріше пропагандою певного 
способу життя, ніж рекламою у нашому сучасному розумінні цього слова» [2, с. 15]. 
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МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ЕМБІЕНТ-РЕКЛАМИ 

 Кожен день споживач стикається з сотнями рекламних повідомлень, але завдяки 

селективного сприйняттю нам все легше фільтрувати і не помічати більшість з них: згідно з 

дослідженнями, із 1500 тис. рекламних повідомлень сприймаються тільки 76 [1, с. 129]. 

Дж.Бонд і Р.Кіршенбаум назвали цей феномен «радіолокаційна завіса» і радили 

рекламодавцям шукати нові комунікативні шляху, «настільки оригінальні, привабливі, 

творчі, що споживач навряд чи усвідомлює, що він має справу з рекламою» [2, с. 34]. У світі, 

заснованому на конкурентній боротьбі, все більше число бізнес-компаній застосовують 

інноваційні підходи при розробці рекламних стратегій. Сучасними інноваційними 

інструментами рекламної комунікації в міському середовищі є ембієнт-медіа. 

Ембієнт-медіа – це реклама нестандартного виконання, яка потрапляє на очі 

споживачеві в різних несподіваних місцях (Ambient Media в перекладі з англ 

«навколишній».) На вулицях міста, дверях ліфта, на корпусі літака і т. д. Ембієнт-медіа 

визначають як розміщення реклами в незвичайних місцях і часто нетрадиційним способом, в 

унікальному і єдиному виконанні переданого повідомлення [3, с. 95]. 

Використання елементів навколишнього середовища в якості рекламного носія дало 

можливість впливати на нове цільові аудиторії, які до цього моменту були недоступні. 

Сьогодні до них відносять всі нові, незайняті рекламні носії (візки, ескалатори, посуд для їжі 

«на винос», стенди для листівок, цінники, реклама на пакетах, постери, відеоекрани, 

закладки, сміттєві корзини, оформлення паркувальних місць, лавки і т.п .). 

В основу ембієнт-медіа покладено звернення до емоцій споживи теля, що помітно 

відрізняє даний підхід від традиційного. Ембієнт-медіа добре використовувати в сітуаціях, 

коли: стандартні рекламні канали занадто дорогі; вирішити поставлені завдання 

традиційними засобами не виходить; цільова аудиторія, на яку потрібно впливати, важко 

досяжна за допомогою класичних медіаканалів; потрібно передати рекламне повідомлення 

більш емоційно і «атмосферно». 

Наприклад, масштабна ембієнт-акція була створена у 2009 р. для парфумерно 

компанії «Кензо», в рамках рекламної кампанії парфумів «Flower від Kenzo». На різних 

площах світу (площа Революції в Ліоні, площа Сонця в Мадриді, Червона площа в Москві) за 

одну ніч розквітло прекрасне поле з 200 тис. червоних маків, що символізують прихід весни і 

аромату від «Кензо». Акція завжди проходила з неймовірним успіхом і отримала велике 

висвітлення в Інтернет, у форматі фотографій, відео, новин. Багато ЗМІ написали про акцію 

абсолютно безкоштовно [4]. 

У 2011 р. м. Запоріжжі компанія «Київстар» відкрила в Парку Трудової Слави 

унікальну галерею кованих картин, присвячених головним визначним пам'яткам міста. 

Запорізька арт-алея складається з п’яти картин розміром 1,80 х 2,40 м, виконаних в 

технології художньої ковки. Кожна з них ілюструє тему, яка є предметом гордості 

запорожців. Відкривав арт-алею «Запорізький дуб» – Національне дерево України. Інша 

інсталяція «Сталевар» – данина поваги праці людей в регіоні металургів, адже саме в 

Запоріжжі знаходяться одні з найбільших металургійних підприємств нашої країни. 

Інсталяція «Запорожець» присвячена першому українському легковому автомобілю. 

Завершувала арт-алею інсталяція «Україна» – символ любові до рідного міста та України. 

Таким чином, компанія «Київстар» та м. Запоріжжя отримали дипломи за досягнення 

рекорду України в категорії «Соціальні проекти»: увіковічення історичних цінностей 

України і Запорізького краю. 

У 2014 р. у «новорічному містечку», на бульварі Шевченка проводився монтаж 

новорічної ілюмінації, яка мала привабити відвідувачів. Крім традиційних фігур, в очі 

впадала експозиція з козаком на коні, який вбиває списом двоголового орла. Не важко 
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здогадатися, що орел в цьому випадку – це символ Росії. У такій спосіб міська влада 

вирішила натякнути, що в козацькому краю ворога будуть зустрічати у всеозброєнні. 

Отже, в сучасному світі особливо важливо змінювати направленість підходу до 

реклами і не тільки досягати комерційних цілей, а й вносити вклад в соціально-культурне 

життя суспільства. 
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РОЛЬ ЗАГОЛОВКА НА СТОРІНКАХ ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ  

«MARIE CLAIRE» 

Серед великої кількості різноманітних матеріалів, які різняться тематикою, 

структурою, обсягом, читач вибирає не лише такі, що зацікавили його змістом, а й ті, які 

«сподобалися» способами подання – розташуванням, кількістю додаткової інформації 

(заголовки, врізи, підзаголовки, зображення тощо), оформленням та іншими показниками. 

Тому від розташування сусідніх матеріалів, заголовків, зображень, виділення декоративними 

елементами залежить ефективність конкретного матеріалу. 

У сучасній науці нагромаджений достатньо великий досвід вивчення заголовків, в 

основному з позицій літературознавства та лінгвістики тексту (Н.Г. Богданов, 

Б.А. Вяземський [1], Ю.В. Бондар та ін. [2], І.Л. Михайлин [5]). 

Мета нашої статті – проаналізувати роль заголовків у гендерно маркованому виданні 

«Marie Claire», зосередивши увагу на експресивних засобах впливу на читацьку аудиторію. 

Багато науковців пропонують своє визначення поняття «заголовок». На нашу думку, 

найвдалішим є визначення І.Л. Михайлина: назва твору або його частини, що друкується чи 

пишеться над текстом. Періодичні видання (газети, журнали, альманахи), крім заголовків 

окремих творів, мають ще заголовки відділів, рубрик, назви групи матеріалів («шапки») і 

загальні назви (наприклад, газета «Слобідський край», журнал «Березіль», альманах 

«Складка») [5, с. 225].  

Також виправданим, на наш погляд, є підхід Ю.В. Бондаря у визначенні цього 

поняття: «Заголовок – 1) слово чи речення, що відбиває основний зміст (предмет, об’єкт, 

ідею) твору. Синонім – назва; 2) назва внутрішньої структурної частини твору чи видання 

(глави, параграфу, частини розділу), елемент апарату, рубрик допоміжного покажчика, 

таблиці» [2, с. 397]. Таким чином, заголовок – це однозначно стисле і влучне вираження суті, 

головної ідеї матеріалу, він є не просто поводарем по друкованих сторінках, а повноправним 

бойовим засобом впливу на аудиторію [Там само]. 

Існує думка про те, що в будь-якого заголовка є 1,5 секунди для того, аби привернути 

увагу до матеріалу [6, с. 42]. Звідси випливають вимоги лаконічності, точності, влучності, 

експресивності заголовка як умов його комунікативної цінності. 

Для свого дослідження ми обрали жіночий журнал «Marie Claire», редактором якого є 

Олена Дружиніна, за період січень–лютий 2015 року. Як і більшість гендерних видань, 

«Marie Claire» на своїх сторінках підкреслює духовну єдність редакції та читачів, що 

досягається за допомогою використання сленгу (трещим без умолку, зачётная фигура), 

http://lady.tochka.net/ua/731-kenzo-sozdal-pole-iz-200-tys-makov/
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іншомовної лексики (эмансипация женщины, тайм-аут в карьере), термінів, які відомі 

переважно лише жінкам (кутикула) [4]. Кожен матеріал своєю м’якістю викладу та 

зверненням до читача нагадує невимушену бесіду за чашкою кави.  

Ключові слова, крилаті фрази і власні назви в заголовках матеріалів у жіночому 

журналі «Marie Claire» не лише полегшують процес сприйняття повідомлення, а й сприяють 

активізації відомих смислів, що вказує на спільний досвід комунікаторів. «Buenos Диаз» – 

такий заголовок покликаний символізувати привітність героїні матеріалу, а саме акторки 

Камерон Діаз, оскільки фраза Buenos dias іспанською означає привітання. Автор вирішив 

пограти з прізвищем американської акторки і вдало назвав інтерв’ю. Схожу мовну гру 

демонструє заголовок до інтерв’ю з британською акторкою Кейт Уінслет, яка зіграла 

головну роль у легендарному фільмі Джеймса Кемерона «Титанік». Героїню актриси звуть 

Роуз, тож матеріал має назву «Роза Британии» [4].  

У заголовках на сторінках жіночих журналів активно використовуються й терміни, 

зокрема з галузі медицини – «Эффект плацебо: работает ли?», що також сприяє 

формуванню в читачок відчуття культурної єдності з часописом. Важливу роль у заголовках 

жіночих журналів відіграють особові займенники, основна функція яких – імплікувати 

спільність поглядів і цінностей читачів та авторів статей: «Как дети мы с тобою!» [4].  

Отже, висвітлюючи будь-яку тему, жіночі журнали орієнтуються на біологічні 

особливості жінки, її психологію, ролі, які вона виконує в суспільстві, коло її інтересів. 

Заголовок у жіночому журналі відіграє роль семантичного сигналу, що спонукає читацьку 

аудиторію адекватно та ефективно сприйняти подану інформацію.  
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СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ 

Досить поширеним явищем у ЗМІ є використання стереотипів. За допомогою них мас-

медіа можуть викликати довіру у реципієнтів. Через це маніпулювати думкою людей ЗМІ 

можуть повною мірою. Сьогодні є необхідність порушення та руйнування старих 

стереотипів та виникнення нових.  

Журналістикознавці наголошують, що засоби масової інформації впливають на 

систему соціального формування особистості. Людина існує в такому суспільстві, в якому 

співіснують готові моделі мислення і поведінки, що формують його потреби. 

Стереотип має стійкий емоційний фон. Він накладається на сталі образи, погляди, 

оцінки та трансформує їх. Саме через свої матеріали журналісти постійно закріплюють уже 

існуючі образи у підсвідомості читачів.  

http://marieclaire.ua/
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Таке явище, як стереотип, є руйнівником індивідуальності. Проте вони необхідні 

людству для адекватного та узагальненого сприймання світу, а особливо, для орієнтації в 

ньому.  

Стереотип покликаний узагальнити та спростити всі явища життя, для систематизації 

навколишньої інформації. 

Друковані ЗМІ показують та проявляють дві протилежні тенденції: тяжіння до 

стереотипу (відтворення готових мовних формул, конструкцій) і прагнення до експресії з 

метою впливу на читача. Вивчення мовного стереотипу є важливим відправним моментом 

для розробки типологічних характеристик стилю публіцистики. Крім того, мова преси та 

інших ЗМК багато в чому визначає напрям розвитку сучасних літературних мов, є могутнім 

засобом виховання мовної культури. 

Проблему стереотипу вивчають у соціології масових комунікацій, соціальній 

психології, риториці. При цьому виробляються різні висновки щодо впливу стереотипу та 

його загроз.  

Те, як людина буде сприймати стереотип, залежить від сприйняття дійсності, яке 

формується завдяки багатьом факторам: соціальним умовам життя, психологічним 

особливостям індивідів, міжособистісному спілкуванню.  

У межах соціології та теорії журналістики багато дослідників акцентували увагу на 

зростаючій ролі соціальних стереотипів у масовій свідомості. Серед них слід відзначити 

таких радянських і російських науковців, як: В. Артьомов, С. Кара-Мурза, Б. Грушин,  

Я. Засурський, Г. Мельник, Ю. Орлов, Є. Павлова, І. Федякін, О. Феофанов, Ю. Шерковін. 

Аналогічні дослідження проводились і західними вченими (Д. Теджфел, Р. Хіберт, К. Янг,  

І. Борн, Р. О’Хара, У. Ліппман, М. Маклюэн, К. Макколі, М. Сегал, Ж. Еллюль, П. Рикер, 

Л. Дуб). 

Л. Губерський, І. Надольний, В. Андрущенко подають таке визначення свідомості – 

це «здатність головного мозку людини цілеспрямовано відображати буття світу, 

перетворювати його в образи і поняття» [2]. 

Ми дослідили, які основні види стереотипів у регіональних друкованих ЗМІ сьогодні 

журналісти використовують у своїх матеріалах: 

 особисті (їх людина формує сама; це різні переконання, пристрасті);  

– сімейні (формуються під впливом сімейних традицій, установок, правил); 

 вікові (їх формування залежить від сімейних та вікових ролей); 

– гендерні (культурно та соціально обумовлені думки про якості, норми поведінки 

представників обох статей); 

 національні та расові; 

 етнічні; 

– суспільні або соціальні (формуються під впливом суспільства і соціуму); 

 професійні. 

Ми виділили такі основні функції стереотипів: психологічну та соціальну. Вони 

покликані підтримувати соціальний порядок та психологічну рівновагу. 

Ми виявили те, що матеріал майже неможливо написати не використовуючи жодних 

стереотипних образів, особливо у друкованих ЗМІ. Адже вони повинні акцентувати увагу 

читача не тільки на ілюстраціях до матеріалів, на підбірці фактів, але й на стилі написання та 

використання влучних виразів.  

Ми дійшли до висновку, що стереотипи використовуються у більшості матеріалів, в 

яких присутні позитивні та негативні стереотипні образи. 
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ДИТЯЧІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ДЛЯ СЛІПИХ В УКРАЇНІ 

За статистикою, незрячі люди читають книги та періодику протягом року в п’ять разів 

більше, ніж зрячі [5]. Тому, треба забезпечити читачів необхідною літературою. А як це 

зробити, якщо в країні не вистачає ні грошей, щоб придбати спеціальний принтер зі 

шрифтом Брайля (рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання сліпими, 

розроблений французом Луїсом Брайлем; в основі шрифту лежить комбінація шести крапок 

[1]), ні спонсорів.  

Метою статті є аналіз стану періодики для сліпих на видавничому ринку України. 

У Запоріжжі є тільки один навчальний заклад, де сліпі або частково не зрячі діти 

можуть навчитися читати шрифт Брайля під час занять або вільного часу, – бібліотека 

Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Орієнтир». Саме там є 

необхідна кількість журналів для читання у вільному доступі для учнів школи. Уся періодика 

передплачується лише через великий шрифт, який можуть прочитати діти з поганим зором, а 

як же бути тим, хто повністю сліпий? 

Після багатьох спроб купити спеціальну техніку для друку, керівництву «Орієнтиру» 

допомогла Німеччина. Тепер будь-який навчальний текст або казки, оповідання, вірші для 

дітей може роздрукувати вчителька, яка освоїла основи конвертації тексту зі звичайного в 

шрифт Брайля, а після – роздрукувати для дітей не тільки журнали, а ще й книжки, 

використовуючи для цього будь-які матеріали із загальноукраїнської дитячої періодики 

(«Казковий вечір», «Клякса», «Пізнайка» та інші).  

У 2010 році головною новиною стало створення та вихід періодичного видання 

«Ангелятко шрифтом Брайля» [2]. Часопис виходить на основі матеріалів «Ангелятко» та 

«Ангеляткова наука» [3], головним редактором яких є Олена Волосевич. «Наші журнали для 

дітей визнали кращими в Україні, тому ми маємо моральне зобов’язання робити все, що 

можемо, для повноцінного розвитку кожного маленького українця. Незрячі діти – це також 

частина суспільства, за яку наша редакція безпосередньо відповідає. Отож, проект для 

незрячих і слабозорих дітей – логічний результат редакційної політики Країни Ангелят. Від 

сьогодні кожна дитина України з вадами зору матиме доступ до якісної дитячої періодики: 

авторських казок, оповідань, віршів, пісень. Можу вас запевнити, що це не остання наша 

ініціатива такого типу», – зазначила Олена Волосевич [2]. Такі видання важливі для дітей 

(фото 1). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D1%83%D1%97%D1%81
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Фото 1. Дитячий журнал шрифтом Брайля 

Отже, як бачимо, в країні є велика проблема недостатньої кількості періодики для 

сліпих. Однак така періодика все ж існує, і це головне. Хоча щороку друк подібних видань 

фінансується державою, проте конвертація та оформлення подібних книжок і журналів є 

доволі трудомісткою справою.  

Якщо в дитини поганий зір, то її все одно вчать розуміти шрифт Брайля та вміти 

орієнтуватися у важкій схемі опанування тексту. Адже такі літери потрібно запам’ятовувати 

з обох боків. Водночас певною перевагою є те, що аналогічне написання англійських літер 

дає змогу вивчити відразу декілька мов, наприклад російську та англійську. 
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ВІТЧИЗНЯНА БЛОГОСФЕРА І УКРАЇНСЬКА СУЧАСНІСТЬ 

Це друга зима, яку українці переживають зі сльозами на очах, втратами близьких, 

героїв держави. Інтелігентному люду завжди важко віднайти те зерня сподівань, надій, на 

яке можна було б покластися, аби вгамувати біль, що охопив нашу землю. Саме таким 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Шрифт_Брайля
http://angelyatko.com.ua/news_deteil.php?id=63
http://www.angelyatko.com.ua/our_magazines.php
http://cputos.org.ua/periodychni-vydannya-utos/
http://cputos.org.ua/periodychni-vydannya-utos/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246339158&cat_id=244277212
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прихистком стає література. Діячі минулого на власному досвіді відчули всі страхи та 

поневіряння. «Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії», – так висловила 

свою думку неповторна Ліна Костенко [2]. Тому слід казати про те, що українська історія 

уособлює часи боротьби, тож не дивно, що блогери сучасності намагаються вказати на це, 

змінити нашу реальність. 

Аналіз останніх публікацій на сайті всеукраїнської газети «День» у рубриці «Блоги» 

обумовив мету статті – побачити ситуацію в Україні очима культурних діячів з нетиповим 

досвідом. 

За приклад було обрано сучасного діяча Андрія Плахоніна, який за рік співпраці з 

газетою «День» встиг опублікувати 54 колонки. Починалося все із сатиричного щотижневого 

огляду . З часом жанр колонки змінився. Доцільність обрання цієї особистості пояснюється 

його життєвим досвідом. А. Плахонін закінчив Київський національний університет ім. Т. 

Шевченка, кафедру історії Росії. Та на сьогодні історик займає чітку позицію 

проукраїнського опозиціонера. Часовими кордонами публікацій було обрано період рубрики 

«Блоги» у «Дні» з 01 січня по 01 березня 2015 року. Таким чином, за зазначений вище період 

було опубліковано 6 матеріалів, у яких так чи інакше наводяться історичні приклади, на 

яких, якщо і не творилась Україна, то обов’язково може чомусь повчитись.  

Сьогодні країна чітко крокує до Європейського союзу, вбачаючи у ньому порятунок 

від власних проблем. Але «багато хто в Європі дивиться на нас з такою ж настороженістю, як 

і на біженців з чорного континенту. Доля залежить не від західних кредитів, гарних промов 

політиків – європейських і українських. Час для красивих презентацій закінчився. Якщо за 

ними не послідують реальні справи, прекрасна європейська казка для українців може 

трагічно обірватися», – стверджує Андрій Плахонін [3]. Саме з цих рядків, на наш погляд, 

письменник бере курс на подальші публікації у 2015 році. Як це не дивно, багато читачів 

зрозуміли слова неправильним чином. «Напевно, на деяких моїх читачів у соціальних 

мережах дуже вплинула моя колонка за минулий тиждень «Між Африкою і Європою». Тому 

що вже з наступного дня я став масово отримувати пропозиції підписати петицію з вимогою 

до ООН якимсь чином вплинути на побіжно згадану в моїй колонці нігерійську 

терористичну організацію Боко Хаарам, щоб вони більше не займалися тими нехорошими 

речами, якими зараз займаються» [3]. Дивним є той факт, що українці чомусь бачать 

проблеми всіх навколо, не звертаючи уваги на власний ґрунт, що «тріщить по швах». Історик 

пригадує і Ваню Жукова, героя оповідання Антона Чехова «Ванька», що пише листа 

дідусеві. Вказує, таким чином, на діяльність українців-волонтерів, які роблять звернення до 

ООН, до президента Нігерії, замість того, аби спрямувати дії в українське русло. Життя 

тотального абстрагування від проблем сучасності блогер називає «мистецтвом спати з 

розплющеними очима». 

Але «окрім себе самих нам нема кого винити в упущених шансах, у тому, що 

відбувається з нами сьогодні» [3]. Це продовження теми І.Бродського, коли той у 1987 р. на 

врученні Нобелівської премії сказав: «Світ, вірогідно, врятувати вже не вдасться, але окрему 

людину завжди можна» [1]. Саме громадяни незалежної України винні в тому, що коїться 

нині в країні. Все починається з одної постаті, з одної особистості. Коли кожен перекладає 

відповідь за погані вчинки на іншого, то й виходить, що «ми довгі роки знаходились біля 

самого краю прибою, боязливо кінчиком пальця пробуючи воду, а коли нарешті в неї 

увійшли, виявилося, що решта плавців уже наближаються до фінішу» [3]. І публіцист 

хвилюється не тільки за сучасність України, у якій ми живемо, а й піклується про майбутнє. 

Історик пригадує про розповіді еліти країни з приводу «Плана Маршалла для України», який 

мав фурор свого часу в Японії, де «змінив політичну систему, дозволив їй вийти на нову 

потрібну епосі вищу якість». Проте, якщо цей план «приведе Україну до десятиліть 

процвітання, то «План Путіна» стане жирною крапкою в статті у Вікіпедії під назвою 

«Україна» [3]. Тож, замало казати про окремого українця, все ж, кожен із нас виконав свій 

громадський обов’язок ще влітку. Отож, нове керівництво майже за рік свого існування 
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отримує вирок публіциста: «неготовність політичного керівництва усвідомити реальність 

загрози» [3].  

Таким чином, бачимо, що приклад погляду проукраїнського опозиціонера, що займає 

значну сходинку публіцистичного життя сучасної України, Андрія Плахоніна є цілком 

однозначним за власним напрямком. Цікава постать, культурний діяч, пам’ятає про помилки 

минулих поколінь. Недаремно зазначає: «20 з лишком марно прожитих років» [3], адже 

країні потрібно починати жити по-новому. Історик бачить необхідність у щотижневому 

нагадуванні цього факту. Так чи інакше, апелюючи до правлячої верхівки України, чи до її 

громадян, сучасних діячів, А. Плахонін не забуває вірити та підбурювати до активних дій у 

сумний для всіх час. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МОТИВІВ У РЕКЛАМІ  

ТА ПОЗИЦІОНУВАННІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

Збереження суверенітету та неподільності нашої країни – нагальна проблема для 

нашої країни. Представник Всеукраїнської асоціації операторів реклами Ю.Ловченко із цього 

приводу зазначає, що «якщо мої онуки спитають, чим ти займався, коли відбувались ці події, 

то я б міг сказати, що відповідав, виходячи із своєї професії» [1]. 

Повною мірою патріотизм як тренд використано в рекламі банківських установ. Їхні 

бігборди і брендмауери рясніють лозунгами, символікою і патріотичними мотивами. 

Найбільше це стосується «Приват банку». «Сьогодні прапор України можна побачити на 

вікнах будинків, у машинах, на одязі мільйонів українців. Ми вирішили допомогти як можна 

більшій кількості наших клієнтів продемонструвати свої патріотичні почуття через 

банківську картку. Картки з патріотичним дизайном сьогодні можна отримати в Приват 

Банку цілком безкоштовно, – говориться в повідомленні прес-служби банку. – Картка з 

індивідуальним дизайном – це чудовий спосіб виділитися із загальної маси або зробити 

оригінальний подарунок своїм друзям і близьким» [2]. Щоб оформити таку картку, її 

достатньо замовити на сайті www.pb.ua/foto, вибравши в бібліотеці малюнків один з трьох 

варіантів патріотичного дизайну. 

В австрійському «Райффайзен Банку Аваль» з 15 березня по 15 квітня 2014 р. 

пройшла патріотична кампанія «Віримо в себе! Віримо в Україні!» Банк запустив по 

телебаченню відеоролик, який в Youtube вже набрав близько 51 000 переглядів [3]. 

«ЮніКредит Банк» запустив рекламну кампанію депозитного пропозиції до 

Великодня. На рекламному макеті зображено пасхальне яйце з жовто-блакитними стрічками. 

У банку обіцяли, що місячний депозит в гривні принесе до 19,5% річних[3]. 

«Альфа Банк» одним з перших в рекламі почав використовувати кольори українського 

прапора. «Хто, Якщо не ми. Депозит 23%». За цим макетом з’явився ще один «Ми 

кредитуємо», який також виконаний у жовтих і синіх барвах[3]. 

Банк «Фінанси та Кредит» використовував гасло «Єдина країна – єдиний банк» із 

фоном пшеничного поля і блакитним небом. «Цей макет використовувався в регіональних 

ЗМІ і для регіональних зовнішніх носіїв», – повідомили в прес-службі банку [3]. 

http://lib.ru/BRODSKIJ/lect.txt
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Віра в Україну як головний посил у «Надрах» спочатку елементом внутрішньої 

корпоративної комунікації. Пізніше він трансформувався в зовнішню рекламу. Цей банер 

спочатку був розміщений на сторінках банку в соціальних мережах, потім – у більш ніж 500 

відділеннях банку. «Вірю в Україну» – це не рекламна кампанія, а наша колективна 

громадянська позиція», – уточнюють у прес-службі банку [3]. 

Банк «Хрещатик» одночасно запустив три програми. Перша: «Єдина країна – єдиний 

Біль». Банк взяв під опіку сім'ї п'ятьох загиблих з «Небесної сотні». Друга: « Героям Слава!» 

З 28 лютого по 31 травня 2014 р. банк стягував додаткову комісію у фізичних осіб під час 

касового обслуговування. За один платіжний документ – одна гривня. Гроші збирали для 

сімей загиблих і постраждалих на Майдані. Третя: «Допоможи Українській армії – 

Підтримай її обороноздатність». Із 20 березня банк з одної платіжки стягував на допомогу 

армії одну гривню [3]. 

На білбордах м.Києва зараз можна побачити зовнішню рекламу «Кредобанку» – карти 

України та Польщі в кольорах національних прапорів. «Рекламна кампанія спочатку не 

планувалася, вирішили провести її після революції, щоб підкреслити ті конкурентні 

переваги, які отримав банк як банк з європейським капіталом і найбільша інвестиція Польщі 

в банківську систему України», – повідомили в прес-службі «Кредобанку» [3]. 

 «Банк Сильної та єдиної України», – «Терра Банк» закликає користуватися послугами 

українських фінансових установ. У банку пояснюють, що їх нова маркетингова стратегія 

спрямована на мінімізацію негативу, яким переповнене суспільство. «Терра банк» 

намагається налаштувати клієнтів на позитивні емоції і благополучне вирішення ситуації, в 

якій опинилася Україна. «На банківській системі тримається вся економіка країни, якщо у 

банківської системи почнуться проблеми – постраждають усі. Тому ми намагаємося 

привернути увагу клієнтів до цієї проблеми і закликаємо їх вірити в українські банки і 

підтримувати їх», – зазначила директор департаменту маркетингу «Терра Банку» 

Л.Максимова [3]. 

Отже, останнім часом кольори українського прапору, інша національна символіка, 

патріотизм як концепція, стали основними в рекламі банківських послуг та їхнього 

позиціонування. 
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ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

СУЧАСНИХ ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

Сучасна українська дитяча періодика – одна з потужних галузей дитячої літератури. 

Тому важливим є питання змістового наповнення дитячих журналів і газет, а також їхні 

жанрові особливості [2, 125]. 

 У наш час в українському науковому дискурсі представлено порівняно небагато 

якісних оглядів періодичних видань для дітей. Причому науковці вивчають переважно дитячі 

журнали, а ось газети залишаються осторонь [4, 26]. Це і зумовлює актуальність нашої 

роботи. У ній уперше ґрунтовно проаналізовано змістове наповнення й жанрові особливості 

дитячого журналу «Барвінок», що розрахований на дітей молодшого та середнього 

http://video.meta.ua/6585133.video
https://privatbank.ua/ua/news/privatbank-besplatno-vypuskajet-klijentam-karty-s-patriotichnym-dizajnom/
https://privatbank.ua/ua/news/privatbank-besplatno-vypuskajet-klijentam-karty-s-patriotichnym-dizajnom/
http://hubs.com.ua/
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шкільного віку, та газети «Велика дитяча газета» для дітей 9-12 років. Більшість українських 

схожі між собою рубрикаціями, завданнями, конкурсам [4, 26].    

Метою статті є дослідження жанрово-тематичного наповнення дитячих періодичних 

видань і виявлення їхніх особливостей. 

Українські періодичні видання вирізняються розмаїтістю жанрово-видової палітри: 

казки, загадки, повісті-казки, пізнавальні оповідання, легенди та історії, поезії, 

інтелектуально-розважальні завдання та ігри [1, 16]. В аналізованих періодичних виданнях ці 

жанри подані більшою чи меншою мірою. Зауважимо, що жанрами, які найчастіше можна 

побачити на шпальтах дитячих журналів і газет, є оповідання, поезії, інтелектуально-

розважальні завдання та ігри. Особливості саме цих жанрів ми розглянемо.  

Жанр «оповідання», наприклад, в обох виданнях характеризується тим, що вони 

короткі за обсягом і ведуться від особи, яка була свідком подій, а головною своєрідністю 

оповідань є те, що вони змушують читача замислитися про якусь важливу подію і вчать 

зробити свої логічні висновки. 

Що стосується жанру поезії, то його ознаки такі: віршована форма, короткий обсяг, а 

також він викликає емоційні переживання. 

Інтелектуально-розважальні завдання та ігри як жанр дитячої періодики відмінні в 

журналі та газеті. У «Барвінку» для них відведено окрему рубрику «Перехрестя веселих 

забав», яка є постійною для кожного номера і в якій можна знайти все: кросворди, логічні та 

математичні вправи, ребуси і т.д. Що стосується «Великої дитячої газети», то тут 

інтелектуально-розважальні завдання та ігри «подорожують» шпальтами видання, тобто 

окремої рубрики вони не мають. До інших рубрик вони прикріплені тематично (наприклад, у 

№12 за 2014 рік була розміщена публікація стосовно зимових видів спорту, а поряд з нею 

знаходився кросворд, присвяченій цій темі). Буває і так, що інтелектуально-розважальні 

завдання та ігри тематично не відносяться до рубрики, тоді їх відокремлюють за допомогою 

виділень (лінійок, рамок та ін.). 

Рубрики в журналі та газеті схожі за своїми назвами та змістовим наповненням. У 

кожному виданні можна знайти рубрику, присвячену любові до Батьківщини та патріотизму 

(наприклад, «Це твоя Україна в «Барвінку» та «Цікава Україна» у «Великій дитячій газеті»), 

що є дуже позитивним явищем, особливо сьогодні, коли Україна переживає важкий етап. 

Також є рубрики, в яких редакція відповідає на питання читачів (наприклад, «З торбинки 

дядечка запитальника» в журналі «Барвінок» та «Клуб питай ликів» у «Великій дитячій 

газеті»), рубрики, присвячені самостійній роботі, природі, спорту і т.д.  

Узагалі, тематика дитячих видань дуже широка та охоплює, мабуть, усе, що може 

зацікавити дитину, адже діти – це справжні «чомучки». Якщо характеризувати тематичне 

наповнення «Барвінку» і «Великої дитячої газети», то можна виділити те, що у «Барвінку» в 

одному номері подано дуже багато тем для ознайомлення, а от «Велика дитяча газета» 

останнім часом для номера обирає одну тему і вже навколо неї вибудовує майбутній випуск.  

На основі аналізу періодичних видань для дітей можна стверджувати, що ринок 

дитячої періодики в Україні є насиченим. Як наслідок – у потенційної читацької аудиторії є 

можливість вибору і за змістовими критеріями, і за особливостями оформлення, мовою, 

ціновою політикою. 

Змістове наповнення журналу «Барвінок» і газети «Велика дитяча газета» відображає 

надзвичайно велике коло захоплень читацької аудиторії. Багаті вони і на художні жанри. І в 

журналі, і в газеті переважають такі жанри: оповідання, поезії, інтелектуально-розважальні 

завдання та ігри. Рідше зустрічаються легенди та історії, а також загадки. У «Барвінку» 

інколи подають казки, яких у «Великій дитячій газеті» немає. На нашу думку, це пов’язано з 

віковою аудиторію читачів, адже газета розрахована на вужчу аудиторію (9-12 років), а 

читати казки дітям такого віку не дуже цікаво. 

Отже, розглянуті дитячі періодичні видання мають широку тематичну та жанрово-

видову палітру, що, безумовно, сприяє формуванню особистості. Видання позитивно 

впливають на всебічний розвиток, учать цікавитися новими подіями, перейматися 
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суспільними проблемами, прищеплюють любов до України і готують дитину до активної 

участі в майбутньому. 
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АДАПТАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ ДО УКРАЇНСЬКОГО 

СПОЖИВАЧА (НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ «MEN’S HEALTH») 

Сучасна українська періодика все частіше спирається на закордонні приклади видання 

газет і журналів. Одночасно на теренах нашої країни з’являються філії зарубіжних журналів, 

які користуються великим попитом. Як приклад можна навести журнали «Esquire», «Harper's 

Bazaar», «National Geographic», «Men’s health». Останній став неймовірно популярним серед 

чоловічої частини населення. Це зумовлено широкою тематикою та цікавим наповненням 

видання, його оригінальністю і відповідністю інформаційним потребам чоловічої аудиторії. 

Тематичне наповнення журналу «Men’s health», його відмінності від оригіналу видання досі 

не були об'єктом дослідження. Це і визначає актуальність нашого дослідженя. 

Метою роботи є виявлення особливостей адаптації української філії американського 

журналу «Чоловіче здоров’я» («Men’s health») за період 2013-2014 років до українського 

читача. 

Зазвичай, коли журнали стають міжнародними, редакція за географією і своїми 

кадрами є суто національною, але дух видання й більшість матеріалів залишаються 

спільними для всіх країн, де виходить журнал [1, с. 58]. Саме тому цікаво з’ясувати, які 

матеріали оригінального видання мають право на життя в українському варіанті. 

Американський журнал «Men’s health» було засновано у 1987 році, в Україні його 

видання почалося через десять років. Основними рубриками видання є: Здоров’я, Кар’єра, 

Інтимне життя, Фітнес, Швидкість, Харчування, Стрес, Відносини, Техніка, Стиль [2]. 

Кожна з рубрик відповідає на актуальні та значущі питання, посилаючись на фахівців 

певної галузі. Разом із журналістами над розробкою матеріалів працюють спортивні тренери, 

дієтологи, стилісти, психологи, економісти. 

Якщо порівнювати українське видання з оригінальним, то можна зазначити, що 

загалом змістове наповнення журналів збігається. Однак варто окреслити відмінності, які ми 

виділили в українському варіанті журнального видання. 

По-перше, цікавою особливістю є постійна рубрика «Бюлетень», якої немає в 

американському виданні. Ця рубрика повторюється у номері тричі та вміщує в собі п’ять 

найцікавіших фактів «на будь-який смак на одній сторінці». Яскраве зображення 

доповнюється підписом-поясненням. Але, одночасно, рубрика є внутрішнім змістом 

журналу. Тобто, після кожного пояснення вказується сторінка, де можна детальніше 

прочитати про той чи інший факт. Таким чином читач може самостійно вирішити, чи хоче 
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він заглиблюватися в певну тему, чи йому достатньо двох речень і зображення. Цей елемент 

відповідає українській журнальній тенденції розміщення коротких та змістовних заміток 

замість великих пояснювальних текстів. 

По-друге, в українському «Men’s health» друкується невелике есе на глибокі 

психологічні теми: зрада друзів, муки сумління, нездорова конкуренція на роботі і т.д. 

Художньо-публіцистичний жанр відсутній в оригінальному виданні, оскільки головний 

редактор акцентує увагу читача на тому, що журнал є суто інформаційно-розважальним [2]. 

До того ж, у США достатньо спеціалізованих видань художніх творів. А, отже, змішувати 

стилі редакція не вважає за потрібне. 

По-третє, хоч обидва варіанти журналу і вміщують кулінарні поради під рубрикою 

«Харчування», однак є суттєва відмінність. У американській версії публікується лише один 

великий рецепт, розписуються його складові та харчова цінність. Тоді як в українському 

виданні редактор публікує дві чи три невеличких замітки з простими для виконання 

рецептами. Як зазначає автор кулінарної рубрики, це пов’язане з тим, що сучасний 

український чоловік не має часу проводити кілька годин на кухні [2]. 

Спільною рисою обох видань є відсутність інтерв’ю. Цей жанр абсолютно не 

використовується в жодному із випусків журналів. Про долю певної особистості журналіст 

розповідає через призму свого сприйняття, без прямої мови та безпосереднього спілкування. 

Також варто додати, що українське видання майже не друкує статті про українських 

чоловіків. Не більше двох особистостей можна зустріти на сторінках номеру. Тоді як 

американське видання публікує близько шести історій з життя успішних американців.  

Останньою визначною рисою обох видань є реклама, хоча кількість її різна. В 

американському виданні реклама займає п’ятдесят відсотків усього видання[2]. До того ж, 

деякі статті поєднують у собі поради та рекламу. Так, наприклад, у випуску від листопада 

2014 року надруковано статтю «Як зробити ваші свята простішими?» («How to make your 

holidays easier?»). Тут поєднано поради, як краще організувати відправлення подарунків, з 

рекламою американської служби доставки. В українському журналі реклама займає усього 

тридцять відсотків обсягу видання, не використовуючи приклади спонсорів у практичних 

порадах. 

На нашу думку, українське видання «Men’s health» не відповідає оригіналу. Оскільки 

описані нами відмінності є суттєвими в тематичному наповненні журналу. Вітчизняний 

варіант видання скоріше типізує образ сучасного чоловіка та подає приклад американського 

життя.  

Література 

1. Дослідження тенденцій та перспективних тематичних напрямків української журнальної 

періодики [Електронний ресурс] / В.Галецька – Режим доступу: http://j-

 school.kiev.ua/images/uploads/textblog/1.Galetska_O_diplom200.pdf 

2. Офіційний сайт українського журналу Men’s health [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.menshealth.com.ua 

 

Федоренко Юлія 

студентка 6 курсу фак-ту журналістики 

Наук. кер.: д.філол.н., проф. Семенець О.О.  

 

ПРОГРАМА РЕКЛАМНОГО ЗМІСТУ ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ  

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТЕЛЕКАНАЛІ «МТВ-ПЛЮС» 

Останніми роками реклама перетворилася на потужний рушій торгівлі, на ефективний 

спосіб одержання прибутку і завоювання стабільного місця на ринку конкуруючих товарів та 

послуг. Вона має на меті схилити до купівлі товару стільки споживачів, скільки необхідно 

для того, щоб цей товар було вигідно виготовляти. Поширюється реклама різними 

способами, серед яких одним з найефективніших є телебачення, адже воно дозволяє охопити 

якомога більшу кількість потенційних покупців. Проте наразі, коли кількість реклами 
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постійно збільшується, постає потреба – для втримання своїх позицій на ринку та виділення 

з-поміж конкурентів – постійного вдосконалення рекламних звернень, постійного створення 

чогось нового. А щоб це нове було ефективним, необхідно враховувати всі особливості 

завоювання довіри споживачів. 

Деякі аспекти, що стосуються впливу реклами на потенційних споживачів і 

маніпулятивних прийомів впровадження інформації, знайшли своє відображення в працях 

дослідників реклами та психології рекламної діяльності, таких як Ф. Джефкінс,  

А. Кочеткова, А. Лебедєв-Любимов, М. Маклюен, Г. Почепцов,  Є. Ромат, О. Феофанов.  

Метою статті є визначення ефективності формально-змістового наповнення 

регіональної телевізійної реклами (на прикладі програми рекламного характеру «Полезная 

программа» на телеканалі «МТВ-Плюс» м. Мелітополь). 

Регіональна тележурналістика «пройшла основні етапи свого становлення – від 

однопартійної заангажованості, через перебудовчу ейфорію уседозволеності до теперішнього 

процесу поступового усвідомлення як можливостей, так і відповідальності «четвертої 

влади». «Програми місцевих телекомпаній для населення стали невід’ємним елементом 

життя, могутнім пізнавальним та виховним засобом масової комунікації, а головне – 

джерелом різноманітної інформації» [1, с. 25]. 

Що стосується прямих ефірів на регіональних телеканалах, то ніхто не може 

зрівнятися з їхньою ефективністю. У глядача виникає відчуття співучасті, можливості 

поставити своє запитання і почути на нього відповідь. Причому висвітлюються всі 

найболючіші питання [3]. Ці риси яскраво виражені й у програмі рекламного характеру 

«Полезная программа» на телеканалі «МТВ-Плюс», яка має активну, уважну й зацікавлену 

аудиторію. 

Регіональне телебачення в більшості регіонів України практично не має конкуренції: 

глядач, якщо хоче переглянути місцеві новини, публіцистичні програми локального 

характеру, а з ними й художню та документальну продукцію, безальтернативно вибирає один 

із регіональних каналів. Адже важливою особливістю сприйняття інформації є те, що всі 

новини, навіть загальнонаціональні проблеми, сприймаються аудиторією в аспекті саме 

місцевому. Так і розуміння загальнодержавних фактів осягається глядачами через 

повсякденне життя навколо них. «У цьому плані регіональне телебачення має рідкісний шанс 

виконувати комунікативну функцію, використовуючи свої незаперечні природні переваги, а 

саме: максимальну наближеність до головних орієнтирів та потреб людей, а також тісний і 

зрозумілий зв’язок з їхніми міжособистісними, а нерідко і з виробничими стосунками» [2, с. 

248].  

Реклама останніми роками виступає як засіб маніпулювання свідомістю споживачів. 

Говорячи про вплив реклами на споживачів, не слід забувати й про залежність рекламодавців 

від споживчої аудиторії. Споживачі більше схильні купувати ті товари й марки, до яких 

ставляться позитивно, і менш схильні – речі, до яких склалось негативне ставлення. На 

сучасному етапі розвитку суспільства телереклама займається активним впровадженням у 

масову свідомість соціальних цінностей та визначає моделі поведінки, санкціоновані чи не 

санкціоновані суспільством.  

Жоден вид реклами не можна порівняти з телевізійною за рівнем впізнання. І хоча 

відгуки про неї часто неоднозначні та досить різкі, реклама на телебаченні залишається 

надзвичайно ефективною завдяки масштабу аудиторії, не доступному іншим засобам 

реклами, а також максимальним можливостям впливу на телеглядача. Програма рекламного 

змісту (зокрема, «Полезная программа» на телеканалі «МТВ-Плюс») не є винятком: завдяки 

тому, що вона має форму розважальної програми, її ефективність зростає в рази, а 

інформація, подана в сюжетах, сприймається ненав’язливо, як корисні поради. Тому 

ефективність такого виду реклами незаперечна, що, у свою чергу, збільшує купівельну 

спроможність адресата рекламного звернення. 
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РИЗИКИ ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ 

СПОЖИВАЧА В ЧАС РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ РЕКЛАМИ 

Сучасна реклама стає дедалі більш персоналізованою. Масовий маркетинг уже почав 

витіснятися маркетингом індивідуальним. Ринок розподіляється на дрібніші сегменти. Вони 

формуються не тільки за традиційними узагальнювальними критеріями – стать, вік, 

майновий стан. При виділенні «свого» споживача інколи підкреслюються тонкі 

психографічні характеристики. Значно знижується обсяг реклами, призначеної «відразу 

всім». Але в такій ситуації, на жаль, зростають ризики порушень недоторканності 

приватного життя споживача при обробці персональних даних. 

Метою нашої статті є аналіз проблеми вторгнення реклами в особистий простір 

споживача. Дослідження цього питання наразі представлене працями таких фахівців, як 

А. Пазюк, Б. Воєводін, Ю. Зоріна та ін. 

Питання про зловживання при використанні таргетованої реклами постало в Європі. 

Так, Європейська комісія звинуватила соціальну мережу Facebook у неправомірному 

використанні даних своїх користувачів, а саме інформації про їхні вподобання, стать, 

погляди і навіть віросповідання для показу відповідної реклами. Наразі Єврокомісія готує 

профільну директиву із цього питання [4].  

28 січня 1981 р. була підписана Конвенція Ради Європи «Про захист особи у зв’язку з 

автоматичною обробкою персональних даних», учасниками якої є 21 європейська держава, 

та Директива 95/46/ЄС «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про 

вільне переміщення таких даних». Указана Директива обов’язкова для всіх країн-членів 

Європейського Союзу та є базовою у відповідній сфері для багатьох країн, у тому числі й 

України. Як слушно зазначає А. Пазюк, стандарти, запропоновані вищезгаданою Конвенцією 

і Директивою, впроваджують детальні вимоги щодо захисту прав суб’єктів даних, 

передбачають механізм забезпечення ефективної реалізації принципів приватності через 

наглядову інстанцію і заборону передачі даних до третіх сторін, які не гарантують 

адекватного захисту приватності [3].  

З часом, законодавча база з питання захисту персональних даних та приватності була 

розширена Директивою №97/66/EC стосовно обробки персональних даних і захисту 

приватності в телекомунікаційному секторі та прийнятою їй на зміну Директивою «Про 

захист приватності в секторі електронних комунікацій» №2002/58/EC. Завданнями вказаних 

Директив були розширення та доповнення норм щодо гарантування права на приватність у 

медіа-просторі та під час електронних комунікацій, зокрема під час збору та передачі даних. 

В Україні контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних 

покладено на Державну службу України з питань захисту персональних даних та на 

уповноваженого Верховної Ради з прав людини. При цьому покладення на уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини додаткових обов’язків стосовно контролю за дотриманням 

законодавства у сфері захисту персональної інформації тягне за собою надмірне 

перевантаження омбудсмена. Враховуючи зростаюче значення приватності та з метою 

http://www.telekritika.ua/
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покращення захисту персональних даних, слід, уважає Б. Воєводін, окремо запровадити таку 

інституцію, як Уповноважений з питань захисту персональних даних. Це дозволить 

надійніше та повніше здійснювати моніторинг указаної сфери [1, с. 123]. 

Для розв’язання проблеми недоторканності приватного життя споживача вчені 

пропонують великий перелік заходів превентивного характеру. Наприклад, Ю. Зоріна вважає 

за доцільне прийняти загальне правило для пошукових систем щодо обов’язкового 

встановлення позначення, однакового для всіх, яке слугувало б ідентифікацією 

передплаченої реклами, спонсорських посилань, з одного боку, та звичайних результатів 

пошуку – з іншого. А при платному довідковому телефонному, комп’ютерному 

обслуговуванні реклама має надаватися лише зі згоди абонента [2, c. 4].  

Вирішити питання охорони приватності користувачів Інтернет можливо за умов 

застосування комплексу заходів на організаційному, технічному і нормативному рівнях, 

причому в плані як національного законодавства, так і міжнародної нормотворчості. Разом із 

тим нормативне регулювання повинне забезпечувати баланс між правом особи на захист 

персональних даних, правом на інформацію та врахуванням інтересів рекламодавців. Для 

цього, на думку Б. Воєводіна, необхідні послідовні кроки [1, c. 123]. 

По-перше, необхідно зобов’язати всі рекламні мережі дотримуватись принципів 

знеособлення інформації та використовувати систему подвійної асоціації, коли кожному 

користувачеві присвоюється певний анонімний ідентифікатор та на базі нього формується 

«інформаційний профіль».  

По-друге, основною загрозою для персональних даних є використання технології 

cookies, яка застосовується для відстеження дій користувачів в Інтернеті. Необхідно на 

законодавчому рівні заборонити пов’язувати анонімний ідентифікатор чи інформацію, 

зібрану за допомогою cookies, із даними про расу, релігію, сексуальну орієнтацію чи стан 

здоров’я.  

По-третє, як зазначено в більшості міжнародних угод, що укладені на підставах 

самоорганізації учасників ринку, рекламодавці та власники банерообмінних мереж 

зобов’язані розміщувати на своїх сторінках чітке та помітне повідомлення про використання 

персональних даних користувача при формуванні цільової реклами. Компанії, що 

використовують принципи таргетингу при розповсюдженні реклами, повинні мати 

спеціальну сторінку з інформуванням споживачів. Така сторінка повинна містити чіткий 

перелік даних, що збираються та аналізуються за допомогою cookies, з наданням можливості 

користувачеві:  

• відмовитись від збору цих даних;  

• сформулювати перелік інформації, яку він дозволяє обробляти;  

• дозволити чи обмежити передачу його даних третім особам.  

По-четверте, вкрай важливим є підписання Україною міжнародних договорів у сфері 

захисту персональних даних користувачів Інтернет, з метою покладення на іноземні компанії 

обов’язку дотримуватися норм українського законодавства в цій сфері. 

Висновки. Недостатнє регулювання сфери захисту персональних даних створює 

можливість втручання в приватне життя людини. Сучасні технології збільшення реалізації 

товарів та послуг використовують все більш екстремальні засоби досягнення мети і стають 

надзвичайно популярними та дієвими. Маркетингові дослідження показали триразовий ріст 

ефективності таргетованої реклами. Але компаніям при виділення «свого» споживача варто 

пам’ятати про існування межі дозволеного у втручанні в особистий простір споживачів 

реклами та про відповідальність за порушення їхніх прав на приватність.  
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СМИСЛОВИЙ КОМПОНЕНТ ЗАГОЛОВКІВ  

У ТИЖНЕВИКУ УНС «СВОБОДА» 

Заголовок у газетному виданні має велике значення, особливо як один із засобів 

привернення уваги до матеріалу та зацікавлення читача до подальшого прочитання. За 

допомогою заголовків можна зробити швидкий огляд публікацій, представлених у номері 

газети та обрати найцікавіше.  

Важливою є проблема смислового наповнення заголовків, оскільки вдало підібрані 

назви матеріалів повинні чітко та лаконічно розкривати або обігравати зміст 

журналістського тексту, не перекручувати його, спонукати до ознайомлення з основним 

матеріалом. 

Питанням заголовків у газетних виданнях займалися багато дослідників: 

С. М. Гуревич, В. Ф. Іванов, В. В. Різун, О. О. Тертичний, М. С. Тимошик, В. Е. Шевченко та 

інші. Вивчення проблеми переважно пов’язане з синтаксичними, композиційними та 

структурними особливостями, також функції заголовків неодноразово були предметом 

наукової уваги дослідників.  

Метою публікації є дослідження заголовків до матеріалів у тижневику української 

народної спілки в Америці «Свобода» з погляду смислового наповнення та як засобу 

привернення читацької уваги. 

Обрана для аналізу щотижнева газета «Свобода» є зразком української діаспорної 

преси, тож можна простежити, які заголовки використовуються у виданні, як вони 

оформлені та яке змістове навантаження несуть на собі. 

Ще на початку XIX ст. тексти в газетах друкувалися без заголовків. На початку 

кожного повідомлення зазвичай вказували лише географічний пункт – назву міста, звідки 

воно прийшло, і дату його надходження до редакції. Уперше заголовки почали 

використовувати на першій сторінці номера у своєрідній афішці-покажчику, де повідомляли 

про його матеріали. Поступово деякі з цих заголовків переходили і на інші сторінки номера, 

де ставилися над найважливішими повідомленнями і статтями [1, с. 147]. Подібна еволюція 

заголовків простежується в обраному для дослідження виданні. Тижневик почав виходити в 

1893 році і спочатку містив лише рубрики та географічні назви, які виконували роль 

заголовків, проте ця тенденція не протрималася довго, з кожним роком заголовки до 

матеріалів ставали більш інформативними та різноманітними. 

Заголовок зараз являє собою органічний перший елемент текстової публікації, 

нерозривно з нею пов’язаний, більше того – він випливає з її змісту [1, с. 147].  

Сучасні номери тижневика містять заголовки, які здебільшого пов’язані зі змістовим 

наповненням матеріалу, виконують необхідні інформативну та номінативну функції, але 

відрізняються сухістю, одноманітністю та відсутністю емоційного забарвлення. Наприклад: 

«Ректор з України відвідав Канаду» та одразу наступний заголовок – «Відомий український 

письменник відвідав Канаду», майже однаково сформульовані заголовки – часте явище в 

газеті.  

Науковець І. Л. Михайлин наголошує, що заголовок повинен містити в собі тему або 

ідею твору, має перегукуватися з проблематикою. Він мусить бути виразним, стислим, 
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змістовним, цікавим, легко вкладатися в пам’яті читачів. Дати творові влучний заголовок – 

велике мистецтво, що потребує таланту, знань і досвіду [4, с. 386].  

Дослідниця Е. А. Лазарева вважає, що залежно від того, повністю чи не повністю 

відображений у заголовках той чи той елемент тексту, вони поділяються на: 

повноінформативні (які повністю актуалізують смисловий компонент тексту) [3, с. 14] – «ЄС 

і США – за спільні санкції проти Росії» та неповноінформативні (пунктирні, які не повністю 

актуалізують смисловий компонент тексту) [3, с. 14] – «Закінчено приймання документів». У 

тижневику «Свобода» активно використовуються обидва типи заголовків, до того ж 

повноінформативні здебільшого зустрічаються в публікаціях, що розкривають актуальні 

злободенні теми. Такі матеріали не потребують додаткових засобів привернення уваги 

читача. Публікації менш цікаві, другорядні, зазвичай супроводжуються 

неповноінформативними заголовками, які створюють відчуття недомовленості або 

інтригують.  

Теоретик А. О. Євграфова зазначає: «заголовок, який є очевидним і розташованим на 

певній відстані від основного тексту, входить в систему тексту, передаючи, як і будь-який 

словесний знак, змістовно-фактуальну інформацію, виконуючи номінативну функцію … уже 

у «передтекстовий період» заголовок починає впливати на потенційного читача, формуючи 

ефект очікування і прогноз щодо твору в цілому [2, с 147]. 

Отже, заголовок у газеті «Свобода» привертає увагу читачів, спонукає їх до 

ознайомлення з основним викладом публікації, служить орієнтиром у тематиці матеріалу. Ці 

властивості заголовка досягаються за допомогою багатьох факторів, одним із найважливіших 

є смислове наповнення заголовків, їх стислий, чіткий, інформативний характер, який і 

гарантує успіх журналістському тексту. Заголовок і текст у щотижневику є 

взаємозалежними, нерозривно пов’язані та існують у системі газетного видання як частини 

цілого. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ  

КОМУНІКАЦІЇ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 

Постановка проблеми полягає у тому, що вона спрямована на поповнення знань про 

невербальну комунікацію та її аспекти у взаємодії між журналістом та аудиторією. Для 

журналістської професії ця тема є дуже важливою та актуальною, оскільки будь-який 

працівник мас-медіа повинен не лише чітко та вміло висловлювати свої думки, правильно та 

точно доносячи їх до аудиторії, але й розуміти почуття, емоції людей, правильно трактувати 

їхні висловлювання, завдяки знанням різних засобів комунікації. 

Мета статті – розкрити суть та проблеми невербального спілкування в процесі 

журналістської діяльності; вивчити зв’язки експресивної поведінки людини з її 

індивідуальними і характерологічними особливостями; розглянути різні види невербального 

спілкування, зрозуміти їхнє значення та причини прояву, використання невербальної 

комунікації на телебаченні.   
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему невербальної комунікації у 

журналістській творчості розглядає А. Шелякіна [3]. Вона окреслила функціональний аспект 

проксеміки у контексті невербального спілкування журналіста з аудиторією. Результатами її 

досліджень є виділення чотирьох просторових зон між учасниками спілкування: інтимна (15-

46 см), особиста (46-120 см), соціальна (120-360 см), громадська (понад 360 см). Ці зони 

вперше визначив американський антрополог Едвард Холл. Сама ж дослідниця розглядає їх у 

якості невербальної комунікації між людьми різних соціальних ролей, що чітко допомагає 

журналісту визначитись із міжособистісною дистанцією, як засобом невербальної 

комунікації, у власному професійному спілкуванні з людьми абсолютно різних верств 

населення, культур, рас, чи, навіть, релігій. С. Голощук [2] дослідила основні засоби 

невербальної комунікації, які широко використовуються у колі журналістської діяльності. 

Висновком з її роботи є виокремлення основних компонентів невербальної комунікації, 

зокрема акустичних (екстралінгвістика, просодика, кінесика) та оптичних (проксеміка) тощо. 

 Спробуємо проаналізувати засоби невербальної комунікації та їх ефективність у 

сфері журналістської діяльності на прикладі суперечної, але оригінальної у своєму роді, 

відомої української телеведучої Катерини Осадчої. На нашу думку, постать є досить 

популярною в українській медійній сфері, чи не найбільше серед усіх використовує 

невербальні засоби комунікації при спілкуванні з абсолютно протилежними людськими 

категоріями у рамках власної професійної діяльності. Почнемо з аналізу оптичних засобів 

невербальної комунікації. По-перше, звичайно, це її нетиповий одяг та фізіогноміка. 

Зрозуміло, що самі телепроекти, в яких вона працює, мають формат так званого «світського» 

спілкування, але навіть для подібних телешоу одяг ведучої занадто привертає до себе увагу, 

та виділяється серед інших. Цю тенденцію дуже легко пояснити: підбираючи подібні засоби 

зовнішнього вигляду для телеведучої, продюсери намагаються встановити більш тісний 

контакт між нею та відомими українськими працівниками шоу-бізнесу, з якими їй доволі 

часто доводиться розмовляти. Що ж до акустичних засобів невербального спілкування, 

вважаємо, що Катерина Осадча, на відміну від інших журналістів, чудово використовує так 

звані засоби налагодження контакту із власними респондентами, а саме: середній темп 

мовлення, спокійний тон, грайливий тембр голосу, привітна манера спілкування, посмішка, 

приваблююча жіноча хода, постава тіла, постійний контакт очима, та, обов’язково, 

особистісна просторова зона між учасниками спілкування (45-120см). Усі без винятку 

вищезазначені фактори та засоби невербальної комунікації однозначно допомагають 

телеведучій увійти до зони довіри власного співбесідника (незалежно від того, хто це є), та 

побудувати цікаву, конструктивну розмову, дізнаючись про життя конкретної особистості 

саме те, що їй потрібно. Отже, подібна манера спілкування є набагато кориснішою у такій 

сфері інтерв’ю-журналістики, ніж намагання «задушити» свого партнера питаннями, 

перемогти його інтелектуально, та спробувати «вичавити» з нього усю правду про ті чи інші 

факти або події. 

   Таким чином, засоби невербальної комунікації у сфері журналістської професії є 

однією із засад її функціонування, прояву майстерності, та при вмілому їх використанні – 

закладу успіху у будь-якій справі. Існує безліч виражальних засобів невербального 

спілкування (починаючи від зітхання, та закінчуючи предметами особистого вжитку), та 

певна типологія просторових зон між учасниками спілкування, які можуть допомогти, або, 

навіть, навпаки, - зруйнувати конструктивний діалог журналіста з респондентом, в 

залежності від країни, віросповідання та культури його співбесідника. Тому, на нашу думку, 

справжній професійний журналіст обов’язково повинен володіти знанням невербальної 

комунікації, як однією із складових власної професії.  
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КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ РЕКЛАМНОГО ЖУРНАЛЬНОГО ВИДАННЯ 

Періодичні видання розвиваються й функціонують як складова частина сучасних ЗМІ 

і журнал є одним з основних засобів цієї системи. А розвиток рекламної сфери в суспільстві, 

розширивши свій рекламно інформаційний простір, спричинив появу спеціалізованих 

рекламно-журнальних видань. 

У зв’язку з цим, питання дослідження кваліметричної моделі рекламного журналу є 

актуальним сьогодні, оскільки дозволило б оцінити якість та стан сучасних рекламно-

журнальних видань. 

Теоретичною та інформаційною базою в журналістиці є праці С. Галкіна, В. Іванова, 

В. Шевченко, М. Тимошика та ін., присвячені вивченню типології та оформленню журналів. 

Кваліметричними дослідженнями займались Г. Азгальдов, А. Глічов, А. Костін, В. Циба та 

ін. 

Мета роботи – виявлення особливостей кваліметричної моделі у друкованих 

рекламних виданнях на прикладі сучасних рекламних журналів. 

Об’єктом дослідження є запорізькі журнали рекламного типу «VIPсlub», «Афіша» за 

2011 – 2014 роки.  

На жаль, на сьогодні не існує точної дефініції терміна «кваліметрична модель», щоб 

дати тлумачення цьому поняттю, будемо спиратися на базові терміни – кваліметрія і модель. 

Кваліметрія – теорія, пов’язана з вимірюванням показників якості, або теорія 

вимірювання властивостей речі, які визначаються через якості [4, с.54]; наука про 

вимірювання якості продукції [1]. 

Центральним видовим поняттям кваліметрії є «річ» як «згусток» різних субстанцій, 

тобто різних якостей, у середовищі, що являє собою їх «суміщення» [3, с.4]. Якість 

розглядається як одна, головна, домінуюча властивість, яка найбільш яскраво характеризує 

предмет або явище. 

Модель – це зафіксоване зведення прийомів, правил, принципів і закономірностей 

оформлення видання [2, с.186]. 

Виходячи з цих базових понять, зазначаємо, що основою кваліметричної моделі будь-

якого періодичного видання є його зовнішнє оформлення. Тому вагоме значення в пошуках 

видання мають набірно-графічні елементи оформлення – лінійки, рамки, ілюстрації, фото, 

шрифти, колір, декоративні елементи тощо. 

У виданні «VIPclub» прості прямі лінійки наявні на обкладинці. Вони виконують 

роздільну функцію, відділяють зображення від інших елементів. Застосовуються лінійки того 

ж типу і для відокремлення певного матеріалу. Знайдено приклади використання лінійок і в 

якості міжколонних відбивок. Невеличкі вертикальні лінійки використовуються і в назві 

рубрики, і під час нумерування сторінки. 

У журналі «Афіша» використовують два види лінійок, які різняться між собою 

малюнком та насиченістю (товщиною вічка). Перший вид – це лінійка утворена звичайною 

потовщеною лінією, а інша за допомогою фігурних елементів, кружечків.  

Особливості кольорової гами аналізованих видань залежать від сталих фірмових 

кольорів. У виданні «VIPclub» фірмовими кольорами є червоний, золотий та сріблястий. У 

журналі «Афіша» складно виділити фірмові кольори, бо колір зазвичай змінюється від 

номера до номера, але у багатьох використовують червоний. Це залежить від концепції 

http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Studia_Linguistica_6_2/366_372.pdf
http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Studia_Linguistica_6_2/366_372.pdf
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примірника, яка спирається на тематику номера чи інші фактори. Таким чином утворюється 

«обличчя» журналу і читач його з легкістю ідентифікує серед масиву періодики. 

Характеристика зображального ряду аналізованих рекламних журналів полягає в 

тому що це якісні фото та ілюстрації. Вони можуть бути як самостійними змістовими 

блоками, так і доповнювати текст. Яскрава особливість зображального матеріалу такого типу 

видань – це рекламні зображення, на яких на весь обсяг шпальти розташовуються знімки чи 

ілюстрації для реклами певних фірм або послуг. 

Видання «VIPclub» використовує на обкладинці фігурний елемент – кружечки, за 

допомогою яких відмежовується початок однієї публікації від іншої, в анонсі номера, вони 

розміщені на початку кожного заголовка статті. 

Журнал має оригінальне графічне оформлення у назві видання. Над літерою «І» 

замість крапочки використовується графічний знак – корона. Таким чином підкреслюється 

статус видання – воно розраховано на заможну читацьку аудиторію. Цей елемент носить 

тематичний характер, тому перша частина назви «VIP» служить і логотипом видання. 

У виданні «Афіша» фігурні елементи на обкладинці не застосовуються. 

Загалом у журналі використовують декілька фігурних елементів – кружечки, ромбики, 

різного роду позначки – wifi, знижок. 

Отже, на сьогодні якість журнальної періодики дослідники розглядають не тільки з 

точки зору змісту та достовірності матеріалів, а й включають сюди також зовнішньо-

графічне оформлення видання.  

Якість зовнішнього оформлення розглядається через призму кваліметричної моделі 

журналу. Вона включає в себе головні, домінуючі властивості – елемент оформлення, 

декоративні елементи, колір та інше, – які найбільш яскраво характеризують рекламне 

журнальне видання. 
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ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ ФОТОРЕПОРТАЖУ В ГАЗЕТАХ  

«СУББОТА ПЛЮС» ТА «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЗАПОРОЖЬЕ» 

Головна мета журналістської праці полягає в передачі інформації, а в супроводі з 

фотографією текст легше сприймається читачем. Іноді вдала фотографія здатна передати 

ідею, думку чи образ набагато краще, ніж текст. Саме тому фотожурналістика, а зокрема 

фоторепортаж як головний її жанр найбільш часто застосовується у візуальній комунікації. 

Перевага фоторепортажу, на відміну від інших засобів передачі інформації, полягає в його 

правдивості. Справжність, документальність фоторепортажу перетворює його на потужний 

засіб агітації і пропаганди [2, с. 11]. 

На думку О. Вартанової, фототекст став невід'ємною частиною журналістики як 

професії ще й тому, що він був першим типом тексту, у якому одночасно співіснували 

новини, аналіз, логіка й емоції [1, с. 5]. 

Фотопублікація в газеті чи журналі включає відтворення не тільки об'єктивної 

реальності, а й суб'єктивного погляду автора на неї [4, с.7]. 
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Метою тез є дослідження основних різновидів фоторепортажу в запорізьких газетах 

«Суббота плюс» та «Индустриальное Запорожье». 

Традиційно існує два види фоторепортажу – подієвий фоторепортаж (висвітлена 

будь-яка подія – спортивний матч, форум, виставка або урочиста зустріч), і звичайний – це 

зйомка, що відображає повсякденні події, сцени зі звичайного життя. Сюжети 

«повсякденного» репортажу можуть бути найрізноманітнішими, викривати конкретні події, 

розповідати про те, що сталося напередодні, і те, що тільки має незабаром відбутися [3; 4]. 

Дуже часто журналіст, очевидець події, фіксує хід її розвитку, дає читачу повну 

хронологічну послідовність, деталізує явище, даючи таким чином читачу можливість 

повніше уявити картину того, що відбувається. Такий різновид фотопублікації має назву 

хронікальний фоторепортаж. Цей різновид фоторепортажу виконує не лише пізнавальну 

функцію, але й мобілізуючу, може спонукати до певних дій [3, c. 56]. Хронікальний 

фоторепортаж досягає ефекту завдяки, по-перше, оперативності відображення, по-друге, 

новизні інформації, по-третє, детальному показу події.  

У деяких виданнях виявляються публікації, у яких фоторепортер ставить перед собою 

завдання не тільки з достатньою повнотою показати подію, а й дати їй оцінку, тобто 

продемонструвати авторський погляд на події. Таким чином, у фоторепортажі «голос» 

автора може скласти істотну частину змісту. Цей різновид публікацій у пресі має назву 

інтерпретуючий фоторепортаж [3, c.57]. У ньому інтерпретуючий початок може бути 

виражений одним компонентом (фотографічним або текстовим), а також і тим і іншим 

одночасно [3, c. 58].  
Аналіз звичайного фоторепортажу проведемо на прикладі матеріалу «В одному із 

запорізьких двориків оселилася казка», опублікованого в газеті «Суббота плюс». Мешканці 

будинку одного з районів Запоріжжя прикрасили двір незвичайними саморобками. Всі 

фігурки виготовлені з підручних матеріалів, які часто просто викидають на смітник. 

Фоторепортаж представлений серією фотознімків, на яких зображені вироби, що 

прикрашають двір. Публікація відображає сцену зі звичайного життя людей, яка не несе 

прихований соціально-політичний вплив, тому цей фоторепортаж і класифікуємо як 

звичайний. 

Прикладом хронікального фоторепортажу є публікація «Запорізький ярмарок: бійка за 

торт, новий асфальт і сумний настрій» (газета «Суббота плюс»), у якій йде мова про 

традиційний «Покровський ярмарок», присвячений святкуванню 70-річчю визволення 

м. Запоріжжя від фашистських загарбників. Окрім фотознімків, журналіст подає текст, який 

дає змогу повніше уявити картину того, що відбувається, дає читачу хронологічну 

послідовність події. У публікації відсутня авторська оцінка. Фоторепортаж складається із 

серії знімків, що описують події в їх хронологічній послідовності. Саме оперативне 

представлення події в конкретних просторово-часових параметрах дав змогу віднести цей 

фоторепортаж до типу хронікального. 

Різновид інтерпретуючого фоторепортажу проаналізуємо на прикладі матеріалу 

газети «Индустриальное Запорожье» «У Запорізькій області по всіх дорогах можна 

проїхати». У ньому йде мова про погані погодні умови, які стали неочікуваними для служби 

автомобільних доріг у Запорізькій області. Фоторепортаж представлений серією знімків, 

знятими у випадковому порядку, але пов’язаними однією ідеєю, зокрема на них зображена 

службова техніка, яка вночі прибирала траси державного та обласного значення.  

Таким чином, у запорізький газетах вживаються такі різновиди репортажу, як 

подієвий, хронікальний та інтерпретуючий. Вони виконують інформаційну та 

репрезентативну функції. Використання різних видів фоторепортажу робить сторінку 

естетично привабливою, легкою для сприйняття, пожвавлює і структурує її, та, як і текст, 

передає інформацію.  
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ШРИФТОВА ПАЛІТРА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО 

ЖУРНАЛУ«КОРЕСПОНДЕНТ» 
 На сучасному етапі розвитку суспільства потреба в якісній інформації посідає значне 
місце. І в її отриманні допомагають суспільно-політичні журнали, розраховані на широку 
читацьку аудиторію. Такі видання, в основному, містять аналітичні матеріали, сприймання 
яких залежить не лише від форми написання публікацій, а й від того, наскільки влучно 
підібрані шрифти. 
 Значний внесок у дослідження шрифтового оформлення періодичних видань, зокрема 
журнальних, зробили С. І. Галкін, А. А. Грабельников, В. Ф. Іванов, М. А. Картер, 
В. Е. Шевченко, А. Г. Шицгал та інші. 
 Метою статті є аналіз шрифтової палітри суспільно-політичного журналу 
«Кореспондент». 
 Шрифт не тільки читають, тобто безпосередньо трансформують у думки і слова 
тексту; його ще й сприймають естетично, хоча читач цього здебільшого не усвідомлює. При 
цьому виникають ті чи ті асоціації, в основі яких лежать особливості шрифту. Шрифт може 
здатися енергійним або ніжним, діловим або дуже особистим. У всякому разі, можна 
припустити, що правильно підібраний шрифт може посилювати чи послаблювати 
концентрацію уваги при читанні, полегшувати або ускладнювати сприйняття [1, с. 55]. 

І все ж таки шрифт як основний елемент друкованого видання, що несе змістове 
навантаження, перш за все повинен полегшувати сприйняття тексту, підвищувати його 
змістовність, організовувати і впорядковувати різнорідну інформацію, виділяти окремі блоки 
або елементи видання шрифтовими і нешрифтовими способами [2]. 
 Вибір гарнітури для конкретного видання, для текстів, заголовків, інших елементів – 
складне завдання. Шрифти мають не лише відповідати виду видання і змісту матеріалу, а й 
гармонійно поєднуватися між собою. У видавничій справі існують правила поєднання 
гарнітур. Рубані шрифти найчастіше застосовуються для заголовків, із засічками – для 
довгих текстів [2]. 
 Заголовки матеріалів у журналі «Кореспондент» виконані нормальним прямим 
жирним накресленням двома групами шрифтів: рубленими та з ледь помітними засічками, 
чорним кольором на білому тлі та виворіткою на ілюстрації. Кожен заголовок починається з 
великої літери. Певної закономірності у вживанні шрифтів не виявлено. Закон 
пропорційності дотримано, тобто кегель заголовків відповідає обсягу публікації.  
 Підзаголовки надруковані рубленими та з ледь помітними засічками шрифтами 
нормального прямого напівжирного накреслення. Внутрішні підзаголовки, текстівки, назви 
рубрик та врізки – лише рубленим шрифтом нормального прямого жирного накреслення, 
причому врізки виділені кольорами. В авторському підписі, виконаному рубленим шрифтом, 
прізвище та ім’я мають нормальне пряме жирне накреслення, а посада – нормальне курсивне 
напівжирне. Назви суперрубрик подані виворіткою шрифтом з ледь помітними засічками 
нормальним прямим світлим накресленням. Також варто зауважити, що в інтерв’ю 
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запитання журналістів надруковані рубленим шрифтом нормального прямого жирного 
накреслення та виділені червоним кольором. 
 Майже увесь основний текст відтворений шрифтом з ледь помітними засічками 
нормального прямого напівжирного накреслення. Хроніки тижня, матеріали на кольоровому 
тлі, підписи до інфографіки та рубрики «Третий глаз», «Мнение» надруковані рубленим 
шрифтом нормального прямого напівжирного накреслення.  

Більшість публікацій, окрім хронік тижня та постійних рубрик «Чужими глазами» і 
«Цитаты недели», розпочинаються з ініціала, що можна вважати одним із елементів, який 
формує «обличчя» цього видання. 
 Таким чином, шрифтове оформлення суспільно-політичного журналу «Кореспондент» 
можна вважати вдалим, оскільки шрифти, що використовуються для набору текстів у 
виданні, полегшують ідентифікацію реципієнтом назви публікації та дозволяють краще 
орієнтуватися в матеріалах.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ У ДИТЯЧИХ ВИДАННЯХ 
В наш час вагоме місце в формуванні дитини як особистості відводиться книзі. Саме 

книга сприяє емоційному та розумовому розвитку дитини, виховує та розвиває її естетично, 
формує навики самоосвіти.  

Залучення до читання відбувається в процесі не лише гортання сторінок, але і при 
розгляданні ілюстрацій дитячої книги, адже вона є найважливішим елементом в художньому 
оформленні книги, оскільки стимулює розвиток уяви у дітей, формує їх емоції, прищеплює 
культуру читання. 

У спілкуванні дитини з книгою майже немає прагматизму, натомість дуже багато 
емоцій, тому кожне дитяче видання повинно впливати на свого читача й змістом, й легкістю 
викладу, виразністю мовностилістичної форми, цікавим ілюстративним вирішенням, 
кольором, незвичною пластичною формою, матеріальною конструкцією [3, с.43]. 

Дослідженнями на тему дитячої ілюстрації займалися: С.Антонова, Е. Огар, Є. Адамов, 
Б. Кисин, Л. Красовицька та інші. 

Мета публікації – проведення комплексного аналізу особливостей ілюстрування 
дитячих видань відповідно до вікових груп. 

Об’єкт дослідження – дитячі видання «Два півники» («Веселка»), «Ліга непарних 
шкарпеток» («Клуб Сімейного Дозвілля»), «Твоя перша енциклопедія» («Махаон»). 

За ДСТУ 3017-95, «книжкова ілюстрація – це елемент книжки, що або пояснює 
текст наочними образами, або активно тлумачить текст, даючи можливість читачеві по-
новому зрозуміти і відчути цінність літературного змісту і форми» [1]. 

Ілюстрації допомагають зорієнтуватись у змісті книжки, спонукають її прочитати та 
допомагають засвоїти зміст тексту. 

«Два півники» – це збірка українських народних пісень та казок для дітей дошкільного 
віку. 

У книзі «Два півники» особливою рисою є те, що ілюстрації дають можливість 
самостійно мислити. Ілюстрація тісно пов`язана з текстом, вона йде за літературним 
викладом, тим самим не лише доповнює текст, літературний образ, а відображає його та 
створює організовану зображальну форму, а отже сприяє сприйняттю тексту маленьким 
читачем. 
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«Ліга непарних шкарпеток» – це літературно-художнє видання для дітей II-ї вікової 
категорії, а саме для дітей від 6 до 10 років включно. 

Художником цієї книги є Дмитро Скляр, який самотужки проілюстрував 128 сторінок 
видання. Книга дуже специфічна, кольорово-насичена, що одразу змушує звернути на неї 
увагу. Проведене наукове дослідження дає підстави стверджувати, що ілюстрації 
зазначеного художника не сприяють зацікавленню дитячої аудиторії змістовим наповненням 
книги. 

«Твоя перша енциклопедія» – це енциклопедія, яка розрахована на дві дитячі 
аудиторії – I та II групи. 

Великий плюс енциклопедії – наочні ілюстрації видів транспорту «у розрізі», завдяки 
яким можна скласти уявлення про їх пристрої. А також наявність хронологічної таблиці-
схеми розвитку видів транспорту. 

Отже, у виданні «Два півники» основними функціями ілюстрацій є ті, які властиві 
всім видам дитячої літератури: пізнавальна, виховна, доповнююча та естетична. Переважає 
художньо-образний вид образотворчої інформації та виключно казковий стиль. Основними 
недоліками є сильна перевантаженість та невідповідність ілюстрацій певним частинам 
тексту.  

У виданні «Ліги непарних шкарпеток» простежується невідповідність стилю 
ілюстрування змістовому наповненню тексту. Невизначеність стилю ілюстрування впливає 
на недостатній вияв естетичної, виховної та доповнюючої функції. Великий відсоток місця – 
це повітря, якого категорично не можна допускати при оформленні видань не лише для 
дітей, а й для видань у цілому. 

«Твоя перша енциклопедія» відповідає всім вищезазначеним функціям. Переважають 
пізнавальні ілюстрації, що є нормою, прописаною у видавничих стандартах дитячих видань. 
Також, розглянуті ілюстрації виконані в казковому стилі, що характерне для цієї вікової 
категорії. Але, кожний малюнок відповідає реальності. Кількість ілюстрацій на сторінках 
енциклопедії цілком відповідає видавничим стандартам і налічує близько 75% 
ілюстративного матеріалу. Хоча, як відомо, для II-ї вікової категорії цього забагато. 

Суттєвим відхиленням від норм є те, що текст і малюнки не погоджені: текст 
розрахований на дітей більш старшого віку, а ілюстрації – на дітей молодшого віку. Тексти у 
книзі підходять для самостійного читання, але не всякого підрослого малюка зацікавлять 
дитячі, трохи примітивні малюнки. В будь-якому випадку, головним чинником, який 
об’єднує дві вікові категорії, є ілюстрації, які зрозумілі як для малечі, так і для дітей 
старшого віку. 
     Отже, ілюстрації в цих виданнях лише частково відповідають критеріям добору 
ілюстрацій до певної вікової групи, які затверджені нормативними документами. 
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ОФОРМЛЕННЯ ВИХІДНИХ ВІДОМОСТЕЙ  

У ГАЗЕТАХ «СУББОТА ПЛЮС» ТА «МИГ» 

Друковані ЗМІ забезпечують читача можливістю сприйняти матеріал різними 

ступенями: перегляд, вибіркове знайомлення та збереження інформації. Читачі надають 

перевагу оформленню, тобто дизайну преси. Яскрава упаковка зі «смачним» наповненням та 

вихідними відомостями – запорука успішного розповсюдження преси. Редактори газет 
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повинні дбати про естетичну сторону дизайну, про наявність у газеті вихідних 

відомостей [2, с. 36]. 

Питанням дослідження вихідних відомостей як постійного елемента друкованого 

періодичного видання займалися такі дослідники, як В. Ф. Іванов, С. М. Гуревич, 

А. Е. Мільчин, З. В. Партико та інші. 

Метою тез є аналіз вихідних відомостей у запорізьких періодичних виданнях 

«Суббота плюс» і «МИГ». 

Згідно з ДСТУ 4861 (розділ 7) вихідні відомості періодичних і продовжуваних видань 

містять такі елементи: ISSN (Міжнародний стандартний номер серіального видання); 

надзаголовкові дані (відомості про організацію, від імені чи за участю якої випускають 

видання); назва видання, власна назва випуску; підзаголовкові дані (вид видання – журнал, 

збірник наукових праць тощо; відомості про засновника; у періодичних виданнях – 

періодичність, місяць і рік заснування, у продовжуваних виданнях – рік заснування; 

нумерація); вихідні дані; знак охорони авторського права (©); відомості про редакторів, 

редакційну колегію; надвипускні та випускні дані; відомості про основне видання в окремо 

виданому додатку [1, с. 15]. 

За дослідженням З. В. Партика періодичні чи продовжувані повинні мати такі 

обов’язкові вихідні дані: назва видання; засновник (співзасновник видання); прізвище та 

ініціали редактора; порядковий номер випуску і дату виходу в світ; індекс видання 

розповсюджуваного за передплатою; наклад; ціна або примітка «Безкоштовно»; адреси 

редакції, видавця, друкарні; серія, номер, і дата видачі свідоцтва; видавець (співвидавець) 

[3, с. 74]. 

Для прикладу оформлення вихідних відомостей ми взяли щотижневі газети «Суббота 

плюс» та «МИГ», що є найпопулярнішими виданнями в регіоні.  

Вихідні відомості в газеті «Суббота плюс» розташовані на передостанній сторінці 

газети. Вони відокремлюються від основного матеріалу на сторінці рамкою на світло-сірій 

підкладці. Вихідні відомості розміщуються невеликими блоками знизу сторінки та поділені 

на чотири колонки. Вгорі першої розташований зменшений логотип видання, під ним 

зазначають тип газети жирним шрифтом, а саме – всеукраїнський щотижневик. Нижче 

вказують мову видання – російська, назву видавництва.  У другій колонці зазначено, що 

використання матеріалу з газети можливе лише з дозволу редакції, відповідальність за 

достовірність фактів та інших відомостей несе автор публікацій. Матеріали рубрик 

«Конкретно», «Политическое мнение» друкуються на правах реклами. У третій колонці 

вказані індекси для передплати, адреса для листів від читачів, адреса редакції та видавця, 

вказано назву й адресу видання, яке випускає цю газету, вказують дату, коли був підписаний 

номер до друку.   В останній, четвертій, колонці зазначають назву компанії юридичного 

супроводу газети, телефони редакції, телефони відділу реклами, електронну адресу, сайт 

газети та її тираж.  Колонки мають лівобічне вирівнювання та абзацні відступи.  Вгорі 

рамки з вихідними відомостями на всю її довжину вказане ім’я шеф-редактора, головного 

редактора та заступника редактора. Розташовані ці дані у два рядки та вирівняні по правому 

боку, надруковані жирним накресленням шрифту. 

У газеті «МИГ» вихідні відомості також подаються на передостанній сторінці в рамці, 

розтягнутій по всій довжині шпальти, рамка відокремлюється напівжирним шрифтом та 

розташована на світло-рожевій підкладці.  

Вихідні відомості подаються трьома колонками. Між першою та другою 

розташований маленький логотип видання. Перша колонка містить назву газети, яка 

виділена жирним шрифтом, дату, коли почала виходити газета (12 листопада 1939 рік), 

інформацію про те, як раніше називалось видання («Комсомолець Запоріжжя»), та видавця. 

Дані вирівняні по лівому краю та надруковані звичайним шрифтом. Друга колонка вирівняна 

по центру і там вказано номери телефонів приймальні, рекламного відділу, номер телефону 

представника рекламної служби газети в Києві, електронну адресу та сайт видання. Усі дані 

надруковані звичайним шрифтом, крім номерів телефонів, які виділені жирним шрифтом. 
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Третя колонка має правобічне вирівнювання та надрукована звичайним шрифтом, у ній 

зазначають адресу видання, назву зупинки та дня тижня, коли виходить газета, – четвер, 

вказують тираж видання.  

За результатами аналізу вихідних відомостей газет «Суббота плюс» і «МИГ» треба 

відзначити вміле використання та естетичні можливості розділових елементів і графічних 

засобів в оформленні видань. Компактне розташування вихідних відомостей на шпальтах, а 

саме колонками з використанням графічних розділових елементів дозволяє відокремити одну 

колонку від іншої і в той же час – об’єднати відомості в єдине ціле, що дає можливість 

реципієнту максимально зручно сприймати матеріал, швидко знаходити потрібну 

інформацію. Завдяки такому розташуванню вихідних відомостей читач завжди може 

впізнати «своє» видання за стилем оформлення. 
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ФЕНОМЕН ФАНФІКШЕНА В ЛІТЕРАТУРІ XXI СТОЛІТТЯ 
Одним із найбільш активних на сьогодні сегментів літератури є фанфікшен. 

Літературна творчість прихильників певних продуктів масової культури (фанів або фенів), 
що відбувається на базі цих продуктів в рамках певних інтерпретаційних спільнот 
(фендомів) продукує неймовірний за обсягом комплекс творів, який поповнюється щоденно, 
та навіть більше – щогодини [2].  

Серед дослідників, які так чи інакше торкалися теми фанфікшена, можна назвати 
Ю.В. Антипіну [1], С.М. Попову [4], К.А. Прасолову [5], Д.Ю. Березіну [2]. Але, феномен 
фанфікшена досі не став об'єктом комплексного вивчення ані в українському, ані в 
закордонному літературознавстві.  

Мета дослідження: визначити категоріально-понятійний апарат фанфікшена. 
Об’єктом дослідження виступає фанфік як основний продукт фанфікшена.  
Фанфікшен – це літературна творчість шанувальників творів популярної культури, 

яку фанати створюють на основі цих творів у рамках інтерпретивного співтовариства 
(фендомів) [5]. 

Таким чином, фанфікшен – це, перш за все, метод, яким споживач культури взаємодіє 
з медіа-простором. У статті «Звідки з'явилися Малфо і Фенфік...» перекладач і психолог  
Л. Горалік зазначає, що «інтерпретуючи наново події, директивно задані зі сторінок або 
екрану, ми отримуємо певний контроль над отриманим месседжем, персоналізуючи його, 
роблячи більш придатним особисто для себе» [2]. В цьому й полягає одна з основних 
особливостей фанфікшена, причина, з якої багато авторів сідають за написання подібної 
історії: ми владні створити будь що, за власними розсудом та бажанням. 

Фанфік – продукт фанфікшена, літературний твір, створений непрофесійним (як 
правило) літератором; такий, що не претендує на комерційну публікацію та породжений 
прихильністю автора до іншого твору і бажанням розвинути його сюжетну та фабульну лінії, 
продемонструвавши героїв у наново генерованих ним, автором, ситуаціях [2]. 

Найосновнішими поняттями в межах явища фанфікшена є: фендом (назва вже 
існуючого продукту літературної чи кінотворчості, звідки можуть бути запозичені автором 
персонажі для здійснення різноманітних інтерпретацій; вказується для того, щоб дати 
зрозуміти читачеві, про який всесвіт йде мова), пейрінг (персонажі, між якими в процесі 
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розвитку сюжету передбачаються стосунки романтичного характеру), дисклеймер 
(попередження, в якому автор повідомляє читачів, а особливо правовласникові, що фанфік 
або сайт, про який йде мова, не був створений з метою отримання прибутку; вказує, кому 
саме належать права на використаних персонажів), оріджинал (фанфік, який не належить 
жодному з фендомів), кросовер (фанфік, який об’єднує декілька фендомів), бета та гама 
(редактори; як правило, існує такий розподіл обов’язків: бета відповідає за орфографію і 
пунктуацію, а гама за стиль) [3].  

Також існує чітка та досить складна класифікація фанфіків за різноманітними 
критеріями: розмір (форма), рейтинг, жанр, попередження [3].  

Важливим аспектом в процесі створення фанфіку є його оформлення, вимоги до чого, 
як правило, варіюються в залежності від ресурсу, на якому автор вирішив опублікувати свій 
твір. 

У наш час фанфікшен є явищем, що досить негативно оцінюється авторами-
професіоналами. Часто доводиться зустрічати в’їдливі заяви письменників: творці фанфіків – 
наслідувачі, які звертаються до чужих світів через бідність власної фантазії [6]. 

Отже, суперечливий феномен фанфікшена зайняв міцну нішу на масштабній 
літературній площі, і з часом буде тільки вдосконалюватися.  
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ЕВОЛЮЦІЯ СТВОРЕННЯ РЕКЛАМИ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ  

«АБРИКОСОВ И СЫНОВЬЯ» 
Реклама – це справжній автопортрет суспільства, відображення суспільних настроїв, 

симпатій та фобій, на які вона реагує швидше, чим більшість інших соціальних інститутів. 
Спостерігаючи за рекламою, за видозмінами притаманних їй методів та прийомів впливу на 
аудиторію, можна відтворити економічний, соціальний і психологічний портрет 
«середньостатистичного» громадянина [2].  

Актуальність теми зумовлена необхідністю простежити еволюцію рекламних форм і 
видів у XIX ст. Мета: дослідити історію створення торгівельної марки «Абрикосов і сини» та 
засоби популяризації її продукції. 

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці таких учених у 
гaлузi рекламної діяльності: А. Кроптона [1], О. Мілера [2], Р. Мокшанцева [3]. 

«Товариство А. І. Абрикосова і Синів в Москві» – одна з найстаріших російських 
сімейних кондитерських фірм. Компанія заснована в 1847 році Олексієм Івановичем 
Абрикосовим, на традиціях сімейного кондитерського виробництва. За різноманітністю 



 134 

виробленої продукції фабрики «Товариства Абрикосов і Сини» займали перше місце серед 
всіх кондитерських фабрик Росії. Не було такого міста, де не можна було б зустріти всілякі 
солодощі, виготовленні на фабриках «Товариства». Вона проіснувала до 1922 року, а в 2009 
була відновлена нащадками. На ній вироблялися цукерки, варення, шоколад, мармелад, 
пироги і пиріжки, а також різноманітне печиво [4]. 

Для того, щоб ще більше привернути увагу покупців до своєї продукції, фірма 
вдавалася до невеликих хитрощів. Наприклад, у коробці з ласощами можна було знайти 
рекламну листівку. Існували навіть цілі серії вкладишів - листівок, присвячених знаменитим 
артистам, діячам культури і науки. Також багато листівок було із зображенням дітей. Ці 
картки – одні із перших прикладів використання дитячих фотографій в рекламі, адже діти – 
головні споживачі усіляких солодощів. Радість, з якою вони демонстрували пам’ятні дати 
історії підприємства, змушувала їх батьків пов’язувати свої спогади про щасливе дитинство 
саме з фабрикою Абрикосових.  

Важливо ще й те, що на самій листівці не зображуються цукерки, а значить, продукція 
не нав’язувалася покупцеві. Олексій Абрикосов першим у Росії випустив у продаж товар, 
який сьогодні називають «кіндер – сюрприз». У коробки з цукерками він придумав вкладати 
листівки, картинки, паперові іграшки, мозаїки [4].  

Щоб перевозити такий товар, потрібна була якісна упаковка. Головне в оформленні 
упаковки було гармонійне поєднання її з товаром, вдало підібрані кольори підкреслювали 
властивість товару. Тому саме з неї й розпочалась реклама продукції. Оформлення упаковки 
залежало від вартості товару. Для високосортних дорогих продуктів застосовувалася 
добротна упаковка, оформлена з великим художнім смаком, – вона служила, певною мірою, 
символом високої якості виробу. Покупець сприймає колір не тільки як кольорову гамму, але 
і відчуває його як би «на смак» та «на звук» [3].  

Споживач ставиться з довірою до красивих оригінальних упаковок. Тому 
підприємство вважало за доцільне витрачати гроші на підвищення естетичного рівня 
оформлення упаковок та етикеток товарів широкого вжитку. Для їх створення товариство 
використовувало яскраві кольори. Фірма майстерно поєднала червоний і чорний й вони 
стали ніби візитівкою продукції. Дуже важливий елемент упаковки – це шрифт. Його форма і 
накреслення, колір і розміри дозволяли зробити акцент на певних словах. Часто на упаковці 
йшла розповідь про сам товар, вказувалося на його фізичні властивості, споживчу цінність та 
можливість застосування.  

Важливим елементом просування товарів у компанії «Абрикосов та сини» був 
фірмовий стиль. Зокрема особлива увага приділялася пакуванню, фірмовим кольорам, 
шрифтам та логотипу. У XIX столітті  вже використовували два види аргументації: емоційну 
і раціональну. До емоційної належить зображення дітей та тварин на листівках, а до 
раціональної – опис асортименту фірми та смакових якостей продукції. 
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ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ СЮЖЕТІВ НА ЗОДТРК «ЗАПОРІЖЖЯ» 

Телебачення виконує різні функції – інформаційну, пізнавальну, освітню, 

розважальну, рекреаційну. При цьому стираються межі між телевізійними жанрами, і новини 

вже не можна віднести до суто інформаційних жанрів [1]. 
Тема даної роботи – «Побудова інформаційних сюжетів на ЗОДТРК «Запоріжжя» – є 

актуальною як для журналістів – початківців, так і для метрів ТБ, адже так важливо знати як 
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подаються сюжети не тільки на національних каналах, але і на регіональному телебаченні. 
Тема торкається питань історії та перспектив розвитку регіонального телебачення. 

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені 
розгляду особливостей інформаційного телебачення, таких вітчизняних і зарубіжних вчених 
– В. Гоян, З. Дмитровського, І. Мащенка, А. Москаленка та інших.  

Жанрова парадигма регіонального телебачення суттєво відрізняється від жанрової 
системи загальнонаціональних каналів. У структурі регіонального мовлення значно більше 
місця відведено саме новинам. Пояснення тут доволі просте. При найменших витратах – 
максимальний результат, а отже, й високий рейтинг [3]. Новини – найрейтинговіший 
інформаційний продукт регіонального телебачення. Їх дивляться, бо глядачу цікаво знати, 
що саме відбувається на сусідній вулиці, його місті чи в регіоні [2]. 

Інформаційна програма «Телекур’єр» сьогодні – це намагання наслідувати кращі 
стандарти загальнонаціональних каналів у дизайні студії, її зовнішньому оздобленні, роботі в 
кадрі ведучих та інших компонентах і ефектах, які характеризують відеоряд програми. До 
суто регіональних новин додаються загальнонаціональні та найважливіші міжнародні. 
Відеоряд запозичується з центральних українських каналів. Проте намагання й у цьому 
наслідувати провідні українські канали виглядає дещо неприродним, і більше схоже на 
затягування часу програми. Адже, якщо центральні канали про це розповідають із самого 
ранку, то ТРК «Запоріжжя» лише о 19.00, тобто їх актуальність та оперативність є 
сумнівною. 

До того ж страждає відеоряд. Адже часто відео береться з ефірів центральних каналів, 
і при їх монтажі часто відбувається розтягування відео. А якщо відзначити, що не завжди 
відеоряд є якісним у першоджерела, то після такої копіткої роботи над матеріалом, якість 
продукту на виході виглядає доволі низькою. Тож чи варто витрачати стільки часу і сил, аби 
зрештою отримати матеріал сумнівної якості, і чи не краще творчі сили спрямувати на 
новини з територій Запоріжжя? Тим паче, що місцевого глядача вони цікавлять найбільше. 

Тематика новин: хроніка роботи державних органів, соціальна та комунальна сфера, 
економіка, політика, культура, спорт. З усіх регіональних телеканалів «Запоріжжя» більшою 
мірою заслуговують називатися обласним каналом, бо географія сюжетів каналу широка [5]. 
Мова новин «Телекур’єра» – українська. І це єдиний регіональний україномовний канал в 
Запоріжжі, інформаційні програми якого весь час виходили й виходять винятково 
державною мовою. 

З наведеного аналізу можна зробити певні висновки. По – перше, нинішній стан 
запорізького регіонального каналу – результат трансформацій, які характерні для 
українських медіа. По – друге, інформаційні програми регіональних телеканалів попри їх 
певний непрофесіоналізм та недотриманням стандартів подання інформації є найбільш 
наближеними до місцевого глядача і відповідають його потребам та вимогам [4]. По – третє, 
рівень регіональних медіа та журналістських свобод розвиватимуться в унісон з розвитком 
аналогічних свобод в українських засобах масової комунікації. А держава, в свою чергу, 
через законодавство має створити систему, яка б змушувала і власників каналів, і 
журналістів дотримуватись стандартів професії. 
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МІФОЛОГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДНИЙ КОМПОНЕНТ 

КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ 

Комунікація – це невід’ємний компонент соціального життя людини. Комунікативні 

процеси здійснюються як свідомо, так і підсвідомо. Підсвідомість працює на своєрідній 

інтуїції, яка базується на попередньому досвіді людини, раніше пережитих та осмислених 

явищах. Саме тут і виявляє себе міф – повтор того, що вже траплялось раніше; модель, 

універсальний шаблон, «граматика поведінки» [5, c. 344]. Задля повного розуміння побудови 

речень, зв’язку слів у ньому, потрібно знати усі правила даного процесу. Вивчивши 

міфологічні структури поведінки, можна краще зрозуміти людину, послідовність її дії як 

учасника первинного та вторинного комунікативного процесу. Особливу увагу, на нашу 

думку, слід звернути на архетипи та міфологічні структури: їх роль у формуванні 

стереотипів поведінки, використання у професійному просторі та повсякденному житті. 

Достатньо уваги міфології приділяють як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники. У 

деяких працях міф та міфологія в цілому розглядається як компонент семіотики (Ю. Лотман, 

Р. Барт), в інших – комунікації та психології (Г. Почепцов, К.Г. Юнг, Дж. Кемпбелл, К. Л. 

Стросс, Б. Малиновський, М. Еліаде, Г. Адлер). Проблематику міфу вивчають тільки з кінця 

ХІХ століття, лише зараз осмислюючи роль його в житті людей. «Можна з упевненістю 

припустити, що розуміння міфу буде віднесено до найбільш корисних відкриттів двадцятого 

сторіччя» [4, с. 36]. 

Мета статті – висвітлення ролі та значення міфу як складного компоненту 

комунікативного простору, який включає в себе використання архетипів та міфологічних 

структур, як свідомо (PR, реклама, політичні маніфести, поведінка політичних лідерів), так і 

підсвідомо (реакція на зовнішні подразники будь-якої людини згідно набутим з дитинства 

структурам поведінки та розумінням архетипів). 

Як зазначає Ю. Лотман: «міфологічний пласт природної мови не зводиться 

безпосередньо до власних імен , проте власні імена складають його ядро» [2, c.63]. Тому 

вважаємо, що доречно передати значимість та роль міфу у сучасному житті за допомогою 

аналізу певної особи, що через особливий набір своїх властивостей та характеристик 

відповідає певному архетипу, а іноді й декільком відразу. Так, яскравим прикладом 

сучасного міфологізування є президент Російської федерації Володимир Путін. Сьогодні на 

теренах різних країн створилися протилежні думки з приводу цієї особи. 

Архетип героя використовується владою Росії для створення образу справжнього 

лідера, який здатен повести за собою людей. Цей політичний прийом безумовно корисний 

задля здобуття позитивного рейтингу голови держави у своїх співвітчизників. Зрозуміло, що 

якщо на виборах прийдеться обирати наступного президента, перевага надаватиметься саме 

людині з таким образом. Цей міф був створений шляхом ідеалізування В. Путіна на 

центральних телеканалах країни, створення численної кількості фан-зон у соціальних 

мережах, проведення картинних виставок тощо. Значення цього явища має політичний 

характер, який неможливо переоцінити. Саме через впевнено створений стійкий міф 

населення Росії зовсім відмовляється сприймати інформацію, яка заперечує словам їхнього 

лідера, а це, безумовно, є потужним інструментом у руках влади. 

Архетип антагоніста – того ж Володимира Путіна – створений на теренах України, 

теж є релевантним для нас. Наявність цього архетипу у новинах та публіцистичних 

матеріалах, промовах лідерів різних держав створює уявлення про «головного ворога» 

України та світового порядку. Це має неабияке значення для поточного політичного життя як 

України, так і світу в цілому: саме цей образ впливає на думки людей з різних куточків 

планети, формує їхнє уявлення про конфліктну ситуацію. Політичні рішення дуже часто 
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базуються на подібних міфах та ведуть за собою різнорідні наслідки, але всі вони мають 

планетарне значення. 

Окрім цього, наявність спільного ворога завжди об’єднує людей. Тому влада України, 

маючи на меті створити групу людей-однодумців, виховати патріотизм та іноді виправдати 

себе за економічні провали, широко використовує прийом міфологізації в якості щита від 

громадської критики. Адже, як зазначає Г. Почепцов: «міф – це психологічно доступна всім 

відповідь на проблеми загальної значущості. Він рятує і забезпечує» [5, с. 348]. 

Таким чином, будучи хоча б поінформованими про роль міфів у комунікаціях та 

усвідомлюючи їх значення, людина краще зрозуміє використання подібних прийомів, що 

забезпечить їй тверезе розуміння шляхів маніпуляції та допоможе уникнути непідсвідомого 

впливу стереотипів на розуміння сучасної політичної і соціальної ситуації у світі, не 

суб’єктивуючи прийняту в процесі комунікації інформацію. Крім того, саме на міфах 

засновані моральні підвалини суспільства. 
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ РЕКЛАМИ  

В КУЛЬТУРНОМУ АСПЕКТІ 

Постановка проблеми: специфічні проблеми міжнародної реклами в культурному 

аспекті різних країн та народів.  

До аналізу міжнародної реклами звертались Ф. Джефкінс «Реклама: Практичний 

посібник», Б. Обритько «Реклама і рекламна діяльність», що дає змогу проаналізувати 

специфіку та особливості міжнародної реклами та її роль на міжнародному ринку рекламної 

справи.  

Метою статті є проаналізувати проблеми реалізації міжнародної реклами, відмінності 

між окремими країнами у здійсненні рекламної діяльності. А саме, виокремити основні 

специфічні особливості міжнародної реклами в культурному аспекті. 

Більш суттєвою та специфічною проблемою міжнародної реклами було виокремлено 

звичаї та культурні особливості різних народів та країн. Дані труднощі пов’язані з тим, що 

відмінності в культурах різних народів впливають на всі сфери бізнесу, в тому числі на 

рекламу. Досить часто звичаї проявляються не достатньо явно, саме через це їх простіше 

порушити, ніж закони тієї чи іншої країни. Рівень розвитку культури надає 

найбезпосередніший вплив на життя людей. Він визначає погляди, норми і цінності, які 

виховуються в сім'ї, школою, релігією, іншими громадськими інститутами. Все це знаходить 

своє вираження, насамперед у тому, які товари в даній країні відповідної цільової аудиторії 

купуються, яке значення їм надається в процесі споживання. Тому для кожного зовнішнього 

ринку слід вибрати найкращий варіант слогана, необхідно знайти відповідний стиль, тон, 

слова і форму його втілення в реальному зверненні. Слід також підібрати найбільш 

відповідні слова, створити відповідні ілюстрації, символи, вибрати кольори і відтінки. 

Іншими словами, потрібні такі стилістичні, графічні та кольорові рішення, які найкращим 

чином відповідають досягненню сформульованих цілей рекламної діяльності в кожній з 
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країн. У жителів кожної країни свої культурні закони, звичаї, заборони, нехтування якими 

призводить до провалу всієї рекламної стратегії кампанії [3]. 

Виходячи на іноземні ринки, рекламодавцям ні в якому разі не можна сподіватися на 

власну інтуїцію і логіку, які найчастіше виявляються безсилими перед культурними 

традиціями інших країн. Ф.Котлер у книзі «Основи маркетингу» наводить статистику 

користування дезодорантами серед чоловіків: у США − 80%, у Швеції − 55%, в Італії − 28%, 

в Філіппінах − 8%. У спекотній Італії відсоток користування чоловічими дезодорантами 

повинен перевищувати відсоток в прохолодній Швеції. Однак це не так. Жоден середній 

білорус не додумається сам до того, що середній француз використовує майже вдвічі більше 

косметики і речей туалету, ніж його дружина [4]. 

Для більшого розуміння важливості звичаїв та культури різних народів можна 

навести порівняльний приклад США та Японії, що стосується згадки невідомих авторів та їх 

цитування. В США досить ризиковано цитувати невідомих письменників або поетів, 

оскільки слухачі не відкликнуться на ім’я невідомої особи. Одночасно в Японії населення с 

повагою відреагує на використання рекламодавцем будь-якого імені. Тому, в США 

населення швидше за все негативно відреагувало на подібну рекламу, а споживачі Японії 

намагалися б її зрозуміти [2]. 

Отже, можна зауважити, що маркетологам необхідно знати звичаї та культуру тих 

народів, для яких буде створюватися реклама. Досить важливим є застосування нових 

методів продажів, що враховують місцеві обмеження. Існує безліч підходів до міжнародної 

рекламної діяльності. З одного боку, це може бути жорстко регламентована реклама з 

мінімальною адаптацією до місцевого ринку. З іншого боку, можуть проводитися спеціальні 

місцеві рекламні кампанії на всіх великих ринках. Проте, більшість міжнародних компаній 

під час реалізації своєї рекламної кампанії застосовують стандартизовану стратегію, яка 

адаптується за необхідністю до місцевих умов країни або регіону. Саме так, міжнародна 

реклама певною мірою сприяє процесу взаєморозуміння та зближення різних країн світу. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

Неможливо уявити сучасний світ без засобів масової інформації і технологій, що 

поширюють ЗМІ. Люди працюють, щоб відпочивати, й відпочивають, щоб працювати. І під 

час роботи, і під час відпочинку вони звертаються до газет або пошукової системи в 

Інтернеті, включають радіо або телевізор, відкривають книги або телефонують. Всі ці засоби 

комунікації складають сьогодні єдину, комплексну систему, на підтримку, функціонування, 

розвиток яких витрачаються величезні кошти. Індустрія ЗМІ і телекомунікацій є невід’ємною 
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і значною частиною індустрії сервісу, яка в останні десятиліття XX ст. стала найважливішою 

частиною національної економіки в найбільш розвинених країнах світу. Без інформації і 

знань неможливий успіх економіки, без повноцінно проведеного вільного часу неможливе 

ефективне, вільне існування індивідуума. В обох випадках найважливішим елементом 

сьогодні виступають ЗМІ та інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Індустрія ЗМІ, 

будучи розвиненою і вельми прибутковою галуззю економіки, зацікавлена у вивченні законів 

функціонування і як окремої системи, й у взаємозв’язку з суспільством, і його численними 

інститутами. 

Актуальність обраної теми обумовлена стрімкими темпами розвитку медіа в 

сучасному світі, а підґрунтям для успішної діяльності ЗМІ є економічна основа, яка 

базується на шляхах реалізації інформації широкому колу споживачів.  

Історична ґенеза економічної журналістики безпосередньо стосується взаємодії та 

взаємовпливу на розвиток журналістики та економічних процесів, які були дослідженні у 

працях таких науковців: Е.Л. Вартанова, І.М. Демина, М.В. Шкондина, А.В. Вирковського, 

А.Ю. Горчевої, Є.І. Мордовської, Д.А. Мурзина, Е.П. Прохорова.  

Одним із напрямків досліджень ЗМІ є взаємозв’язок модернізації політичної системи 

та медіасистеми, що стосується економічної діяльності ЗМІ. Входження засобів масової 

інформації на ринок спонукало до їх перетворення із елементів соціального впливу в 

повноцінний елемент соціально-економічної системи суспільства. Тісний зв’язок 

журналістики та економіки призводить до того, що будь-який ЗМІ є об’єктом 

медіаекономіки. Цей процес розвивається під впливом входження засобів масової інформації 

на ринок.  

Поняття «медіаекономіка» можна трактувати як сукупність взаємодіючих 

економічних суб’єктів, які функціонують в галузі масово-інформаційної діяльності. Вона діє 

як на мікрорівні, так і на макрорівні вивчаючи місце і роль системи ЗМІ і системи медіа 

підприємств в економічній системі. В сучасному світі ЗМІ виступають активним суб’єктом 

ринку, а саме продавцем інформаційних послуг, обираючи власний сегмент споживачів, 

отримуючи в свою чергу зворотній зв’язок. Виходячи з цього можемо сформувати таке 

поняття як економічна журналістика – це журналістика, яка висвітлює питання економіки. 

Вона розподіляється на дві групи. Перша – спеціальні економічні журналісти, які володіють 

професійними знаннями з економіки. Вони працюють з інформацією, орієнтованою на 

експертне співтовариство і бізнес. Друга група – журналісти «народних» ЗМІ, що 

спеціалізуються на висвітленні економічних тем. Також економічну журналістику 

характеризують як пошук, аналіз та виклад інформації про економіку в формі, що дозволяє 

будь-якій людині прийняти вірне рішення для захисту своїх матеріальних інтересів. Іншими 

словами, економічна журналістика – це зброя проти бідності. 

Виробництво інформації комунікаторами невід’ємне від інтересів її споживачів. У 

певному сенсі поділ учасників масово-комунікаційного процесу умовний, оскільки 

професійні комунікатори нерідко самі складають частину аудиторії. Наприклад, 

тележурналісти одночасно можуть бути глядачами інших телепередач, а індивіди, які не 

мають прямого відношення до створення інформації, самі виробляють листи, інформаційні 

повідомлення, беруть участь у радіо- і телепередачах, виступають на мітингах і зборах. 

Однак професійні комунікатори відіграють чільну роль в масовій комунікації, оскільки саме 

вони є володарями, розповсюджувачами та інтерпретаторами великого обсягу 

інформаційних потоків. Споживання і виробництво інформації тут має стати відчутною 

економічною потребою. Для цього економічні критерії повинні лягти в основу побудови 

інформаційної системи, а не виявлятися лише при оцінці ефективності її роботи. Місією є 

виробництво інформації, що користується попитом як з боку громадського, так і 

комерційного секторів. Продукт у виробництві інформації формується в результаті взаємодії 

попиту і пропозиції та платоспроможності аудиторії.  
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РАДІОМОВЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ 

Засоби масової комунцкації від моменту свого створення були потужною силою 

впливу на свідомість аудиторії. Сьогодні цей вплив значно збільшується через глобалізаційні 

процеси у світі. ЗМК характеризуються масовістю аудиторії, на яку поширюється чи 

розрахований їхній продукт. Маса людей, в свою чергу, є соціумом зі своїми механізмами 

сприйняття інформації. Одним із таких механізмів є явище соціального стереотипу.  

Проблеми стереотипізації вивчали дослідники У. Ліпман, А. Теджфел, С. Кара-Мурза, 

Г. Синоруб, І. Борейчук, Р. Лавлінський, В. Роєнко, М.Бутиріна, О.М. Холод. Праці цих 

вчених присвячені визначенню поняття «стереотип», типізації стереотипів, визначенню 

механізмів стереотипізації, маніпуляції свідомістю через стереотипи. Проте у сучасному 

журналістикознавстві мало уваги приділено питанню стереотипотворення каналами 

радіомовлення.  

Мета нашої розвідки – дослідити радіомовний FM-простір Запоріжжя щодо 

використання та формування стереотипів. 

Явище стереотипізації увійшло в обіг завдяки американському журналісту та 

письменнику У. Ліпману. Його найвідоміша праця «Громадська думка» присвячена сааме 

вивченню та осмисленню стереотипів. Саме він дав перше визначення стереотипу: «це 

впорядковані, схематичні детерміновані культурою «картинки світу» в голові людини, які 

заощаджують її зусилля при сприйнятті складних соціальних об'єктів і захищають її цінності, 

позиції і права [3, с. 95]. 

Стереотипи мають характерні риси, які описує психолог Т. Мадржицький: 

 стереотипи є неправильними узагальненнями – занадто широкими, 

перебільшеними чи спрощеними; 

 стереотипи є переконаннями, спільними для певної групи людей у суспільстві, 

переважно пов’язаними з уявленнями про соціально-психологічні чи антропологічні 

характеристики інших суспільних груп; 

 стереотипи, будучи системою переконань і установок, прийнятих заздалегідь, не 

формуються через соціальний досвід; стереотипи передаються за допомогою мови; 

 стереотипи відносно стійкі і досить важко піддаються зміні [1, с. 336].  

З огляду на це, радіомовлення часто використовує стереотипии для того, аби донести 

інформацію до аудиторії і вона була сприйнята так, як потрібно журналісту. Таку думку 

висловлює О.Гоян, наголошуючи, що стереотипізація відзначається на програмній продукції 

сучасного українського радіомовлення. [2, с.132]. Явище стереотипізації простежується у 

різних жанрах, починаючи від найпростішого і найпоширенішого жанру на радіо – 

кореспонденції, далі у авторських програмах і завершуючи рекламою на радіостанціях, де 

стереотипів сьогодні найбільше.  

Так на мережевих радіостанціях, серед яких «Kiss FM», «Люкс ФМ», «Русское 

радио», «Европа плюс», за січень-вересень 2014 року нами була виявлена радіореклама, яка 

містить стереотипні настанови. Реклама магазину шашлику у місті Запоріжжя була 

побудована на стереотипі про народи Кавказу, а саме – використання відповідних 
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мовленнєвих помилок, грузинських мотивів у музичному підкладі, характерних для 

грузинського народу імен, їжі та тварин: «С горки барашек прыг, прыг, прыг, будет у нас с 

тобой шашлык, и поросенок озарник тоже пришел к нам на шалык. Вот и цыпленок, пик, 

пик, пик, будет еще один шашлык, вкусный, приятный, молодой, будет у нас с тобой 

шашлык...». Ще однією рекламою, яка використовує стереотип про народи Кавказу, є 

радіоспот про телефон компанії Apple – iPhone: «Купил iPhone, в Apple-центр. Не, не 

рекламирую, просто хвастаюсь». Тут так само були використані мовленнєві особливості 

грузинів.  
Інша реклама побудована на стереотипі про козаків: «Козацька рада. За честь за волю, 

за козацьку долю», – також має у собі характерну маршову мелодію, слова вимовлені 

суворим тоном. Стереотип про українців, а саме національну музику, фольклор використали 

рекламісти для споту про горілку «Байка»: «Кажуть, що чисто «13» якесь незручне, але коли 

мова заходить про тринадцяту зарплату, усі одразу про це забувають. Є така байка, чув?». 

Також тут використано стереотип числа «13».  

Також стеротипізація активно використовується у програмах на радіо. Так на радіо 

«Люкс FM» у програмі «25+» створюється і експлуатується гендерний стереотип про 

неуспішних, незаміжніх жінок 25 років. Ведучі нав’язують слухачам відповідні моделі 

поведінки, як «стара діва», «обов’язковість стосунків із чоловіками», тощо. Ще одна 

рубрика, що експлуатує цей стереотип – «Веселі шняжки». Це висловлювання медійної 

персони Ольги Полякової, яка, за задумом, також є представницею блондинок і проголошує 

відповідні до цього образу висловлювання.  

Проаналізувавши вищесказане ми дійшли висновку, що журналісти мережевих 

радіостанцій, які ретранслюються на території Запорізької області, використовують лише 

негативні риси і характеристики соціальних процесів і явищ, висвітлюючи їх однобоко. 

Негативні аспекти, на відміну від позитивних, не потребують пояснення, засвоюються 

аудиторією швидше на основі протиставлення «свій – чужий», оскільки реципієнт 

протиставляє себе образу поданому радіожурналістом. Таким чином каналами 

радіомовлення формується і підтримуються негативні стереотипи, які призводить до 

формування у аудиторії настанов та упередженого мислення щодо тих чи інших явищ і 

процесів у суспільстві. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ 

ЗМІ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
В сучасному інформаційному суспільстві кожен школяр зростає в медіа середовищі, 

яке без сумніву має вплив на формування особистості. Це пов’язано з тим, що однією з 
потреб дитини є пізнання навколишньої дійсності. Сьогодні більшість учнів отримує 
інформацію з ЗМІ та Інтернету. Тому виникає потреба проаналізувати сприймання 
інформації зі ЗМІ дітьми шкільного віку, визначити види актуалізації під час взаємодії та 
подальшої інтерпретації матеріалів. 

Сприймання – це відображення у свідомості людини предметів і явищ у сукупності 
їхніх якостей і частин, що діють у певний момент на органи чуття. Процес сприймання тісно 
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пов’язаний з іншими психічними процесами: завдяки мисленню ми усвідомлюємо те, що 
сприймаємо; завдяки мові називаємо предмет сприймання; почуття допомагають виробити 
певне ставлення до того, що сприймаємо; завдяки волі довільно організовуємо цей процес [1, 
с. 128-129]. 

Важливу роль у сприйманні відіграють емоційний стан особистості, її прагнення, 
переживання змісту сприйнятого. Емоції постають як мотив, внутрішнє спонукання до 
пізнання предметів та явищ [2, с. 268].  

О. Скрипченко сприймання розподіляє за кількома основами. За провідним 
аналізатором виділяють такі види сприймання: зорове, слухове, тактильне, кінетичне, 
нюхове і смакове.[1, с 140] За формами існування матерії виокремлюють такі види 
сприймання: сприймання простору, сприймання часу і сприймання руху. 

 Сприймання ЗМІ дітьми молодшого шкільного віку. Аудіовізуальний формат 
найбільше відповідає особливостям дитячого сприймання, і доступність телебачення та всіх 
його програм створює сприятливі умови для надмірного захоплення ним. [3, с.28].  

Особливості сприймання інформації із ЗМІ було проаналізовано в дітей, що 
навчаються в Запорізькій гімназії № 45. Зокрема, види роботи, які були проведенні: 
«Малювання улюбленого мультиплікаційного героя» (1 – А клас), «Малювання телеканалу» 
(1 – А клас), «Малювання власної реклами» (1 – А клас), Інтерактивна вправа «Дерево 
мережі» (4 – Б клас).  

В першому досліді діти малювали своїх улюблених мультиплікаційних героїв. З 11 
малюнків 6 головних персонажів зображено як цілісний образ, зокрема Людина-паук, Лунтік, 
Губка-Боб, Тачки та Капітошка. Можемо зробити висновок, що при перегляді мультфільму 
переважає розрізнення сприймання величини та форми. 5 малюнків представлені у вигляді 
сюжетної лінії. Зображені об’єкти трансформуються у просторі та взаємодіють між собою. 
Також відбувається сприймання героїв на емоційному рівні. На 2 малюнках головні суб’єкти 
представлені у вигляді агресора (Халк та суворий Губка-Боб), переважає акцент негативного 
виразу обличчя, в останніх – позитивного. На одному із зображень перевага у сприйманні 
належить предметам, які найчастіше презентовані на телеекранах (пістолети, танки).  

В другому досліді діти малювали телеканал. На всіх 10 малюнках зображений логотип 
телеканалу, серед них: «Новий канал», «ТЕТ», «1+1», «Pixel», «ПлюсПлюс», що свідчить про 
запам’ятовування та розпізнавання логотипів на екрані. В двох дитячих роботах переважає 
сприймання руху, суб’єкти взаємодіють між собою та предметами. Так на одній з них 
людина пересувається на скейті. Один малюнок презентує сприймання емоцій, акцент в 
якому на коханні. На шести малюнках переважає сприймання об’єктів різної форми та 
величини. Два малюнки акцентують увагу на сприйнятті негативної інформації з телеканалу 
(танк стріляє в людину й з неї ллється кров та мультиплікаційні герої в агресивному стані). 
Так на першій роботі зображуються образи з екрану. Переважає агресія, негативні емоції, 
яскрава кольорова гамма чорних і червоних кольорів. Також зображенні дофантазовані герої, 
асоціація з реальним життям, наявність предметів гострої форми (пила, ракета, вогонь, 
розп’ята людина на стовпі). В другій роботі відбувається презентація вбивства (розп’ята 
людина) поза межами екрану телевізора, зображена військова техніка (танк), яка завдає 
смертельної шкоди суб’єкту. В останніх малюнках сприймання телеканалу висвітлено в 
позитивному аспекті. На зображеннях переважає яскрава кольорова гамма, позитивні емоції.  

В третьому досліді дітям необхідно було намалювати власну рекламу. З дев’яти 
малюнків в семи зображена презентація предметів, серед яких: речі побуту, їжа, іграшки, 
сучасна техніка. Це свідчить про те, що більшість дітей сприймає рекламу в просторовій 
формі, де увага акцентується на об’єктах. 2 малюнки презентують сприйняття реклами в 
часовій формі, що пов’язана з навколишньою дійсністю, подіями, які в ній відбуваються. Так 
на одній із робіт зображена книга в якій висвітлена інформація про небесну сотню. Отже, 
реклама для дітей поділяється на 2 аспекти: 1) презентація речей, якими людина 
користується в житті (свічки, шампунь, мобільні телефони, книжки, канцелярія, іграшки, 
продукти харчування). 2) показ подій, які відбуваються в навколишньому середовищі (ігри, 
події на Майдані, заборона перегляду піратського відео, знижки на товари).  
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Четвертий дослід проводився з учнями 4-го класу. Їм необхідно було створити 
«Дерево мережі». Діти записували на папірцях у формі листя яку інформацію вони хотіли б 
знайти в мережі Інтернет та прикріпити їх до гілок намальованого дерева. З отриманих 
результатів роботи, можна зробити висновок, що деякі діти сприймають всесвітню мережу як 
велику енциклопедію. Так 3 учнів з 10 дали відповіді, пов’язані з ознайомленням інформації 
навчального змісту, а саме: «традиції в різних країнах світу»; «інформацію про різні країни 
світу»; «інструкцію «Як створити власний сайт»». Решта дітей сприймають Інтернет, як 
місце, де можна провести свій вільний час та відпочити: переглянути цікавий фільм, різні 
зображення, послухати мелодійну музику, пограти в ігри.  

Отже, діти молодшого шкільного віку сприймають ЗМІ як джерело інформації. У 
найменших школярів переважає емоційне та просторове сприймання об’єктів, їх форми, 
величини, кольору. Кожна дитина виділяє для себе основні елементи, які залишаються в її 
пам’яті та уяві. Учні конкретно запам’ятовують певний сюжет, предмет на які була 
спрямована основна увага. Більш старші діти вже можуть змістовно проаналізувати 
отриману інформацію, виділити головні аспекти. Сприймання ЗМІ відбувається на більш 
аналітичному рівні. 
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ПОБУДОВА ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Літературна творчість журналіста – найважливіша і найскладніша частина 
професійної діяльності працівника ЗМІ. Журналістам-початківцям важко працювати над 
матеріалами, адже кожне слово має не лише точно відображати дійсність, але й захоплювати 
увагу читача. Тому, беручись за роботу, медійник продумує побудову майбутнього 
журналістського твору. 

Актуальність питання полягає у тому, що є безліч різнопланових досліджень з цієї 
теми, бо її можна розглядати у багатьох аспектах. Аналіз вітчизняних та зарубіжних 
тлумачних словників, у яких представлена журналістська термінологія, показує, що 
побудову журналістського твору розуміють крізь призму «композиції». Хоча єдиного 
трактування терміну немає, але, спираючись на вчених, можна зазначити, що композиція – 
це з'єднання частин журналістського твору в єдине ціле для розкриття теми. У цьому плані 
можна підтримати українського дослідника Г. Вартанова: «Композиція (латин.) – побудова 
художнього (журналістського) твору, зумовлена авторським задумом, життєвими 
спостереженнями та вивченням стану справ, наявністю інформації, вибором жанру 
відповідно до поставленої мети. Композиція – це логічний і послідовний виклад змісту з 
використанням мовностилістичних засобів і репортерських спостережень для розкриття теми 
твору»[1, c.27]. Аналогічні твердження наводять й інші вчені, які під «композицією» 
розуміють не тільки своєрідність авторського задуму, але й зміст та жанр твору.  

На думку І. Михайлина, побудова твору тісно пов'язана з поняттям творчості. Вчений 
стверджує: «Творчість починається не за робочим столом з написанням тексту (там вона 
закінчується), а зі збирання інформації, з віднаходженням цікавої теми для повідомлення чи 
журналістського розслідування» [2, с.9]. На початковому етапі пошуку теми у журналіста 
вже вимальовується принцип побудови матеріалу. Проте, навіть якщо тематика у 
журналістів однакова, вони побудують свої публікації по-різному, адже є творча складова 
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роботи і кожен уявляє результат по-своєму. Отже, побудова твору тісно пов'язана з поняттям 
творчості.  

Не дивлячись на переважну більшість схожих досліджень з питань побудови твору, є 
й інші, які аналізують це поняття інакше. Наприклад, Г. Лазутіна звертає увагу на те, що 
модель майбутнього твору – це уявлення про характерні його риси, які створюються тим чи 
іншим видом діяльності. І саме цими уявленнями керується журналіст при побудові 
матеріалу. Як зазначає дослідниця, «…всі тексти… є результатом переробки інформації – 
відомостей, одержуваних їх творцями від дійсності [3]. Для досягнення синтактичної 
цілісності треба створити «гармонічне ціле», яке не лише повідомляє інформацію, але й 
викликає певну реакцію, в тому числі й естетичну.  

Г. Лазутіна для означення побудови журналістського твору використовує поняття 
«монтаж». За її словами, монтаж – це засіб організації тексту, за допомогою нього 
об'єднують елементи твору. Монтажем вона називає зовнішню побудову твору. Дослідниця 
зазначає, що необхідно контролювати пропорції матеріалу відповідного жанру. У свою 
чергу, композиція – це внутрішня побудова журналістського матеріалу. Вона є засобом 
організації тексту, який виступає певною системою правил побудови. Такі погляди на 
структуру тексту дають підстави констатувати, що для досягнення мети треба витримувати 
смислову, стилістичну, інтонаційну єдність монтажних прийомів. 
Аналіз теоретичної літератури з побудови твору свідчить про те, що єдиного трактування 
проблеми побудови твору немає.  

Найбільш ґрунтовним, на наш погляд, з цього питання є дослідження В. Здоровеги, 
який стверджує: «…розуміння того, що таке композиція твору ще не означає вміння 
практично втілювати задум у відповідну форму, об'єднувати епізоди, факти, події у єдине 
ціле» [2, c. 97]. Тобто, навіть якщо журналіст добре знайомий з теорією побудови, він все 
одно не зможе вибудувати якісний матеріал без практики. Також, дослідник зазначає, що 
основа у текстах різних жанрів відрізняється між собою. У замітці це факт, у звіті – розмова, 
репортажі – подія, оглядовому матеріалі – система подій, періодиці – оперативні огляди, 
об'єднані злободенною темою. Отож, для побудови журналістського матеріалу важливо 
пам'ятати про особливості жанру, а також виокремлювати головне, те, довкола чого 
групується похідне, менш важливе.  

Глибинний рівень знань особливостей побудови твору реалізується журналістами у їх 
матеріалах. Кожному медійнику важливо враховувати  різні аспекти побудови твору для 
влучного використання прийомів створення публікації. 

Література 
1. Вартанов Г.І Засоби масової інформації. Короткий словник термінів і понять / За ред. 
проф. А. А. Чічановського. – К.: Грамота 2005. – 64 с. – Бібліогр.: с.62 
2. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. – 2-ге вид., 
перероб і допов. / В.Й. Здоровега. – Львів: ПАІС, 2004. – 268 с. 
 3. Лазутина Г.В. ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА, Учебник для 
вузов. М.: «Аспект Пресс», 2001 [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://evartist.narod.ru/text6/39.htm  

 

Косенко Олена 

студентка 5 курсу фак-ту журналістики 

  Наук. кер.: д. н. із соц. ком., проф. Березенко В.В. 

 

МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА ЯК PR- ЗАХІД 

Виставкова діяльність — один з найбільш складних та інтегрованих видів 

маркетингових комунікацій. 

У найширшому сенсі під виставкою розуміють показ досягнень в галузі економіки, 

науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя [2, с. 31]. Метою 

статті є аналіз виставкових PR- заходів та виявлення їх специфіки та основних напрямків. 

http://evartist.narod.ru/text6/39.htm
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Основною метою виставки як PR - заходу є просвітництво відвідувачів. Тому 

виставки вважаються однією з найбільш поширених форм і засобів інтеграції зусиль служб 

зв'язків з громадськістю , оскільки дозволяють широким колам громадськості ознайомитись з 

установою ( товаром і т. п. ) [1, с. 20]. 

На нашу думку, виставка як форма подачі інформації про організацію вирішує багато 

завдань, які сприяють не лише формуванню позитивного іміджу компанії, але і зміни 

маркетингової стратегії.  

Яскрава подієвість виставкових заходів , що привертає безліч ЗМІ , є головним 

маркетинговим та PR- фактором, що визначає позиціонування виставки в системі глобальних 

суспільних комунікацій . Під час виставки на її майданчику і навколо неї в короткий 

проміжок часу максимально сконцентровані найкращі інтелектуальні та матеріальні ресурси 

[5, с. 12]. 

Виставка надає безліч PR -інструментів для її учасників. Всі можливості для піару 

експонентів можна об'єднати в кілька груп: 

- прес-конференції організаторів виставки ; 

- події , організовувані самими учасниками ; 

- події , організовувані дирекцією виставки ; 

- використання можливостей PR - відділу виставки ; 

- участь у галузевих конкурсах в рамках виставки [3, с. 137].  

Саме на виставках укладають найвигідніші контракти, купуються партнери та заводяться 

цінні знайомства, адже головною функцією виставки все ж залишається спілкування [4, с. 

204]. 

Отже, необхідно відзначити, що поряд з іншими PR-заходами найбільше виділяються 

саме виставки, що є другою за частотою використання PR-технологією в комерційній сфері, 

після статей в пресі. Цінність досліджень на виставках полягає у виявленні смаків і потреб 

населення, визначенні перспективних тенденцій розвитку, причому без витратного і 

довготривалого масового збору даних. 

Підсумовуючи, можна сказати, що значення мистецьких виставок як PR-заходу 

визначається тим, що вони створюють передумови для так званих випадкових зустрічей, 

забезпечують безпосередність спілкування, активізують рекламно-інформаційну діяльність, 

сприяють налагодженню обміну інформацією, зокрема щодо нових досягнень у галузі 

мистецтва та культури, підтримують фірмовий імідж галереї, збільшуючи її популярність. 
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ВІЙНА БРЕНДІВ ЯК ФОРМА КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ 

Метою роботи є вивчення актуальної і перспективної нині конкуренції брендів, його 

основних тенденцій і напрямів розвитку у світі, і, зокрема, в нашій країні.  

 Дослідженням війни брендів займається Д. Д`Алессандро. Вчений зазначає: 

«спробуємо зрозуміти, між ким йдуть бої. Між групами компаній і лобістами? Навряд чи 

http://ua-referat.com/Public_Relations
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пересічні споживачі в курсі цих закулісних баталій. Між окремими компаніями за право 

називатися лідером ринку? Це вже ближче до істини, але, крім абстрактного поняття 

«компанія», не посвячена у справи даної організації людина знову ж не знає, що стоїть за 

цією боротьбою. З точки зору простого споживача, в битві беруть участь марки (назви, 

бренди - термінологія в даному випадку не настільки важлива). «Кока-кола» бореться з 

«пепсі-колою», «кодак» з «конікою», «фуджі» з іншими виробниками фотоплівки. «Міф» 

намагається боротися з «Tide», «Ariel» і т. д.» [1, с. 85]. 

Метою війни є захоплення доходу іншого бренду, його переваги на ринку, і при цьому 

за рахунок збільшення продажів відповідне збільшення прибутку. Війна конкуруючих 

брендів це не тільки війна торгових марок, але й війна ідеологій, війна способів життя, тому 

висвітлювати її можна набагато ширше.  

Спробуємо проаналізувати приклади війни брендів. «Reebok» був спонсором 

олімпійської команди, тому стратегія просування бренду була сконцентрована на 

впізнаваність. Цей бренд побудований на такому понятті як «спорт», що є логічним. Бренд 

«Nike» зв’язав себе із «зірками». Залучення зірок до спорту для просування бренду було 

дорогим задоволенням для компанії, але вигідним. Природньо покупець зробив вибір у бік 

бренду «Nike», тому, відповідно, став лідером. 

Ще одним прикладом війни брендів є «сoca-сola» проти «рepsi». Взаємовідносини 

гігантів важко назвати війною: по суті, ніхто один на одного не нападає, а йде лише досить 

мляве протистояння. В основному ці бренди мирно співіснують – холодильники обох фірм 

функціонують пліч-о-пліч у магазинах, жодна зі сторін не влаштовує цінових війн, загалом, 

війна війною, а прибуток прибутком. Але, тим не менш, протистояння існує. То один, то 

інший учасник «вистрілює» новим товаром, новою рекламою або новою лотереєю. Обидва 

бренди претендують на найбільш ласий шматок ринку – молодіжний сегмент. Залучаються 

зірки першої величини, витрати на рекламу досягли астрономічних цін. 

У цьому змаганні, як не дивно, лідер – «сoca-сolа» – володіє більш слабкими 

позиціями: бренд містить, у першу чергу, цінність «традиції», і залучення лідерів думок 

молодіжного сегменту – наприклад, Крістіни Агілери, може негативно позначитися на 

сприйнятті бренда більш дорослими споживачами. У США авторитет лідерів думок 

величезний, і, незважаючи на те, що використовуються вони безсистемно, до недавнього 

часу ефективність подібних заходів була високою. Але ситуація ускладнюється, вимагає 

більш чіткої концентрації на цінностях вектору бренду. Співачка Агілера не несе і не може 

нести в своєму векторі цінність «традиції», і розбіжність векторів двох брендів обов'язково 

послабить бренд «сoca-сola». Залучення Девіда Бекхема для реклами бренду «рepsi» можна 

назвати більш вдалою знахідкою. Хоча бренд «Бекхем» не дуже «прогресивний», але він і не 

надто «традиційний», до того ж улюблений сегмент, а це краще, ніж залучати відомих людей 

з повністю протилежною цінністю у векторі власного бренду, як у випадку Агілери і «сoca-

сolа». Все ж бренд «рepsi», на відміну від свого основного конкурента, орієнтований саме на 

молодіжний сегмент, і залучення лідерів думок молоді більш гармонійно вписується в його 

стратегію. 

Спроби впливу на більш дорослий сегмент можуть закінчитися для бренду «рepsi», 

тому бренд-менеджери це усвідомлюють і не вживають відверто нерозумних кроків. Поки 

що війна брендів (якщо, звичайно, це можна назвати війною) йде за молодь, кожен бренд 

доводить, що він є більш «молодіжним», і в цій війні перевага, безумовно, на стороні «рepsi». 

«Coca-сola» повинен сконцентруватися на просуванні цінності «традиції», війна за 

молодіжний сегмент є занадто витратною, а позиції бренду в цьому сегменті слабкі. Основні 

атаки «рepsi» повинні бути спрямовані на донесення основної цінності конкурента до 

споживачів: традиції не можуть бути «прогресивними» і привабливими для молоді. Сильного 

удару в цьому напрямку «сoca-сola» може і не витримати. У той же час «традиційність» 

«сoca-сola» дозволяє майже повністю зайняти сегмент споживачів старше 25 років, і на цій 

території дуже ефективно відбивати атаки «рepsi». Лідерство в сучасному світі не може бути 
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глобальним. Потрібно вибирати – лідерство в сегменті, або хиткі позиції на глобальному 

ринку. 

Отже, створення і підтримка гарного бренду можна без перебільшення назвати дуже 

складним і ризикованим завданням сучасного бізнесу. Від цього залежить доля бренду, 

дохід, кількість споживачів, і, найголовніше, це прибуток. Складною тому, що єдиного 

шляху тут не існує. Є правила брендингу, але винятків у них стільки ж, скільки, власне, 

самих правил. Фахівці, що пропонують «розкрутити» торгову марку, не дають гарантій, до 

того ж у багатьох випадках далі банальної телереклами справа, на жаль, не йде. 
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТІ «ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ЗАПОРОЖЬЕ» 1970-Х РР. 

Серед науковців існує думка, що з кінця 1950-х до початку 1980-х років реклама у 

Радянському Союзі «існувала в дуже обмеженому вигляді» або така, що в період планової 

економіки вона взагалі не розвивалася [5, c. 11]. Слушною є думка А. Владимирської, що 

реклама у СРСР – це «окрема тема, найбільш приваблива для письменників-сатириків. Проте 

її не можна недооцінювати, тому що саме в радянській рекламі було багато яскравого й 

парадоксального, був елемент легкого абсурду, корисного для справжньої творчості, і 

залізобетонна простота…». 

У Енциклопедичному словнику 1955-го р. подається таке визначення: «Реклама – це 

ознайомлення споживачів із товарами або послугами, що надаються певним виробничим, 

торговельним, транспортним, фінансово-кредитним чи іншим підприємством, здійснюється у 

формі оголошень у пресі та по радіо, плакатів, виставок тощо» [4, с. 40]. Рекламу 

радянського періоду досліджували: Г. Васильєв, А. Владимирська, Є. Ромат, Н. Санакоєва, 

О. Тєлєтов. Проте функціонування реклами у газеті «Идустриальное Запорожье» у 1970-х є 

недослідженим, що і зумовило актуальність нашого дослідження. У нашій розвідці ми 

акцентуємо увагу на аналізі типів і видів реклами у газеті та їх форм подачі. 

Типами реклами, за Н. Санакоєвою, є комерційна і некомерційна. Перша «має на меті 

донести інформацію рекламодавця до споживачів із метою збільшення обсягу продажу й 

отримання прибутку або стабілізації становища фірми на ринку» [4, с. 10]. Авторка наводить 

такі види цього типу реклами: товарна, корпоративна, іміджева. У газеті «Индустриальное 

Запорожье» знайшли велику кількість товарної реклами, яка «присвячена просуванню 

продукції, виробів, послуг» [4, с. 12]. Об’єктами товарної реклами були одяг, швейний 

станок «Белка» (липень 1963, № 83), прикраси/аксесуари (жовтень 1963, № 144), лотерейні 

квитки (серпень 1963, № 88), книги (січень 1964, № 17 (210), суспільно-політичні видання 

(жовтень 1968, № 199 (7068), кава (березень 1964, № 64 (257), какао (вересень 1969, № № 191 

(7316). Другий вид – корпоративна реклама – просуває фірму/підприємство: Запорізький 

державний український драматичний театр імені Щорса (вересень 1963, № 127), 

спеціалізовані магазини Запорізького текстильшвейторгу (жовтень 1963, № 147), 

щомісячний ілюстрований журнал «Москва» (листопад 1963, № 162), Запорізька обласна 

контора із прокату кінофільмів (листопад 1963, № 162), універмаг «Україна» (січень 1964, № 

8 (201), листопад 1964, № 232 (425), «Ювелірторг» (грудень 1964, № 242 (435), 

Чорноморське пароходство (жовтень 1967, № 193 (6510), стадіон «Металлург» (серпень 

1967, № 151 (6763), «Запорожсталь» (листопад 1968, № 229 (7098), Концертний зал імені 
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Глінки (вересень 1969, № 177 (7302), універмаг «Правобережний» (жовтень 1970, № 211 

(7592). 

До некомерційної реклами належить соціальна, яка «не має на меті одержання 

прибутку, а покликана пропагувати загальнолюдські і суспільні цінності, формувати певну 

громадську думку стосовно явища/проблеми, актуалізовувати соціальні проблеми, 

об’єднувати людей навколо значущих ідей, програм» [4, с. 10]). У газеті «Индустриальное 

Запорожье» є соціальна реклама такої тематики: правила поведінки із газовими приладами 

для дітей (грудень 1964, № 248 (441); інформація про суботник, що має на меті збір 

металобрухту («Металлический лом – это новые миллионы тонн стали для народного 

хозяйства страны») (травень 1969, №99 (7224); правила пожежної безпеки при влаштуванні 

новорічних ялинок (грудень 1964, №248 (441). 

Цікавою є тенденція розташування рекламних матеріалів на газетній шпальті. 

Традиційно вони розташовуються на останній – четвертій сторінці. До 1963-го р. реклама 

займала правий нижній кут полоси. З 1964-го року рекламні матеріали повноцінно займають 

підвальну частину полоси. А з 1966-го р. вони постають у якості рубрикованої реклами: 

(Запорожторгреклама» (серпень 1967. – № 166 (6776); «Общественно-политическую 

литературу – в массы» (жовтень 1968. – № 199 (7068), «Реклама. «Осень-69» (вересень 1969. 

– № 191 (7316).  

Рубрикована реклама – коротка комерційна інформація про товар/послугу (рідше 

фірму), розміщена у тематичних розділах (або по видах інтересів, діяльності) видання. У 

рубрикованій рекламі виділяють текстові оголошення чи фотооголошення [4, с. 68]. У кінці 

1963-го р. в газетних рекламних матеріалах для привернення уваги читачів активно 

використовують фото, малюнки можна побачити рідше. 

Отже, рекламні матеріали газети «Индустриальное Запорожье» 1970-х років містили 

товарний та корпоративний види реклами. Реклама була переважно інформативного 

характеру. Простежується яскрава перевага комерційного типу реклами. Особливістю 

реклами радянського періоду є рекламування конкретної товарної групи, а не торгівельних 

марок (це пов’язано із відсутністю ринкової економіки, а отже і конкуренції). «Характерна 

риса радянської реклами полягала в тому, що вона була скоріше пропагандою певного 

способу життя, ніж рекламою у нашому сучасному розумінні цього слова» [2, с. 15]. 
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КНИЖКОВІ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ ЯК ФОРМА ПРОМОЦІЇ  

ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ  

В умовах сучасних ринкових відносин та швидкого розвитку новітніх мас-медіа 

спостерігається послаблення інтересу до друкованої книжкової продукції і все більш 

вагомого значення набувають електронні версії творів та різноманітні форми їх 

популяризації. Електронні носії, за допомогою яких можна перечитувати здобутки 

літератури, все швидше та міцніше витісняють паперові варіанти книг, а звичайні книжкові 
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магазини втрачають свої позиції та поступаються інтернет-магазинам, які займаються 

розповсюдженням як друкованих, так і електронних варіантів книжок. 

Темі дослідження менеджменту, маркетингу, реклами та промоції видавничої 

продукції, зокрема в мережі Інтернет, у вітчизняній та зарубіжній науковій думці були 

присвячені праці А. Барвінченко, Т. Дубовик, Т. Кисельової, О. Кокодинської, Ж. Корейко, 

А. Крупника, В. Кулаковської, С. Міллера, Р. Оксентюка, Ю. Паливоди, Д. Фіалко та інших, 

але цілісного дослідження функціонування різних форм інтернет-промоції в галузі 

книжкового бізнесу ще не подано, у цьому й полягає актуальність дослідження. 

Метою роботи є виявлення специфіки функціонування книжкових інтернет-магазинів 

як форми промоції видавничої продукції. Об’єктом дослідження є інтернет-магазини 

“Книгарня Є» та «Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”». Предмет дослідження: 

наукові напрямки видавничої справи у сфері популяризації книжкової продукції в мережі 

Інтернет на ринку України. 

Промоція в Інтернеті – це глобальний засіб комунікації, що забезпечує обмін 

текстовою, графічною, аудіо- та відеоінформацією, доступ до online-служб без 

територіальних і національних кордонів. Це ефективний інструмент досліджень, розвитку 

книжкового бізнесу, впливу на аудиторію [3]. 

Особливістю промоції в Інтернеті є те, що привернути увагу до запропонованих 

книжкових товарів складніше, ніж під час використання телебачення чи радіо. Тут 

ставляться підвищені вимоги: промоційні заходи обов’язково мають бути доступними, 

динамічними, інтерактивними і привабливими. Створити сайт чи HTML-сторінку й 

розмістити її у Мережі досить просто, складніше донести інформацію про книгу до 

користувача. Наперший план виступає процедура просування сайта видавництва й 

сполучення з ним популяризації запропонованих видань. 

Сьогодні електронні версії книжкових торгівельних мереж переживають період 

інтенсивного розвитку, адже для цього, створені усі передумови. Експерти у галузі 

видавничого маркетингу та промоції визнають той факт, що кількість користувачів мережі 

Інтернет вже достатня для того, щоб електронна торгівля по-справжньому стала 

прибутковою, а промоція та пабліситі стали дієвими [2].  

Аналізовані сайти інтернет-магазинів, вважаються одними із найвідоміших та 

найросповсюдженіших у використанні на теренах України. Інтернет-ресурси мають свої 

переваги і недоліки в користуванні, які можнуть при необхідності компенсувати та 

доповнити один одного.  
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ДОКУМЕНТ ЯК ЗАСІБ ВЕРИФІКАЦІЇ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ 

В основі всієї масово-інформаційної діяльності мусить лежати правдиве, 

об’єктивне й вичерпне викладення фактів, всебічне висвітлення проблеми, подання в 

журналістському творі різних, навіть протилежних, точок зору. Журналіст робить 

http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/40-fialko.pdf
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висновки, спираючись на факти. Обов’язком кожного журналіста є об’єктивно й 

правдиво, вичерпно і всебічно інформувати свою аудиторію про події і явища реальної 

дійсності. Обов’язки редактора верифікувати повідомлення – встановити його 

модальність (відношення інформації до реальності) й перевірити його твердження на 

істинність [5, с.370]. Темі вивченню достовірності журналістської інформації та засобам її 

верифікації присвячено праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених: А. Капелюшного, 

Л. Павлюк, З. Партика, В. Різуна, О.Тертичного та ін. 

Поряд із соціологічними даними, свідченням очевидців, висновками експертів як 

засіб фактуальності в газетному дискурсі використовується документ.  Документом є те, 

що традиційно вважали серйозним доказом правдивості. Але сучасні технічні можливості 

фальсифікації документів серйозно загрожують їх статусу доказовості [4, с.38]. 

Робота з документами вимагає високого рівня документознавства, бібліографічної 

письменності, широкого уявлення про типи і види документів, що існують в суспільстві. 

«Залежно від характеру документа і мети журналіста відбувається вибір методів аналізу. 

Це можуть бути загальні методи (розуміння, осмислення, зіставлення) або спеціальні  

(джерелознавчі, психологічні, соціологічні, криміналістські)» [3, с.35].  

Проте робота з документами обов'язково припускає як перевірку їх на 

достовірність, так і визначення достовірності і надійності зазначених у них даних. При 

виникненні сумнівів достовірності документа, необхідно спеціальним чином 

проаналізувати його. Цей аналіз припускає вивчення змістовних характеристик  

документа, його зовнішнього боку, з метою виявлення ознак достовірності або 

невідповідності ним. Іноді досить важко за допомогою подібних прийомів визначити 

достовірність джерела, тоді на допомогу приходять фахівці історико-джерелознавці, 

текстологи, криміналісти [1, с.45]. При цьому важливо розрізняти документально 

підтверджені відомості (завізований текст) і факти типу «як стало відомо із достовірних 

джерел».  

Щоб переконатися в достовірності інформації, що міститься в джерелі, журналісти, 

редактори мають знати правила перевірки достовірності документів: 

1. Розрізняти опис подій і їх інтерпретацію (факти і думки). 

2. Визначати, якими джерелами інформації користувався укладач документа, є 

вона первинною або вторинною. 

3. Виявляти наміри, якими керувався укладач документа. 

4.  Враховувати, як могла вплинути на якість документа обстановка, в якій він 

створювався. 

Не менш корисною є також перевірка джерела шляхом порівняння його з іншими 

відомостями, в ситуації, коли документ стає базою для серйозних висновків і узагальнень, 

журналістові необхідна консультація фахівця, здатного виступити експертом в тій або 

іншій галузі [2, с.49]. 

Особливу обережність дослідник повинен виявити при роботі з особистими 

документами, такими, як автобіографії, щоденники, мемуари, листи тощо.  

Перевірка істинності документа, аналіз мотивів, спонукань, умов його складання, 

цільової настанови автора, ситуації, у якій він діяв, характеру його оточення – от ті чинники, 

від яких залежить достовірність інформації з особистих документів. Редактор повинен, по-

перше, встановити, в якому відношенні до дійсності перебуває інформація повідомлення, 

тобто, встановити його модальність, і, по-друге, перевірити істинність тих тверджень 

повідомлення, значеннями модальності яких є «реальність» [5, с.35]. Проте редактор ніколи 

не зможе перевірити абсолютно всі подані автором документи, завдання редактора значно 

вужче – перевірити істинність лише найважливіших знаків правдивості текстів газетного 

дискурсу.  
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ЯК НЕ ВВОДИТИ СЕБЕ В ОМАНУ 

Як правило, люди прекрасно знають, «що таке добре і що таке погано». Та, знаючи це, 

часто чинять погано. Вони винайшли «засоби», які допомагають їм ховатися від совісті. Так, 

іноді, нас запевняють, що немає великих і світлих людей, а якщо й були – то давно. Іноді ми 

віримо в це або примушуємо себе вірити, хоч і знаємо, що це не так, що ми просто вводимо 

себе в оману, вибираючи найлегший шлях – «бути як усі». 

Існує також багато інших хитрощів, про які, на мій погляд, бажано не забувати, 

оскільки одна з найвишуканіших наших хитрощів – та, що ми намагаємося не помічати, як 

ошукуємо самих себе. 

Коли я ще навчався в школі, мені довелось розмовляти з одним своїм однокласником. 

Він пропускав уроки і виправдовувався таким чином, що сам розуміє, що робить зле, проте в 

цьому не винний, адже ми живемо в перехідний час, а перехідний – значить невизначений, от 

і немає у нього визначених бажань.  

Таку хитрість людина використовує доволі часто: звинувачуючи в усьому час, сам 

собі починаєш видаватися значнішим і цікавішим. Та час не такий вже простакуватий, щоб 

подарувати людині цю хитрість. Час міг би відповісти, що він, можливо, був би іншим, якби 

люди, що у ньому живуть, були кращими та могли б змінити його. 

Інша хитрість має назву: «Тільки один разочок». Людина розуміє, що чинить погано. 

Але раніше вона завжди чинила добре. І тому вважає, що, як винагороду за постійну 

порядність, має право один-єдиний раз зробити так, як зручніше. Інколи людині вдається 

умовити таким чином свою совість. Та, задрімавши на хвилинку, вона може проспати дуже 

довго, а може, навіть, і все життя. 

Ще французький філософ і письменник Франсуа Ларошфуко помітив ці людські 

слабкості. «Люди не можуть заспокоїтися, – писав він, – коли їх ошукають вороги або 

зрадять друзі; та коли вони самі себе дурять, їх це часом тішить» [1, с. 23]. 

Очевидно, треба навчитися бути відвертим зі своєю совістю і так загартувати свою 

волю, щоб не боятися діяти як слід. Проте, у людини безліч справ: навчання, громадські 

доручення, спорт. Ми знаходимо час для вранішньої гімнастики, щоб зміцнити свої мускули 

(хоча не завжди), однак часу, щоб оцінити свої вчинки і справи за день, інколи не знаходимо. 

Водночас, як нам розповідали на курсах з етики та естетики, для душі, як і для тіла, 

має бути своя гімнастика, без якої душа людини впадає в апатію бездіяльності. Тому розумні 

люди свідомо дбають про свою душу, щоб виховати себе сміливими і вольовими, ладними на 

будь-які випробування. 

Одним із засобів, яким радять користуватися для самовиховання, є особистий 

щоденник. До нього людина занотовує те основне, що вона зробила і про що думала 

протягом дня, аналізує й оцінює свої думки і вчинки. Зокрема, філософи та психологи 
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вважають таку роботу дуже корисною. Вони інколи посилаються на приклад Льва 

Миколайовича Толстого. 

На початку свого щоденника, який Лев Миколайович вів усе життя, він достеменно 

визначив мету: «...Я розвиваю свої здібності, за щоденником я зможу судити про хід цього 

розвитку» [2]. 

Маючи при цьому на увазі здібності не лише розумові, а й моральні, письменник 

передусім намагався пізнати себе. 

«Я нестриманий, – пише він, – нерішучий, непостійний. Нерозумно марнослівний і 

гарячий, як усі безхарактерні люди. Я не хоробрий. Я неакуратний в житті і такий ледачий, 

що безділля стало для мене майже непереборною звичкою. Я розумний, але розум мій ще ні 

на чому не був грунтовно випробуваний... Я чесний, тобто я люблю добро, узяв собі за 

звичку любити його, і, коли відступаю від цього, буваю невдоволений собою і повертаюсь до 

цього з насолодою, але є речі, які я люблю більше, ніж добро, це – слава» [2]. 

На підставі такого самоаналізу він складає програму самовдосконалення: 

«Найважливіше для мене в житті позбутися трьох головних вад: безхарактерності, 

роздратованості і лінощів» [2]. 

Щоб виконати цю програму, Л. М. Толстой все життя складав і записував до 

щоденника правила. Ось деякі з них: 

1. Що намічено неодмінно зробити, зроби, хоч би там що. 

2. Що робиш, роби якнайкраще. 

3. Ніколи не заглядай до книжки, коли щось забув, а намагайся сам пригадати. 

4. Примушуй постійно розум твій діяти скільки його сила [2]. 

З точки зору цих правил Толстой і оцінював прожитий день та був щасливий, коли міг 

записати, зокрема, таке: 

«Я цілком задоволений собою за вчорашній день. Я починаю набувати волі тілесної, 

але розумова ще дуже слабка. Терпіння і старанність, і я впевнений, що досягну всього, чого 

я хочу» [2]. 

Як пишуть коментатори, щоденники не лише допомогли письменникові в мистецтві 

психологічного аналізу, а ще й допомогли молодому егоїстичному і душевно лінивому 

дворянинові, стати людиною, яку ще за життя називали совістю людства. 

Робота над собою за допомогою щоденника може бути різноманітною. Один мій 

приятель, людина чесна й правдива, якось зізнався мені, що змалку він був, м’яко кажучи, не 

надто чесною людиною. Та якось він прочитав вислів однієї відомої людини про те, що 

«навіть маленька брехня принижує людину». Слова ці вразили його: вони були сказані 

неначе саме для нього. Він виписав їх у зошит і спробував описати в ньому, як він зрозумів 

ці слова і чим вони зачепили його. Після цього він став виписувати думки й інших великих 

людей: філософів, письменників, учених. Думки, які, як він вважав, стосуються його 

характеру або поведінки. Мій приятель часто перечитував ці свої записи, немовби нагадуючи 

собі, яким треба бути. «Уявіть, це дуже допомагало, – стверджував він. – Захочеться 

збрехати, а я собі: «Навіть маленька брехня принижує людину». А кому хочеться 

принижувати себе?». З того часу цією доброю порадою почав користуватися і я. 

Людина, яка хоче стати Людиною і жити по совісті, віднайде свої способи сформувати 

характер і виховати силу волі, вона навчиться працювати над собою, починаючи з дрібниць, і 

досягне своєї мети. 
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ЖИТТЯ І СМЕРТЬ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
Проблема життя і смерті – це те питання, яке споконвічно цікавило людину. Людина – 

єдина жива істота, що усвідомлює неминучість своєї смерті.  У зв’язку з цим, кожен з нас 
хоча б один раз, але задавалася питанням навіщо він з’явився на цей світ і що чекає його 
після смерті. Відповідь на нього намагалися знайти вже давно, і не тільки у філософії, а і у 
науці, мистецтві, релігії. Єдиної думки з приводу цього питання так досі і немає. 

З розвитком технологій та появою Інтернет простору наше життя стало набагато 
легшим, але ми самі й не звертаємо уваги, що потроху воно стає все більш віртуальним, ніж 
реальним. Сприяє цьому і поява так званих соціальних мереж. Що ж це таке? Доступними 
кожному словами, соціальні мережі це онлайн сервіси або ж веб-сайти, призначені для 
створення, організації всебічного спілкування між реальними людьми в Інтернеті.  

Що ж так нас приваблює в соціальних мережах, чому зараз можливо розглядати 
питання життя і смерті в контексті соціальних мереж, і чи можливо взагалі? 

Багато написано і сказано про залежність від соціальних мереж з психологічної точки 
зору, а що ж про філософську? Чому би не розглянути життя віртуальне з філософської 
точки зору?  

По-перше, навіщо ми «народжуємося» в соціальних мережах? З першого погляду це 
питання дуже просте. Бо так диктує нам час. Спілкуватися стало набагато простіше через 
Інтернет, аніж через телефон і тим більше паперові листи. А якщо піти трохи глибше? 
Навіщо ми стільки часу витрачаємо на соціальні мережі, чому, створюючи свою власну 
сторінку ми поступово віддаємо перевагу життю віртуальному. Можливо тому, що ми не 
бачимо різниці. В Інтернет просторі ми можемо займатися усім чим тільки забажаємо, усім 
тим, що було недоступно нам у реальному житті. Чи не є це бажанням задовольнити свої 
потреби, як естетичні так і інші. А можливо і тому, що в віртуальному просторі ми маємо 
змогу приміряти на себе будь-яку особистість, стати тим, ким ми не є насправді. Чи не 
заманливо це? Спробувати жити так, як живе хтось інший. Напевно кожному з нас колись, 
хоча б один раз, приходила думка, що хтось живе краще. А можливо, наше життя здається 
нам нецікавим, одноманітним і нам хочеться чогось нового і це нове поступово затягує нас у 
свої сіті. Саме через це ми і створюємо собі нове життя у віртуальному світі, шукаємо нових 
ідеалів і цілей.  

Наступне питання не менш цікаве і важливе, це спілкування в соціальних мережах. Як 
відомо, спілкування одна з невід’ємних рис розвитку людини.  

Спілкування філософія розглядає як соціалізацію суб’єктів (залучення до суспільства, 
пошук соціальних цінностей, виконання соціальних ролей тощо). Соціалізація передбачає 
формування соціальних зв’язків, розвиток самосвідомості, уявлень про себе, соціальне 
пізнання, засвоєння надбань культури, соціальних норм, ролей і навичок практичної 
діяльності. Спілкування — єднальний елемент системи «людина — суспільство». 
Соціальність є атрибутом, невід’ємною властивістю спілкування. Отже, спілкування 
властиве лише людській спільноті [1, с.128].  

Соціальна мережа це таке собі невеличке суспільство, що адаптує кожного нового 
учасника до себе. Можливо саме через оцю схожість з реальним суспільством життя 
віртуальне вбачається нами як цілком природне, таке що є реальним у своєму віртуальному 
просторі. Отож спілкування, як невід’ємна частина людського життя має місце і у житті 
віртуальному. Проте, чи приносить спілкування у віртуальному просторі задоволення наших 
потреб у ньому і як виразити свої емоції – це вже окреме питання.  

По-третє, розглянемо такий цікавий аспект життя, як передача досвіду. В соціальних 
мережах ми маємо змогу поділитися якою завгодно інформацією, і будь-яку інформацію 
засвоїти. Таким чином в віртуальному світі створюється певна форма суспільної поведінки за 
допомогою коментарів, статей, фотографій, що навчають нас як діяти, таким чином 
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створюючи модель як нам жити. Чи не є це ще одним прикладом соціалізації людини, як 
однієї з важливих рис процесу життя. До того ж, у віртуальному житті, як і в реальному нам 
необхідно вирішити два дуже важливих питання: «Як?» і «Кому?» доносити певну 
інформацію.  

Найважливіше питання, якого хотілося б торкнутися, це смерть в соціальних мережах. 
З одного боку звучить це абсурдно. Чи можна померти в соціальній мережі, коли фізично та 
духовно ти живий. Справа в тому, що життя віртуальне і життя реальне це речі звичайно 
кардинально різні. Чи може закінчитися життя в соціальній мережі в той час як в реальній 
дійсності людина жива. Звичайно. Що ми вбачаємо під життя? Життя це не тільки 
біологічне, а й духовне функціонування. В соціальних мережах мова йде звичайно про 
функціонування духовне, ніяк не фізичне. Смерть це фактично припинення духовного і 
біологічного функціонування людини. Тоді чи можна розглядати припинення будь-якої 
діяльності в соціальних мережах як смерть. На мою думку це доцільно, оскільки разом з 
припиненням функціонування певної моделі поведінки в Інтернеті вона зникає взагалі, 
зникає те життя, яке ми собі вигадали і залишаємося тільки ми реальні.  

Що ж чекаю людину після «віртуальної смерті»? Тут і не треба шукати відповіді, 
розмірковувати. Чекає її життя реальне, а от, що там після нього – це вже питання відкрите.  
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КОНЦЕПТИ БУТТЯ В «РОМАНІ ЮРБИ» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА 
В Україні тільки порівняно нещодавно почали активно з’являтися фахові наукові 

дослідження про письменників-екзистенціалістів. Однак нерідко межі екзистенціалізму як 
світоглядної структури є досить примарними, а зарахування до нього окремих митців – 
дискусійним. 

Валерій Олександрович Шевчук – український письменник-шістдесятник, майстер 
психологічної і готичної прози, автор низки літературознавчих та публіцистичних праць, 
інтерпретатор українського літературного бароко. Одним із джерел новаторства В. Шевчука 
можна вважати західну філософію буття, в якій розглядалися питання, що бентежили й 
українських творців, – збереження індивідуальності у масовому суспільстві, подолання 
«буттєвого вакууму», уміння віднаходити втрачені смисли існування. Усе це найбільшою 
мірою знайшло відображення у «Романі юрби. Хроніка «безперспективної» вулиці». 

Методологічною основою аналізу був обраний діалектичний метод, що передбачає 
розгляд даного об’єкту дослідження у глибокому і повному вигляді, в контексті 
різноманітних зв’язків і відносин, що перебувають у динаміці – тобто у безпосередньому 
розвитку.  

Під час дослідження було здійснено комплексний аналіз концептів буття через 
дослідження особливостей вчинків і характерів героїв твору.  

У зазначеному творі концепти буття представлені цілісно і реалізуються впродовж 
всього роману. Вони являють собою систему виявів у вчинках і характеристиках героїв, у 
виборі оповідних стратегій письменника (наприклад, сну, видіння, марева, спогаду, 
інтуїтивних передбачень, розмов, думок), що формує низку закономірностей художнього 
втілення. 

У результаті проведеного аналізу було виділено чотири головні концепти буття: 
гендерний концепт, концепт буденності, концепт граничного буття, концепт химерності, які 
відповідають вихідним принципам екзистенціалізму. Головним, наскрізним концептом 
роману слід визнати концепт буденності, що виявляється у жадібності, заздрості, сірості, та 
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інших виявах у характерах і вчинках персонажів (споживацтві, алкоголізмі, домінуванні 
тоталітарної складової у свідомості, словесній бідності, обмеженні розвитку творчості, 
незбалансованості потреб і можливостей). Буденність як головний концепт реалізується 
через «повсякденність» в індивідуальному житті героїв роману.  

Необхідною умовою повної реалізації концепції буття в романі слід визнати граничне 
буття на тлі буденності людського життя. Граничне буття у творі найчастіше представлене 
виявом відчаю, смутку, безнадійності, смерті. У романі часто описані життєві ситуації, які 
ставлять тих чи інших героїв у складні ситуації вибору, горя, відчаю, а тому викликають їх 
небуденні суб’єктивні переживання: страху, тривоги, смутку, агресивності, апатії, любові, 
невпевненості, що є виявами концепту граничного буття. Єдиний позитивний вияв 
граничного буття у творі – «любов» зрідка має піднесений характер, але на тлі буденного 
життя здебільшого виглядає повсякденним почуттям. Складається враження, що будь-яке 
народжуване світле почуття у творі приречене, як це сталося на прикладі стосунків чортиці 
Раї та Васі Равлика.  

Вияви химерного буття в романі представлені снами, видіннями, інтуїцією, 
фантомами. В. Шевчук, спираючись на давню традицію відтворення передчуттів і сновидінь 
у літературі, привносить дещо нове. У нього ці стани передають не тільки почуття 
дискомфорту, внутрішнього роздвоєння, втрату цілісності душі, а й виконують важливу 
сюжетно-композиційну роль: несуть у собі програму розвитку персонажа, дають зрозуміти 
його психічний стан. Іншим виявом концепту химерності в романі є міфологічні істоти – це 
низка образів, що живуть поміж людей (нечистих, чортиць, гнома, чоловіка в кепці й плащі). 
Концепт химерності представлений символами, найголовніші з яких – дорога й дім. 

Концепти буття у творі створрються з низки літературних складових, що визначають 
типологію героїв, особливості оповідної стратегії автора, конфлікт твору, відцентрованого 
«буденним буттям» як основною складовою сюжету.  

В результаті проведеного аналізу було виявлено основні компоненти буттєвої 
парадигми у творі письменника та механізми їхньої взаємодії, а також встановлено 
незаперечний внесок В. Шевчука у набутки української екзистенційної філософської 
буттєвої прози Валерія Шевчука. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЮРКОМОВНИХ ДІАСПОР 
Аналізуючи сучасні тенденції соціогуманітарного дискурсу, можна стверджувати, що 

вчені фокусують увагу на проблематиці, діалектично пов'язаних між собою бінарних 
опозицій, — глобалізації та ідентифікації. Чому люди відносять себе до певної культурної 
спільноти, незважаючи на соціальні, історичні, політичні та інші зміни? Які чинники 
дозволяють їм вважати себе носіями певної культури будучи представниками іншого етносу? 
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У соціогуманітарному вимірі феномен ідентичності базується на трьох основних 
модальностях - психофізіологічній, особистісній та соціальній, що відповідає напрямкам - 
примордіалізму, інструменталізму та конструктівізму. 

Стрімке зростання імігрантських співтовариств та їх інституалізація впливає на 
формування процесу діаспорізації світу як на одину з парадигм розвидку людства. Як 
зазначав фахівець з етнічних питань, професор Каліфорнійського університету Р.Брубейкер 
[1], згадування поняття «діаспора» як ключового у дисетраціях в 70-х роках мало поодинокі 
випадки, у 80-х роках зросло до десятка, у 90-х — до сотні разів. У 1999 році поява 
незалежного наукового російськомовного журналу «Діаспори», (перший англомовний 
журнал подібної тематики (Diaspora, Journal of Transnational Studies) в Канаді. Основною 
тенденцією наукових пошуків була діаспоральна ідентичність, інтеграція та інституалізація 
мігрантів. Р.Брубейкер [1] вводить у науковий обіг поняття «діаспори катаклізму» (accidental 
diasporas), в основі визначення поняття лежить не перетин кордонів людиною, а рух самих 
кордонів. Сучасним прикладом «діаспор катаклізму» можуть бути події 2014 року на 
південно-східній Україні з кримськотатрським (тюркомовним) етносоціумом. 

У фокусі дослідження увагу привертють представники найчисельнішої тюркомовної 
діаспори Україні та Німеччини. 

Дослідженням процесів соціальної адаптації й інтеграції турків-месхетинців в Україні 
займався М.А.Гоманюк, О.Малиновська, Г.Вітковська, М.Шульга та ін. Дослідженням 
проблематики соціальної адаптації й інтеграції тюркомовної діаспори Німечини займались: 
Р.Алі-Заде, О.Бібікова, Н.Киреєв, С.Утургаурі, І.Костіна, Юнус Улусой (Yunus Ulusoy), 
Гюрай Ьоз (Güray Öz), Ферхат Кентель (Ferhat Kentel), Метін Гюр (Metin Gür), Х.Гейшер 
(Genscher H), К.Хайнс (Heinz K), М.Кремер (Kremer M) та інші. 

Процесу сегрегації тюркомовної діаспори в німецькому середовищі сприяють: 
соціальна політика німецьких властей, що гарантує стерпне існування слабо інтегрованим в 
німецьке суспільство групам населення; народжені в Німеччині турки мають більше шансів 
на отримання громадянства і, відповідно, на більший обсяг соціальних виплат; існування 
оптимальних можливостей для культурної самоізоляції турецьких іммігрантів [4]. 

Процесу інтеграції тюркомовної діаспори в українському середовищі сприяють 
інститути етнічної ідентифікації, культурні співтовариства, наукові об'єднання. В Україні - 
160 мечетей і молитовних будинків, з яких 10 - пам'ятки архітектури, діє 7 мусульманських 
духовних вузів і 90 недільних шкіл. Все це - для обслуговування потреб офіційно 500 тисяч 
мусульман України, хоча неофіційно називається цифра в 2 млн [3]. У своїй дисертації 
М. А. Гоманюк зазначав: «Сприймаючи тюркську версію етногенезу, переважна більшість 
українських турків ідентифікує себе в першу чергу як «турки», а в другу – як «турки-
месхетинці (ахалциські турки)»... У висновках загалом констатується, що в Україні адаптація 
турків-месхетинців проходить досить успішно. Цьому сприяло те, що турки-месхетинці не 
змінювали статусу порівняно з тим, який вони мали в Узбекистані» [2, с. 162 – 176]. 

Тюркомовна діаспора України є більш інтеграційним співтовариством, в силу 
історико-географічних, геоплітичних, лінгвістичних, світоглядних чинників. Тюркомовна 
діаспора Німеччини, навпаки, має можливість існувати відокремлено, в силу соціально-
політичних, соціально-економічних чинників та являє собою сегрегаційне співтовариство. Та 
на думку самих представників тюркомовної діаспори Німеччини утримання акценту на 
мультикультурних проектах часто призводять до штучного створення бінарних опозицій, 
мультикультурних симулякрів між турецькою і німецькою культурою, створюючи діалог і 
взаємодію більш важкими.  
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СОВІСТЬ ЯК ФОРМА БУТТЯ 
Совість – здатність людини критично оцінювати себе, усвідомлювати і переживати 

свою невідповідність належному – невиконання обов'язку. Прояви совісті: внутрішній 
емоційний дискомфорт («докори, муки совісті»), почуття провини і каяття. З культурно-
історичної точки зору, ідея «совісті» складається в процесі осмислення різних механізмів 
самоконтролю. На відміну від страху і сорому, совість сприймається як автономна. Совість 
корениться в понятті сорому, звідки і виявляє в людині певні характеристики ії особистості в 
цілому [4, с.312].  

У християнстві совість трактується як «Божа сила» (обов’язок перед Богом). У 
схоластичній філософії за допомогою цього поняття позначається життєва сила душі, 
внутрішнє знання принципів. Здібності людини оцінювати конкретні вчинки як добрі 
(хороші) або злі (погані), трактувалася як: а) здатність судження про правильність дій з точки 
зору «споконвічної правильності», почуття якої збережено в душі людини незважаючи на 
гріхопадіння; б) здатність волі до вчинення правильних дій. При цьому гносеологічний 
статус цих здібностей трактувався різно (Фомою Аквінським, Св. Бонавентура, Дунсом 
Скотом). Полеміка навколо цього поняття виявила різні функції совісті, ширше – моральної 
свідомості: усвідомлення цінностей як загальних підстав поведінки і оцінка конкретних дій, 
в яких прийняті цінності затверджуються (зневажаються). У багатьох новоєвропейских 
навчаннях совість представляється як пізнавально-моральна сила (розум, інтуїція, почуття), 
здібності людини усвідомлювати себе морально відповідальною істотою. Поряд з цим 
робляться спроби специфікації власне поняття «совість». У найзагальнішому плані вона 
трактується як «внутрішній голос». З цим пов'язані різні теоретичні установки щодо природи 
совісті: совість – специфічна форма сорому (Т. Гоббс, Ф. Ніцше, 3. Фрейд); совість – функція 
від політичних поглядів чи соціального становища індивіда (К. Маркс). Совість висловлює 
почуття незгоди людини з самим собою (Дж. Локк) [2, с.176]. До такого тлумачення 
розуміли «совість» як голос неупередженої раціональної особистості (Дж. Ролз). Совість не 
тільки метафорично, але і по суті трактується як «голос іншого». З цими відмінностями 
пов'язані розбіжності в розумінні змісту совісті і тієї ролі, яку вона відіграє в моральному 
житті людини. Совість може трактуватися негативно і позитивно: негативна совість постає 
докоряти й застерігає, навіть страхітливо-застережлива, критична по відношенню до 
минулого; позитивна совість спонукає до турботи і «рішучості». Тлумаченням совісті як 
«голосу Бога» зумовлено розуміння її як призову до досконалості; відповідно совісно 
усвідомлюється людиною як воля до досконалості і є основним проявом внутрішнього 
звільнення особистості.  

Вирази «спокійна совість» або «чиста совість» в звичайній мові позначають 
усвідомлення людиною виконанням своїх зобов'язань або реалізації всіх своїх можливостей 

http://www.dissercat.com/content/turetskaya-diaspora-v-germanii-sotsialno-ekonomicheskoe-politicheskoe-i-kulturnoe-polozhenie#ixzz3RYUXs7Ef
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у даній конкретній ситуації. В таких випадках мова йде про гідність. Трактування ж власне 
феномена «чистої совісті» різна в різних нормативно-ціннісних контекстах: «чиста совість» 
підтверджує свідомість, зорієнтована на зовнішній авторитет, її відповідність пропонованим 
ззовні вимогам, і тому викликає відчуття благополуччя і безпеки, як ніби гарантовані самим 
фактом догоди авторитету (наслідок покірності і залежності); «чиста совість» може виражати 
амбіцію людини на достігнугость досконалості, на внутрішню цілісність особистості [2, с. 
177].  

Вираз «свобода совісті» позначає право людини на незалежність внутрішнього 
духовного життя і можливість самому визначати свої переконання. «Свобода совісті» — 
свобода віросповідання та організованого відправлення культу. У власне етичному сенсі 
слова совість не може бути іншою, як вільної, совісний акт є прояв внутрішнього звільнення 
особистості, а свобода в послідовному своєму вираженні — нічим іншим, як життям по 
совісті [6, с. 98]. 

Особистість несе в собі не тільки теперішнє, а й минуле, всі свої події морального 
життя, нашарування яких складають глибоку і інтимну область, відомі особливі моральні 
свідомості, який визначається як совість. У совісті інтегрована вся морально усвідомлена 
діяльність людської особистості. У кожний окремий момент долі совість — це моральний 
підсумок пройденого людиною життєвого шляху.  

Раз совість вказує на відповідність чи невідповідність вчинку боргу, то, виходить, 
«вчинок по совісті» — це вчинок з почуття обов’язку, вчинок, якого вимагає совість. Совість 
же наполягає на виконанні боргу. Про борг у відношенні совісті Кант сказав: «Культивувати 
свою совість, все більше прислухатися до голосу внутрішнього судді і використовувати для 
цього всі засоби». І це той борг, який людина має перед самим собою: вдосконалюватися, в 
тому числі в чесному і послідовному виконанні боргу. 

Життєві висловлювання: совість «мучить», «гризе» або вирази «немає совісті», 
«розкаяння совісті» визначають загальні відчуття совісті, але, звичайно, не розкривають 
глибокого розуміння [6, с.99]. 

Людина може вважати своїм обов’язком здійснення кровної помсти і мучитися 
докорами совісті за те, що не міг зробити. Виникає проблема ієрархії цінностей, рефлексії з 
приводу самих установок нашої совісті. І тут совість неминуче знову повертається до 
розуму, без якого людина не зможе зробити вірний вибір у складній ситуації.  
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ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ А. ШОПЕНГАУЕРА  

КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОСТІ 

Питання дослідження та пізнання людини було актуальним у всі часи. Над ним 

замислювалися багато філософів, серед яких А. Шопенгауер – видатний німецький філософ 

ХІХ ст. Сьогодні, незважаючи на стрімкий розвиток науки і поширення освіти, підвищення 

рівня життя, збільшення можливостей для самореалізації представників будь-якої соціальної 
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верстви населення, багато людей все одно не задоволені своїм життям та не почувають себе 

щасливими. Тому постає необхідність дослідити, чи є філософсько-антропологічні ідеї 

А. Шопенгауера актуальними в наш час.  

У праці «Афоризми життєвої мудрості» А. Шопенгауер виокремлює три складові, що 

визначають долю людини: що є людина, тобто здоров’я, краса, сила, розум, рівень розвитку 

тощо; що людина має, тобто її власність; що собою являє людина, тобто думка та ставлення 

інших людей до неї [1, с. 231]. Долі людей різняться між собою через відмінності у цих 

складових.  

Міра можливого для людини щастя визначається її особистістю, її внутрішнім світом. 

Значимість усіх подій в житті людини залежить не від загальноприйнятої суспільної думки, а 

від ставлення до них: «Об’єктивна частина дійсності знаходиться в руках долі і тому 

мінлива; суб’єктивна частина – це ми самі; в основному вона незмінна» [1, с. 233]. З цього 

стає зрозумілим відносно однорідний характер життя кожної людини, не дивлячись на 

зовнішні зміни. Життя сучасної людини піддається впливу багатьох зовнішніх чинників, 

часто негативних. В результаті одні люди впадають у депресію, а інші відчувають себе 

щасливими, що пояснюється різним ставленням до одних і тих подій, що відбуваються. Тому 

це положення філософії А. Шопенгауера є актуальним і сьогодні.  

Джерелом та умовою щастя визначається «…благородний характер, великі здібності, 

щасливий, веселий норов та цілком здорове тіло», а не матеріальні блага [1, с. 237]. Тому, на 

думку А. Шопенгауера, найбільше уваги треба приділяти саме розвитку особистих якостей. 

Веселий норов є найпершою умовою щастя, тому «… кожного разу, коли в нас з’являється 

веселість, ми мусимо йти їй на зустріч; вона не може прийти невчасно» [1, с. 238]. Також 

філософ наголошує на небезпеці постійного незадоволення життям – воно може призвести 

до самогубства. Сучасна людина постійно стикається з труднощами та проблемами, тому 

гарний настрій, попри все, дає можливість не втрачати оптимізму і не залежати від зовнішніх 

обставин.  

Невід’ємною умовою щастя є також здоров’я – той, хто його не має, не може бути 

щасливим. А. Шопенгауер зазначає: «В цілому 9/10 нашого щастя залежать виключно від 

здоров’я», тому, на його думку, безглуздо витрачати його на здобуття багатства, кар’єри, 

слави тощо [1, с. 239]. Справедливість цього твердження сьогодні не є абсолютною. 

Більшість сучасних людей мають вади здоров’я, але це не заважає їм почуватися щасливими 

та жити повноцінним життям. Яскравим прикладом є відомий християнський проповідник та 

мотиваційний оратор Нік Вуйчич, у якого відсутні всі чотири кінцівки, але попри це він 

почувається щасливим, має родину та є відомим на весь світ. Якщо поглянути на українське 

суспільство, то вкрай складна соціально-економічна ситуація, погані екологічні умови в 

деяких регіонах, важкі та шкідливі умови праці в певних професіях – все це прирікає людину 

на втрату здоров’я в процесі життя та роботи. Не варто також забувати про природні процеси 

старіння людини. Таким чином виходить, що, на думку А. Шопенгауера, у другій половині 

свого життя людина обов’язково буде почуватися нещасливою. Отже, сьогодні важливо 

намагатися в усьому знаходити «золоту середину»: необхідно як піклуватися про власне 

здоров’я, так і працювати для забезпечення себе та своєї родини матеріальними благами.  

У своїй філософії А. Шопенгауер перше місце відводить особистості людини, а 

особливо її розуму. Чим більше людина здатна задовольнятися собою, тим менше їй 

потрібно від оточуючого світу і, відповідно, тим щасливішою вона є. Філософ зазначає: 

«Доля жорстока, а люди жалюгідні. У влаштованому таким чином світі той, хто має багато в 

собі, подібний до світлої, веселої, теплої кімнати, що оточена пітьмою та снігом грудневої 

ночі» [1, с. 245]. З цим твердженням також можна посперечатися, оскільки у людини є 

потреба в комунікації. Маючи багатий внутрішній світ, розум, здібності, але перебуваючи 

самотньою, людина не зможе почуватися щасливою.  

Ще однією складовою, що визначає людське щастя, є думка та ставлення інших 

людей. А. Шопенгауер радить обмежувати вплив сторонньої думки на себе – як позитивної, 

так і негативної. Люди можуть робити оцінки як щиро, так і не щиро, як справедливо, так і 
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не справедливо, як з метою висловити захоплення, так і з метою принизити. Тому не варто 

ставити власне відчуття щастя в залежність від чужих суджень. Сьогодні такий підхід є 

особливо актуальним.  

Проаналізувавши основні філософсько-антропологічні ідеї А. Шопенгауера, можна 

зробити висновок, що вони є дещо ідеалізованими та не повністю відповідають умовам 

життя сьогодення. Проте, деякі з них, такі як: розвиток власної особистості, необхідність 

якомога частіше бути веселими, турбота про власне здоров’я та незалежність від думки 

інших – можна вважати і сьогодні орієнтирами для досягнення стану щастя.  
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САМОПІЗНАННЯ ЯК СХИЛЬНІСТЬ ДО САМОАНАЛІЗУ 

Кожна людина рано чи пізно робить для себе вперше таке відкриття: вона починає з 

цікавістю прислухатися до того, що діється з нею. Так само і я одного разу по-справжньому 

відчув, що людина в найтяжчу хвилину повинна примусити працювати свій розум і серце. 

Тут не має значення, що саме зі мною трапилося, головним у тій ситуації було те, що після 

цього відкриття все або майже все, що відбувалося у ту мить в моєму особистому, такому 

непомітному і незрозумілому для інших житті, існувало немов у двох планах: саме по собі і в 

моїх думках про нього. З цього починається розуміння того, що людина – скульптор своєї 

душі і, як кожен скульптор, повинна бачити свою роботу немовби збоку. 

Для мене на той час це було важливе відкриття. Можна і треба дивитись на себе ніби 

збоку, треба бачити в своїй особі «людину обраної долі». Треба не лише мріяти про 

майбутнє, а заздалегідь поважати себе в цьому майбутньому, вже сьогодні готуючи себе для 

цього, і тут без «рефлексії» не обійтися. 

«...Самопізнання, – писав німецький письменник Томас Манн, – якщо тільки 

віддаватися йому з достатньою відповідальністю, являє собою переважно перший крок до 

внутрішнього переродження. Я зрозумів, що людина, пізнаючи себе, ніколи не залишиться 

цілком такою ж, як була досі» [2, с. 231]. 

Можна і треба придивлятися до своїх настроїв і думок. Та при цьому слід 

усвідомлювати собі, чому ти радієш чи сумуєш. Що примушує питати себе: «А як треба, щоб 

було по справедливості?». 

З цього приводу я хочу пригадати людину, яка змалку мала звичку аналізувати свої 

думки і вчинки. Це Альберт Швейцер. 

Йому було 30 років, і він був відомим професором Страсбурзького університету, 

філософом і музикантом, чиї органні концерти збирали юрми шанувальників в усіх 

європейських столицях. Його дослідження про Йоганна Себастьяна Баха вважалося 

класичним. Друзі пророкували йому блискучу кар’єру в будь-якій царині науки чи 

мистецтва, що її він собі обере. Та раптом у свої 30 років Швейцер почав усе спочатку. Він 

став студентом медичного факультету. 

Люди, знайомі з його філософськими творами, здогадались: Швейцер, одержимий 

ідеєю добра, обрав найгуманнішу в світі професію лікаря. Одні схвалювали це рішення, інші 

вважали його надмірним. Адже, мовляв, професор завжди був ладний зарадити біді 

товариша, не шкодував грошей для бідних. «Чого ж іще треба?» – питали вони. 

Цікаво, як би здивувалися ці люди, якщо б вони дізналися, що причиною такого кроку 

стала невеличка замітка в журналі, де мовилося, що в далекому селищі Ламберені, 

розташованому в центрі Екваторіальної Африки, потрібен лікар. 
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Та здивування було б ще більшим, якби вони знали, що цей намір з’явився давно, мало 

не в дитинстві, і що замітка в журналі лише визначила план дій. 

«Я вирішив зробити своє життя своїм доказом, – пізніше розповідав Альберт 

Швейцер. – Я повинен був спробувати зробити так, щоб моє життя, моя праця говорила про 

те, у що я вірю» [3, с. 42]. 

Сім років Швейцер віддав вивченню нової професії. В березні 1913 року 37-річний 

лікар Альберт Швейцер, закупивши обладнання для шпиталю (на це він витратив усі кошти, 

зібрані за органні концерти, і гонорар за книжку про Баха), вкупі з молодою дружиною 

вирушив у далекий Габон. 

Мандрівка тривала майже місяць, та коли нарешті він дістався річкою Огов на місце 

призначення і вийшов на берег, виявилося, що, навіть маючи гроші та обладнання, не так-то 

просто побудувати в джунглях лікарню. Не було робітників. Зате зразу ж з’явилися перші 

хворі, що дізналися про приїзд лікаря. Тоді Швейцер влаштував із старого курника з дірявою 

стріхою операційну. А з своєї кімнати – аптеку. 

П’ятдесят два роки, до самої смерті (1965), Швейцер прожив в Ламберені. Він створив 

тут лікувальний центр, через який пройшло понад 80 тисяч хворих. Та хоч яка велика ця 

цифра, зроблене Швейцером є більш значним. 

Робота в джунглях, заради якої Швейцер так круто змінив усе своє життя, 

пробуджувала в людях думки про відповідальність за все добре і зле, що відбувається в світі. 

Діяльність Швейцера припала на роки найкривавіших в історії людства воєн і красномовно 

стверджувала: не вбивати, а творити, не ненавидіти, а любити покликана людина. 

Подвиг Швейцера полонив уяву багатьох чесних людей на землі, дав йому право 

звертатися до них з гарячими закликами назавжди покінчити з війнами, заборонити атомну 

зброю. До слів цієї доброї людини із Ламберена дослухались мільйони. 

Боротьба Швейцера за мир була відзначена Нобелівською премією, його нагородили і 

вшанували різні держави. Та вищим за це офіційне визнання було те, що за життя прості 

люди бачили в ньому високий і найчистіший взірець Людяності. 

А все почалося ще змалку: з доброї звички не просто жити, а й думати над життям. 

Чужим і своїм. Навіть тоді, коли воно безхмарне, щасливе. 

Ось як сам Швейцер пише про це: 

«Я не міг збагнути, як можна бути щасливим тоді, коли навколо мене стільки людей 

борються з горем та бідністю. Уже в шкільні роки я задумувався над тим, чому мої 

однокласники живуть у нужді, а ми, діти священика в Гюнсбаху, так ідеально забезпечені. 

На превелике щастя, я можу вчитися в університеті і досягти дечого в науці й мистецтві. Та я 

завжди пам’ятав про тих, кому матеріальне становище чи здоров’я не дозволили цього 

зробити. Якось сонячним літнім ранком 1896 року (я приїхав у Гюнсбах на трійцю) мене 

почала переслідувати думка, що це щастя я не повинен сприймати як манну небесну, що за 

нього треба якось відборгувати. Я не міг погодитися з таким щастям. У дворі співали птахи, 

я лежав, міркував і врешті дійшов думки, що до тридцяти років мушу опанувати науки і 

мистецтво, а потім присвятити себе служінню людству» [3, с. 51]. 

Отже, не вдавай із себе страждальця за рід людський, якщо ти переживаєш через 

кривду, заподіяну тобі особисто. Переможений у бійці сильнішим, ти покинеш усіх і, 

ховаючись, плакатимеш від безсилля. Та це своє горе ти повинен запам’ятати для того, щоб 

воно навчило тебе відчувати чуже горе і чужий біль. Нехай це почуття змусить тебе діяти, 

покличе до боротьби. Тільки тоді самоаналіз має сенс і тільки тоді він не буде соромітним, 

коли мета його – наблизити себе до того ідеалу справжньої людини, яка, очевидно, живе в 

твоєму серці. 

Заглиблюючись у свої переживання і вчинки, людина подумки порівнює себе з 

кращими людьми і часто буває невдоволена собою. Це гарне невдоволення. Та й воно може 

бути безплідним, якщо обмежитись лише жалістю до себе, якщо робота думки закінчиться 

самокартанням. 
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Людина не лише краще пізнає себе, а й ступає крок до свого ідеалу, коли думку про 

зле в собі спростовує доброю справою, сміливим вчинком. Нехай навіть при цьому людина 

переконається, що сили її обмежені. Це не страшно. Тут як у спорті. Людина починає з 

малого: вперше пробігши сто метрів, захекавшись дивиться на секундну стрілку — дуже 

невтішний час. Вона з гіркотою думає, що це межа її сил. Та біжить вона і вдруге, і втретє. І 

одного чудового дня переконується, що здатна на більше. 

Інструмент, за допомогою якого людина лише й може зробити своє життя розумним і 

корисним, – вона сама. Їй не лишається нічого іншого, як найкращим чином вивчити цей 

інструмент, стежити за тим, щоб він не зіпсувався та не взявся іржею. Саме тому, «той, хто 

глибоко досліджує свою душу, – як писав французький філософ Клодт Гельвецій, – так часто 

ловить себе на помилках, що мимоволі стає скромним» [1, с. 428]. 
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ДИТИНСТВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 

На перетині тисячоліть людство постало перед необхідністю вирішення якісно нових 

завдань економічного, політичного, соціально-культурного та екологічного характеру. 

Можливості та перспективи сучасного суспільства в контексті проектування майбутнього з 

урахуванням трансформаційних змін, які відбуваються останнім часом, найбільш чітко 

виявляються у феномені дитинства. Саме в дитинстві закладаються основи багатьох явищ та 

процесів, які відбуватимуться в майбутньому. У сучасному світі з’явилися покоління дітей та 

молоді, сформованих жорсткою реальністю та новими адаптаційними механізмами й 

стратегіями. Дітям «епохи змін» притаманні такі риси, як критичне мислення, прагматизм, 

раціоналізм та інші соціокультурні цінності й моделі поведінки.  

Дослідження дитинства як соціального феномену, вивчення історії дитинства в 

життєвому циклі особистості в певному соціокультурному контексті об’єктивно зумовлює 

зміни у ментальності старших поколінь. Для становлення соціально зрілого суспільства 

необхідним є налагодження процесів інкультурації та соціалізації дитини. Аналіз дитинства 

як соціального феномену передбачає виявлення не лише сучасних тенденцій функціонування 

дитинства, особливостей розвитку дитини в процесі соціалізації, а й їх трансформації під 

впливом суспільства і культури. Надзвичайної ваги й значущості проблема дитинства 

набуває в ситуації структурних змін, які останні десятиріччя переживає українське 

суспільство, що ставлять під загрозу й підготовку індивіда до ефективної життєдіяльності і 

перспективи розвитку держави. 

На тлі масової культури відбувається потужніша девальвація трансцендентальних 

надбань відношень поведінкової культури дитинства і дорослого, а саме їх винищення за 

допомогою симуляції, «занурення» у суцільне царство вульгарності – загрозливої єдності 

брутальності та глуму. Зазначено, що дитинство формується та підтримується суспільством, 

а також постійно відновлюється в процесі життєдіяльності дітей, які інтегруються у соціум. 

Встановлено, що спостерігається амбівалентність, тобто одночасно дві протилежні 

тенденції у змісті сучасного дитинства: об'єктивна незалежність дітей та дитинства від 

спільноти дорослих межує з експансією дитинства, що ілюструють концепції трансформації 

дитинства в сучасному суспільстві, що демонструють знаки підвищеної уваги до дитинства, 

збільшення рівня контролю дорослими дитячого простору, дитячих практик. Сучасні 
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процеси значно змінюють феномен дитинства. Якщо індустріальна епоха зробила його 

тривалішим, соціально цінним і важливим, то в умовах стрімких глобальних змін під 

впливом інформатизації, духовної деградації цей період скорочується, знецінюється, цінності 

дитинства переміщуються у світ дорослих, а моделі поведінки дорослих втілюються у світ 

дітей. Кризовий стан суспільства, незадоволеність існуючими формами спілкування між 

дітьми й дорослими, відсутність чітко визначених пріоритетів і цінностей, втрата 

соціального оптимізму загострюють проблему адаптаційних механізмів дітей. Сирітство, 

безпритульність, бездоглядність, бродяжництво, дитяча кримінальність стали реаліями 

сучасного суспільства.  

Можна виокремити такі соціальні характеристики «кризи дитинства» у контексті 

викликів глобалізації як: комерціалізація образу щасливої дитини; агресивне інформаційно-

комунікативне середовище; експансія масової комерційної культури, насадження психології 

споживання; переорієнтація на прагматичні цінності життя; слабкість найближчих до дитини 

соціальних інститутів, насамперед сім’ї; надмірне перенесення відповідальності за 

соціалізацію дитини з сім’ї на певні суспільні інституції; примітивізація смислу людського 

буття; експлуатація дитячої праці; насильство в сім'ї; торгівля дітьми; безпритульність; 

токсикоманія; наркоманія. Можливими шляхами поліпшення становища дітей в Україні 

виступають: забезпечення підготовки підростаючого покоління до ефективної 

життєдіяльності; орієнтація на індивідуальне розкриття творчого потенціалу засобами 

освіти; перенесення акцентів в освіті на ціннісну значущість знань і загальний розвиток 

ціннісно-мотиваційної сфери дитини; розширення комунікативних компетенцій дитини. 

Під час будь-яких трансформацій у суспільстві виникають або загострюються 

деструктивні явища та проблеми, які суспільство повинно вирішувати негайно. Не можна 

забувати про те, що діти були, є і будуть основною цінністю нашого суспільства. Від того, 

якими будуть наші діти, залежить майбутнє українського суспільства. Держава щодо 

багатьох проблем дітей покладає надію на внутрішній потенціал сім’ї. Але родина не в змозі 

самостійно вирішити більшість проблем, зокрема таких як: дитяча злочинність, алкоголізм 

або наркоманія. За останні десятиріччя кількість дітей, охоплених цими недугами, зросла 

настільки, що ці «захворювання» можна назвати «загальнонаціональними». Також необхідно 

розставити пріоритети й у питанні з усиновленням, бо дітей потрібно захистити перш за все 

на державному рівні. Багатьом українським дітям бракує психологічної та моральної 

готовності до життя у новому соціумі, а отже потрібно розвивати гнучку систему соціальних 

послуг, яка б реагувала на потреби всіх дітей.  

 Отже, період дитинства – це «час долі» в житті людини, коли вплив об'єктивних 

чинників розвитку максимально великий, а свідома самодетермінація (самовизначення, 

самовиховання) перебуває лише в процесі становлення і вимагає певних соціальних умов для 

розвитку. Кризовий стан українського суспільства, економічна нестабільність, соціальна 

несправедливість, незадоволеність існуючими формами спілкування між дітьми та агентами 

первинної соціалізації, відсутність чітко визначених пріоритетів та цінностей, втрата 

соціального оптимізму створюють сукупність факторів, що актуалізують опанування 

соціальної компетентності як одного з основних адаптаційних механізмів дітей. 

 

Данилюк Людмила 

студентка 2 курсу історичного фак-ту 

Наук. кер.: д. філос. н., проф. Кривега Л.Д. 

 

ДМИТРО ДОНЦОВ: ПИТАННЯ НАЦІЇ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
Україна є однією з наймолодших держав у Європі. Сьогодення свідчить про 

посилення боротьби між різними гілками влади й конкуруючими елітами в українській 
політиці. Однією з причин цих процесів є політреформа. Деякі політики почали пропагувати 
ідеї розколу України на Схід і Захід, надання російській мові статусу другої державної, 
автономізації окремих регіонів. Тому на сьогодні досить гостро стоїть питання 
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державотворення та націотворення в Україні. Серед тих, хто в українській філософії 
досліджував це питання, був Дмитро Донцов. Тому метою написання тез і є дослідження 
поглядів Дмитра Донцова на проблему націо- і державотворення та зіставлення їх із 
сьогоденням. 

Якщо розглядати історіографічну базу цього питання, то можемо побачити цілу низку 
робіт, які були присвячені питанням державотворення та націотворення. Володимир 
Винниченко у своїй монографії «Відродження нації» доносить ідею пробудження в людях 
національної гордості, прагнення до змін, до розбудови української державності [1]. Оксана 
Забужко у своїй монографії «Філософія української ідеї та європейський контекст» розглядає 
філософію національної ідеї як самостійну інтелектуальну течію, що сягає далеко за межі 
політології — до питань про сутність і сенс національного буття. Авторка досліджує місце 
цієї течії в європейській і, спеціально, українській — свідомості новітнього часу (ХІХ — поч. 
ХХ ст.) [3]. 

Основні політичні ідеї Донцова увійшли в книгу «Націоналізм». Донцов вибудовує 
своє поняття націоналізму на світогляді українського народу, іншими словами – людська 
спільнота у його розумінні повинна являти собою політичну одиницю, яка будується за 
принципом волі. У розумінні Донцова головною рушійною силою є прагнення до волі, 
показуючи це не лише на прикладі українського народу, а й наводить приклади великих 
європейських націй. А тому ключовою ідеєю у поглядах Донцова виступають заклики до 
загальноєвропейських цінностей, боротьби та опору проти імперіалізму. 

Для обґрунтування своїх поглядів Донцов висунув теорію про те, що існує декілька 
світів: латино – германського та московсько – азіатського, що споконвіку знаходяться у 
конфлікті. На його думку, стик цих світів знаходиться на східному кордоні між Україною та 
Білоруссю. Таким чином Донцов аргументував необхідність європейського курсу розвитку 
українського суспільства та політики. Донцов наголошує на тому, що в Росії не зникла 
загарбницька та імперська політика, хоча абсолютизм зник. 

 Базові настанови Д. Донцова щодо державотворення зводяться до настуцпного, а 
саме: 

1) Форма державного правління – народна держава (республіка) на чолі якої має 
стояти вождь з необмеженою владою. 2) Тип політичного режиму – національна диктатура 
як перехідна форма державного будівництва. 3) Національна ідея – нація (етнічна) – це 
об’єднувальний і єдиний чинник суспільного та державного буття. 4) Політична еліта – 
провідна верства українських патріотів, котрі покликані будувати свою державу і керувати 
нею. 5) Ієрархія цінностей – нація (етнічна) – держава – суспільство. 

Ідеї Донцова знайшли свою реалізацію в ХХІ столітті. Українське суспільство 
вирішило взяти європейський курс. Євроінтеграційний вектор розвитку країни дає надію 
українському народу на модернізацію політичного та економічного життя.  

Саме тому український народ піднявся на акції супротиву, що ввійшли в історію як 
«Революція гідності». Це була спроба не тільки змінити сформовану владну верхівку, але й 
змусити її виконувати революційну програму та забезпечити гідне європейське майбутнє 
громадянам України. 

Виходячи з ідей Дмитра Донцова нація є самодостатньою цінністю, а держава — це 
інструмент, що повинен її захищати. Українська нація піднялася на Революцію гідності через 
те, що держава не виконувала функцію захисту громадян. На порядку денному для України 
стоїть питання побудови правової та демократичної держави, яка і буде захищати українську 
націю. Самодостатність української нації виявляється в прагненні українського народу до 
гідного європейського майбутнього та збройної боротьбі за ці ідеали. 
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СУТНІСТЬ КОХАННЯ У ТРАКТАТІ ЛЕОНА ЕБРЕО 

«ДІАЛОГИ ПРО КОХАННЯ» 

 

 «Любов взагалі означає бажання якоїсь речі...»  

(Леон Ебрео) 

 

Проблема походження, особливостей та змісту кохання завжди була актуальною та 

цікавою для філософів. Кожна епоха характеризується своїм трактуванням цього явища. У 

часи Середньовіччя це зводилося до вислову: «Бог є любов». Проте епоха Відродження 

внесла свої корективи у розуміння феномену кохання. Цей час став періодом створення 

численних трактатів про любов, у яких виражалися різноманітні думки стосовно даного 

феномена. Особливо влучно виразив думку про кохання Еразм Роттердамський: «Істинна 

любов бажає на шкоду собі бути корисною іншим... Ніхто не може кохати іншого, якщо до 

цього він не полюбив себе – але тільки праведно» [2, c. 170]. В епоху Ренесансу створюється 

чимало трактатів, в яких автори намагаються пояснити суть кохання, краси. Цікавим з цього 

приводу є трактат Леона Ебрео (1461 – 1521) – «Діалоги про кохання» [4]. Справжнє ім'я 

Леона Ебрео – Ієгуда Абарбанель. За освітою він лікар, проте під впливом батька залучився 

до вивчення класичної філософії, арабської, єврейської та латинської схоластики.  

Леон Ебрео починає писати свою роботу у 1501 році. Трактат був задуманий як 

продовження лінії «любовної філософії», започаткованої Марсіліо Фічіно та Джованні Піко 

делла Мірандолла. Роботу було завершено у 1506 році – створено три діалоги із чотирьох 

(останній, як вважають, так і не був створений) [1, c. 72].  «Діалоги про кохання» вражають 

своєю влучністю, простотою і разом з тим глибоко осмисленим змістом. Автор міркує над 

сутністю кохання та краси, їх походженням та взаємозв'язком. Це досягається за допомогою 

звичайного діалогу Філона (який уособлює собою Леона Ебрео) та Софії – дівчини, яка 

ставить запитання і цим самим наштовхує співрозмовника на глибокі філософські роздуми. 

Ось що говориться у творі про красу: «Краса – це грація, яка радує душу, що впізнає її, і 

спонукає до кохання; те, що не володіє грацією, не потворне, бо не позбавлене блага» [4, c. 

317]. Тут не просто вираження думок автора, це відображення думки епохи. Питання краси 

посідало в період Ренесансу одне з ключових місць в роздумах філософів. Це дало змогу 

митцям створити шедеври у різних галузях мистецтва, які залишаються цінними і в 

сучасності. Далі Філон поглиблюється в роздуми: «Солодка їжа і напої, приємний аромат і 

свіже повітря, чуттєва любов не є прекрасними, незважаючи на всю їх користь і необхідність 

для життя людини і тварин. Оскільки в цих матеріальних об'єктах немає грації, чи краси, то 

вони не можуть шляхом грації усолодити комусь душу і збудити в ній любов до 

прекрасного» [4, c. 318]. Сучасна людина напевно тут заперечила б, що і робить Софія, як 

опонент Філона. Проте він має рацію. Аналізуючи цей вислів, можна сказати, що автор 

поєднує поняття краси та грації, для нього вони є взаємопов'язаними, проте відсутність краси 

в певному об’єкті не означає потворності, але лише за умови наявності у ньому блага. 

У третій частині «Діалогів про кохання» Леон Ебрео аналізує питання походження 

любові. Це питання було актуальним для митців періоду Відродження. Автор наводить свій 

варіант відповіді на нього: «Кохання зародилося спочатку в ангельському світі, а потім 

поширилося на небесний і тілесний» [4, c. 319]. Цей короткий і влучний вислів підводить 

підсумок третій частині «Діалогів про кохання». Аналізуючи слова автора, можна зрозуміти, 

що Ебрео вважає любов – проявом прекрасного, чистого й неповторного. Саме тому кохання 

в тілесному світі стоїть на останньому місці. В цьому полягає основна відмінність думки 

епохи Ренесансу від часів античності, де любов розумілася набагато простіше, примітивніше. 

Ангельський світ, за словами Леона Ебрео, знаходиться вище небесного, тому в ньому 
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найбільше краси і грації, а там, де багато прекрасного, створюються умови для зародження 

справжнього кохання [3, c. 313]. В концепції Леона Ебрео любов являє собою загальний 

зв’язок, що живить усі сфери Всесвіту; вона поєднує одиничне із загальним, земний світ з 

небесним, душу з тілом, людину з природою і Богом, мінливе з вічним, усю природу з 

Творцем. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що феномен кохання, який хвилював багатьох 

філософів та митців протягом всього процесу еволюції людського суспільства, саме в епоху 

Відродження отримав якісно нове трактування, що знайшло своє відображення у 

філософських трактатах цього періоду. «Діалоги про кохання» – це твір, який є актуальним і 

важливим, у ньому кожен може віднайти власне розуміння питань, що пов'язані з коханням, і 

в цьому полягає особливість твору та його багатоплановість. До того ж, на основі «Діалогів 

про кохання» можна зробити чимало висновків про філософське розуміння цього почуття в 

епоху Відродження та прослідкувати паралелі з нашим часом. 
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АРАБСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ 

У світі невпинно відбуваються міграційні процеси, і, в результаті цього, навіть народи, 

що живуть у різних куточках світу, постійно взаємодіють між собою. Проблема 

взаєморозуміння між представниками арабської культури та українцями займає тут далеко не 

останнє місце. Чимало конфліктів між представниками українців та арабів виникає на тлі 

банального незнання особливостей менталітету один одного.  

Вивченням менталітету українського народу займалися І. Франко, М. Грушевський,  

Д. Донцов, М. Шлемкевич, В. Петров, О. Бочковський, І. Лисяк-Рудницький, Л. Кап’юк та 

інші дослідники. Вивченням ж арабської культури та менталітету — такі арабісти як  

А. Кримський, В. Бейліс, В. Рибалкін, В. Плачинда, Є. Гуцало та ін.  

Метою статті є висвітлення певних спільних та відмінних особливостей менталітету 

українців та арабів.  

За «Філософським словником соціальних термінів» менталітет – це сформована 

система елементів духовного життя і світосприймання, що зумовлює відповідні стереотипи 

поведінки, діяльності, способи життя різноманітних соціальних спільностей (груп), індивідів, 

що включає сукупність ціннісних, символічних, свідомих чи підсвідомих відчуттів, уявлень, 

настроїв, поглядів, світобачення, що визначають здатність спільностей та індивідів 

сприймати чи діяти відповідно [3, с. 441].  

Вивчаючи арабський менталітет, з першого погляду здається, що він має деякі 

елементи, схожі з елементами українського. Та попри все між ними є суттєва різниця 

спричинена історичними умовами їх формування.  

Описуючи менталітет українців, їх нерідко характеризують як таких, що сповідують 

пасивність, невтручання у розв’язання проблем зовнішнього порядку, є спокійними та 

надзвичайно толерантними [1]. Представників арабської культури, на противагу українцям, 

нерідко вважають «дикими» і войовничими за характером, але насправді це лише окремі 

прояви імпульсивності їх характеру. Імпульсивність, гарячкуватість та, іноді, жорстокість 
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цього народу спричинена багатьма факторами, але зокрема кліматичними умовами. Хоча 

сучасні араби, зокрема християни, мало нагадують своїх войовничих предків [2]. 

Суттєвий вплив на формування арабського менталітету мала релігія, — іслам, – що 

завжди була державною у країнах Арабського світу. Більше того, саме від неї і сьогодні 

залежить побут більшості арабів, виховання їх дітей, світобачення та світосприйняття. Іслам 

є основною релігією арабів, і хоча серед них є прибічники і інших віросповідань, зокрема 

християнства, та все ж формування однакових культурних цінностей та надзвичайна вірність 

традиціям протягом віків не зважаючи навіть на еміграції арабів в усьому світі відбулося 

саме завдяки ісламу [4]. 

В українців трохи інша ситуація. Християнство хоч є основою для формування їх 

життєвих цінностей, але воно є окремим від держави, від нього, переважно, не залежить 

побут сучасних українців. Майже всі українці є християнами, а ставлення до вибору певної 

іншої релігії або її течії (зокрема, православ’я, католицизму чи протестантства у 

християнстві) серед них сприймається досить демократично і толерантно.  

Серед голосних цінностей обох націй чи не перше місце посідає сім’я. Хоча кожна з 

них вкладає у це поняття різні значення. Для арабів слово “сім’я” вміщує у себе значення 

«рід». Для українців «сім’я» і «рід» – різні поняття. Сім’єю тут прийнято вважати порівняно 

невелику групу людей. Така тенденція спричинена історичними факторами. В минулому 

араби були переважно кочівними народами: займаючись скотарством вони мандрували 

цілими селами, у яких жили один чи кілька родів, у пошуках пасовищ для худоби. Суворі 

умови пустелі на околицях якої їм часто доводилося жити, змушував людей триматися один 

за одного, поважати старших, як мудріших і досвідченіших. [2] Українці ж зазнали чимало 

переслідувань і репресій з боку царської влади Російської імперії та радянської влади СРСР. 

В таких умовах сформувалася замкненість українців на «малому гурті», зокрема власній 

родині, найближчих родичах. Тому сучасне українське поняття «сім’я», зокрема на сході 

України, тлумачиться у народі скоріше як зібрання найближчих родичів двох-трьох (рідко — 

одного) поколінь [1]. 

Ставлення до жінки в українській та арабській сім’ї зовсім різне. В українській сім’ї 

жінка має особливий статус. Вона не тільки забезпечує збереження родинних зв’язків та 

пріоритет родинних цінностей, але й має право рівності із чоловіком, зокрема у праві рівного 

розподілу майна між спадкоємцями. Таке ставлення до жінки спричинено багатьма 

історичними факторами [1]. У арабській сім’ї жінка має набагато менше прав. Тут вона 

передусім — матір і берегиня домашнього вогнища. В той же час жінка нерідко є 

домоправителькою, слідкує за витратами сім’ї. Незаміжні жінки належать своїй родині, 

заміжні — чоловікам.  

Однією з спільних яскравих рис менталітету цих народів є гостинність і щедрість. Для 

арабів гостинність — давня традиція, що залишилася ще з давніх часів кочівників, коли 

пустеля була постійною загрозою [2]. Українська гостинність, імовірно, походить з тих часів, 

коли по Дніпру проходив шлях «з варяг у греки», а місцеві землі були надзвичайно багатими.  

Отже, ми бачимо, що менталітет українців та менталітет арабів мають як схожі, так і 

відмінні риси. Всі ці риси мали певне історичне підґрунтя для свого формування. Знання 

менталітету обох націй є дуже важливим для їх плідної співпраці та запобігання конфліктів 

між їх представниками.  
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ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСЛАМІЗМУ І ІСЛАМСЬКОГО 

 ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ 

 Останні світові події і події у Франції представляють собою нову, різку зміну темпу 

для ходу історії у відносинах між Заходом та ісламським Сходом. Іслам, пов'язаний з 

предметом повернення релігії в міжнародну політику після закінчення конфлікту між 

Сходом і Заходом, стоїть у центрі дискусії, і це формується в аспекті загрози і небезпеки. І з 

тих пір, політолог Семюел Гантінґтон передбачив для 21 століття «зіткнення цивілізацій» і 

ісламська цивілізація була визначена в якості основного противника Заходу, зміцнилася і 

активізувалася дискусія про іслам, в результаті чого існуючий образ ісламу набрав ворожості 

[1, с. 223]. 

 Запущена ідея, в ході сирійської революції в 2012 році, і в широкому масштабі 

посилена після формування, так званої ісламської держави «ІГІЛ» зарекомендувала себе в 

західному сприйнятті, яке бачить іслам в значній мірі з точки зору насильства і конфліктів, 

таких, як міжнародний тероризм. З цього сприйняття і затвердився так званий «ісламський 

фундаменталізм» або «ісламізм», який погрожує сучасності на тій підставі, що іслам 

несумісний з західною реальністю. 

 Для того, щоб зрозуміти цю тезу, мислення має бути виткане з ідей Просвітництва, з 

якими може бути визначена відсталість інших культур. Стандарти Просвітництва, які були 

застосовані до держав мусульманського простору як причина їх відсталості, були прийняті в 

якості релігійної відповідальності, яка через догматичність середньовічних навчань не в 

змозі реформувати себе в достатній мірі, щоб зайняти місце в сучасну епоху. У цьому 

контексті, мусульмани постійно звинувачуються, за не дотримання стандартів Заходу. 

 З цієї причини, більшість досліджень після появи так званого ісламського 

фундаменталізму перебувають у зв'язку з такими поняттями як «ісламізм» і «тероризм». Тим 

не менш, автори не тільки надають різні точки зору, але й представляють зовсім різні 

підходи, які можуть бути класифіковані наступним. 

 Важливою перспективою є формування спрямованості по конкретній країні або по 

регіону, матеріально-правові акценти, наприклад, на ісламські соціальні групи. Організації та 

їх агітація є відповіддю на питання про переплетення релігії і політики. Велике значення в 

вивченні сучасного феномену ісламу займає уявлення так званих ісламських рухів, які 

включають різні аспекти: опис просторового і тимчасового виникнення, причину 

дослідження, презентацію фундаменталістських ідеологій, відносини між державами. Хоча 

актуальна проблема вирішується методично індивідуально, дві головні традиції з'явилися в 

наукових дослідженнях, які один з одним в певній мірі складаються в антагоністичних 

відносин. 

 Таким чином, найбільш важливим напрямком досліджень є аналіз і оцінка релігійних 

джерел, які в свою чергу надавати повну інформацію про сході в цілому і мусульманський 

світ зокрема. У цьому відношенні, класичний метод орієнталізму можна охарактеризувати як 

філологічний, тому що вид культури, людської поведінки і стосунки між релігією і 

політикою в мусульманському світі досягається, головним чином, на основі священних 

текстів. Тим не менш, цей підхід в основному критикували через одновимірну інтерпретацію 

історичного розвитку. 

 З іншого боку, цей підхід розвиває «контекстуально — соціальний» і «науково — 

орієнтований» тип досліджень, який визнається лише тоді, коли береться до уваги контекст. 
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Проте, слід зазначити, в цей момент, що такий контекст дослідження можуть проводитися 

тільки, якщо є вже певний рівень знань, якими люди володіють як самостійно, так і на 

зовнішньому рівні суспільства та культури. З цієї причини, прозріння отримала від 

загальноісторичної і східна точка зору, яка використовується як попереднє знання для 

розробки знання в системі контекстуально-соціальних наукових термінів. 

 Тим не менше, ці два підходи відрізняються тим, що вони використовують різні 

джерела для дослідження. Оскільки соціальна наука дослідницької точки зору на розвиток 

певної культурної ідіоми концентруються при спеціальній обстановці на економічному, 

політичному та соціальному тлі, який оголошений як джерело, що надає інформацію про 

матеріальні умови і соціально-політичний контекст.  

 На відміну від цього, в перспективі сходознавець зайнятий і питаннями релігійної 

літератури, хоча різні підходи та інноваційні напрямки вирішили, що достатньо існуючого 

наукового дискурсу. Тепер, якщо недоліки підходу соціальних наук вважаються значними, 

слід зазначити, що отримані факти, не можуть бути прийняті в загальних рамках, особливо у 

зв'язку з відсутністю історичного контексту. В цілому, можна констатувати, що в деяких 

випадках неможливо провести чітку роздільну лінію між цими двома підходами. 
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ПИТАННЯ УТОПІЇ В РОБОТАХ ФІЛОСОФІВ-УТОПІСТІВ  

ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 

Людина, як істота емоційна, здатна мріяти про найпотаємніше, малювати у своїй уяві 

яскраві картинки життя, якого вона бажає. В сучасних реаліях ця риса людського мислення є 

достатньо актуальною та продуктивною. Суспільство наскільки втомилося від постійних 

кризових ситуацій, що єдине місце, де можна знайти спокій, це власна уява. Проблема 

пошуку ідеального світу, в якому особистість не буде змушена шукати шляхи порятунки 

власної душі за допомогою мрій, фантазій була актуальною ще з давніх часів. Можна 

сказати, що це стало приводом до появи одного з провідних понять, яке досліджувалась 

протягом декількох століть і навіть сьогодні, не залишає байдужим науковців, є питання про 

феномен утопії.  

Історіографія стосовно даної проблематики достатньо різноманітна. Так.  

Ю.Г. Чернишов розмислював над тим,чи була ж утопія у римлян, так як саме цьому народові 

дуже часто приписують зародження саме цього поняття [5]. Науковець Д.Є. Мартинов 

відслідковував еволюцію поняття «утопія» у його семантичному значенні [2]. Т. Онофійчук , 

сучасна дослідниця, зосередилась на розкритті місця утопії, як ідеального явища в історії 

Англії XVIII століття [4].  

У перекладі з грецької утопія означає «місце, якого нема». Можна сказати, що саме 

поняття означає певну фантазію, мрію, вимисел, тобто те, що ніколи не матиме місця в 

реальному житті. З'явилося це слово з легкої руки англійського письменника і громадського 

діяча Томаса Мора, який назвав написану ним в 1515 – 1516 роках книгу «Утопією». Саме 

він є одним з найперших та найвідоміших філософів – утопістів. У свої роботі автор описав 

ідеальну, з його точки зору, державу, в якій все було збудовано за законами розуму, в якій 

люди рівні в усьому. Можна сказати, що утопія Мора – країна, яку заселяли пересічні 

громадяни, котрі змогли досить розумно організувати всі процеси в межах даної території. 

Дослідники стверджують, що ідея так званої утопії не була новаторством англійського 

письменника. Треба зазначити, що історія утопії тісно переплелася з легендами про «золоте 

століття», про «острови блаженних», а також з різними теологічними і етичними 
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концепціями. Втім, у часи Античності і в добу Відродження, вона набула форми опису 

досконалих суспільств, які, начебто, існували десь на землі або які існували в минулому. 

Другим видатним філософом-утопістом вважається Томаззо Кампанелла з його 

роботою «Місто Сонця» (1602 р.). Він також змальовує ідеальне місто, в якому кожен може 

знайти спокій та відпочинок. Автор змальовує Сонце як головну священну істоту міста, від 

цього й назва самої роботи. Також він звертається до так званих одвічних людських чеснот, 

які змальовує як три помічники: Могутність, Мудрість і Любов. Перший займається 

справами миру і війни, другий – мистецтвом, будівельною справою, науками і відповідними 

їм установами і навчальними закладами. Любов піклується про продовження роду, 

виховання немовлят. Медицина, аптечна справа, усе сільське господарство теж у її веденні. 

Третій помічник також керує тими посадовими особами, яким довірене харчування та одяг.  

На ряду з цими «титанами» утопічної філософської думки слід назвати французів Сен-

Сімона та Марі Шарля Фур'є. Ці знамениті філософи ввійшли в історію як теоретики - 

мрійники, провідники соціалістичної ідеї. 

Утопічні трактати отримали й подальше поширення в XVII – XVIII століттях. 

Згодом,у середині XIX – XX столітть, утопія, зрештою, перетворилися на специфічний жанр 

полемічної літератури, яка була присвячена проблемі соціальних цінностей. 

Отже, можна сказати, що питання утопії яскраво висвітлювалося в епоху 

Відродження. Дана проблематика представлено в роботах видатних філософів – утопістів 

Томаса Мора та Томаззо Кампанелли. Вони розмірковували над створенням ідеальної 

держави, в якій всі будуть рівні між собою та не знатимуть горя. Науковці несли ідеалістичні 

ідеї реформування суспільного та політичного життя людства, які яскраво розкривали та 

оспівували у своїх роботах. Загалом дослідження поняття утопії залишається актуальним й в 

наш час за умов постійних народних хвилювань та незадоволення рівнем життя в певному 

соціуму на даному етапі. Однак, більшість дослідників, досить виправдано, стверджують, що 

утопія – це недосяжний ідеал суспільного облаштування, просування до якого становить 

сутність соціального прогресу. 
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ПРОБЛЕМА «СРОДНОЇ ПРАЦІ» В УМОВАХ СУЧАСНОГО  

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

В сучасному українському суспільстві все частіше молодь при обранні майбутньої 

професії враховує не стільки свої уподобання та відповідність своїх здібностей цій професії, 

скільки можливість за її допомогою матеріально забезпечити себе та свою родину. В умовах 

http://thales2002.narod.ru/suntext.html
http://history.ukma.kiev.ua/docs/journals/magisterium/41/onofriichuk.pdf
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постійних та стрімких змін в суспільстві, відповідно і ринку праці, неодмінно виникає 

питання наскільки концепція «сродної праці» відповідає сучасним реаліям.  

Сродна праця виступає основою діяльності всього суспільства. Людина не може 

отримати морального задоволення та щастя без праці. Робота збагачує людину не лише 

матеріально, але й духовно. Кожен має працювати за покликанням, тобто виконувати 

посильну йому сродну працю.  

У Г. Сковороди ця тема є головною в літературних творах і в філософських трактатах. 

Вся його творчість виходить з того, що суспільство об'єднує лише праця з суспільною 

користю і особистим щастям.  

Згідно з твердженням Г. Сковороди «… щаслив тот, кто супряг сродную себе частую 

должность с общею. Сія есть истинная жизнь», тобто сродна праця є водночас і потребою 

людського тіла, і потребою духовною, оскільки вона звеселяє дух, приносить задоволення і 

насолоду [3, с. 71].  

Сродна діяльність однаково корисна для того, хто знайшов своє покликання і для 

суспільства. Цією єдністю суспільного і особистого інтересу сродна праця відрізняється від 

випадкової праці, обраної з міркувань користі, слави чи гордості. Тому, уважне ставлення до 

самого себе, турбота про власний духовний світ матиме значення для інших людей [2, с. 43 – 

44].  

Глибокі філософські ідеї Г. Сковороди потребують аналізу і сьогодні. Не випадково ця 

проблема досліджується сучасними українськими суспільствознавцями. Зокрема, 

В. Андрусів розглядає модель суспільства сродної праці, порівнюючи його з суспільством 

споживання. Він зазначає, що суспільство сродної праці – це суспільство самоактуалізованих 

людей: «Сродна справа – це шлях постійного розвитку. Людина від природи не може робити 

механічні справи, чим би вона не займалась. Вона буде прагнути вивести це на новий рівень» 

[1]. Діяльність суспільства у всі часи супроводжувалася інноваціями та розвитком 

особистості. «Розвиток людини у сучасному суспільстві сродної праці супроводжують 

«пізнання своєї природи», що потребує нової стратегії освіти», – стверджує В. Андрусів [1]. 

В той час як суспільство споживання «… закріпостило людину в залежності від матеріальних 

цінностей, отримання яких є щоденним смислом життя мільйонів людей» [1].  

На даному історичному етапі, найбільш цінним ресурсом суспільства є не корисні 

копалини, а саме людський капітал. Відповідно, щоб бути затребуваними, люди мають 

приділяти особливу увагу своєму професійному, інтелектуальному, духовному та 

культурному розвитку. А це, як ми бачимо, можливо, якщо людина займається сродною 

працею. «Один реалізований інноваційний потенціал може мати ефект для мільйонів. Тому 

створити можливості для кожного знайти себе і реалізувати закладений талант – 

першочергове завдання суспільства» [1].  

Отже, незважаючи на те, що концепція «сродної праці» була запропонована 

Г.Сковородою ще у XVIII столітті, вона не лише не втратила свої актуальності сьогодні, але і 

набуває нового значення. Хоча, слід відмітити, що якщо суспільство споживання – це 

реальність сьогодення, то суспільство сродної праці – це поки лише ідеал.  
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КРОСКУЛЬТУРНИЙ ПАСТИШ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА 

 СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ 

Масштабні перетворення сучасного світу актуалізовали дослідний інтерес до його 

характеристик і тенденцій розвитку. Різноспрямований вектор модернових змін, 

протиборство та взаємодія головних соціальних суб’єктів, зростання мобільності населення 

планети обумовили появу такого феномену як кроскультурний пастиш. Здійснене 

дослідження дозволило концептуалізувати кроскультурний пастиш як суттєву 

характеристику сучасного соціального розвитку, як складову світоглядних пошуків сучасної 

людини. Кроскультурний пастиш – це самостійне соціальне утворення, що носить 

еклектичний та гібридний характер і виникнення якого обумовленно існуванням сучасної 

людини на перехресті культур. Пастиш – це тип соціальної конструкції, що є мейнстрімом 

для сучасного соціального розвитку, для якого характерна багатобарвистість стилів 

соціального буття, соціокультурна неоднорідність та атомарність. Поняття «пастиш» фіксує 

спосіб співвідношення між собою соціальних явищ, процесів, подій, текстів, жанрів, стилів в 

умовах тотальної відсутності семантичних або аксіологічних пріоритетів. 

Кроскультурний пастиш веде до приватизації та витіснення корінних культур і появи 

нових культурних комплексів. Він розмиває кордони між реальністю та вимислом, 

фікційністю й фактичністю у баченні світу, він існує як «гібридна» суміш, всередині якої 

межа між фактом та вигадкою, реальністю та бажаним легко перетинається в обох 

напрямках. Основним атрибутом кроскультурного пастишу – є витіснення корінних 

культурних форм і створення еклектичної суміші елементів з різнотипних культур 

життєдіяльності людини. Різноманітні форми перетворення подій та артефактів в пастиші 

свідчать про нескінченність його репрезентації. Кроскультурний пастиш, з одного боку, 

постає штучним створенням щодо традиційної культурної побудови, а з іншого – сам стає 

елементом культурного простору ХХІ століття. Пастиш співвідноситься з ключовими 

ознаками естетики постмодернізму: фрагментарністю, деканонізацією, іронією, 

гібридизацією, карнавальністю, сконструйованістю. Пастиш є особливою формою 

культуротворення. Поліфункціональна природа пастишу виявляється у взаємодії 

ностальгійності за традиційною культурою та іронічності щодо деяких її цінностей. 

Атрибутами кроскультурного пастишу виступають: – посттрадиціоналізм; – витіснення 

корінних культурних форм і створення еклектичної суміші елементів з різнотипних культур 

життєдіяльності людини; – стилізація культурного пласту інших часів чи інших культур в 

нове утворення, що задає іншу аксіологію та світоглядну спрямованість ніж його складові; –

 номадизм його творців та носіїв; – симуляція; – зверненість до повсякденності; – автономія 

особистості. 

Стильова характеристика сучасної людини визначається віртуалізацією її 

життєдіяльності, прагненням до відносної автономності, самотності, індивідуалізму, 

іронічного сприйняття навколишнього світу, мовного пастишу у висловленнях. Іронія в стилі 

сучасної людини виступає інструментом переоцінки історично-культурних настанов і 

першою сходинкою в розвитку духовності. Новітні комунікаційні технології дозволяють 

індивіду бути актором різноманітних сюжетів і грати широкий спектр рольових настанов. 

Соціальні зміни породили нові стилі життя, серед яких особливо привабливим в останній час 

стає гламур. Зростання масштабів фрілансу як форми трудової активності сучасної людини є 

однією з основних тенденцій розвитку праці в ХХІ столітті і проявом кроскультурного 

пастишу в цій сфері життєдіяльності соціуму. 

Соціальні процеси ХХІ століття сприяли формуванню кроскультурної пастишності в 

стилі життя сучасної людини. Вона більш зусиль, ніж попередники, спрямовує на 

вироблення власного стилю життя, мислення, одягу тощо і все частіше стильова 

характеристика сучасної людини набуває еклектичної кроскультурної спрямованості. Такий 
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стиль характеризує соціальне буття сучасної людини як в публічному, так і приватному 

ракурсі. Кроскультурна пастишність світоглядних пошуків сучасної людини базується на 

різноманітних ідейних засадах, відрізняється субстанціональним підгрунтям, ієрархією 

цінностей, стратегіями активності і стилем життєдіяльності індивидів. Складовою 

світоглядних орієнтацій стає певна модель соціального облаштування суспільства, регіону, 

спільноти. Характерним є посилення руху до релігійно-містичного забарвлення світоглядних 

настанов, потенціал релігії став ще більш ефективним в організаційному й обрядово-

культовому (практичному) вимірі. Релігійно-етничне підгрунтя світоглядних засад є більш 

стабільним і довготривалим, ніж суто світські ідеологічні програми та настанови. Фактом 

соціального розвитку людства стає «світоглядна пастишність», різновекторність, 

креативність, світоглядних пошуків сучасної людини. В мегаполісах світу набуває все 

більшого поширення кроскультурна гламурність як стильова складова життєдіяльності 

сучасної особистості. Гламурна технологія дозволяє якось скрашувати незначність і убогість 

естетичного ряду повсякденності для багатьох людей. 

Кроскультурний пастиш сучасного соціального простору обумовив розповсюдження 

ринкового світогляду, цінностями якого виступають: інтелектуальний та фінансовий капітал, 

«глобалістський світоглядний горизонт», здібність постійно досліджувати та аналізувати 

співвідношення попиту та пропозиції на локальному та глобальному ринках, креативність, 

прагнення до вдосконалення і вивчення світового передового досвіду у своїй професійній 

сфері, вміння бути конкурентоспроможним. Принципово важливим інструментом 

формування ринкового світогляду є використання досягнень та технологій з інших культур, а 

також успішна практична їх реалізація у повсякденному та публічному житті суспільства, 

відповідність їх результатів уявленням про справедливість та мотиваційній складовій 

соціальній активності людини. 

 

Ісачук Настасія 
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СОЦІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ АРАБСЬКОГО СВІТУ 

Останнім часом близькосхідному регіону відводиться суттєва стратегічна роль для 

розвитку міжнародного суспільства, а також належить особливе місце з огляду на його 

значення в сучасній системі міжнародної безпеки. Близький Схід важливий регіон, тому що 

розвитку його політичної, соціальної стабільності та економіки підпорядкована, відповідно, 

економіка і стабільність майже всього світу, особливо в умовах сьогоднішньої глобалізації. 

Так глобалізаційні процеси охоплюють все більше і більше країн. Їх вплив на країни 

Близького Сходу буде рости відповідно до швидкості соціального, економічного та 

політичного розвитку світового суспільства. Отже, близькосхідний регіон потребує значних 

змін. Ця думка є добре відомою і зрозумілою Європі, Сполученим Штатам та самим арабам.  

Близькосхідний регіон є важливим для багатьох країн, оскільки процеси, що в ньому 

відбувалися й відбуваються зараз мають безпосередній вплив на внутрішню ситуацію, а 

також можуть значно прискорити трансформацію його регіональних відносин. 

Близькосхідний напрямок зовнішньої політики України в останні роки набув особливої 

актуальності, адже відбувається формування пріоритетів з метою активізації ролі нашої 

країни в досягненні певного врегулювання [3, с. 52]. Саме тому дослідження трансформації 

арабських країн в контексті глобалізаційних процесів на Близькому Сході є необхідним та 

актуальним для розуміння змін, що відбуваються в цьому регіоні. Вважаємо, для того, щоб 

з’ясувати значення цього регіону для нашої країни необхідно провести аналіз трансформації 

проблем безпеки та врахувати її особливості у політиці України. 

Дослідженням деяких аспектів з вищезгаданих проблем займалися Е. Зіссер, Б. Льюіс, 

Дж. Кепел, Х. Баракат, М. Зегал, Н. Сабрі, Дж. Заррук, А. Садек, П. Клаусон, А. Річардс,  
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Б. Рубін, а також російські дослідники А. Бакланов, В. Гусаров, А. Новіков, В. Сажин. Також 

цим проблемам присвячені праці українських вчених – О. Воловича та Б. Парахонського.  

Недостатня розробленість цієї проблеми обумовила вибір теми дослідження 

«Соціальна трансформація арабського світу». Мета нашої статті – проаналізувати проблеми 

регіональної безпеки Близького Сходу з урахуванням особливостей їхньої соціальної 

трансформації та узагальнити вплив процесів глобалізації на трансформацію арабських 

країн. 

Під поняттям соціальна трансформація розуміється процес внутрішніх змін у 

суспільстві, в результаті яких долається втрата ним рівноваги, межа крайньої соціальної 

напруги, досягається новий, більш диференційований та більш високий рівень 

впорядкованості і організованості у всіх сферах життєдіяльності [1, с. 27]. Складність цього 

процесу полягає в тому, що немає певної оптимальної моделі трансформаційних змін.  

Для того, щоб з’ясувати соціальну трансформацію арабського світу необхідно 

визначити основні напрямки суспільних перетворень у досліджуваному регіоні. Варто 

зазначити, що арабськими називаються двадцять три країни Близького Сходу, Північної та 

Східної Африки, які належать до Ліги арабських держав і мають арабську мову як одну з 

офіційних [5, с. 105]. 

Тому важливе місце в середовищі регіонів світу з точки зору на їх роль у системі 

міжнародної безпеки належить саме Близькому Сходу, який протягом декількох десятиліть 

зберігає своє «лідерство» за наявних конфліктних і кризових ситуацій. Революційні зміни в 

арабському світі – масові протестні рухи, перевороти, громадянські війни – привели до 

глибокої соціальної трансформації арабського суспільства, змінили розклад сил в регіоні, 

піднявши його місце на шкалі зовнішньополітичних пріоритетів регіональних та глобальних 

мереж. 

Традиційні регіональні конфлікти можуть зазнати найбільш серйозної трансформації, 

адже головне місце серед них належить арабсько-ізраїльському протистоянню. Навіть 

величезні зусилля міжнародних посередників та їх грандіозні плани не змогли залагодити 

конфлікт між Ізраїлем та його арабськими сусідами, який є однією з найбільш «гарячих 

точок» Близького Сходу. Цей конфлікт у будь-який непередбачуваний момент може 

призвести до нової великомасштабної війни [4, с. 37].  

На сьогодні близькосхідна регіональна система характеризується серйозною 

трансформацією – на першому плані виступають проблеми безпеки: політичної, 

демографічної, водної, економічної та продовольчої лібералізації країн регіону. Якщо 

поглянути на складний характер структурних проблем безпеки, то їх вирішення потребує 

багато часу і вимагає проведення серйозних реформ економічних систем арабських країн, що 

в умовах політичної нестабільності та демографічного вибуху є досить складним завданням 

[2, с.15]. 

В процесі соціальної трансформації в арабському світі виникло широке коло проблем: 

основні процеси і основні їх тенденції, традиції та інновації, соціально-економічні процеси 

арабського світу та їх вплив на духовність. Так Близький Схід продовжує залишатися одним 

з найбільш насичених збройними конфліктами регіонів. Якщо демократизувати окремі 

арабські режими, то можливо прискориться процес трансформації арабських країн в 

напрямку глобалізації.  

Отже, арабським країнам потрібні не «косметичні», а реальні зміни у таких сферах: 

політичних та економічних структурах, поглядах, менталітеті, але необхідно, щоб цей факт 

усвідомила еліта Близького Сходу. Насадження західних моделей демократії або проведення 

реформ є безперспективними, тому що будь-яка модель насамперед призначена для 

здійснення фундаментальних перетворень і повинна базуватися на історичних, суспільних, 

культурних та релігійних традиціях. 
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УКРАИНЕ 

Уже не один год современное мировое сообщество и в том числе Украина находится в 

состоянии продолжающегося глобального социально-политического и экономического 

кризиса. Разразившийся экономический кризис затронул практически все страны и их 

политические системы. Однако простая констатация реального факта мирового социально-

экономического кризиса, к сожалению, не отвечает на главный вопрос: почему многие 

страны по разному переживают политический и экономический кризис? Почему одни 

страны в этот период времени переживают внутренние социальные потрясения и находятся 

на грани дефолта, а другие страны ощущают политический и экономический кризис лишь 

косвенно? Почему для одних стран этот кризис обернулся почти «трагедией», а для других 

нет? И почему некоторым развитым капиталистическим странам политический и 

экономический кризис вообще пошел на пользу?  

Представляется, что по существу ответ на эти вопросы можно получить лишь тогда, 

когда мы выясним, что такое вообще современная рыночная экономика? Сложность 

определения этого понятия заключается, прежде всего, в том, что большинство стран 

находятся на разном уровне своего социально политического и экономического развития. 

Отсюда следует то, что бывают и существенно разные политические системы и системы 

рыночной экономики. Рыночная экономика, например, в США выглядит абсолютно иначе, 

чем в Англии, во Франции, Италии, или Германии. Такое многообразие социально-

политических и рыночных систем обусловлено разными причинами. Весомую роль здесь, 

конечно, играют целевые установки политического руководства, ресурсное обеспечение и 

многое другое. Но решающим фактором для всех стран является то, что, как правило, здесь 

главенствует склонность к избранию как можно более самостоятельного пути развития, 

учитывающего духовные традиции и культурно-историческую целостность страны. По этой 

причине, разные страны и переживают этот кризис по-разному.  

Разные политические системы и рыночная экономика и на территории постсоветского 

пространства, разная и внутри этого пространства – разная в конкретных странах 

постсоветского экономического пространства, в частности, и в Украине. Однако общее, что 

объединяет специфику рыночной экономики в этом постсоветском сегменте стран, так это 

то, что это исторически очень «молодая», а потому логически не «современная», а всего 

лишь слаборазвитая экономика, слепо копирующая механизм своего функционирования у 

развитых стран, где политические системы и рыночная экономика насчитывает возраст не 

одного столетия. В результате получается, что это всего лишь несовершенная «копия», а не 

создаваемый столетиями собственными производительными силами и производственными 

отношениями «оригинал».  
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Критически оценивая сегодняшнее кризисное социально-политическое состояние 

Украины, падение уровня ее отечественного материального производства, необходимо 

отметить, что действительно, нужны реформы, срочно многое необходимо менять. Чтобы 

достичь элементарного экономического роста при необходимых гарантиях хоть какой-то 

социально-экономической стабильности, необходимо чтобы, прежде всего, экономика уже 

сегодня не на словах, а на деле реально определяла политику конкретных регионов, а затем и 

государства в целом. В этом направлении следует быстрее начать процесс децентрализации, 

совершенствования системы управления всей социально-ориентированной рыночной 

экономики Украины. Однако желание новой власти быстрее двигаться вперед, в плане 

проведения необходимых изменений и реформ, во многом, к сожалению, опережает знание 

реального положения людей в регионах, то есть продолжающееся нищенское существование 

людей в городах и полное отсутствие достойного качества жизни. 

К сожалению, экономика и политика в Украине пока представляют собой одно и то 

же. Отсюда и непрекращающаяся политическая борьба, являющаяся по существу 

одновременно борьбой экономической. Вот и вся премудрость не только современной 

Украины, но и других стран постсоветского социально-политического и экономического 

пространства. 

Что касается так называемых экономических реформ, предлагаемых в качестве 

новинок нашей экономической реальности, то это лишь определенные формы реализации 

господствующего экономического интереса в широкомасштабной и быстрой распродаже 

материальных ресурсов и их ближайших продуктов, пользующихся спросом на мировом 

рынке. Наш экономический рынок, включая и валютную политику по отношению к МВФ, по 

существу, обслуживает этот узко корпоративный интерес, по ходу выполняя 

перераспределительные функции.  

В этой связи, говорить об исторических сроках перехода к современной социально 

ориентированной пост-кризисной экономике в Украине, можно лишь условно. 

Представляется, что для этого как минимум должно родиться совершенно новое поколение 

людей с новым мировоззрением, с новыми представлениями о настоящей социально 

ориентированной экономике. 

Правительство, современные политики и экономисты, видимо, каким то образом 

ощущают присутствие и негативное влияние экономического «атавизма» в социально-

экономическом организме общества. Поэтому и борьба за реформы проявляется в призывах 

политиков скорее «медицинского» характера, чем экономического. Ну что означает призыв 

«Сильная экономика», «Сильная власть», или «Сильная Украина»? Какой содержательный 

или научный смысл вкладывается в понятие «Сильная»? Может быть в смысле «здоровая», 

то есть не «больная» политика и экономика? Понятно, что эти примитивные политические 

мифы-образы рассчитаны на простого массового обывателя, уставшего от безысходности 

своего нищенского существования. Однако нужно помнить, что из одной лжи вырастает 

другая. И если «Сильная власть» в Украине в силу определенных обстоятельств, не дай Бог и 

возникнет, то это будет совершенно другая власть, чем та, в которой нуждается 

действительно современная социально ориентированная рыночная экономика Украины.  

В реальной жизни не бывает так, что вначале «сильная экономика», затем «сильная 

власть», а затем надуманные с помощью экспертов «сильные реформы». Все дело в том, что 

действительная современная рыночная экономика представляет только элемент 

определенного общественного организма, его системообразующий и одновременно 

системообразованный признак, обусловленный и встроенный в определенную социально-

политическую целостность. Поэтому отличительной особенностью пост-кризисной 

экономики в Украине должно быть то, что новая политическая система, «рыночная 

экономика» и ее реформы должны быть не привнесены извне как неорганическое тело, пуст 

пусть даже под предлогом неотложных спасительных экономических мер, рекомендованных 

кем-то и зачем то, а родиться заново внутри возрождающегося после кризиса в своей особой 

форме «обновленного» социально-экономического организма Украины.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-КОНСТРУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ В СУЧАСНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИКАХ УКРАЇНЦІВ 

Сучасний український соціум переживає складні часи і має багато невирішених 

питань в усіх сферах життєдіяльності. Події, що відбувалися в Україні останнім часом, 

спричинили кардинальні зміни у житті суспільства. Загострились такі проблеми, як: 

непослідовність соціально-економічних та політичних реформ, криза влади, інфляція, 

корупція, скорочення працюючих підприємств і, як наслідок, стрімке зростання безробіття, 

збільшення обсягу трудової міграції з країни за кордон, погіршення рівня життя пересічних 

громадян. Але виникли і такі проблеми, з якими українське суспільство за роки своєї 

незалежності ще не стикалося жодного разу – зруйновані або покинуті домівки, незакінчене 

навчання, вимушене переселення, скалічення або загибель рідних чи знайомих та інше. Ці 

нові обставини лякають людей, змушують переглядати свої цілі, змінювати пріоритети, 

робити незвичний і важкий для себе вибір. Внаслідок зазначених змін для кожної 

особистості стає ще більш актуальним ніж раніше пошук свого місця в суспільній структурі. 

На перший погляд здається, що говорити про соціально-конструктивне мислення недоречно: 

важко бути соціально-конструктивною особистістю в неконструктивному середовищі.  

В умовах соціально-економічної, політичної кризи, військового конфлікту, який розгорнувся 

на теренах України, феномен соціально-конструктивного мислення навіть виглядає як 

утопія. Але це лише на перший погляд, бо саме в умовах тотальної руйнації вже відносно 

сформованого і зрозумілого життя з його минулим, теперішнім і майбутнім феномен 

соціально-конструктивного мислення набуває особливої актуальності. Зараз відбувається 

жорстка ломка усталених форм буття, стереотипів мислення та дій українців. Ситуація 

вимагає від людини негайного пристосування до нових умов і знаходження свого місця в 

світі заново і саме соціально-конструктивне мислення може їй в цьому допомогти. 

На нашу думку, соціально-конструктивне мислення виступає як інтелектуально-

духовний фундамент, спираючись на який людина здатна знайти в собі сили рушити далі. 

Воно контекстне, різнорівневе, різнобічне, має практичний, прикладний характер і залежить 

від середовища, побутових умов, історичного періоду, географічної зони тощо. Але завжди в 

його основі є те, що робить мислення особистості соціально-конструктивним. Це – знання 

себе та розуміння своїх істинних потреб. Кожен вибір особистості ґрунтується на потребі, 

незалежно від того усвідомлена вона чи ні. Але треба пам’ятати, що потреби можуть бути 

невірно розпізнані і тому їх можна поділити на істинні та нав’язані. Ми живемо в епоху 

споживання і тому, з метою збільшення обсягів продажу різноманітного товару та послуг, 

великі і маленькі корпорації чи підприємства через засоби масової інформації в усьому світі 

нав’язують вигідну, з точки зору товарообігу та збільшення прибутку, модель успішності. 

Найчастіше ця модель зводиться до досягнення високого соціального статусу, придбання 

різноманітних матеріальних благ і не враховує індивідуальні потреби і індивідуальний вибір 

самої людини. На нашу думку, поняття соціально-конструктивного мислення особистості 

ширше ніж поняття успіху у суспільстві в його звичному розумінні. Соціально-

конструктивна особистість розуміє свої індивідуальні істинні потреби в житті в цілому, та в 

кожен окремий момент і робить свій вибір в тому чи іншому випадку на основі цього 

розуміння. Тому, ми вважаємо, бажано не прагнути до абстрактного узагальненого успіху, а 

усвідомлювати та розуміти свої істинні потреби. Розуміючи власні істинні потреби людина 

спроможна робити соціально-конструктивний вибір, який зумовлює соціально-

конструктивні дії і веде до соціально-конструктивного результату. І таку людину, на нашу 

думку, доречно вважати індивідуально успішною. Нерозуміння або ігнорування людиною 

своїх істинних потреб завжди робить її нещасною. І навпаки – слідування своїм істинним 

потребам, розуміння причин свого вибору та вірно розставлені пріоритети – щасливою. Як 
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зазначила філософ М.Б. Арнольд: «Кожен вибір має причину. І ця причина – в 

вибираючому». Американський філософ Рут Ченг, говорячи про проблему важкого вибору 

людини, зазначає, що «замість того, щоб шукати причини зовні, нам варто шукати їх 

всередині: «Ким я маю бути?» і наголошує на тому, що «важкий вибір є для нас хорошою 

нагодою пізнати особливість людської природи…і тому важкий вибір – не прокляття, а 

благодать». Розуміння людиною своїх найважливіших істинних потреб різного рівня та в 

різних сферах життєдіяльності завжди спонукає її до пошуку можливостей. І тоді неможливе 

стає можливим лише завдяки факту своєї великої необхідності. Бо то є самий рушійний 

мотив – істинна, вірно розпізнана потреба, яка формує спочатку смутне, а потім вже і зовсім 

явне бажання. Такі бажання не можуть не здійснюватися, бо це є життєва необхідність 

конкретної людини без реалізації якої вона не зможе далі здійснювати свій подальший 

життєвий шлях. Розуміння своїх істинних потреб допомагає людині знаходити відповіді на 

всі важливі для неї питання. Соціально-конструктивна особистість здатна переводити 

знайдені відповіді в практичну площину, трансформувати їх в дії та реалізовувати в своєму 

житті, згідно цілей та завдань, які перед нею стоять в рамках існуючої соціокультурної 

системи.  

Жодна особистість не знає меж своїх можливостей. Дуже часто «звичне» розуміється 

як єдино можливе. Тому соціально-конструктивне мислення – це вихід за рамки звичного. 

Соціально-конструктивна особистість також здатна усвідомлювати та корегувати свої 

звички, формувати нові. Як казав всесвітньо відомий спеціаліст з якості Едвард Демінг: «Ви 

можете не змінюватися – виживання не є необхідністю». 

Отже, соціально-конструктивна особистість знає себе та свої істинні потреби, робить 

самостійний усвідомлений вибір, має такі якості як гнучкість, адаптивність до нових умов, 

несподіваних обмежень. Вона завжди індивідуально успішна, незалежно від того в якій сфері 

працює, який стиль життя їй притаманний, який в неї соціальний статус. 
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ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВИ У ТРАКТАТІ ЛАО ЦЗИ «ДАО ДЕ ЦЗИН» 

Проблема держави, її найбільш оптимального облаштування завжди хвилювала 

людство. В цьому плані цікавим є виявлення особливостей розуміння держави в часи 

Стародавнього Китаю, і, зокрема, в роботі одного з найвизначніших мислителів – Лао Цзи – 

«Дао де Цзин». Зазначимо, що у центрі уваги даосів були не стільки соціально-етичні і 

політичні проблеми, а натурфілософія і проблеми взаємозв'язку людини з природою, 

космічним цілим.  

Лао Цзи за даними історика Сима Цянь (ІІ – І ст. до н.е.) був уродженцем уїзду Ку, в 

царстві Чу, служив головним хранителем архіву держави Чжоу. Зустрічався з Конфуцієм, 

коли той приїжджав до нього, щоб порадитись і отримати настанови. Але помітивши занепад 

держави, мислитель пішов у відставку та відправився на північ. На прохання начальника 

прикордонної застави він написав трактат в двох частинах. Але його подальша доля – 

невідома [2, с. 114]. У цьому творі життя природи і людини постає підпорядкованим не волі 

неба, як це традиційно вважалось в тогочасному Китаї, а всезагальному закону «дао». Згідно 

з цим законом, будь-яка річ, досягши нового ступеня розвитку, перетворюється на свою 

протилежність. Даоси наполягали на беззастережному підпорядкуванні всієї життєдіяльності 

людини закону «дао», наголошували на неможливості (моральній і фізичній) чинити 

всупереч «дао» [1, с. 23]. Досконала людина, згідно даосизму, повинна досягти у своєму 

житті три основні мети: здобути довголіття, пережити стан просвітлення, або стан єднання з 

Дао, і, врешті-решт, стати безсмертною, опинитися серед небожителів. Шлях до довголіття 

лежить у даосистів через наслідування природи. Уся даосистська методика підтримки 

життєвих сил організму (дихальні і гімнастичні вправи, спеціальна дієта, традиційний масаж, 
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прийоми мистецтва двобою тощо) побудована на цьому принципі, на гармонізації двох про-

тилежних сил Інь і Ян. 

В «Дао де Цзин» автор на основі розповіді про правителя Піднебесної змальовує образ 

справжнього правителя та устрій ідеальної держави. На думку Лао Цзи, «хороший правитель 

той, про кого народ знає лише те, що він існує. В декілька разів гірші ті правителі, які 

вимагають від народу любити їх та возвеличувати. Ще гірше ті правителі, яких народ 

боїться, а найгірші – ті, кого народ зневажає» [2, с. 119]. З точки зору сучасної людини ця 

думка є досить слушною, бо правитель держави, будь він королем, імператором чи 

президентом не повинен ставити себе вище від власного народу. Дійсно, він є вищим за 

своїм статусом у державі, але залишається такою ж людиною як і всі інші. Лао Цзи звертає 

увагу також на те, що той правитель, який вдумливий та стриманий в словах успішно 

здійснює справи та користується підтримкою народу. Я вважаю ці слова пророчими: в 

сучасному суспільстві народні маси починають зневірюватись у владі, у звичайних 

обіцянках, які сипляться перед виборами, а потім просто забуваються і не виконуються.  

На підтвердження своєї думки філософ зазначає наступне: «Якщо палац розкішний, то 

поля покриті будяками і комори зовсім пусті. [Знать] одягається у розкішні тканини, носить 

гострі мечі, не вдовольняється [звичайною] їжею і накопичує величезні багатства. Все це 

називається розбоєм і бахвальством. Це порушує дао» [2, с. 130]. Дійсно, подивившись на 

реалії нашого життя, ці слова є пророчими. Чим багатша влада – тим бідніший народ – це 

істина, яка була відома мислителям з найдавніших часів. 

Далі Лао Цзи говорить про неприйнятність силового методу встановлення влади: 

«Якщо хто-небудь силою намагатиметься заволодіти країною, то, я вважаю, він не досягає 

своєї мети. Країна подібна таємничій посудині, до якої не можна доторкнутись. Якщо хто-

небудь торкнеться неї, то зазнає поразку. А якщо хто-небудь схопить її, то її загубить» [2, с. 

123]. Дійсно, важко не погодитись з тим, що силовий метод захоплення влади є 

неприйнятним. Далі філософ зазначає, що зброя завжди повертається проти того, хто її 

застосовує, а за зброєю завжди ростуть терновники та починається голод. 

Лао Цзи звертає увагу на те, що «дійсно мудрий не має серця, його серце складається 

із сердець народу» [2, с. 129]. Володар завжди повинен бути поряд із своїм народом, 

відчувати його бажання та створювати можливості для втілення його прагнень. Також слід 

зазначити, що даосизм засуджував створені людиною закони, бо вони порушували природні 

закони. «Коли в країні багато забороняючих законів, народ стає бідним» [2, с. 132]. Цікавим 

є переказ про дискусію між Лао і Конфуцієм, що дійшов до наших днів. «Плати за кривду 

добротою», – заявив Лао. Конфуцій на це відповів, що за доброту слід платити добротою, а 

за кривду – справедливістю, причому право на визначення справедливості він надавав 

державі. Такі повчання Лао, як: "Не бажай мстити за наругу", "Тон, хто перемагає себе - 

могутній", "Той, хто знає, що в нього досить - багатий"; "Найбільш кволі речі в світі 

підкоряють собі найсильніші" - свідчать про високий моральний рівень відчуття добра, 

злагоди, миру в суспільстві, які наполегливо пропонує своїм послідовникам даосистське 

вчення. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що твір «Дао де Цзин» є одним з 

найяскравіших прикладів філософсько-політичної думки того часу, цей твір є актуальним і 

для сьогодення. В цьому творі можна віднайти відповіді на питання про владу та межі її 

пливу на людину. На основі цього твору можна зробити висновки про філософське 

розуміння влади в епоху Стародавнього Світу та провести паралелі з сучасним життям. 
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СУЧАСНИЙ СВІТ: ФІЛОСОФІЯ ЗМІН 

Архітектоніка сучасного світового простору відображає початок епохи геополітичного 

переформатування світу, появу нових центрів сили. Артикулюються нові ціннісно-смислові 

парадигми соціального розвитку. Це актуалізує інтерес до концептуалізації особливостей 

сучасних соціальних змін. 

Однією з особливостей сучасних соціальних змін виступає зростання впливу країн-

лідерів на становлення нової конфігурації світу. Зі зростанням ролі зовнішніх гравців у 

внутрішніх справах країн, що мають важливе геополітичне або ресурсне значення, все 

чіткіше проявляється протистояння основних силових центрів світу. Зовнішній вплив на 

внутрішньополітичні процеси в ряді країн пояснюється розширенням зони інтересів 

супердержав і активізацією країн-лідерів у зовнішньополітичному напрямку. Стратегічні 

кордони супердержав стоять зараз далі географічних. Зовнішній вплив держав-лідерів на 

інші країни направлено на використання «війни еліт», боротьби опозиції з владою, прагнення 

населення (особливо соціально обмеженого) до радикальних позитивних змін в суспільстві і 

у власному житті, активності інститутів громадянського суспільства. 

«Невдоволення культурою» виступає також однією з причин активності населення в 

підтримку прагнення однієї фінансово-промислової групи змінити (повалити) іншу. 

Цивілізація регулює і регламентує взаємовідносини між соціальними суб'єктами, вона 

встановлює правила організації та взаємодії в суспільстві, вона підвищує «якість життя», але 

не для всіх – в силу обмеженості ресурсів і певного нормативного їх розподілу. Сила і 

просування окремих особистостей приноситься в жертву, на користь «сили групи»; окремі 

люди знаходять, що вони відсунуті на задній план і справедливим буде зміна існуючого 

стану справ в суспільстві. Війна аутсайдерів з тими, хто на Олімпі влади, – невід'ємний 

елемент цивілізацій і джерело невдоволення культурою. Агресивні імпульси людини, по З. 

Фрейду [1], завжди будуть шукати виходу, вступаючи в суперечку з цивілізацією, але 

проблема невдоволення цивілізацією не має остаточного вирішення. Плата за цивілізацію – 

невдоволення культурою, що випробовується людьми через перешкоди в реалізації їх 

соціально-статусних планів і їх прагнення до щастя, але неможливості досягти бажаного при 

існуючому соціальному розкладі сил. 

Культура сприяє врегулюванню відносин між людьми і виникнення різноманітних 

проявів «невдоволення культурою» свідчить про неефективність існуючої системи 

соціального облаштування і веде до зростання активності опозиційної меншості, спрямованої 

на досягнення за допомогою ідеологічного впливу більшості і набуття управлінських 

функцій. Цьому сприяє і те, що владні структури певних країн виведені з рівноваги і не 

здатні до розробки і прийняття ефективних антикризових заходів. На тлі глобальних 

терористичних ризиків, геополітичних непорозумінь і анемічного економічного зростання 

світ в економічному відношенні розпадається, а в політичному - змінюється. Світова 

спільнота стикається з необхідністю управління цим процесом для запобігання виникнення 

сильної «турбулентності» в світі. 

Можна виділити і таку особливість соціальних змін, як поява на світовій арені нових 

архітекторів формування постмодерністської реальності. І в цьому аспекті слід відзначити 

посилення «східного вітру» у функціонуванні сучасної цивілізації. Так, результатом 

протистояння Заходу і Сходу виступає зміцнення БРІКС. Угруповання Бразилії, Росії, Індії, 

Китаю, Південної Африки виступає одним з головних суб'єктів світової політики, 

оскаржуючи міць і вплив промислової Європи (ЄС) і США. 

Становлення нового світового порядку супроводжується і появою нового комплексу 

глобальних загроз. Серед сучасних загроз можна виділити такі як: -зіткнення держав, 

військові конфлікти; епідемії, зокрема Ебола; -тероризм; -кібератаки; -поява регіональних 
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ризиків. Високе безробіття, низька зарплата, зростання чисельності трудової міграції 

викликає невдоволення європейців. Це призводить до появи нових політичних сил, які 

критикують ЄС і існуючу конфігурацію і філософію європейського об'єднання. Так, грецька 

боргова криза і викликаний нею політичний і психологічний шок змінив обличчя не тільки 

Греції, але і всього європейського співтовариства. 

Віртуалізація життя соціуму і людини виступають також однією із особливостей 

становлення нового світового порядку. Сучасна людина для ефективної соціалізації і 

попадання в високоадаптівную, глобальну систему використовує новітні інформаційні та 

мережеві технології. Це допомагає особистості інтегруватися в навколишній світ, знаходити 

свою культурну «нішу», реалізовувати свій творчий потенціал і заробляти кошти на життя. 

Характерним для становлення нового світового порядку є багатополюсність, 

кроскультурність, зіткнення цивілізацій. Не викликає сумніву твердження, що найбільшу 

небезпеку для сучасного світу представляє зіткнення держав і засоби ведення цих «війн» 

стають все більш витонченими: економічні санкції, захоплення ресурсів, інформаційцні 

войни, кібератаки тощо. 

Отже, підбиваючи підсумки дослідження особливостей соціальних змін на сучасному 

етапі, можна виділити такі їх основні характеристики: -поява на світовій арені нових силових 

центрів і архітекторів формування постмодерністської реальності; -поява нового комплексу 

глобальних загроз; - зростання впливу країн-лідерів на становлення нової конфігурації світу; 

- віртуалізація приватного і суспільного життя.  

Відзначимо, що йде пошук альтернативних моделей руху до реалістичного та 

відповідального облаштування сучасного соціуму. 
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ІДЕАЛ МОРАЛЬНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Хто є тим таємничим співбесідником, чий голос ми називаємо голосом совісті і хто 

володіє майже казковим правом карати чи милувати?  

Звичайно, що цей співбесідник – ми самі. Певніше, наше внутрішнє уявлення про те, 

якими ми маємо бути. Це та краща Марія, Ольга або Олена, в яку ми хотіли б перевтілитись. 

Він вмістив у собі наших улюблених героїв із книжок і кінофільмів, сміливих і розумних 

людей, яких ми зустрічали в житті і на яких хочемо бути схожими. Це наш Ідеал. 

У кожної людини свій ідеал, зі своєю вдачею, смаками, принципами. Ідеал одного 

видається іншим зовсім непридатним, другого – просто смішним і жалюгідним, третього – 

високим. А для деяких людей, навпаки, наш ідеал може здатися смішним або жалюгідним. 

Те, що ми вважаємо гарним і гідним наслідування, іншим може здатися поганим, таким, що 

заслуговує зневаги. 

Так, для підлітка, вихованого поміж злодюг, хитрий, спритний, сильний злодій може 

бути ідеалом. А дитина з родини звичайних трудівників зневажатиме цього злодія. Взірцем 

для наслідування їй правитиме чесний, розумний робітник. 

Наш ідеал залежить від виховання, від умов життя, від суспільства, в якому ми 

живемо. 

Людина ніколи не існує сама по собі, окремо від інших людей. Вона завжди відчуває 

себе ще й членом якогось товариства, колективу, якогось «ми». У цього «ми» є свої правила 

поведінки, ставлення до праці, до держави, до інших людей. 

Наше ідеальне «я», наша совість є представником цього «ми». Коли людина живе, не 

порушуючи правил того колективу, частиною якого вона себе вважає, наша совість мовчить 
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або схвально киває головою. Коли ж порушує – вона протестує. І ми кажемо: «В людині 

заговорила совість». 

Наше друге, ідеальне «я», виховане суспільством, стає одним із регуляторів наших з 

ним стосунків. Ми почуваємо відповідальність перед своїм ідеалом, а через нього і перед 

суспільством. Це почуття відповідальності – той великий вартовий, який охороняє інтереси 

суспільства. Воно примушує нас бути вірним цим інтересам і тоді, коли той чи інший вчинок 

може залишитися нікому не відомим. 

Почуття відповідальності, здатність людини оцінювати свої вчинки і помисли – 

певніше, совість не є природженим почуттям. Та відтоді, як людина стала усвідомлювати 

себе часткою колективу, якогось «ми», вона відчула їхній могутній вплив. 

І що далі розвивалося людське суспільство, то довшала дистанція, що віддаляла його 

від тваринного світу, то частіше й голосніше говорив у людях уже не голос інстинкту («хочу 

їсти», «хочу довго жити», «хочу мати насолоду»), а голос другого «я» – совість. 

На вимогу цього голосу людина навчилась діяти всупереч інстинкту. Вона вибирала 

голод, коли могла бути ситою. Вона жила в холоді, коли могла жити в теплі. Вона йшла на 

смерть, коли могла лишитися живою. Вона чинила так заради своєї сім’ї, роду, племені, 

класу. 

Підкорятися голосу совісті важко. І річ тут не лише у злобі й ненависті наших ворогів, 

а й у тому, що ми іноді боїмося людей, яких називаємо своїми друзями. Тому, на моє 

особисте переконання, при пошуку ідеалу морального вдосконалення не треба нічого 

вигадувати зайвого, а робити лише те, що пропонується у «золотому правилі моралі», тобто 

чинити відносно інших лише так, як ти бажав би, щоб вони робили відносно тебе. Тоді, на 

мій погляд, можна розставляти крапки над «і» по відношенню до ворогів і друзів та власного 

гармонійного існування у суспільстві. 
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КОХАННЯ ЯК ПОГЛЯД В ОДНОМУ НАПРЯМКУ 

На мій погляд, головним у житті є кохання. Про це почуття сказано й написано дуже 

багато. Серед тих книг, які я читав, та фільмів, які я бачив, про це почуття, мені особливо 

імпонує така генеральна лінія: та людина, яку ти любиш у мені, безперечно, краща за мене, 

але ти люби, і я постараюсь бути кращим за себе. 

Кохання робить людину кращою, сильнішою, чистішою. Це надає їй особливої 

цінності перед окремою людиною і суспільством у цілому. 

Ця думка мусить бути нашим орієнтиром у світі недосконалості та відповідальності, 

де люди не перестають шукати і помилятися. Проте, ми в цьому світі не судді, ми люди, 

перед якими стоять конкретні завдання – бачити і розуміти інших, щоб приймати і любити їх 

такими, якими вони є, а також любити самих себе, чому безпосередньо сприяє кохання як 

таке. 

Пригадаємо Татьяну Ларіну, яка покохала й одважилась першою освідчитися у 

коханні Онєгіну. Її кохання не знайшло відповіді. Минув час, і Євгеній знову зустрічає 

Татьяну. Вона вже заміжня, і хоч, як і колись, віддана своєму першому коханню, почуття 

обов’язку виявляється сильнішим. Це почуття звеличує її в наших очах, ми захоплюємось 

Татьяною, ми бачимо в ній чудовий приклад моральної чистоти. 

Та ось перед нами інша жінка. Це Анна Кареніна. Майже дівчинкою віддали її заміж 

за багатого й знатного чоловіка, якого вона не кохає. І, покохавши іншого, вона кидає 

чоловіка. Кидає, хоч це не лише порушення подружнього обов’язку, а й обов’язку 

материнського: Анна залишає маленького сина. 

На перший погляд вона цілковита протилежність Татьяні Ларіній. Та хто насмілиться 

назвати Анну Кареніну поганою, аморальною жінкою? Ми в цьому світі не судді. 
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Коли я дочитав «Війну і мир», я був обурений Наташею Ростовою. «Як вона могла, – 

думав я, – як вона могла зрадити Волконського, навіть мертвого. Адже вона так кохала 

його!» Наташа в жалобі, в монастирі, нерозважна в своєму горі – ось якою я хотів її бачити. 

Наташа – щаслива в шлюбі, закохана в П’єра Безухова і в дітей – зрадила мої сподівання. 

Я написав про це якось у своєму ще шкільному творі, а моя вчителька тоді відповіла 

мені, що «людина створена для щастя, як птах для польоту». Кому було б добре, якби 

Наташа була нещасною?  

Три жінки. Три долі. Три різних вчинки. Здається, якщо визнати одну з них гарною і 

чистою людиною, то логічно назвати іншу негарною й нечистою. Але ж так не виходить. Це 

ми знаємо з книг. Проте, люди, яких ми зустрічаємо в книгах чи в кіно, існують і в житті, 

почуття літературних героїв – це почуття живих людей, лише зображені вони яскравіше, 

сконцентрованіше. 

На моє переконання, у кожної людини своя доля, своє кохання. Поки люди молоді, на 

їх почуття з великою силою діє зовнішня краса. Вони не дуже придивляються до вдачі, 

характеру почуттів і думок коханої людини. Головне, що, на мій погляд, поєднує 

різноманітні прояви кохання, пояснює його суть та дозволяє наблизитися до розуміння 

недосконалості людей у їх почуттях це те, що «кохати – це значить дивитись не одне на 

одного, а дивитися вкупі в одному напрямку» [1, с. 213]. 
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ПРОБЛЕМА КОГНИТИВНОГО ОСНОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 

Разразившийся в конце 2008 года затяжной глобальный социально-экономический 

кризис в который раз продемонстрировал человечеству, мягко говоря, далеко не полное 

совпадение (если о таковом вообще можно говорить) реальных следствий целенаправленных 

практических усилий приободрившегося было «золотого миллиарда» с породившими эти 

усилия амбициозными замыслами и проектами архитекторов глобализации. 

Общеизвестно (хотя и не общепризнано) диалектическое по сути определение 

свободы как познанной (Б. Спиноза, Р. Декарт, Г. Гегель, Ф. Энгельс), осознанной (К. Маркс, 

Г. В. Плеханов, В. И. Ленин), сознанной (М. К. Мамардашвили) необходимости. Близкую к 

этой позицию можно найти у Френсиса Бэкона, сформулировавшего в «Новом Органоне» 

свое понимание отношения господства и подчинения между человеком и природой в том 

духе, что первое необходимо вырастает из второго. 

Однако и в наиболее популярных теориях свободы, и в современных версиях теории 

познания – очень слабо (если вообще) обнаруживаются социально-когнитивные и 

праксеологические следствия этого общеизвестного положения. Особенно показательна в 

этом смысле позиция Н. А. Бердяева, последовательно противопоставлявшего «сынов 

свободы» и «сынов необходимости». 

Это не относится к связанной с гегелевской общей приверженностью диалектике 

марксистской теоретико-познавательной традиции. Наиболее показательном в указанном 

отношении является относящийся к обеим традициям замечание В.И. Ленина в его конспекте 

гегелевской «Науки логики», где референт пишет: «Теоретическое познание должно дать 

объект в его необходимости. (…) Такова ли мысль Гегеля?» [1]. 

Это беглое замечание содержит в себе очень плодотворную мысль о том, что не 

всякое знание может быть когнитивным основанием свободы. 

Эмпирическое знание, предметом которого является в объект в его данности, каким он 

нам дан в нашем опыте, не может человеку обеспечить его подлинную практически-
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деятельностную субъектность. Таким основанием может быть только теоретическое знание, 

предметом которого является объект в его необходимости, каким он не просто есть, а не 

может не быть. 
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ОСНОВНІ ІДЕЇ ТЕОРІЇ Р. МЕРТОНА І СУЧАСНІСТЬ 

Видатний соціолог ХХ століття Роберт Кінг Мертон, представник структурного 

функціоналізму, в межах якого він досліджував проблеми аномії, бюрократії, соціології 

пізнання, науки, комунікації та багато інших. Його різноманітний інтелектуальний доробок 

вивчають сучасні суспільствознавці, зокрема, П. Штомпка, Е. Гідденс, Н. Покровський. 

Незважаючи на стрімкі та постійні зміни в сучасному суспільстві, більшість його ідей не 

втрачає актуальності.  

В цій роботі спробуємо крізь призму сучасності розглянути проблему пророцтв, що 

самоздійснюються (теорема У. Томаса), яка все частіше привертає увагу науковців: 

О. Гужви, С. Кудріної, А. Лукова, Д. Хаустова та ін. Ґрунтовно досліджена в ХХ столітті 

Р. Мертоном, у ХХІ столітті ця проблема набуває особливого значення завдяки винятковому 

впливу інформації та ролі ЗМІ в функціонуванні сучасного суспільства.  

Згідно теоремі У. Томаса: «Якщо люди визначають ситуації як реальні, то вони 

реальні у своїх наслідках» [Цит. за 1, с. 605]. Р. Мертон, розкрив та обґрунтував це 

положення, дійшовши до наступного висновку: «…публічні визначення ситуації (пророцтва і 

передбачення) стають невід’ємною частиною ситуації і, таким чином, впливають на 

подальший розвиток ситуації» [1, с. 607]. П. Штомпка, поглиблюючи цю думку, додає: 

«…розробка прогностичних моделей майбутнього стану суспільства може викликати масову 

реакцію, що призводить до виконання помилкових прогнозів (коли люди приймають їх 

серйозно і засновують на цьому свої рішення) або до невиконання обґрунтованих, 

правильних прогнозів (коли люди в страху перед здійсненням, що передбачається, своєчасно 

приймають заходи і дії захисного характеру)» [3, с. 38].  

Р. Мертон наводить різні приклади самоздійснення пророцтв (екзаменаційний невроз, 

коли студент впевнений, що не складе іспит, більше витрачає часу на тривогу, ніж на 

підготовку і, як наслідок, не складає іспит; впевненість у війні між двома націями спричинює 

відчуження, накопичення зброї та, як наслідок, реальний початок війни і т. ін.). При цьому 

вчений підкреслює, що від початку пророцтва, що самоздійснюються є хибним визначенням 

ситуації, що провокує нову поведінку, і завдяки цій поведінці хибне уявлення стає істинним. 

Важливий момент, на якому Р. Мертон акцентує увагу – цикл самоздійснення пророцтв може 

бути розірваний, якщо відкинути початкове визначення ситуації, хоча зробити це не просто. 

«Тільки коли початкове допущення піддається сумніву та вводиться нове визначення, 

наступний хід подій виявить хибність першого допущення. Тільки тоді думка більше не буде 

ставати реальністю. Але одного лише вольового акту недостатньо, щоб поставити під сумнів 

ці глибоко вкорінені визначення ситуації… У соціальній області, також як у психологічній, 

помилкові ідеї не так уже тихо відмирають, зіткнувшись із істинними ідеями» [1, с. 609 – 

610]. Більше того, якщо певні хибні ідеї вкоренилися в колективній пам’яті та передаються з 

покоління в покоління позбавитися їх практично неможливо. Так, в українському суспільстві 

звичним стало ставлення до корупції як до непереборного явища – кожний сплеск боротьби з 

нею, який час від часу виникає, призводить лише до того, що розмір хабара зростає.  

В умовах інформаційного суспільства значно збільшується кількість неправдивої 

інформації, розповсюдження якої майже не можливо контролювати. Сучасні технології 

дозволяють створювати: фото, що начебто підтверджують певну подію; сюжети, в яких 

правда вигадливо переплітається з брехнею і т. ін. Звісно, неправдиву інформацію можна 



 185 

спростувати, або, принаймні, поставити під сумнів. Проте, за певний проміжок часу 

дезінформація вже поширилась, ситуація суттєво змінилась, і не обов’язково, що 

спростування допоможе, оскільки і правда може бути «незручною» і не кожен готовий 

визнавати свої помилки, або, в найгіршому випадку розвитку подій, спростування буде 

запізнілим з огляду на непоправні людські втрати.  

Слід зазначити, що в деяких сучасних працях, присвячених цій проблемі, 

спостерігається більше питань, ніж відповідей. Так, Д. Хаустов [2], досліджуючи крізь 

теорему У. Томаса особливості конструювання соціальної реальності через масові 

комунікації, прогнозує, що в близький перспективі завдяки розвитку Інтернету класична 

освіта перестане бути генератором знання, а у віртуальну реальність перемістяться 

різноманітні соціальні явища, прикладом чого є реаліті-шоу, «революції за твіттером» та ін. 

Наприкінці статті у висновку він зазначає: «Що можна цьому протиставити? У практичному 

значенні поки невідомо. У соціологічному плані очевидно, що Інтернет інституалізувався, 

«стягнувши» на себе низку соціальних функцій. Змінити стан речей можливо тільки в 

процесі становлення деяких нових соціальних інститутів, які зможуть перерозподілити у 

свою користь функції генерації «реальної реальності» і контролю істинності знання. Але 

прогнозувати це в короткостроковій перспективі неможливо» [2, с. 36]. 

Отже, зазначені ідеї Р. Мертона є важливими для розуміння соціальних процесів 

сучасного інформаційного суспільства. Специфіка розвитку останнього спричинює 

збільшення пророцтв, що самоздійснюються. Якщо ж суспільство перебуває в нестабільному 

стані, деструктивність наслідків цих процесів значно посилюється. Вирішення цієї проблеми 

є перспективним напрямком подальших досліджень.  
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СПЕЦИФІКА АМЕРИКАНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ: СВІТОГЛЯДНИЙ КОНТЕКСТ 

Особливість філософської думки в США полягає у тому, що хоча вона розвивалася під 

сильним впливом ідей і концепцій, що проникали з Європи, останні набували тут нового 

змісту і звучання. Філософія США відображає всю багатозначність історичного процесу цієї 

країни, її транзитне географічне положення, протистояння релігійності і капіталізму, 

незламної віри в американську мрію і настроїв пасивності тощо. 

Перші прояви філософської активності в США датуються ХVІІ ст., що було викликано 

розповсюдженням у колоніальній Новій Англії пуританізму – релігійно-етичної течії 

кальвіністського толку, дітища Реформації і релігійно-політичних баталій в Англії. У рамках 

богословських дискусій виробилися позиції в розумінні відносин людини, суспільства і 

релігії, намічалися контури американського лібералізму та системи цінностей. Свобода 

совісті є важливою для американців, адже демократія, толерантність і політкоректність – три 

кіти, на яких тримається спокій держави з таким строкатим національним складом 

населення. 

Сім’я і віра в Бога особливо важливі для американців. Тому віртуозно 

використовуючи ці ідеали в своїй програмі, мормонська церква зібрала коло прихильників в 
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США. Центром мормонського культурного і релігіного впливу є американський штат Юта. 

Тому в Північній Америці більше мормонів, ніж на будь-якому іншому континенті, хоча 

завдяки інтенсивній місіонерській праці, зараз вже більшість мормонів проживає за межами 

Сполучених Штатів. 

Під дією «плавильного тиглу» культури США імпортовані з Європи ідеї аналізу 

трансформувалися в різні форми «американського синтезу». Одним з них став прагматичний 

аналіз (У. Куайн, Н. Гудмен, У. Селларс). В 1960 – 1990-і рр. інтенсивний розвиток отримала 

філософія науки – «критичний раціоналізм» (С. Тулмін, Н. Хенсон). В цілому 

прагматичність, раціональність, конструктивність – риси мислення людини, яка «сповідує» 

капіталізм і моральні пріоритети. Вебер вважав, що капіталізм органічно народився і 

поступово поглинув усі сфери життя людей. З іншого боку, було б хибно вважати, що 

накопичення благ – альфа і омега життя американця. «Дух пригод» – психологічний 

феномен, що ніби вічний двигун спонукає мешканця Нового континенту до змін.  

Специфічними рисами американського світобачення є : «американська мрія», 

«американська винятковість», гіпер-фемінізм та енвайроменталізм. Професор Я. Грицак 

зазначає, що «американська мрія» – це «віра у те, що кожен новоприбулець при наявності 

достатньої міри працьовитості, таланту і впертості може досягти вершків суспільства». 

«Американська винятковість» – це світогляд, сформований під впливом законодавчої 

системи та ЗМІ, який полягає в тому, що в США держава дбає про права кожного 

громадянина і ця країна досягла такого ріаня розвитку, що ішні мають на неї рівнятись. 

Фемінізм в Америці має глибоке коріння, адже при заселенні цього континенту 

імігранти як чоловіки, так і жінки боролися за місце під сонцем в складних умовах. І в 

результаті титанічних зусиль, досягши своєї мети спільними зусиллями, жінки не хочуть 

бути в тіні сильної половини людства. Боротьба жінок за свої права в Америці – це явище 

глобального масштабу, з яким може конкурувати за розмахом лише рух за збереження 

довкілля. Радикальний енвайроменталізм – природоохоронний рух, заснований на поглядах 

біоцентризму, соціальної екології, звільнення тварин та поваги до дикої природи. Радикальна 

охорона природи охоплює потужну ідейність філософії та крайню загостреність тактики, дій, 

засобів і способів якими ця філософія втілюється в життя. 

Отже, дуалістичний феномен філософії США – це віра в Бога і в гроші, дику природу і 

чіткі алгоритми. Перманентний стан руху – ось що найточніше характеризує американську 

свідомість. Американська мрія – це боротьба за мрію. 
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО В ФІЛОСОФІЇ Ж. БОДРІЙЯРА 

В філософії Ж. Бодрійяра головна увага приділялась сучасній постіндустріальній 

цивілізації і мистецтву постмодернізму, що виростає на її основі, відокремлює безперестанне 

породження образів і всезагальну зачарованість засобами масової комунікації. Його ідеї 

справили величезний вплив на розвиток сучасного мистецтва. Одна з його праць 

«Суспільство споживання» наявно відображає всі ті процеси, які безпосередньо існують у 

сучасному суспільстві. Звернемо увагу, що процеси, які відбуваються у «суспільстві 

споживання» нерозривно пов’язані та впливають на матеріальний, моральний, психічний 

стан людства. Потреба в споживанні будь-чого завжди була, існує і буде існувати. Без цього 

неможливе людське буття. Тому, на сьогоднішній день, ця тема є актуальною як для життя 

індивіда, так і для суспільства вцілому. За допомогою філософії Ж. Бодрійяра ми можемо 

зазирнути в глибину, зрозуміти сутність людського споживання.  

У людини існує потреба у використанні певних благ, послуг, матеріальних цінностей і 

т.ін. «Власне кажучи, люди в суспільстві оточені не стільки іншими людьми, скільки 

об’єктами споживання. Їх повсякденне спілкування полягає не в спілкуванні з собі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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подібними, а в отриманні певних благ» [1, с. 5]. Тобто, людина використовує стосунки для 

задоволення своїх потреб. Ми живемо в часи впливу будь-яких речей на нашу свідомість. Ми 

бачимо як вони створюються, вдосконалюються, купуються, а через деякий час вони 

зникають і на їх місці виникають нові ідеї (речі), які потім впроваджуються, таким чином, 

існує замкнуте коло, яке розширюється асортиментом. Можна сказати, що під впливом 

споживання, суспільство стало ціннісно-залежним, це негативно впливає на стосунки у 

суспільстві і спричинює зниження моральності. Люди стають більш егоїстичними, 

жадібними, байдужими, корисливими. Збільшення індивідуальних потреб веде до 

підвищення продуктивності праці, технічного і технологічного, наукового зростання. Що, з 

одного боку, є позитивним процесом, а з іншого – негативним явищем в плані екології, 

економічної нестабільності, погіршення морального стану соціуму. Звичайно є фізіологічно 

необхідні потреби, які людина задовольняє в першу чергу, а вже вторинні обумовлюються за 

допомогою впливу різних речей (радіо, реклама, різні маркетингові шляхи, телебачення і т. 

ін.). Споживання закріплює класові нерівності в суспільстві. Адже не кожен може собі 

дозволити придбати ту чи іншу річ або задовольнити деякі бажання. Споживаючи, 

використовуючи речі, ми опиняємося під їхнім впливом. Та з часом поглинаємо в себе те, що 

несе в собі та чи інша річ [1].  

Реклама є одним з основних поштовхів до споживання об’єкта. Вона робить яскраву 

подію, яка повинна зацікавити глядача. А також робить псевдоподію, яка має стати реальною 

подією в повсякденному житті завдяки залученню споживача до її дискурсу. Вона є творчим 

процесом, який сприяє зацікавленості і заманюванні людей. Зауважимо, що реклама зачіпає 

найдорожчі, найнеобхідніші аспекти людського життя. Так, наприклад, реклама догляду за 

жіночим обличчям, може неабияк вразити жінок і спонукати до купівлі продукції, тож треба 

бути обережним [2].  

У «Суспільстві споживання» Ж. Бодрійяр виділяє різні види споживання. Одне з них – 

задоволення потреб людей (цей тип споживання характерний багато в чому для попередніх 

історичних епох, хоча і в ті часи існували анклави показного споживання). Його Ж. Бодрійяр 

виносить за рамки специфічно сучасного споживання. Предметом розгляду філософа 

виступає виключно знакове споживання, що стало свого роду кодом, мовою спілкування між 

людьми. Споживання у Ж. Бодріяра поширюється не тільки на речі, але й на час, простір, 

природу, на все оточення людського життя, на зорові, звукові образи, створювані засобами 

масової інформації, на політичні, культурні відносини людей і т. ін. [3].  

Спираючись на історичний аспект дійства та розвитку суспільства, а також відносини 

у ньому, можна сказати, що споживання пов’язує і характеризує людей, підвищує стан 

розвитку суспільства та збільшує їх можливості. На життя людини впливають різні 

спокусливі пропозиції, які маніпулюють людиною. І кожен об’єкт має знак, який впливає на 

свідомість людини. Тож споживання, розглядаючи з точки еволюційної ступені змінює 

інтеграційний розвиток суспільства.  

Отже, людина і суспільство в філософії Ж. Бодрійяра відображаються безпосередньо 

як об’єкти споживання всього того, що їх оточує. Споживання змінює людину, її пріоритети, 

моральний стан та робить її більш черствою у відносинах між людьми. Можна сказати, 

пріоритетом стає вміння ладити з іншими людьми, або, що більш реально, мистецтво 

маніпулювати людьми.  
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ПРОБЛЕМА БУТТЯ ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФІЇ СЕНЕКИ 

Буття людини є однією з найдавніших тем філософських роздумів і досліджень. 

Сенека схиляється до проблем практичної філософії, зокрема, до вибору людиною життєвого 

шляху, гідної поведінки в будь-яких ситуаціях. Сучасний світ стрімкий, мінливий, 

непередбачуваний, в ньому складно орієнтуватися людині. Ідеї, що були сформульовані 

Сенекою на початку нашої ери, досі залишаються актуальними і можуть слугувати опорою 

індивідові в складних життєвих ситуаціях.  

Проблему буття людини в філософії Сенеки досліджували: В.Ф. Асмус, О.Ф. Лосєв, 

В.В. Зварич, А.О. Содомора, А.М. Чанишев та ін.  

Згідно з ученням Сенеки, все тілесно. Душа є витікання вищого вогню і сходить до 

вищого вогню [1, с. 490]. В.Ф. Асмус зазначає що, вчення Сенеки про душу плутано і 

суперечливо. З одного боку, душа у нього цілком тілесна – «пневма» вельми тонкий, вельми 

легкий, але все ж матеріальний теплий подих. З іншого боку, Сенека говорить про душу як 

про самототожність людського духу. У цьому сенсі душа – є сам спокій, незмінність. 

Водночас душа характеризується і як область постійної боротьби, її життя – як область 

перемог і поразок, а її завдання – як завдання звільнення від афектів і від усякої скверни, як 

завдання сходження до Бога. Все це відтіняється постійними скаргами Сенеки на слабкість 

душі і на труднощі її боротьби за звільнення від матерії [1, с. 491]. Проблема зміцнення 

людського духу є однією з «вічних» не лише в філософії, але і в релігії. І я така, вона не має 

остаточного вирішення, оскільки, чинниками є різні явища, від складних соціально-

економічних умов, сімейних обставин до образи на слова іншої людини.  

За своєю природою людина слабка і цілком безпорадна, занурена в зло і в гріх, майже 

позбавлена можливості вийти зі свого гріховного стану. Бог Сенеки – аж ніяк не особистий 

Бог християнського монотеїзму. У нього Бог одночасно є і вогонь, інакше кажучи – тіло, і 

ідея, розум, відтворююча сила, люблячий батько. Життя світу і його історія являють собою 

величавий, гармонійний і цілісний круговорот, де всі його частини протікають в 

узгодженості, а всі стихії переходять один в одного і в якому все виникає з усього [1, с. 491 – 

492].  

Поряд з натуралізмом Сенека вчить про те, що життя людини визначається зірками, 

так що містичне й міфічне пояснення явищ природи і людського життя зберігається у нього у 

всій своїй силі: з одного боку, у світі неможливі ніякі випадковості, а з іншого – все в світі 

від бога, і катастрофи, які представляються нам випадковими, незбагненні для нас тільки 

внаслідок нашого незнання [1, с. 492]. Людина є невід’ємною частиною природи і, 

відповідно, кожен необережний крок людини призводить до негативних наслідків в природі. 

Повага до природи та праці інших людей є необхідною умовою виживання людського роду, 

адже екологічна ситуація є глобальною проблемою сучасного суспільства.  

Особливу увагу Сенека приділяє феномену смерті. Він зазначає, що з часу народження 

ми йдемо до смерті. Про це ми повинні думати і пам’ятати завжди, якщо хочемо спокійно 

дочекатися останньої години, страх перед якою позбавляє нас спокою [2, с. 38]. Люди або 

відкладають найважливіші питання на майбутнє і роблять все можливе, що б колись було 

краще, або живуть одним днем за принципом «після нас хоч потоп», не дуже переймаючись 

моральністю. Проте, ніхто не може передбачити, що буде з тією чи іншою людиною через 

годину. Тому поради Сенеки щодо збереження спокою і незворушності перед можливою 

загрозою життю залишаються актуальними і сьогодні.  

Сенека ставиться до людей по різному. З одного боку – з повагою до мудреців і 

зазначає, що немає для людини більшої користі, ніж життя поряд з мудрецем. З іншого боку 

– з обережністю, адже нема ворога гірше, ніж натовп, в якому людина перебуває. Кожен 

неодмінно або спокусить своїм пороком, або заразить, або непомітно забруднить. Чим 
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більше людей, тим більшою є загроза. І нема нічого гіршого для добрих звичаїв, ніж 

видовище: тому що через насолоду ще легше підкрадаються до нас пороки [2, с. 41]. Можна 

сказати, що ця тема від часів Сенеки до наших часів не змінилася, адже люди дійсно 

остерігаються один одного і перебувають в страху, що їх зрадять.  

Отже, відповідно до Сенеки, філософія повинна загартовувати характер людини, щоб 

вона могла мужньо протистояти життєвим бурям. Вічні теми – мудрості і дурості, слабкості і 

величі людського духу, дружби і зради, старості і смерті – завжди актуальні. На нашу думку, 

люди не повинні нічого боятися, підтримувати ближніх і змінювати майбутнє саме зараз.  
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УКРАЇНА ЯК СУБ’ЄКТ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

Перспективи розвитку сучасної української держави як повноцінного суб’єкта 

міжнародних відносин, залежать від багатьох чинників об’єктивного і суб’єктивного 

характеру і очевидно, що саме врахування сукупних наслідків їх впливу здатне забезпечити 

реалізацію найбільш перспективного сценарію розвитку країни. Особливе місце у даному 

контексті посідає глобалізація як однин із найбільш вагомих факторів сьогодення, що в силу 

своєї внутрішньої суперечливості може виконувати неоднакову роль у долі кожної держави. 

Адже незважаючи на ряд безумовних цивілізаційних переваг, сам глобалізаційний простір 

представляє собою досить неоднорідне утворення за економічними, політичними, 

соціальними, культурними тощо показниками, яке чітко поділяє держави на лідерів і 

аутсайдерів.  

В умовах глобалізації найбільш чітко проглядається роль держав – світових лідерів, 

які, безумовно, виступають основними суб’єктами політико-економічних відносин на 

міжнародній арені. Для інших країн доля визначає переважно роль об’єктів. Однак тут не 

можна абсолютизувати подібний стан для кожної країни. Боротьба за власну суб’єктність – є 

закономірний процес, що органічно випливає із механізму конкурентної боротьби, 

результати якої визначаються не тільки її внутрішнім культурно-цивілізаційним, науково-

економічним, військовим, сировинним, освітньо-кваліфікаційним людським потенціалом 

тощо, але й вмілою політичною стратегією.  

Якщо говорити про Україну, то в силу реального рівня розвитку країни та специфічну 

діяльність політичної влади, вона швидше виконувала роль об’єкта в системі міжнародних 

відносин. Як засвідчила попередня історія розвитку України після проголошення 

незалежності, цьому сприяли і збереження фактично за радянським зразком механізмів 

функціонування державних інститутів та управлінських систем, і застаріла економічна 

модель, і непослідовність при формуванні вектора зовнішньої політики, і несформованість 

стратегії воєнного, енергетичного та економічного розвитку, і недосконалість засад 

міжнаціональних відносин, і відсутність чіткої програми соціальних реформ тощо. Суттєвим 

недоліком слід вважати коливання між двома зонами впливу – європейським і російським, – 

що обумовлювалося значною мірою відсутністю внутрішньої політичної і національної 

єдності, фактичним розподілом України як на рівні еліт, так і на рівні суспільства на дві 

частини за своїми політико-бізнесовими пріоритетами та ціннісними орієнтаціями. Це 

заважало зміцнювати інститут української державності та сформувати цілісну стратегію 

державного розвитку, здатних підвищити авторитет України на міжнародній арені. Власне, 

йдеться про слабкі передумови на попередньому етапі розвитку державно-політичної 

суб’єктності України, який так само слабо підтримувався рівнем політичної суб’єктності 
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української нації. Остання ж полягає у здатності етнокультурної спільноти усвідомлювати 

себе суб’єктом політичних відносин на основі національної свідомості, політичної волі і 

національно-патріотичних почуттів.  

Події останнього року якраз і продемонстрували новий етап у формуванні української 

політичної нації, яка не тільки згуртувалася навколо ідеї збереження і захисту власної 

держави, але й «вибухнула» неочікуваною для багатьох пасіонарною енергією, що порушило 

аргументаційну базу скептиків української державної самодостатності і зруйнувало плани її 

відвертих політичних опонентів і ворогів. 

Нині, після ІІ-го Майдану і подій 2013 – 2014 рр., незважаючи на особливо руйнівні 

наслідки діяльності режиму В.Януковича, що призвели до економічного, військового і 

соціального занепаду української держави та навіть втрати частини її території в силу прямої 

агресії Росії, доречно припустити можливість набуття Україною державно-політичної 

суб’єктності нового рівня. Українській народ у своїй переважній більшості обрав 

євроінтеграційний курс, що передбачає остаточне долання пострадянської системи 

суспільно-політичних і господарсько-управлінських відносин та перетворення українського 

суспільства на засадах європейської системи цінностей. На часі й радикальні реформи, здатні 

змінити обличчя країни, надавши їй європейськоцівілізаційних рис і економічної 

привабливості. До речі, орієнтація на євроінтеграцію якраз і є спробою реалізації державної 

суб’єктності України, оскільки вона передбачає уникнення політично-економічної 

залежності і тотального тиску з боку Росії, стратегічно налаштованої на знищення 

української державності або перетворення її на свого васала. Однак і шлях євроінтеграції 

також має свої проблемні питання. У будь-якому разі Україні не можна перебувати і у полоні 

романтичних ілюзій стосовно наслідків членства в ЄС. Адже останнє передбачає 

делегування частини суверенітету на користь ЄС як наддержавного утворення, яке, у свою 

чергу, демонструє внутрішню міждержавну конкуренцію і державно-національну 

неоднорідність за соціально-економічними і політичними інтенційними можливостями й 

показниками всіх члені ЄС. А це означає наявність в структурі ЄС як центрів впливу, так і 

певних державно-політичних периферій, які значною мірою залежать від позиції країн-

лідерів. Звідси випливає необхідність посилення суб’єктності української держави, здатної в 

остаточному варіанті знайти свої місце не тільки серед європейських країн, але й у 

глобальному соціокультурному середовищі.  

Таким чином, говорячи про можливості суб’єктності України в сучасному 

глобалізаційному процесі, необхідно відповісти на запитання, чи володіє вона достатніми 

ресурсами для послідовного відстоювання своїх інтересів на міжнародному рівні? Для цього, 

на нашу думку, потрібні: 

1) внутрішня політична стабільність, що забезпечується розв’язанням військово-

політичного конфлікту з Російською Федерацією, збереженням територіальної цілісності 

української держави (в межах чинної Конституції України) та доланням крайніх політичних 

суперечностей між різними суб’єктами політичних відносин в Україні;  

2) консолідація суспільства навколо чіткої державної програми, що відповідає 

оптимістичним очікуванням позитивних результатів і здатна реально забезпечити реалізацію 

економічних, політичних, соціальних, релігійних, національно-культурних та етно-

культурних прав усіх громадян України; 

2) радикальне реформування українського суспільства, приведення його до стандартів 

найбільш розвинених країн світу, що передбачає у першу чергу боротьбу з корупцією, 

ефективність управління, укріплення політичної системи і державницьких інститутів;  

3) політична воля правлячої еліти, яка має грунтуватися на високій моральності і 

пріоритеті державних інтересів над приватними, які часто, в силу особистої зацікавленості 

деяких вищих посадових осіб у збереженні посади або отриманні преференцій для власного 

бізнесу, здатні вдаватися до непослідовних кроків, що здійснюються всупереч стратегічним 

державним інтересам;  
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4) високопрофесійна програма економічної стратегії. Остання має бути здатною 

продемонструвати економічну привабливість України для світового співтовариства. Йдеться, 

по-перше, про знаходження найбільш оптимальної для українських реалій економічної 

моделі розвитку, здатної забезпечити високу динаміку економічного зростання, а також 

створення економічної структури з відповідною спеціалізацією, спроможних знайти свою 

нішу у світовій економічній системі розподілу ресурсів і праці. По-друге, про розробку 

механізмів фінансування економіки, що передбачає створення відповідних юридично-

правових умов як для застосування внутрішніх фінансових надходжень, так для входження в 

Україну іноземного капіталу. По-третє, про максимальне розширення географії зовнішніх 

економічних стосунків, що ймовірне за рахунок вивчення можливостей надання економічних 

послуг країнам різних регіонів з урахуванням їх економічних потреб, особливостей їх 

економічної структури і специфікації.  
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ПРОБЛЕМА ОСВІТИ В СТАРОДАВНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 

«Знання – це сила» 

Ф. Бекон 

У сучасному світі освіта відіграє важливу роль. Вона виступає засобом отримання 

інформації, набуття певних навичок, спрямована на виховання людини, на розвиток її 

творчого потенціалу та стимулювання здібностей. Значна кількість індивідів у ХХІ столітті 

прагне отримати вищу освіту, оскільки це є обов’язковою умовою досягнення успіху. Але 

так було не завжди. Від початку виникнення філософії, її представники висловлювали своє 

ставлення до поширення знання серед населення. Дехто засуджував бажання людей 

отримувати знання, інші стимулювали цей процес. Звернення до витоків допоможе глибше 

розкрити значення освіти в житті окремого індивіда і суспільства в цілому.  

Дослідженням освіти в філософії Стародавнього Китаю та античності займалися: 

Алексєєв А. С., Асмус В. Ф., Зелинський Ф. Ф., Ховрич Н. М. та ін.  

Китайський філософ Конфуцій розвиток суспільства, вдосконалення людини та 

людських взаємовідносин вбачав у розвитку освіти і знань. Він вважав, що людина отримує 

знання від природи та навчаючись. Про себе мислитель казав: «Я не народився зі знаннями. 

Я отримав їх завдяки любові до старовини і наполегливості у навчанні» [4, с. 11]. Його 

філософія викладена у праці «Лунь юй», яка містить його роздуми і повчання на різні теми: 

про суспільство, правління, смерть і життя людини. Конфуцій закликає поважати і шанувати 

батьків, бути людяними і отримувати нові знання: «Вчіться так, ніби ви не в змозі досягти 

знань, немов ви боїтеся їх втратити» [4, с. 13].  

Лао-цзи, засновник даосизму, виступав проти розвитку суспільства. Його погляди 

викладені в книзі «Дао Де Цзін». Філософ вважав, що треба селитися ближче до землі, 

закликав відмовитись від засобів виробництва та відучити від знань народ. Оскільки важко 

керувати народом у якого багато знать: «Якщо люди перестануть мудрувати і відкинуть 

повчання, користь їх зросте в сто крат» [5, с. 1]. Йому належить така думка: «…управляти 

державою за допомогою знань – означає вести її до загибелі. Відмовитися від управління 

державою за допомогою знань – означає дарувати країні щастя» [5, с. 3]. В освіті його 

погляди збігалися з легістом Шан Яном. Найвідоміший представник легізму в 

Стародавньому Китаї Шан Ян заперечував освіту і культуру у всіх її проявах, стверджував, 

що темним людом легше керувати та змушувати до праці. Він закликав знищувати 

«паразитів» маючи на увазі книги, музику, мораль, норми етики, повагу до старих порядків 

[3].  



 192 

Філософи античності всіляко спонукали до розвитку освіти. Великий вплив на освіту 

мали Ізократ, Платон та Аристотель. Предметне поле освіти започаткував Сократ. Його 

філософія полягала в формуванні людини, яка зможе відрізнити істинне знання, від знання 

нав’язаного кимось. Навчання він проводив у вигляді дискусії, обговорення. Діалог був 

основним методом пошуку істини у його практиці [1].  

Ізократ був першим теоретиком освіти у Греції та неодноразово звертався до влади з 

проханням розповсюдити освіту та елліністичну культуру. Платон підготував концепцію 

теоретичної освіти, поставив питання про її сутність і відношення до неї філософії у своїй 

праці «Федон». Він запропонував створити систему державних шкіл, заснував у Афінах 

філософську школу – Академію. На його думку метою виховання є розвиток знань, духовних 

і фізичних сил. Платон вважав, що в ідеальному суспільстві має правити освічена людина. 

Досить прогресивними були його погляди на освіту жінок, які на його думку мали навчатися 

за тією ж програмою що і чоловіки [6].  

Аристотель вважав, що головним завданням освіти має бути закладення 

неспеціалізованих знань, а метою – розвиток душі. Аристотель запропонував розділити за 

віком виховання на три періоди і визначити для кожного періоду окремо зміст та методи 

навчання. Він будував систему виховання на основі всебічного розвитку особистості і 

вихованні у молоді здатності мислити самостійно. Також він вважав, що освіта повинна 

контролюватися державою [2, с. 393].  

Отже, на думку таких філософів як Конфуцій, Аристотель, Платон та Сократ розвиток 

освіти є складовою розвитку суспільства. Ці філософи Стародавнього Сходу та античності 

вважали освіту одним зі шляхів пізнання людиною себе і природи. Вони виступали за 

відкриття навчальних закладів і підтримку освіти державою. Наголошували на тому, що 

країною і суспільством має правити освічена людина. Супротивники ідеї освіченості 

населення, зокрема, Лао-цзи і Шан Ян, вважали, що суспільством, яке не має знань керувати 

легше і, що люди потрібні для роботи в сільському господарстві і мовчазному виконанні 

своїх обов’язків.  
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ЕКСПЛІКАЦІЯ СВІТОГЛЯДНИХ ПРОТИРІЧ У КОНТЕКСТІ ЗІТКНЕННЯ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИПАДОК 

Згідно із широко відомою концепцією американського філософа і політолога 

С.Хантінгтона, географічне сусідство різних конгломератів країн, поділяючих загальні 

культурні особливості (релігія, мова, базові цінності та ін.), які об’єднуються Хантінгтоном у 

відповідні цивілізації, може провокувати (і зазвичай провокує) їхнє протистояння, яке саме й 

позначається автором як «зіткнення цивілізацій» [3]. Ці зіткнення зазвичай відбуваються 

уздовж відповідних «ліній розлому» між суміжними цивілізаційними утвореннями сучасного 

світу [3, с. 396 – 492]. Запропонована впливовим американським дослідником теоретична 

модель, викликавши неабиякий резонанс (і не тільки в межах суто академічних кіл, але 
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значно ширше – також і серед міжнародних політичних еліт), здобула як своїх палких 

прихильників і апологетів, так і не менш завзятих критиків. 

У світлі подій, що точаться на Південному Сході України починаючи з весни 2014 

року (анексія Криму, але перш за все – війна у Донбасі), ця контроверза між тими, хто 

схиляється до визнання хантінгтонівської цивілізаційної парадигми, і тими, хто тяжіє до її 

заперечення [1, с. 73 – 81; 2], ре-активувалася, набувши нового міцного поштовху. Зазначена 

контроверза формує проблемне поле даної публікації, а також визначає її актуальність. 

У даному випадку наша мета – по-перше, з’ясувати, чи може хантінгтонівська модель 

«зіткнення цивілізацій» бути застосована по відношенню до сучасного конфлікту на Сході 

України (і якщо так, то у яких межах і з якими корективами), а по-друге – спробувати 

встановити, якою мірою усвідомлення та чітка артикуляція світоглядних протиріч може 

посприяти захисту українського суверенітету. 

Що стосується першого питання (релевантність застосування моделі «зіткнення 

цивілізацій» для характеристики та аналізу соціально-філософського підґрунтя військового 

конфлікту на Донбасі), ми вважаємо, що парадигма С.Хантінгтона є цілком прийнятною для 

того, щоб належним чином актуалізувати критичний концептуальний розгляд сучасної 

ситуації на Сході України: адже, ця модель апелює до багатополюсного, полі-

цивілізаційного характеру сучасного світу [3, с. 16 – 45] і навпаки, піддає радикальному 

сумніву тезу про конвергенцію різних життєвих укладів до єдиного формату якоїсь 

універсальної цивілізації (справедливість цих міркувань підтверджується, зокрема, кризою 

україно-російських відносин, які вочевидь не можуть бути редуковані до єдності в межах 

міфічного «русского мира»). Окрім цього, ми схильні погодитися з американським 

дослідником щодо цивілізаційних особливостей як найважливіших маркерів пост-

ідеологічного світу і факторів (зокрема, також і потенційно найнебезпечніших) його 

подальшого розвитку. 

Але не менш важливо також зазначити, що модель Хантінгтона, хоча й відповідає в 

цілому нашій дослідницький стратегії, але потребує для конкретного її застосування 

(зокрема, у вітчизняному контексті) суттєвої ревізії: у вихідній хантінгтонівській моделі 

ступінь російсько-української культурної спільності в межах православної цивілізації 

переоцінюється [3, с. 41 – 42, 257 – 259], і сучасні події на Сході України можуть 

розглядатися як емпіричне свідчення недостатньої диференційованості полі-цивілізаційної 

моделі, яка потребує відповідної корекції. 

Стосовно другого питання (експлікація світоглядних протиріч як фактор відстоювання 

державного суверенітету), ідея асоціювати чітку артикуляцію і, відповідно, актуалізацію 

світоглядних протиріч, із боротьбою за національну єдність може здаватися непослідовною і 

внутрішньо-суперечливою – але лише на перший погляд: якщо ж припустити, що ступінь 

світоглядної та культурної відмінності між Сходом і Заходом України менша, ніж 

цивілізаційні розходження (і відповідні світоглядні розбіжності) між українським Сходом і 

європейською (принаймні у суто фізико-географічному сенсі) частиною Росії (не кажучи вже 

про решту її частину), стає очевидним, що у цьому випадку, прояснення демаркаційних меж 

може, навпаки, посприяти укріпленню внутрішньодержавної єдності України і подоланню 

сепаратистських тенденцій, що значною мірою ініційовані нашим східним сусідом. 

Отже, можна резюмувати вищесказане у вигляді наступних висновків: 

 по-перше, парадигма цивілізаційного конфлікту С.Хантінгтона безумовно може в 

цілому претендувати на те, щоб вважатися актуальною (як для загальної міжнародної 

політики, так і зокрема по відношенню до війни на Сході України), але задля того, щоб 

зберігати свою релевантність для сучасного українського контексту, вона потребує суттєвого 

перегляду та внесення відповідних коректив; 

 по-друге, експлікація світоглядних протиріч між західною та євразійською 

цивілізаційними моделями є необхідною складовою формування національної єдності та 

подолання сепаратистських тенденцій; 
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 нарешті, дані тези слід розглядати не більш як лише стислу загальну експозицію 

проблеми, у той час як набагато масштабніше завдання конкретизації та дослідження 

окремих її складових повинно стати предметом подальшого аналізу. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНА АРІЇЗМУ 

Саме природа аріїв асоціюється з прогресивним вектором суспільно-історичного 

розвитку. Тому дана стаття має на меті дати відповідь на питання щодо сутнісного змісту 

феномена аріїзму та окреслити комплекс атрибутів, категорій і понять, які утворюють його 

внутрішнє наповнення. Завдяки їхній присутності стає можливим визначити наявність 

ідеології аріїзму як в історичному процесі, так і на сучасному етапі розвитку суспільного 

світогляду. Треба відмітити, що усі розглянуті категорії не лише утворювали світоглядний 

базис аріїзму з прадавніх часів і залишаються актуальними й у наш.  

Так, основою світосприйняття і головним атрибутом аріїзму виступає монотеїзм у 

широкому розумінні. Уся система світогляду і цінностей аріїзму має певну організацію та 

ієрархічну будову, підпорядкована єдиному принципу – моністичного світлового 

першопочатку. У свою чергу, кожне поняття аріїзму виражається через систему атрибутів 

або образів: рух, життя – передається через образ води, ріки; багаторівневість – через 

поняття різних вимірів, співвідношення трьох світів (у ведизмі – верхнього, середнього та 

нижнього, або Яві, Наві та Праві у неослов’янстві); хвильова природа всесвіту – через 

практику медитацій на колір (світло) та звук тощо. 

М.Мюллер, розглядаючи пантеон божеств індуїзму, охарактеризував його як 

монолатрію (генотеїзм) [1], коли у межах світоглядної системи політеїзму за наявності 

багатьох богів лідерство отримує один (Кришна, Вішну, Шива тощо). Однак найдавнішою 

формою монотеїзму в Індії та Ірані були не монолатрія і не теїзм. Єдине божество спочатку 

розумілося у дусі пантеїзму (Упанішади), або як безлике Понадбуття (буддизм), а ведизм 

первинно втілював ідею безособового природного першопочатку (Брахма-Абсолют). 

Водночас науковець не надає характеристики історичним підставам, які зумовили 

виникнення монолатрії: прихід на територію прадавньої Індії, де мешкали дравідійські 

народи (носії політеїзму), арійських племен, які привнесли у місцевий світогляд 

монотеїстичну ідею.  

В аріїзмі також отримала первинний розвиток ідея гуманізму, яка однак не 

ототожнюється з антропоцентризмом. Людина представлена виключно на рівні об’єктно-

суб’єктних відносин і вбудована у конструкцію єдиної моністичної світобудови, абсолютно 

детермінована у ній. У межах аріїзму позиціонується й ідея підпорядкування: наприклад, 

розчинення індивідуальної людської свідомості за допомогою медитацій або інших практик 

(молитви тощо) в Абсолюті («Брахма-сутри»). І у межах суспільства людина не може діяти 

на власний розсуд, її поведінка зумовлена суспільними приписами (Закони Ману, прадавній 

вірменський кодекс честі Ездел, козацьке звичаєве право тощо). Таке розуміння первісного 

колективного гуманізму пройшло через усю історію суспільної думки і отримало своє 

http://www.geopolitica.ru/article/stolknovenie-ili-dialog-civilizaciy#.VPLx983h3Ow
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втілення не лише у різних моністичних релігіях та ідеологіях, а й окремих філософських 

напрямах, зокрема марксизмі. Відповідно до природної ієрархії суспільство формує 

структурну організацію: касти-варни, класи, соціальні групи тощо, згідно з принципом 

колективності та угрупованості, усвідомленням єдності соціального організму, що відповідає 

гармонійній структурі світобудови.  

Таким чином, у межах аріїзму можна визначити кілька головних складових 

монотеїзму: космологізм (космізм), екологізм та детермінізм. Космологізм первинно був 

представлений в міфології так званого «Північного циклу», найдавніші зразки якого 

зафіксовані в «Авесті» та «Рігведі».  

Закладений в ідеології аріїзму принцип галографізму безпосередньо пов’язаний із 

космологізмом. Він відображає погляд на хвильову природу всесвіту, що відповідає 

висновкам сучасних фізиків [2]. Розуміння циклічності процесів природи втілене в ідеях 

Танцю Шиви (головний атрибут – рух) та Колеса Сансари.  

Таким чином, у рамках аріїзму представлений певний ідеалістичний монотеїзм, в 

основу якого покладений єдиний світловий (хвильовий) принцип тотального першопочатку 

всесвіту. Ідея монотеїзму проходить кілька етапів розвиту і, відповідно, трансформується під 

час її імплементації в інші світоглядні системи. Концепт «монотеїзм» стає підставою для 

формування понять «теїзм», «деїзм» та «пантеїзм», однак лише частково збігається з ними, а 

також відповідає висновкам сучасних космологів (теорія суперструн).  

Література 

1. Орнатский Ф. Изложение и критический разбор взгляда Макса Мюллера на религию, ее 

происхождение и развитие / Ф. Орнатский // Труды Киевской Духовной Академии. – 1887. – 

№1. – С. 3 – 26; № 4. – С. 505 – 522. 

2. Каку М. Параллельные миры: 0б устройстве мироздания, высших измерениях и будущем 

Космоса [Michio Kaku. Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the 

Future of the Cosmos] / Перев. с англ. М. Кузнецовой – М.: ООО Издательство «София», 2008. 

– 416 с. 

 

Чмара Анна 

студентка 2 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к. филос. н., доц. Ель Гуессаб К. 

 

РЕЛІГІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Проблеми свободи релігії є сьогодні надзвичайно актуальними в теоретичному і 

практичному сенсі. В останні ж роки роль релігії все більше зростає, але, на жаль, релігія в 

наш час – це засіб наживи для одних і данина моді для інших.  

Аналізом сучасних досліджень є розвиток релігій у сучасному глобалізованому світі, 

їх взаємозв’язки з державою, вплив релігій на політику, економіку та інші сфери суспільного 

життя привертає увагу багатьох дослідників в Україні та за її межами. Уплив церкви на 

процес формування та розвиток громадянських інституцій у суспільстві, діяльність 

релігійних організацій у процесі утвердження ідеології громадянського суспільства завжди 

цікавили філософів та релігієзнавців. До цієї теми в тому чи іншому плані звертались  

Т. Гоббс, Р. Белла, Е. Дюркгейм, Г. Зіммель та інші. [1, c. 187]. В Україні цей феномен 

досліджували такі відомі фахівці як В.Д.Бондаренко, В.С.Єленський, К.В.Кислюк,  

В. К.Танчер та ін. В Росії взаємодію між релігією та суспільством у своїх працях 

розглядають такі знані вчені як М.Н.Бессонов, Г. А. Васил’єв, В. Гараджа, І. Григулевич,  

М. Козлов, С. Слободськой та ін. В західних країнах цей феномен у свої роботах розглянули: 

В.Бюне, Х.-Д.Допмен, Г. Зассе, Я. В. Ковальский, П. Лоб’є, Дж. Мейєндорф, Г. Ратке,  

П. Робертсон, Д. А. Уелч, Д. Норт та інші дослідники.  

Метою статті є розглянути специфічну роль церковного фактора у становленні та 

розвитку суспільства, місце в ньому церкви як його невід’ємного структурного елемента. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
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Релі́гія — віра, особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини 

або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють 

поведінку людини. Слово «релігія» перекладається з латинської як благочестя, святиня, 

предмет культу. З цього випливає, що тут ми маємо справу з явищем, яке відноситься до 

чогось вищого, святого, надлюдського у людському житті. Це вище, абсолютне, має загальну 

назву Бога або Божества, хоча кожна окрема релігія має свої власні імена цієї вищої сили [2, 

c. 8]. З початком XXI ст. церква та релігійні організації дедалі частіше почали заявляти про 

себе як про діяльних учасників суспільних процесів. Релігійний фактор посідає важливе 

місце в суспільно-політичному й духовно-культурному житті сучасної Європи, яка 

знаходиться на відповідальній стадії своєї трансформації, глобалізації і розширення на схід. 

Православна і протестантські церкви в Росії і Україні почали оприлюднювати свої соціальні 

вчення або більш-менш систематизовані доктрини, в яких чільне місце посідають проблеми 

політичної, соціальної, духовної і культурної трансформації суспільства [3, c. 2]. 

Висновки: Вплив релігії на суспільство суперечлива: з одного боку, вона закликає 

людину дотримуватись високих моральних норм, прилучає до культури, а з іншого боку 

проповідує покірність і смиренність, відмову від активних дій. В окремих випадках вона 

сприяє агресивності віруючих, їхньому роз'єднанню і навіть протиборству. Але тут справа, 

видно, не стільки в релігійних положеннях, скільки втім, як вони зрозумілі людьми. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ВІДНОШЕННЯ ДО СМЕРТІ У КУЛЬТУРНОМУ ДОСВІДІ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ 

Проблема життя і смерті є однією із глобальних філософських проблем, до якої так чи 

інакше звертались представники різних філософських шкіл і напрямків, зосереджуючи увагу 

на різних її аспектах. Дослідженню еволюції відношення до смерті від середньовіччя до 

сучасності в європейській традиції присвятив свою роботу «Людина перед обличчям смерті» 

французький історик і демограф Філіп Арьєс. 

Надзвичайно широкий часовий діапазон дослідження – починаючи з раннього 

середньовіччям і закінчуючи сьогоденням – пояснюється перш за все тим, що виявлення 

відмінностей у ставленні до смерті пов'язується з ментальністю (la longue duree). 

Ментальність, на думку Арьєса, виражає повсякденний облік колективної свідомості. Ідеї на 

рівні ментальності – це не сформовані індивідуальною свідомістю завершені в собі духовні 

конструкції, а сприйняття такого роду ідей, які визначені соціальним середовищем, 

сприйняття, яке безсвідомо і безконтрольно видозмінюється. 

Головна теза книги Арьєса – зв'язок між настановами у ставленні до смерті, 

домінуючими в даному суспільстві на певному етапі його розвитку, і самосвідомістю особи, 

типової для цього суспільства. Тому в зміні сприйняття смерті знаходять своє вираження 

зрушення у трактуванні людиною самої себе. 

Ф. Арьєс виділяє п'ять моделей переживання смерті в різні історичні епохи: 

«приручена смерть», «смерть своя», «смерть далека і близька», «смерть твоя» і «смерть 

обернута». 

Перший етап, який відноситься до архаїчної стадії розвитку, за Ф. Арьєсом, набув 

назву «Приручена смерть», сприйняття кінця як природного явища, що чекає на кожного 

незалежно від расових, соціальних, вікових, гендерних відмінностей. Люди раннього 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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середньовіччя ставилися до смерті як до повсякденного явища, яке не викликало особливого 

страху. Індивід органічно включався в природу і гармонійно пов'язувався з нею. Смерть не 

усвідомлювали як особисту драму і взагалі не сприймали як індивідуальний акт, хоча в 

ритуалах, які супроводжували кінець, виражалася солідарність індивіда з сім'єю і 

суспільством. Ці ритуали були частиною загальної стратегії людини у ставленні до природи. 

Відсутність страху перед смертю у людей раннього середньовіччя пояснюється тим, що, за 

їхнім розумінням, померлих не чекав Суд і відплата за прожите життя, людина занурювалася 

в свого роду сон, який продовжуватиметься "до кінця часу", до другого пришестя Христа, 

після чого всі, окрім найстрашніших грішників, прокинуться і увійдуть до царства 

небесного. 

Ідея Страшного суду, вироблена, як пише Арьєс, інтелектуальною елітою і 

утвердилась у період між ХІ і ХІІІ століттями, ознаменувала другий етап еволюції 

відношення до смерті, який Арьєс назвав «Смерть своя». Починаючи з ХІІ століття, сцени 

Страшного суду зображуються на західних порталах соборів, а з XV – уявлення про суд над 

родом людським змінюється новим розумінням – суд індивідуальний, який постає в момент 

смерті людини. Цей перехід пояснюється зростанням індивідуальної свідомості, яка 

намагається поєднати всі моменти людського існування, до того роз'єднана станом летаргії 

невизначеної тривалості, яка відділяє час земного життя індивіда від часу завершення його 

біографії у момент наступу Страшного суду. У своїй смерті людина відкриває власну 

індивідуальність. Відбувається «відкриття індивіда, усвідомлення під час смерті або в 

думках про смерть своєї власної ідентичності, особистої історії як на цьому, так і в іншому 

світі». 

Третій етап еволюції сприйняття смерті за Арьєсом, – «Смерть далека і близька» – 

характеризується крахом механізмів захисту від природи. І до сексу і до смерті повертається 

їх дика, нестримна сутність. «Система захисту від природи, яка залишалася нерухомою 

протягом тисячоліть, починає набирати обертів в системі колективного несвідомого». В 

індивіда виникає неприборкане бажання жити, avaritia. Прагнення до тілесних задоволень 

зриває заборони на тему сексуальності, але і смерть більше не може оберігати людину від 

сил природи. Вона (людина) вже не є метасистемою природи, вона намагається поставити 

себе над природою. 

Четвертий етап багатовікової еволюції в переживанні смерті – «Смерть твоя». 

Комплекс трагічних емоцій, що викликається відходом з життя коханої людини, чоловіка, 

дитини, на погляд Арьєса, нове явище, пов'язане з укріпленням емоційних зв'язків усередині 

сім'ї. З ослабленням віри в замогильні кари змінюється ставлення до смерті: її чекають як 

моменту воз'єднання з коханою істотою, яка раніше пішла з життя. Кончина близької 

людини представляється більш тяжкою втратою, ніж власна смерть. Романтизм сприяє 

перетворенню страху смерті в почуття прекрасного. Так, Арьєс зазначає, відбувається втрата 

страху Ада, змінюється параметр сприйняття життя після смерті. Якщо раніше протягом 

віків можна було спостерігати «повільний перехід від мирного сну homo totus до апофеозу 

безсмертної душі», то тепер на перший план виходить уявлення про Рай як про місце зустрічі 

люблячих душ, про посмертне, і вже вічне, возз’єднання з близькими. 

Нарешті, в ХХ столітті розвивається нове ставлення до смерті. «Смерть обернута» – 

так позначив Арьєс п'яту стадію розвитку сприйняття і переживання смерті європейцями і 

північних американців. Тенденція до витіснення смерті з колективної свідомості, поступово 

наростаючи, досягає апогею у наш час, коли, за твердженням Арьєса, суспільство веде себе 

так, ніби взагалі ніхто не вмирає і смерть індивіда не пробиває ніякого пролому в структурі 

суспільства.  

Зміна відношення до смерті, на думку Арьєса, визначається чотирма параметрами: 

— індивідуальною самосвідомістю; 

— захисними механізмами проти неконтрольованих сил природи, що постійно 

загрожують соціальному порядку (найбільш небезпечні сили — секс і смерть); 

— вірою в потойбічне існування; 
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— вірою в тісний зв'язок між злом і гріхом, стражданням та смертю, що утворює 

підґрунтя для міфу про «падіння» людини. 

Таким чином, Ф. Арієс у своїй роботі в історичному аспекті багато уваги звертає на 

емоційні фактори, вплив яких на проблему смерті важко переоцінити. Одним із таких 

факторів сприйняття смерті є страх смерті. Власне, багато того, що Арієс називає 

сприйняттям смерті, по суті є страхом. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО  

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

Самоменеджмент насамперед це самоорганізація, вміння управляти собою, керувати 

процесом управління в самому широкому сенсі слова – в часі, у просторі, спілкуванні, 

діловому світі. Керівник повинен так вміти організувати свою працю, щоб ефективність була 

максимальною. Самоменеджмент – це дуже важка робота, тому необхідно бути готовим до 

самовдосконалення. Потрібен серйозний підхід при розробці своєї програми. Насамперед 

потрібно розробляти програму з урахуванням тих питань, які доводиться вирішувати в 

процесі професійної діяльності. При виборі програми треба враховувати зміни, що 

відбуваються в житті – в економіці, науці, сучасних методах управління тощо. Треба 

врахувати аспекти практичної реалізації набутих знань. 

Оволодіти даною наукою не так просто, і молодому керівникові треба починати все-

таки з самоосвіти, причому мало лише набувати знання, потрібна ще й практична їх 

реалізація.  

Методологічні аспекти самоменеджменту на підприємстві досліджено в роботах А. 

Горбачова, А. Бішоф, М. Вудкока, М. Амстронга, В. Оглобліна та ін. 

Метою написання статті є дослідження самоменеджементу як засобу підвищення 

ефективності роботи керівника. 

У самоменеджменті є певне коло правил та функцій. Основні з них: постановка цілей, 

планування,прийняття рішень, делегування та контроль. Одне з головних правил 

ефективного менеджменту говорить: «Випадкові успіхи красиві, але не гарантовані. 

Заплановані успіхи кращі, оскільки вони управляються і трапляються більш часто» [1, с. 

152].  

Планування забезпечує раціональне використання самого цінного ресурсу – часу. Чим 

краще спланований час, тим ефективніше він може бути використаний в особистих та 

професіональних інтересах керівника. Практичний досвід показує, що збільшення витрат 

часу на планування призводе, в кінцевому рахунку до економії часу в цілому [2, с. 305]. 

Основними правилами планування часу є співвідношення (60/40). Найкраще складати 

план лише на частину робочого часу (на 60 %). Приблизно половину робочого часу керівник 

проводить не на робочому місці, бо робота вимагає взаємодії з людьми, обміну інформацією. 

Тому потрібно залишати резерв часу для несподіваних відвідувачів, телефонних розмов та 

іншого. Обов’язково необхідно фіксувати в планах результат або мету роботи, а не просто 

дії. Також не менш важливою є черговість виконання завдань, яку можна визначити 

користуючись наступними принципами: 

 принцип Парето (співвідношення 80/20). Виходячи з цієї закономірності можна 

зробити висновок, що в процесі роботи витрачається 20 % часу для досягнення 80 % 

результатів. Це означає, що не треба відразу братися за найлегші або найбільш цікаві справи; 

необхідно приступати до питань відповідно до їх значення та важливості; 
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 принцип встановлення пріоритетів за допомогою аналізу АБВ. Ця техніка 

ґрунтується на тому, що частки у відсотках більш важливих і менш важливих справ у сумі 

залишаються незмінними. За допомогою букв «А», «Б» і «В» всі роботи поділяються на три 

групи: найважливіші, важливі і несуттєві (менш важливі). Найважливіші завдання 

становлять приблизно 15 % усієї кількості справ, якими займається керівник. Внесок цієї 

задачі у досягнення кінцевої мети становить близько 65 %; на важливі завдання припадає 

близько 20 % загальної кількості справ, значимість яких також близько 20 %; менш важливі і 

несуттєві задачі складають близько 65 % усіх справ, а значимість їх складає всього лише 

приблизно 15 % [3, с. 96]. 

Делегування є ключовою діяльністю менеджера. Під ним розуміють передачу завдань 

своєму підлеглому з сфери діяльності самого керівника, але при цьому керівник зберігає 

відповідальність за керівництво, яке не може бути делеговане. Також делегування допомагає 

керівнику звільнити додатковий час для більш значимих завдань та знизити навантаження. 

Але ні в якому разі не можна делегувати таку роботу, як визначення цілей, керівництво 

співробітниками, завдання високого ступеня ризику. 

Однією з найважливіших фаз в самоменеджменті, яка поєднує усі інші, є інформація 

та комунікація. У реальному житті керівник обробляє набагато більше інформації, ніж це 

необхідно для ефективної роботи. Тому, щоб економити свій час, керівнику необхідно 

розробити раціональний підхід до отримання,обробки та використання інформації. Контроль 

над результатами слугує покращенню, а в ідеальному випадку – оптимізації трудового 

процесу.  

Отже, для успішного управління підприємством керівнику необхідно вміння швидко 

та якісно вирішувати велику кількість завдань в стислі терміни. А для цього йому необхідно 

оволодіти самоменеджментом. Ця техніка являє собою набір випробуваних методів і навичок 

у повсякденній практиці, для оптимізації використання свого часу і підвищення 

ефективності. Тому володіння технікою самоменеджменту допомагає керівнику досягти 

поставлених бізнес-цілей та не робити помилок в професійному виборі. 
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СУТНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Реалізація стратегічного курсу України на побудову соціально орієнтованої економіки 

європейського типу і забезпечення її сталого розвитку вимагає радикального підвищення 

ефективності системи управління промислових підприємств і одного з її центральних 

елементів – системи внутрішнього контролю. 

Значний внесок у розвиток теоретичних і прикладних аспектів проблеми 

внутрішньогосподарського контролю внесли такі вітчизняні фахівці, як Н. Білуха, Ф. 

Бутинець, Е. Гутцайт, Н. Дорош, Б. дуґінськими, В. Завгородній, А. Кузьмінський, Є. Петрик, 

В. Рудницький, В. Сопко, Л. Сухарева, А. Ткаченко, А. Шпиг та ін.  

Метою статті є визначення сутності внутрішнього контролю підприємства. 

Внутрішній контроль – це процес, який забезпечує реалізацію місії та цілей діючого 

економічного суб’єкта, належне функціонування його в довгостроковій перспективі шляхом 

забезпечення інформаційної прозорості об’єктів управління, зниження схильності до ризиків 
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і формування якісної управлінської інформації як основи для прийняття оптимальних рішень 

[1, с. 122]. 

Процес управління підприємством включає наступні основні стадії: планування; 

організація і регулювання реалізації управлінського рішення; облік; аналіз. Кожна з 

перерахованих вище стадій чергується зі стадіями контролю. З одного боку, стадії контролю 

незмінно чергуються з іншими стадіями в процесі управління, тому можна говорити про 

присутність (проникнення) елементів контролю на кожній з описаних стадій. З іншого боку, 

контроль забезпечує оптимальний хід процесу управління на кожній стадії.  

У сферу завдань внутрішнього контролю входить формування оперативних цілей і 

тактики підприємства (контрольний аспект), збір і обробка інформації для прийняття 

управлінських рішень, здійснення певних процедур контрольно-аналітичного характеру, а 

також, що найбільш важливо, реалізація перерахованого вище сприяє виробленню 

рекомендацій для прийняття якісних управлінських рішень [2, с. 39].  

Особливостями внутрішнього контролю є: функції контролю між собою тісно 

взаємопов’язані і створюють впорядковану систему управління; функції контролю 

реалізуються суб’єктами внутрішнього контролю; забезпечення не тільки зворотного, але й 

прямого зв’язку між структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою 

системами, між лінійними і функціональними підрозділами підприємства [3, с. 75]. 

Отже, внутрішній контроль в широкому сенсі це система, що складається 

з ряду елементів між якими існують тісні стійкі зв’язки. Внутрішній контроль є одним з 

основних елементів, що формують систему управління підприємством [5, с. 100]. 

Внутрішній контроль в досить вузькому сенсі – один з етапів процесу управління. На 

практиці роль і місце внутрішнього контролю в управлінні економічним суб’єктом особливо 

яскраво проявляється у вигляді реалізації функцій управління. Будь-яку функцію управління 

можна представити як що складається з декількох видів класичної управлінської діяльності 

планування, організації, координації, стимулювання та контролю, що володіють відносною 

самостійністю. На практиці роль і місце внутрішнього контролю в управлінні економічним 

суб’єктом особливо яскраво проявляється у вигляді реалізації функцій управління. Будь-яку 

функцію управління можна представити як що складається з декількох видів класичної 

управлінської діяльності планування, організації, координації, стимулювання та контролю, 

що володіють відносною самостійністю [4, с. 13]. 

При цьому здійснення кожного з перелічених видів діяльності демонструє, що між 

ними існує тісний зв’язок. Призначення технології внутрішнього контролю полягає в 

безперервному спостереженні за процесами і об’єктами, якими управляють, їх вивченні, 

вимірюванні та порівнянні. Крім того, технологія зворотного зв’язку забезпечує достовірне 

відображення результатів управлінського впливу. Доцільність запровадження належного 

внутрішнього контролю на підприємстві обумовлена, насамперед, тим, що він сприяє 

зниженню схильності до ризиків і забезпечення впевненості керівництва підприємства в 

тому, що всі керівні впливу досягли своєї мети і всі вказівки своєчасно виконуються 

Контроль – об’єктивно необхідний доданок господарського механізму при будь-якому 

способі виробництва. Ефективний внутрішній контроль забезпечує зниження схильності до 

ризику, постійне вдосконалення господарських процесів і сприяє інвестиційно-

інноваційному розвитку підприємства в довгостроковій перспективі. Внутрішній контроль 

займає провідне місце в системі управління, так як він забезпечує не тільки зворотний, але й 

прямий зв’язок між структурними підрозділами підприємства, між керованою і керуючою 

системами, між лінійними і функціональними підрозділами. 
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДОВОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

Розвиток інноваційної діяльності трудового потенціалу підприємств є найбільш 

активною складовою інноваційних зрушень в економіці. Трудовий потенціал, будучи одним 

із основних складових елементів діяльності підприємства, безпосередньо впливає на 

реалізацію його стратегічних цілей забезпечення інноваційного розвитку. 

Упродовж останніх років провідні українські науковці, такі як: І. Т. Балабанов,  

A. Колот, Л. Шаульська з тривогою відмічають кризову ситуацію у стані трудового 

потенціалу України. Разом з тим, побудова економіки знань потребує усвідомлення того, що 

пошук невикористаних можливостей економічного зростання можливий через інноваційний 

розвиток соціально-трудового потенціалу регіонів України, через усвідомлення потреби 

знань орієнтованого розвитку населення, засвоєння інноваційної культури. 

Метою даної статті є визначення можливостей зміни параметрів інноваційної 

діяльності трудового потенціалу підприємств як основного чинника інноваційного розвитку 

трудового потенціалу, а також окреслення головних проблем, що зумовлюють диспропорції 

між рівнем освіти працівників та їх конкурентоспроможністю на ринку праці в Україні. 

У наш час нововведення охоплюють усі сфери людської діяльності, радикально 

впливають на процес господарювання, змінюють соціально-економічні відносини в 

суспільстві. Неперервні інновації стають необхідною та природною формою існування будь-

якого підприємства, забезпечують їй конкурентоспроможність і виживання на ринку [1, с. 

69]. 

Під інноваційним розвитком трудового потенціалу підприємств ми розуміємо 

безперервний процес гармонізації компонентної структури трудового потенціалу. На 

сучасному етапі інноваційна праця стає передумовою економічного розвитку, для якого 

головною цінністю буде освічена, культурна, фізично здорова, інтелектуально насичена, 

творча людина, яка здатна створювати, сприймати і використовувати нові знання [5, с. 107]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства стає більш значущим підвищення ролі 

інновацій трудового потенціалу, і це викликано підвищенням та більш жорсткою 

конкуренцією. Для багатьох керівників які бажають керувати розвинутим підприємством 

такі поняття, як «інновації», «інноваційний процес», «інноваційний розвиток трудового 

потенціалу» стають щоденними в повсякчасному житті підприємства [6, с. 30]. 

Трудовий потенціал підприємств входить до системи територіального маркетингу як 

засіб управління територіальним розвитком та задоволення потреб населення регіону. 

Підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємств та розширене 

його відтворення залежать від механізму залучення показників трудового потенціалу до 

діючого економічного механізму господарювання, зумовлює створення регіональної системи 

управління трудовим потенціалом підприємств [2, с. 28]. 

В свою чергу, як у пошуку шляхів інноваційної модернізації економіки, так і в оцінці 

темпів постіндустріального просування слід орієнтуватися не тільки на макроекономічні, 
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техніко-технологічні пропорції та показники економічної ефективності, а й на індикатори 

«людського виміру» інноваційного розвитку, серед яких виділяють секторально-галузевий 

розподіл зайнятих, професійно-кваліфікаційну структуру та рівень освіти трудового 

потенціалу підприємств. 

Виходячи з вищезазначеного, необхідно зазначити, що в пошуку інноваційних 

механізмів інтенсифікації розвитку трудового потенціалу підприємств слід насамперед 

орієнтуватися на: а) створення належних матеріальних умов для розширеного відтворення 

якісного трудового потенціалу й активізації соціальних мотивів економічної діяльності; б) 

підвищення якості освіти (насамперед професійної), забезпечення її гнучкості; в) 

стимулювання прогресивних змін у соціально-економічній структурі населення «на користь» 

високоосвічених, професійно спроможних верств (які відрізняються кращими умовами 

життя і праці, більш раціональним способом життя, і мають вищу середньої тривалість 

життя), а також виховання культури здоров’я збереження трудового потенціалу. 

Отже, ефективність організаційно-управлінських перетворень по підвищенню 

конкурентоспроможності підприємств може бути досягнута через вдосконалення механізму 

відтворення інноваційної діяльності трудового потенціалу, заснованого на принципі 

поєднання активного використання і безперервного навчання працівників. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Підготовка фахівців з проектування систем управління якістю є однією з найбільш 

актуальних проблем вищої освіти України. 

У світі діяльність в сфері управління якістю уже набула стрімкого розвитку; виникла 

відповідна галузь науки та практики зі своїми специфічними концепціями, теоріями, 

методами і термінологією. Закономірно сформувалася потреба у фахівцях, що володіють 

сучасною концепцією якості, методами забезпечення й управління якістю. [1, с. 15]. 

Необхідним кроком до сучасного управління якістю є підготовка спеціалістів, здібних 

грамотно організовувати роботу з проектування системи управління якістю (СУЯ) [5, с. 47]. 

Сучасний етап розвитку українських підприємств характеризується позитивними 

змінами, головними з яких варто вважати послідовне прагнення поліпшити свої виробничо-

економічні показники за рахунок реструктуризації систем організації і управління, 

впровадження систем якості на базі міжнародних стандартів.  

http://nauka.kushnir.mk.ua/


 203 

Питання в галузі управління якістю викладені у роботах таких вітчизняних і 

зарубіжних вчених, як: П. Я. Каліта, Р. В. Бичківський, О. Б. Звягінцева, Ю. Ю. Швець,  

Е. М. Вєкслєр, В. А. Лапідус, С. Д. Бушуєв, Masaaki Imai, Shigeo Shingo, Phillip B. Crosby, 

В. Е. Демінг. 

Наприклад, американський вчений В. Е. Демінг доводить, що чим вища якість, тим 

менші затрати. В. Е. Демінг одним з перших звернув увагу на організаційні аспекти 

управління якістю, роль вищого керівництва та управлінські аспекти забезпечення якості. 

Вагомим досягненням вченого було застосування системного підходу до проблем якості на 

виробництві. 

Метою статті є визначення особливостей управління якістю на підприємстві. 

Якість є однією з основних категорій, що визначають спосіб життя, соціальну і 

економічну основу для успішного розвитку людини і суспільства. Якість – це об’єктивно 

існуюча сукупність властивостей та характеристик виробів, яка визначає виріб, як такий, що 

існує та відрізняє його від іншого.  

Якість – це сукупність характеристик об’єкту, які стосуються його здатності 

задовольнити установлені й передбачені потреби [4, с. 59]. 

Якість продукції як економічна категорія тісно пов’язане з такою характеристикою, як 

споживча вартість. З точки зору економічної теорії споживча вартість розглядається як 

сукупність корисних властивостей товару, тобто його корисність; якість продукції 

відображає ступінь прояву споживчої вартості в конкретних умовах її використання. Тому 

якість нерозривно пов᾿язане з споживчої вартістю, однак не тотожне їй. [3, с. 19]. 

З точки зору використання сукупності споживчих властивостей продукції слід також 

розрізняти поняття «якість» і «корисний ефект». Якість - потенційна здатність товару 

задовольняти конкретну потреба, а корисний ефект - дійсна (фактична) здатність товару її 

задовольняти [2, с. 79]. 

Показник якості продукції - це кількісна характеристика одного або кількох 

властивостей продукції, що становлять її якість продукції, розглянута стосовно певних умов 

її створення, експлуатації або споживання.  

Вплив заходів, пов’язаних із якістю, на збільшення прибутків і зниження витрат 

можна простежити за допомогою так званого ланцюжка успіху підприємства в галузі 

управління якістю. Збільшення прибутків досягається завдяки лояльності клієнта і його 

позитивній особистій комунікації з навколишніми, сприятливому розширенню збуту. 

Зниження витрат є результатом удосконалення виробничого процесу і попередження 

помилок. 

Значення управління якістю для підприємства доведено багатьма емпіричними 

дослідженнями. Проте на практиці виявлено і ряд негативних прикладів підприємств, що не 

досягли успіху, не зважаючи на інтенсивну роботу з підвищення якості [1, c. 3]. 

Наявність стримуючих чинників зумовлює істотне зменшення можливості того, що 

вся сукупність зв’язків у наведеному на схемі ланцюжку матиме явно виражений лінійний 

характер. Не кожний захід в галузі якості обов᾿язково викликає зростання задоволеності 

клієнта пропорційно докладеним зусиллям, що, у свою чергу, підвищувало б його лояльність 

і забезпечувало б збільшення прибутку компанії. 

Можна припустити, що заходи щодо підвищення якості призводять лише до 

невеликого збільшення прибутку або зниження витрат до конкретного моменту (або на 

визначеному рівні активності). 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ 

ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА 
Внутрішні служби на підприємстві не завжди можуть забезпечити якісний контроль за 

достовірністю та правильністю відображення фінансових результатів в обліку та звітності. 
Тому дуже важливу роль в цьому питанні відводиться якості зовнішнього контролю – 
незалежному аудиту, мета якого полягає в підвищенні міри довіри користувачів до 
фінансової звітності. Саме це визначає актуальність дослідження питань особливостей та 
проблем здійснення аудиту фінансових результатів підприємств. 

Дослідженням проблем аудиту фінансових результатів підприємства займались такі 
вчені, як: Ф. Ф. Бутинець, Н. І. Гордієнко, Н. Ф. Жаліло, Н. А. Іванова, І. С. Кузнецова, О. В. 
Харламова та ін.  

Недостатньо розробленими залишаються питання щодо особливостей аудиту 
фінансових результатів в умовах запровадження Міжнародних стандартів контролю якості 
аудиту. 

Метою статті є теоретичне узагальнення основних завдань аудиту фінансових 
результатів та визначення його особливостей. 

Згідно із Зaконом Укрaїни «Про aудиторську діяльність» aудит – цe пeрeвіркa дaних 
бухгaлтeрського обліку і покaзників фінaнсової звітності суб᾿єктa господaрювaння з мeтою 
висловлeння нeзaлeжної думки aудиторa про її достовірність в усіх суттєвих aспeктaх тa 
відповідність вимогaм зaконів Укрaїни, положeнь (стaндaртів) бухгaлтeрського обліку aбо 
інших прaвил (внутрішніх положeнь суб’єктів господaрювaння) згідно із вимогaми 
користувaчів» [4, с. 2].  

Аналіз організації проведення аудиту фінансових результатів здійснюється шляхом 
встановлення відповідності нормативним вимогам рахунків бухгалтерського обліку, що 
використовується підприємством для відображення інформації про фінансові результати [1, 
с. 94]. 

Реалізуючи функцію контролю, зовнішній аудитор повинен раціонально спланувати 
перевірку суб'єкта господарювання. Планування починається з визначення особливостей 
діяльності підприємства. Також проводиться тестування системи внутрішнього контролю, 
визначення аудиторського ризику та розробка загальної стратегії плану та програми аудиту у 
відповідність до міжнародного стандарту аудиту 300 «Планування». Аудитор визначає обсяг 
господарських операцій і кількість первинних та зведених документів, що підлягають 
суцільній перевірці [2, с. 160]. 

В цілому аудит фінансових результатів здійснюється в розрізі видів діяльності 
підприємства. Нeeфeктивно побудовaний aудит фінaнсових результатів підприємствa можe 
призвeсти до нeвиявлeння викривлeнь, фaльсифікaцій у звітності, що надалі може негативно 
вплинути на прийняття упрaвлінських рішeнь користувачами. Тому аудитор повинен чітко 
визначати типові порушення в обліку фінансових результатів, враховуючи специфіку 
господарської діяльності підприємства [3, с. 145].  

Сeрeд проблeм aудиту фінaнсових рeзультaтів науковці виділяють тa конкрeтизують 
такі елементи: мінливість зaконодaвчої бaзи; формaльний підхід до здійснeння aудиту 
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фінaнсової звітності; використaння шaблонних мeтодів у процесі здійснeння aудиту об’єктa 
перевірки, нeдостaтній рівeнь розуміння aудитором діяльності підприємствa, низький рівень 
кваліфікації аудиторів, та ін. [5, с. 340].  

Для вирішення проблем здійснення якісної аудиторської перевірки фінансового 
результату пропонується впроваджувати такі заходи: вносити пропозиції щодо 
вдосконалення нормативної бази відносно фінансової звітності; розробити єдину систему 
розрахунку вартості послуг аудиторської фірми; підвищити якість аудиту та ступінь довіри 
до вітчизняних аудиторів шляхом посилення вимог до підвищення кваліфікації та виконання 
аудиторами стандартів аудиту; вдосконалювати документальне оформлення аудиторської 
перевірки та комп᾿ютеризувати складання і збереження документів.  

Таким чином, висловлення думки аудитора щодо достовірності фінансової звітності 
підприємства має велике значення для прийняття будь-якими користувачами обґрунтованих 
ефективних управлінських рішень, та дозволяє краще зрозуміти особливості проведення 
аудиту фінансових результатів, що підвищить якість планування і, відповідно, сприятиме 
покращенню якості аудиту. 
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ВИТРАТИ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ 

Будь-яка діяльність супроводжується витратами, які утворюються у процесі 

формування та використання ресурсів для досягнення мети підприємства. Успішне 

функціонування підприємства в сучасних умовах господарювання залежить від управління 

витратами, у процесі якого приймаються рішення, спрямовані на підвищення ефективності 

його виробничо-господарської діяльності, конкурентоспроможності й прибутковості. 

Основні питання формування і використання витрат та методів їх оптимізації знайшли 

відображення у наукових роботах вчених, серед яких: A. C. Гальчинський, В. Г. Герасимчук, 

С. Ф. Голов, A. B. Захаров, В. Ф. Палій, Г. О. Партин, І. В. Романенко, А. Д. Чандлер, Дж. 

Шанк, Д. Г. Шорт та інші. 

Метою статті є необхідність подальшого дослідження питання формування і 

використання витрат, з метою підвищення ефективності функціонування, 

конкурентоспроможності й прибутковості підприємства. 

За економічною сутністю витрати є грошовим вираженням витрачених за певний 

період чинників виробництва, необхідних для здійснення підприємництвом своєї виробничої 

і реалізаційної діяльності, тобто витрат різних ресурсів процесі виробництва, обігу і 

розподілу продукції, також до витрат варто відносити втрачені економічні вигоди, пов’язані 

з можливістю найоптимальнішого застосування своїх ресурсів [2, с. 105]. Зарубіжні 

економісти дають таке визначення витрат – це показник у грошовому вираженні кількості 

ресурсів, які використовуються для досягнення конкретної мети [4, с. 38]. 

Можна виділити такі основні групи витрат: 
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- вичерпані витрати (збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі 

поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду) і невичерпані (в майбутніх 

періодах); 

- витрати на продукцію (пов’язані з виробництвом або придбанням товарів для 

реалізації) і витрати періоду (не включені до собівартості запасів; витрати того періоду, в 

якому вони були здійснені); 

- прямі (витрати, які можна віднести до певного об’єкта витрат) і непрямі (витрати, не 

прив’язані до певного об’єкта); 

- основні (сукупність витрат на виробництво продукції) та накладні (витрати, які не 

можна віднести до певних виробів економічно доцільним шляхом); 

- релевантні витрати (змінюються внаслідок прийняття рішень) і не релевантні 

(витрати, що не залежать від прийняття управлінських рішень); 

- маржинальні витрати (ті, що витрачаються на виробництво додаткової одиниці 

продукції понад досягнутий рівень) та середні (середня арифметична собівартість одиниці 

продукції); 

- дійсні (витрати, що потребують сплати грошей або витрачання інших активів) і 

альтернативні (вигода, яка втрачається коли вибір одного напряму дії вимагає відмовитись 

від альтернативного рішення); контрольовані витрати і неконтрольовані [3, с. 58].  

З урахуванням усіх вищенаведених особливостей, можна навести наступні заходи, 

щодо оптимізації витрат підприємства: 1) підвищення технічного рівня виробництва, яке 

забезпечується впровадженням нової, прогресивної технології, застосуванням нових видів 

сировини і матеріалів; 2) вдосконалення організації виробництва і праці за рахунок зміни 

форм і методів праці, вдосконалення апарату управління, скорочення витрат на нього, а 

також зниження транспортних витрат; 3) поліпшення використання природних ресурсів, 

застосування більш дешевих матеріалів, повторне їх використання, безвідходні технології 

виробництва; 4) введення і освоєння нових цехів, виробництв і виробничих одиниць, 

диверсифікація виробництва; 5) використання альтернативних методів зниження витрат: 

розмежування витрат на виробництво нестандартної продукції і продукції вищої якості; 

застосування єдиної системи калькулювання витрат на всіх стадіях життєвого циклу 

продукції і т.д.; 6) вивчення причин браку та зниження собівартості за рахунок скорочення 

втрат від браку, що дасть можливість скорочення і більш раціонального використовуванню 

відходів виробництва [5, с. 128]. 

Прагнучи скоротити витрати на виробництво продукції, підприємство повинне 

використовувати методи, які забезпечать йому тривалий успіх. Підприємство може вкласти 

додаткові кошти в дослідження і розробки, які дадуть можливість зменшити витрати на 

виробництво продукції без зниження її якості. Для кожної фірми дуже важливим є 

встановлення стабільних зв’язків з постачальниками, які пропонують гнучку систему 

знижок. Для цього підприємству потрібні кваліфіковані економісти, які можуть сумлінно й 

грамотно вести його фінансову роботу. 
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ПОНЯТТЯ ТА ІСТОТНІ РИСИ  

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

Інноваційний розвиток промисловості є невід’ємним атрибутом економіки 

розвинених країн і може бути розглянуте як один з аспектів структурних перетворень в 

економіці або як механізм створення й комерціалізації нововведень у конкретних 

виробничих системах залежно від предмета аналізу й специфіки завдань.  
На основі узагальнення досвіду різних держав, що динамічно розвиваються, так з 

розвиненою економікою, виділений ряд типових ознак росту, заснованого на інноваціях, 

які в тому або іншому ступені стосуються сутності інноваційного розвитку [2, с. 285].  
Однак конкретність підходу вимагає точності понятійного апарата, що визначає 

сутність інноваційного розвитку підприємства. Слід зазначити, що тут також існують 

різні точки зору. 

Відповідно до якого на рисунку 1 схематично представлені матеріальні потоки, 

що виникають у процесі інноваційного розвитку виробничих систем. Очевидно, що для 

наочного подання динаміки обсягів настільки різних показників можуть бути 

використані тільки умовні одиниці. У цьому випадку важливі не значення величин, а 

їхня співвідносна зміна в часі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Інноваційний розвиток виробничих систем 

 

Лінія, що відображає обсяг виробництва, переважно опукла, тому що ефект від 

впровадження нововведення, що дав швидкий ріст на початковому етапі поступово 

загасає, виробництво росте екстенсивно в рамках сформованих технологій й 

організаційних форм, і потрібен новий імпульс у вигляді базової (фундаментальної) 

інновації. Відповідно обсяги ресурсів, що витрачають, будуть представлені ввігнутою 

лінією, тому що ефект від більше раціонального використання ресурсів у результаті 

інновації (нової технології) губиться з переходом до екстенсивного росту [4, с. 164]. 

Негативний вплив на зовнішнє середовище в процесі виробничої діяльності наростає ще  

більш швидкими темпами, чим витрата ресурсів. Однак, у міру наближення до лінії 

«погрози існуванню», тобто таким обсягам негативного впливу на середовище, що 

останнє ставати несумісною з існуванням людини, дана погроза, перетворюючись у 

реальність, починає виступати як мотивуючий фактор інноваційної діяльності. Таким 

чином, у процесі інноваційного розвитку за рахунок впровадження результатів НТП 

здійснюється оптимізація витрат ресурсів і впливу на навколишнє середовище [1, с. 5]. 
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Дана схема може бути застосована для опису не тільки глобальних виробничих 

систем, але так само і для груп підприємств і галузей. У цьому випадку лінією «погрози 

існуванню» варто вважати вже не зміни в масштабах планети, а такі обсяги негативного 

впливу на зовнішнє середовище, які приводять до локальних екологічних катастроф або 

до економічних санкцій і перетворюють виробництво в збиткове й приводять до його 

закриття. 
З огляду на це можна розглядати інноваційний розвиток підприємства у двох 

взаємозалежних аспектах: 
‒ як цілеспрямоване неухильне підвищення конкурентноздатності й 

економічної ефективності підприємства, засноване на інтенсивних факторах розвитку 

(знань, інформації, передових технологій і т.п.);  
‒ як цілеспрямоване постійне вдосконалювання й підвищення ефективності 

власне самої інноваційної діяльності підприємства [5, с. 100].  
Такий підхід демонструє, що поняття «інноваційний розвиток» є більше широким, 

ніж «інноваційна діяльність» і відповідно керування інноваційним розвитком повинне 

будуватися на трохи інших принципах і методології, синтезованої з методологією 

стратегічного менеджменту. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ  

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Питання вдосконалення банківської діяльності та визначення пріоритетних напрямків 

розвитку банками системи знаходяться сьогодні в центрі економічного, політичного і 

соціального життя країни. Банківська система є найважливішим елементом системи 

національної економіки. Банки як кредитні посередники виконують специфічні функції, які 

полягають у здатності акумулювати грошові потоки і здійснювати їх перерозподіл між 

секторами економіки в територіальному та галузевому аспектах. Реалізуючи ці функції, 

банки покликані сприяти сталому економічному зростанню. 

Найбільший внесок в розробку методологічних та теоретичних даних послужили 

праці вітчизняних економістів О. І. Лаврушиної , Г. С. Панової, А. М. Тавасєвич та ін. 

Метою статті є визначення суті математичного моделювання кредитної політики 

комерційного банку та застосування її в умовах ринкової економіки. 

Банківська система є одним з найважливіших секторів економіки країни. По-перше, 

надаючи послуги юридичним та фізичним особам, банки вносять свій внесок у створення 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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валового національного продукту, по-друге, направляючи грошові потоки банки, є ключовою 

ланкою фінансової інфраструктури народного господарства, і, по-третє, чуйно реагуючи на 

зміни економічної кон’юнктури, викликані діями державних органів управління, банки є 

провідниками стабілізаційної економічної політики держави [1, с. 15].  

Кредитування є тією банківською послугою, яка приносить найбільшу кількість 

прибутку. Тим часом при здійсненні кредитних операцій у банку виникають високі ризики 

[2, с. 118]. 

Банкам доводиться проявляти все більшу винахідливість у сфері розробки нових 

методів кредитування, залучення найбільшого числа клієнтів. Отже, перед банком постає 

питання про чітко сформульованої і грамотної кредитної політики. Тим часом у гонитві за 

клієнтами необхідно також приділяти увагу і станом простроченої заборгованості 

позичальників банку. Адже на стан кредитного портфеля впливає не тільки кількість виданих 

кредитів і сума строкової заборгованості, але динаміка простроченої заборгованості [3, с. 43].  

Кредитна політика включає розробку науково-обгрунтованої концепції організації 

кредитних відносин, постановку завдань в області кредитування народного господарства і 

населення і проведення практичних заходів по їх здійсненню. У процесі вироблення 

концепції визначаються: сфера кредитних відносин, поєднання фінансових і кредитних 

методів розподілу та перерозподілу коштів; взаємозв’язок кредитування з організацією 

грошового обігу; принципи кредитування; співвідношення економічних та організаційних 

методів. Зміна одного з елементів кредитної політики потребує часткового або повного 

перегляду інших елементів [4, с. 134]. 

Отже, сутність кредитної політики визначається як стратегія і так тактика банку щодо 

залучення ресурсів на поворотній основі та їх інвестування в частині кредитування клієнтів 

банку. Предметної стороною реалізації кредитної політики є функціональні форми та види 

кредитної політики банку [5, с. 346]. 

На сьогоднішній день відомо досить багато методик кредитного скорингу. Однією з 

найвідоміших є модель Дюрана. Дюран визначив групи факторів, що дозволяють 

максимально визначити ступінь кредитного ризику. Але ця модель як будь-яка інша не 

ідеальна і має ряд недоліків. Основним недоліком скорингової системи оцінки 

кредитоспроможності фізичних осіб, є те, що вона дуже погано адаптується, а 

використовувана для оцінки кредитоспроможності система, повинна відповідати 

справжньому положенню справ. Наприклад, у США вважається плюсом, якщо людина 

змінила багато місць роботи, що говорило про те, що він затребуваний. В інших країнах 

навпаки - таку обставину говорило про те, що людина або не може ужитися з колективом, 

або це малоцінний фахівець, а відповідно підвищується ймовірність прострочення у 

платежах. Таким чином адаптувати модель просто вкрай необхідно, як для різних періодів 

часу, так і для різних країн і навіть для різних регіонів країни. Для адаптації скорингової 

моделі оцінки кредитоспроможності фізичних осіб фахівця необхідно проробляти шлях, 

подібний до того, що виконав Дюран. Тобто фахівці, які будуть займатися такою адаптацією 

повинні бути високо кваліфікованими, а значить і дуже високооплачувані. Це повинні такі 

люди, які в змозі оцінити поточну ситуацію на ринку. Отримані результати є здебільшого 

суб’єктивною думкою і, як правило, погано підкріплені статистикою (статистично 

необгрунтовані). Як наслідок усього цього, отримана модель не повною мірою відповідає 

поточній дійсності. Одним з варіантів рішення роботи є застосування алгоритмів, що 

вирішують завдання класифікації. Такого роду завдання з великим успіхом вирішуються 

одним з методів Data Mining - за допомогою дерев рішень. 
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МОДЕЛІ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ 

В УПРАВЛІННІ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ 

У зв’язку з високим ступенем невизначеності страхового ринку в своїй повсякденній 

діяльності страхові компанії повинні враховувати вплив різноманітних збурюючих чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовища, що особливо характерно для кризового стану 

економіки. Це вимагає застосування в процесі управління страховими компаніями особливо 

гнучких методів й інформаційних технологій.  

Питанням управління страховою компанією із залученням сучасних інформаційних 

технологій присвячено значну кількість публікацій вітчизняних науковців, які активно 

розвивають зазначені напрями дослідження, слід назвати О. Б. Альохіна, В. Д. Базилевича, 

І.С. Благуна, О. Д. Вовчак, М. П. Войнаренка, О. О. Гаманкову та ін.  

Метою статті є дослідження комплексу імітаційних моделей управління страховою 

компанією, яка займається ризиковими видами страхування.  

У результаті дослідження діяльності трьох страхових компаній та проведених для них 

імітаційних експериментів отримані оцінки основних чинників маркетингової стратегії для 

кожної страхової компанії (табл. 1). Показники розраховані відносно діяльності страхових 

компаній по Україні [2, с. 170]. 

Таблиця 1 

Чинники маркетингової стратегії та імовірність придбання страхового полісу 

Страхова 

компанія 

Чинник маркетингової стратегії Імовірність 

придбання 

страхового 

поліса 

Надійність 

страхової 

компанії 

Якість 

послуг 
Конкуренція 

Страховий 

ринок 

Європейський 

страховий альянс 
0,66 

0,8

8 
0,52 

0,5

2 
0,64 

Інвестсервіс 0,60 
0,7

9 
0,47 

0,4

6 
0,59 

Міська страхова 

компанія 
0,66 

0,6

5 
0,47 

0,4

8 
0,56 

 

Аналіз результатів імітації ринкової діяльності трьох досліджуваних компаній на базі 

модельного комплексу показує, що цілий ряд напрямів і функцій маркетингу є загальним у 

діяльності різних СК: орієнтація страхових компаній на потреби ринку, максимальне 

пристосування видів страхування до інтересів потенційних страхувальників [3, с. 207]. Тому 

показник «імовірність придбання страхового поліса» є джерелом обґрунтованої інформації 

щодо питань поточної і перспективної діяльності страховика (рис. 1) [1, с. 270]. 

 
Рис. 1. Показник «Імовірність придбання страхового поліса» 
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Коефіцієнт страхового поліса «імовірність придбання страхового поліса» можливо 

застосовувати як страховиками, так і страхувальниками для оцінки діяльності компанії на 

ринку страхових послуг України [4, с. 53]. 

Результати проведених серій імітаційних експериментів з передбачення банкрутства 

дозволяють розробити такі прогнози [5, с. 102]: 

 оптимістичний прогноз: збитковість страхової суми в межах 50 %, рівень 

відрахувань у страхові резерви в обсязі 50 %  60 % від отриманого потоку страхових 

платежів, витратах на управління в межах 10 %  12 %, на процес страхування в межах 15 % 

 20 % не загрожує банкрутству страхової компанії (імовірність банкрутства 0,1  0,54); 

 песимістичний прогноз: збитковість страхової суми більше 70 %, рівень 

відрахувань у страхові резерви в об’ємі 70 % від отриманого потоку страхових платежів, 

витратах на управління – в межах 10 %, на процес страхування – в межах 15 %  20 % 

характеризують стан страхової компанії як критичний, страхова компанія може стати 

неплатоспроможною, існує імовірність банкрутства (0,80 – 1).  

Проведені дослідження на базі комплексу імітаційних моделей дали змогу вирішити 

завдання побудови ефективного інструментарію управління діяльністю страховою 

компанією, визначити необхідну орієнтацію на страховому ринку, оцінити фінансовий стан 

страхової компанії, підвищити обґрунтованість прийняття управлінських рішень з метою 

запобігання наближеності страховика до кризового стану. 
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МАРКЕТИНГ ЯК ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Інтеграція економіки України в міжнародне економічне співтовариство стала 

інтенсивним поштовхом до впровадження принципів маркетингу в практику управління, 

тому що вони спроможні забезпечити належний рівень конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. 

Сьогодні існує значна кількість загальнонаукових розробок з проблем маркетингу як 

вітчизняних так і зарубіжних вчених, серед яких Г. Г. Абрамішвілі, Л. В. Балабанова, 

Д. І. Баркан, Г. Дж. Болт, А. В. Войчак, А. М. Гаджинський, С. С. Гаркавенко,  

В. Г. Герасимчук, Є. В. Крикавський, Л. А. Мороз, М. А. Окландер, А. М. Романов,  

Є. В. Савєльєв, В. І. Сергєєв, А. О. Старостіна, Н. А. Тітова, Н. І. Чухрай, А. М. Чудаков,  

Д. А. Штефанич та ін. 

Метою статті є обґрунтування значимості маркетингу як програми управління 

підприємством в умовах конкурентоспроможності. 

Успіх підприємства в освоєнні ринку і закріпленні на ринку є результатом організації 

маркетингу як елемента загальної системи управління, яка в цілому спирається на спеціально 

розроблену програму маркетингу. Програма маркетингу – розроблений, на основі 
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комплексних маркетингових досліджень, стратегічний план-рекомендація виробничо-

збутової і науково-технічної діяльності підприємства, покликаний забезпечити вибір 

оптимального варіанту її майбутнього розвитку згідно висунутій меті і стратегії в 

довгостроковій перспективі [1, с. 155]. 

Програма маркетингу може розглядатися у вузькому і широкому значенні. У вузькому 

тлумаченні – це документ, що визначає конкретну діяльність підприємства на ринку. В більш 

широкому значенні вона розглядається як безперервний процес аналізу, планування і 

контролю, направлений на приведення до більш повної відповідності можливостей 

підприємства вимогам ринку. 

Маркетингова програма є оцінкою того, як менеджери сприймають їхню власну 

позицію на ринках відносно конкурентів (з точно певними конкурентними перевагами), які 

цілі вони хочуть досягнути, і як вони збираються досягати їх (стратегії), які ресурси потрібні, 

і які результати очікуються (бюджети), після цього здійснюється детальне планування і 

калькуляція витрат. У сфері менеджменту маркетинг виступає як сполучна ланка між 

частковими функціями підприємства. Тобто, маркетинг покликаний обслуговувати всі сфери 

виробничо-комерційної діяльності, оптимізуючи їх інтеграцію в єдиний ринковий процес. З 

огляду на це, функціонування підприємства, без використання принципів маркетингу у сфері 

управління, 

принаймні на тривалий період неможливе (рис.1) [2, с. 140]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  

Маркетинг як програма управління підприємством 

У процесі розробки маркетингової програми потрібно пам’ятати про те, що маркетинг 

є інтегрованою частиною усього бізнесу, а не окремим його компонентом.  

Основні вигоди від застосування плану маркетингу [3, с. 89]: 

1. Більша рентабельність (ніж у компаній, що не планують свою діяльність). 

2. Покращена продуктивність. 

Ці дві основних вигоди випливають здебільшого з: 

 систематичного пошуку можливостей і загроз; 

 визначення конкурентних переваг; 

 готовність і спроможність реагувати на зміни; 

 покращений зв’язок між виконавцями; 

 скорочення конфліктів між особистостями; 

 участь в процесі планування всіх рівнів управління; 

 оптимальний розподіл дефіцитних ресурсів; 

 більша орієнтація всього підприємства, що концентрується на ринок. 

Отже, метою маркетингової програми і її основною ідеєю, є пошук і створення 

конкурентних переваг. Процес маркетингового планування – проста логічна послідовність 

дій, що веде до постанови мети маркетингу і формулювання планів їх досягнення. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Одним з базових елементів економіки України виступають промислові підприємства, 

кількість яких становить понад 55 тис., де працює близько 3,6 млн. працівників. 

Нестабільність економічних процесів, зношуваність обладнання, морально застарілі 

технології, конкуренція на світових ринках поставили промислові підприємства в умови, в 

яких рентабельність виробництва 3 - 6%, а майже 33 % підприємств є збитковими. Тому 

економічна захищеність виробничо-господарських структур виступає зараз однією з 

найважливіших економічних категорій стосовно стабільного функціонування й розвитку 

сфери виробництва.  

Окремі аспекти визначення змісту економічної безпеки, аналізу загроз та індикаторів 

економічної захищеності висвітлено в працях В. В. Белова, О. І. Барановського, 

А. В. Козаченко, В. І. Мунтіяна, І. Л. Плетнікової, Д. П. Пілової, О. В. Прокопішиної,  

Н. Й. Реверчук, О. І. Судакової, Л. О. Чаговець та інших.  

Метою статті є дослідження концепції та методів і моделей управління економічною 

захищеністю промислового підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища. 

Прогнозування ПАТ «ПівнГЗК» здійснено в пакеті Statistica Neural Networks 6.0 [1, с. 

51 - 59]. На основі інформаційного простору попередніх етапів дослідження сконструйовано 

три базові нейронні мережі: радіально-базисну функцію, багатошаровий персептрон, 

узагальнено-регресійну мережу. Аналіз продуктивності та похибок мереж зазначеної 

архітектури свідчить, що вимогам точності, які висуваються до нейронної мережі, відповідає 

тільки багатошаровий персептрон (БП) [2, с. 200]. Навчання нейронної мережі архітектури 

БП проводилось різними методами (табл. 1) [3, с. 1 -19].  

Таблиця 1 

Характеристики розроблених нейронних мереж прогнозування економічної 

захищеності ПАТ «ПівнГЗК» 
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Метод навчання 

нейронної мережі 

1 
БП 33:33-18-

1:1 
0,698 0,887 0,905 0,119 0,162 0,155 

метод зворотного 

розподілу (ЗР) 

2 
БП 33:33-18-

1:1 
0,639 0,708 0,704 0,113 0,121 0,116 

метод зв’язаних 

градієнтів (ЗГ) 

3 БП33:33-18-1:1 0,041 0,056 0,039 0,006 0,008 0,005 
метод Квазі – 

Ньютона (КН) 
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Продовження таблиці 1 

4 
БП 33:33-18-

1:1 
0,015 0,024 0,025 0,002 0,005 0,005 

метод Левенберга – 

Маркара (ЛМ) 

5 
БП 33:33-18-

1:1 
0,927 1,154 1,341 0,152 0,204 0,237 

метод швидкого 

розподілу (ШР) 

6 
БП 33:33-18-

1:1 
0,011 0,011 0,011 0,001 0,001 0,001 

навчена за КН, 

налаштована за 

методом ЛМ  

7 
БП 33:33-18-

1:1 
0,002 0,003 0,012 0,001 0,001 0,002 

навчена за ЛМ, 

налаштована за 

методом КН 

 

Рівень захищеності за техніко-технологічною складовою ПАТ «ПівнГЗК» перебуває 

на досить високому рівні. Фінансова складова досліджуваного підприємства 

характеризується зниженням рівня захищеності протягом всіх періодів дослідження і 

потребує від керівництва перегляду методів та засобів управління [5, с. 19]. Чисельні 

значення кадрово-інтелектуальної складової ПАТ «ПівнГЗК» залишаються в межах одного 

якісного рівня, різких змін не відбувається, що свідчить про якісне управління персоналом і 

підтримку кадрово-інтелектуального потенціалу підприємства на відповідному рівні [4, 

с. 205]. Низький рівень захищеності протягом всіх досліджуваних періодів має інформаційна 

складова ПАТ «ПівнГЗК», що доводить необхідність упровадження сучасних інформаційних 

технологій та аналітичних систем у діяльність підприємства.  

Аналіз ефективності прогнозування рівня ЕЗП дає змогу зробити висновок, що 

навчання БП доцільно здійснювати двома шляхами: проводити навчання за методом Квазі-

Ньютона та налаштування за методом Левенберга-Маркара або навпаки. Тому для 

прогнозування економічної захищеності ПАТ «ПівнГЗК» рекомендується використовувати 

нейронну мережу БП № 6 або № 7. Ефект від налаштування фактично полягає в зменшенні 

похибки навчання та контрольної похибки до 0,001. 
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СУЧАСНИЙ СТАН МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

В сучасних умовах господарювання машинобудівні підприємства є основою 

економіки будь-якої держави. Випускаючи засоби виробництва для різних галузей народного 

господарства, машинобудівні підприємства забезпечують комплексну механізацію й 
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автоматизацію виробництва, тим самим виконуючи важливу роль у прискоренні науково-

технічного прогресу. [1, с. 99] 

Основні тенденції розвитку машинобудівних підприємств в Україні були досліджені 

наступними науковцями, такими як: Б. М. Данилишин, М. І. Дзюба, Н. П. Карачина,  

О. П. Романко, В. В. Стадник, А. Г. Черномазюк, О. О. Шапуров О.О. та інші [2, с. 122; 5, с. 

27]. Проте залишаються недостатньо висвітленими питання, щодо сучасного стану 

діяльності машинобудівних підприємств України та перспективи його розвитку. 

Метою дослідження є оцінка та аналіз діяльності машинобудівних підприємств 

України в сучасних умовах розвитку. Основними цілями для досягнення поставленої мети є 

визначення основних тенденцій розвитку машинобудівних підприємств та проаналізувати 

стан розвитку діяльності машинобудівних підприємств України за 2008 - 2014 роки; 

окреслити проблеми та перспективи розвитку галузі. 

На сьогоднішній день машинобудування розглядається як найбільший комплекс, від 

діяльності якого залежить конкурентоспроможність товарів і послуг як на внутрішньому, так 

і на зовнішньому ринках [3, с. 45]. 

В Україні машинобудівний комплекс представлений 17 галузями, об᾿єднує в собі 11 

073 підприємства, з яких 136 - великих, 1750 - середніх, 9187 - малих з виробництва машин, 

обладнання, приладів, апаратури, транспортних засобів. Тут сконцентровано більше 15 % від 

вартості основних засобів та майже 6 % оборотних активів української промисловості та 

понад 22 % кількості найманих робітників машинобудуванні зосереджено понад 15 % 

вартості основних засобів і майже 6 % оборотних активів вітчизняної промисловості та 

понад 22 % кількості найманих працівників [4, с. 224].  

На рис. 1. представлена галузева структура машинобудування, яка складається з: 

машинобудування для текстильної та легкої промисловості, машинобудування для добувної 

промисловості, сільськогосподарське машинобудування та ін. (рис. 1).  

Сучасний стан розвитку машинобудівних підприємств в Україні можна розглядати як: 

з одного боку, це є провідна ланка промисловості, що забезпечує вагому частку ВВП, а з 

іншого боку, постає проблемою ефективного економічного розвитку країни та стратегічного 

розвитку держави.  

 

 
 

Рис.1 Галузева структура машинобудування за 2008 - 2014 рр. 

До основних загроз розвитку машинобудівних підприємств України є:  

повільне введення нових основних фондів; значна залежність від імпорту більш 



 216 

конкурентоспроможної продукції; нездатність швидко адаптуватись до змін світової 

кон’юнктури; брак інвестицій; неналежна підтримка держави; поглиблення науково-

технологічного відставання виробництва; використання затратних технологій.  
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

На сьогоднішній день в країні продовжує панувати кризова ситуація, яка негативно 

впливає на діяльність промислових підприємств – призводить до зменшення обсягів 

виробництва, скорочення чисельності персоналу та до зниження інвестиційної активності 

суб’єктів господарювання. Все це привертає особливу увагу до дослідження питань 

пов’язаних з активізацією інвестиційних процесів та більш ефективного управлянням 

інвестиційними проектами. Вище сказане обумовлене тим, що інвестиційна діяльність 

підприємства є джерелом його розвитку, досягнення кращого рівня конкурентоспроможності 

та опору впливу негативних наслідків змін у зовнішньому середовищі. Тож, особливої 

практичної значущості набуває впровадження інвестицій для покращення показників 

господарської діяльності в ринкових умовах господарювання підприємств та удосконалення 

управління інвестиційною діяльністю. 

У вітчизняній літературі автори приділяють значну увагу дослідженню сутності 

понять «інвестиції» та «управління інвестиціями». Так, С. Ф. Покропивний вважає, що 

«інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність з 

метою отримання певного доходу (прибутку)» [4, с. 245]. О. І. Волков стверджує, що 

«інвестиції як економічна категорія відображають відносини, пов’язані з довгостроковим 

авансуванням грошових, майнових та інтелектуальних цінностей» [2, с. 38]. 

І. М. Бойчик вважає, що «інвестиції – це капітал в його матеріальній (майно компанії) 

і вартісній (джерела ресурсів) формі, що використовується у короткотерміновій чи 

довготерміновій перспективі з метою отримання економічної вигоди і досягнення 

соціального ефекту» [1, с. 312]. Визначення поняття «управління інвестиціями», яке 

сформулював І. М. Бойчик базується на аналізі цілей, функцій і особливостей відтворення 

інвестицій як сукупності визначених засобів у різних формах, що вкладаються для 

формування комплексної ресурсної бази відтворення товарів та послуг, з метою отримання 

внаслідок економічного, соціального, науково-технічного й інших ефектів [1, с. 323]. 

Метою статті є визначення особливостей управління інвестиційною діяльністю 

підприємства, як основного засобу підвищення його ефективності та 

конкурентоспроможності.  
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Під управлінням інвестиційною діяльністю слід розуміти складову загальної системи 

управління підприємством при здійсненні якого необхідно звертати увагу на: інтегрованість 

із загальною системою управління підприємством, комплексність в процесі формування 

управлінських рішень щодо реалізації інвестицій у взаємозв’язку з кінцевими результатами 

фінансової діяльності підприємства, високий рівень динамізму управління в сфері 

формування і реалізації інвестицій, багатоваріантність підходів щодо прийняття окремих 

управлінських рішень в сфері формування інвестиційних ресурсів підприємства, орієнтацію 

на стратегічний розвиток підприємства.  

Управління інвестиційною діяльністю господарюючого суб’єкта слід розглядати як 

єдність двох його складових стратегічного та оперативного управління. Стратегічне 

управління являє собою сукупність напрямів і способів використання інвестицій для 

отримання максимально можливого результату. Тактичне управління являє собою 

сукупність методів і прийомів для досягнення мети інвестиційної діяльності в конкретних 

умовах [3, с. 158]. 

Метою управління інвестиційною діяльністю є: 

– відображення майбутнього стану суб’єкта господарювання завдяки обсягам 

інвестицій у виробництво; 

– забезпечення потрібної прибутковості та терміновості досягнення цілей; 

– розробка стратегій інвестиційної діяльності; 

– аналіз економічного стану підприємства та доцільність залучення інвестицій; 

– визначити слабкі і сильні сторони підприємства; 

– визначення шляхів розвитку підприємства, що займається певним видом діяльності, 

характерних саме йому і т.д. [4, с. 248]. 

Таким чином, ефективна діяльність будь-якого підприємства у тій чи іншій сфері його 

господарювання неможлива без впорядкованої та налагодженої системи управління. Саме 

завдяки ефективному управлінню інвестиційною діяльністю підприємство є стабільним та 

ліквідним, тобто має змогу отримувати прибуток, при цьому покриваючи усі свої видатки. 

Необхідно визначити, що система управління інвестиціями на підприємстві – це 

упорядкована система впливу на інвестиційні процеси, що протікають на підприємстві, на 

основі сукупності регламентуючих положень, які забезпечують структурним підрозділам 

підприємства досягнення індикативно заданих або прогнозованих результатів. 
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ПОТЕНЦІАЛ КЕРІВНИКА: ОЦІНКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

Важливою умовою успішного функціонування економіки України є вдосконалення 

діючих систем управління підприємствами, упровадження сучасних досягнень менеджменту. 

Усе більш очевидним стає факт, що конкурентоспроможність підприємств обумовлюється не 

тільки технологіями ведення бізнесу, але й етичними, культурними та соціальними 

http://nbuv.gov.ua/
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чинниками. Саме вони у сприятливих умовах дають якісний імпульс для розвитку економіки, 

забезпечують її інтенсивне зростання. 

Поняття людського потенціалу в різних проблемних аспектах – психічного здоров’я, 

ефективності праці, розвитку особистості і т. д. досліджували З. Фрейд, Р. Олпорт, 

А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл та ін.  

Метою статті є : на основі узагальнення теоретичних аспектів потенціалу керівника 

уміти правильно оцінювати та реалізовувати знання на практиці. 

Потенціал керівника – це знання і уміння виконувати професійно роботу. Уміння 

обгрунтовувати і ухвалювати рішення у ситуаціях, для яких характерні висока динамічність і 

невизначеність, висока інформованість з питань розвитку галузі у якій працює підприємство, 

здатність управляти ресурсами, планувати і прогнозувати роботу підприємства, володіння 

способами підвищення ефективності управління, уміння використовувати сучасну 

інформаційну технологію, засоби комунікації і зв’язку. Також одним з найважливіших 

аспектів характеризуючих потенціал менеджера є здатність працювати з людьми і управляти 

самим собою, а саме, високе відчуття обов’язку і відданість справі, чесність у відносинах з 

людьми та довіра до партнерів, уміння чітко висловлювати свої думки і переконувати. 

Шанобливе і дбайливе відношення до людей незалежно від їх положення у ієрархії 

підприємства, здатність швидко відновлювати свої фізичні та душевні сили і критично 

оцінювати власну діяльність [2, с. 187]. 

Застосування різноманітних методів дослідження дозволяє достовірно вивчити 

теоретичні і практичні аспекти оцінки і реалізації потенціалу керівника [3, с. 153]. 

На першому етапі оцінки потенціалу керівника необхідно вивчити умови його 

формування і розвитку. Для цього доцільно використовувати метод парних порівнянь на 

основі багатовимірного шкалування, за допомогою якого вивчають вплив (позитивний або 

негативний) зовнішнього і внутрішнього середовища на формування і розвиток потенціалу 

управлінських кадрів.  

На другому етапі оцінюються потенційні можливості підприємства, в яких працює 

керівник і його робоче місце (технічна, інформаційна, нормативна, програмна 

забезпеченість). Для дослідження трудової діяльності керівників найбільшого поширення 

набули методи моментних спостережень, самофотографії, анкетування, інтерв’ювання і 

рідше за хронографію. Кожний з них має свої достоїнства і недоліки. 

Графічна шкала оцінки є найбільш простим і популярним методом оцінки потенціалу 

керівників. У типовій графічній шкалі оцінки представлені якісні і кількісні характеристики 

(критерії). Кожному критерію відповідає рівень виконання (від незадовільного до 

відмінного). Рейтинг по конкретному критерію виражається в певних числових значеннях, 

вказаних в шкалі оцінки, які потім підсумовуються і визначають рівень виконання 

професійної роботи [4, с. 189]. 

Ефективність керівника багато в чому залежить від уміння «піднятися» над ситуацією, 

можливості здійснювати творчий підхід. Творчі здібності особистості менеджера можуть і 

повинні розвиватися. Креативний потенціал є в кожній людині, але для менеджера завдання 

реалізації і нарощування цього потенціалу стає обов’язковим [5, с. 206]. 

На креативність також можуть впливати такі риси особистості, як автономність, 

інтуїція, самовпевненість, рівень енергетики, ступінь естетичного почуття і різнобічність 

інтересів. 

Організаційні процеси не завжди розвиваються за планом, і в діяльності менеджера 

часто виникають непередбачувані ситуації. Процес прийняття рішень розгортається в 

ускладнених умовах ліміту часу, неясних перспектив і відповідальних наслідків. 

Напруженість такого роду ситуацій тягне за собою стресові стани, тому важливою 

складовою є вміння керувати собою, регулювати власні почуття [1, с. 185]. 

Невід’ємною якістю керівника повинна стати самодисципліна. Самодисципліна 

визначається вмінням розставляти пріоритети, а потенціал керівника, його здатності 
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розвитку і самовдосконалення повинні працювати на досягнення результату та подолання 

власних недоліків [5, с. 236].  

Ефективність діяльності підприємства визначається професійними здібностями 

керівника, його умінням реалізувати свій потенціал в повній мірі, адекватно реагувати на 

умови зовнішнього середовища, що постійно змінюються, ефективно поєднувати технологію 

менеджменту, а також займатися постійним нарощуванням своїх здібностей. 
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МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

Для того щоб мати можливість прослідкувати динаміку зміни ефективності, виявити 

чинники, які на неї впливають та, зрештою, дати рекомендації щодо підвищення рівня 

ефективності окремих банків та всієї банківської системи в цілому потрібно мати якісний 

інструмент для її оцінювання. Саме цим зумовлюється необхідність розробки нових та 

вдосконалення існуючих моделей та методів оцінювання ефективності діяльності 

комерційних банків в Україні. 

Проблемі оцінювання ефективності діяльності комерційних банків присвячена велика 

кількість досліджень зарубіжних та вітчизняних вчених: Л. Аллена, А. Бергера, Ж. Бікера,  

Ж. Боніна, Т. Фітзпатріка, І. Йерміка, Т. Коеллі, С. Кумхакара, Л. Местера, А. Ресті,  

А. М. Герасимовича, C. Р. Моісеєва, Д. В. Павлюка, Л. О. Примостки, В. М. Усоскіна. 

Проблемі моделювання діяльності комерційних банків присвячено багато наукових 

досліджень українських спеціалістів, зокрема: В. В. Вітлінського, В. К. Галіцина,  

Л. І. Дмитришина, В. І. Єлейка, Б. Ю. Кишакевича, М. І. Савлука, С. В. Устенко, 

В. В. Христіановського, О. І. Черняка та інших. 

Метою статті є удосконалення та розвиток теоретичних засад процесу оцінювання 

ефективності діяльності комерційних банків, як підґрунтя для прийняття виважених 

управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності окремих банків та всієї 

банківської системи в цілому.. 

Індекс витрат розраховується як відношення витрат ідеально функціонуючого банку 

до витрат банку, ефективність якого оцінюється [2, с. 30]. Під ідеально функціонуючим 

банком визначено реальний або умовний банк, який функціонує в однакових умовах, генерує 

ідентичні набір і обсяг продуктів та послуг і має найменше значення витрат [1, с. 340]. 

Кожному банку відповідає окремий ідеально функціонуючий банк. Тоді: 

,          (1) 

де  - індекс витрат і-го банку,  - витрати і-го банку,  - витрати ідеально 

функціонуючого банку за витратами для і-го банку, ],1[ mi  , m – кількість банків у 

досліджуваній вибірці, ],1[ nj  , n – кількість ідеально функціонуючих банків за витратами у 

досліджуваній вибірці, . Класифікація існуючих методів оцінювання [4, с. 72] 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
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ефективності дозволила виділити дві великі групи: методи, що базуються на аналізі окремих 

показників діяльності банку та методи граничного аналізу (рис. 1).  

Методи оцінювання ефективності діяльності банків

Параметричні

Методи граничного аналізу
Методи, що базуються на аналізі 

окремих показників діяльності банку

Непараметричні

Метод стохастичного 

фронтірного аналізу  
(Stochastic Frontier 

Approach (SFA))

Метод без специфікації 

розподілення (Distribution 

Free Approach (DFA))

Метод аналізу середовища 

функціонування (Data 

Envelopment Analysis (DEA))

Метод вільної оболонки 

(Free Disposal Hull (FDH))

Метод широкої границі 

(Thick Frontier Approach 

(ТFA))

Метод коефіцієнтів 

(Герасимович А. М.)

Метод декомпозиційного 

аналізу прибутковості 

власного капіталу 

(Примостка Л. О.)

Окремі індикатори роботи 

банку:

Рентабельність активів 

Рентабельність капіталу

Відношення витрат до 

доходу

 
Рис. 1 Класифікація методів оцінювання ефективності діяльності комерційних банків 

Визначено, що методи граничного аналізу набули найбільшого поширення в країнах 

західної Європи, США та Австралії і не використовуються для оцінювання ефективності 

комерційних банків в Україні[3, с. 300]. Їх суть полягає у ідентифікації ідеально 

функціонуючих банків і побудові границі ефективності за допомогою економетричних 

процедур або ж лінійного програмування. Коефіцієнт ефективності всіх інших банків при 

цьому оцінюється, як їх відстань до визначеної границі. Значення такого коефіцієнта 

знаходиться в межах від 0 до 1, де значення 1 відповідає найбільш ефективним банкам, що 

знаходяться на ідентифікованій границі ефективності [5, с. 210].  

У результаті аналізу переваг та недоліків обох груп методів доведена доцільність 

застосування методів граничного аналізу по відношенню до українських комерційних банків. 

Серед головних переваг цієї групи методів визначено такі: врахування такої важливої 

характеристики ефективності банку, як багатофакторність; можливість ідентифікації 

факторів, які призвели до тих чи інших показників ефективності; використання для 

розрахунку індикаторів ефективності адекватних математичних моделей, що зумовлює 

об’єктивність отримуваних результатів і знижує вплив людського фактору на інтерпретацію 

результатів оцінювання ефективності. 
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

В перехідних та ринкових умовах підприємство самостійно будує своє майбутнє, 

створюючи стратегічний план дій. Побудова стратегічного плану підприємства приводить як 

до успіху, так і до банкрутства. В Україні склалася досить нестабільна ситуація в економіці, 

тому в цих умовах створення стратегічного плану з чітко визначеною місією, цілями, 

концепцією, неординарним підходом до вирішення проблем є запорукою прибутковості 

підприємства в майбутньому. 

Найбільший внесок в розробку теорії стратегічного управління зробили такі відомі 

західні та вітчизняні фахівці в сфері менеджменту як І. Ансофф, Х. Мінцберг, А. Томпсон,  

А. Дж. Стринкленд, І. П. Булєєв, З. С. Шершньова, С. В. Оборська, В. Д. Нємцов,  

Д. Є. Довгань та ін.  

Метою статті є визначення суті стратегії та стратегічного управління підприємством 

та застосування на підприємствах в умовах ринкової економіки. 

В умовах жорсткої конкурентної боротьби і посилення впливу змін, які відбуваються 

у зовнішньому середовищі, підприємству необхідно вирішувати основну проблему 

збалансування внутрішніх можливостей підприємства та змін у зовнішньому середовищі з 

метою виживання у конкурентній боротьбі нині та у перспективі. Тобто, в період 

реформування економіки України зростає нестабільність внутрішніх та зовнішніх умов 

підприємницької діяльності, що й обумовлює важливість стратегічного управління, особливо 

на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.  

Існує декілька наукових підходів до визначення терміну стратегічне управління, 

оскільки спостерігається процес, коли кожен науковець, що займається вивченням даної 

проблеми, пропонує свій варіант, який має певні відмінності. За визначенням І. Ансоффа 

«стратегія – є набір правил для прийняття рішень, якими підприємство керується в своїй 

діяльності» [1, с. 68]. Г. Мінцберг зазначав «Стратегія – це принцип поведінки або 

дотримання певної моделі поведінки» [3, с. 16]. М. Портер стверджував, що «стратегія являє 

собою створення – завдяки різноманітних дій – унікальної і цінної позиції» [4, с. 15].  

Б. Карлоф визначає стратегію як узагальнюючу модель дій, які необхідні для досягнення 

поставлених цілей шляхом координації і розподілу ресурсів компанії [2, с. 147].  

А. А. Томпсон і Д. Ж. Стрікленд, вважають, що стратегію краще за все розглядати «як 

комбінацію із запланованих дій і швидких рішень з адаптації до нових досягнень 

промисловості та нової диспозиції на чолі конкурентної боротьби» [5, с. 20].  

Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його 

фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними 

цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління 

стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно вимальовує загальні контури 

майбутнього організації; в якості засобів - показує, як ця ціль повинна досягатися. 

Стратегічне управління як технологія ефективного управління за умов підвищеної 

нестабільності й невизначеності факторів зовнішнього середовища особливо актуальне для 

підприємств, які мають диверсифікований портфель бізнесів, тобто виробляють товари та 

послуги різного функціонального призначення й діють у різних сферах бізнесу. Управління 

портфелем сфер бізнесу в умовах невизначеності факторів зовнішнього середовища та 

нестабільності їх в диверсифікованих організаціях називається корпоративним стратегічним 

управлінням. Етапи стратегічного управління, як правило, частково збігаються в часі й 

здійснюють взаємний вплив. Стратегічне планування визначає характер стратегічного 

управління. Спроможність до стратегічного управління передбачає наявність у керівництва 

фірми певних здібностей та вміння реалізувати їх у конкретних умовах підприємницької 
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діяльності. Стратегічне управління є комплексно-ситуаційним підходом до управління всією 

організацією в умовах швидкозмінюваного зовнішнього середовища.  

Отже, стратегічне управління - це прогнозне управління, пов’язане з розробкою і 

концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинне 

суміщатися з практикою поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати, що за 

допомогою чітко розробленої стратегії з урахуванням конкурентних позицій та темпів 

розвитку підприємство досягає поставлених цілей. У концепції стратегії управління 

важливим є поєднання різних підходів до діяльності підприємства, дослідження умов 

функціонування підприємства, прогнозування рішень із використанням інструментів та 

методів. Стратегічне управління також зорієнтоване на створення конкурентних переваг 

фірми і утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечить майбутню 

життєздатність підприємства в мінливих умовах.  

Література 

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. - М. : Экономика, 1989. – 519 с.  

2. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Б. Карлоф – М.: 

Экономика, 1991.- 239 с.  

3. Минцберг Г. Школы стратегий, стратегическое сафари / Г.Минцберг., Б.Альстренд, Дж. 

Лэмпел. - Спб. : Питер, 2000.- 366 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента».  

4. Портер М. Конкуренция / М. Портер: пер. с англ.- М. : Издат. «Вильямс», 2001. – 495с.  

5. Томпсон А. Стратегический медежмент. Искусство разработки и реализации / А. Томпсон, 

Дж. Стрикленд . – М. : Юнити, 1998. – 576 с.  

 

Михайлова Ірина 

студентка 6 курсу Криворізького фак-ту ЗНУ 

Наук. кер.: к.е.н., ст. викл. Шамрін Р.В. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Комерційний банк є складною фінансово-економічною системою, яка 

характеризується притаманною їй структурою та множиною внутрішніх структурно-

функціональних взаємозв’язків і зв’язків із зовнішнім середовищем. Крім того, фінансова 

діяльність банку підвладна різного роду ризикам. Все це створює значні труднощі у 

плануванні його фінансової діяльності, яке ще не стало головним інструментом процесу 

управління банком. 

Питаннями моделювання фінансової діяльності банків займалися І. Е. Амелін,  

І. С. Благун, О. В. Васюренко, О. О. Любіч, В. І. Міщенко, Д. В. Осипенко, В. М. Порохня та 

інші. 

Метою статті є подальший розвиток банківського менеджменту на основі розроблення 

у межах сформованої концепції моделювання фінансової діяльності комерційного банку і 

моделей оптимізації фінансового планування та системи моніторингу фінансового стану 

банку за умови максимального відображення його операційної діяльності та чинників 

зовнішнього середовища. 

З метою забезпечення практичної значущості моделей оптимізації фінансового 

планування у комерційному банку розроблена їх інформаційно-аналітична база.  

Нами були розглянуті можливі використання елементів існуючих автоматизованих 

банківських систем та автоматизованої системи Національного банку України – Regulartory 

Reporting, призначеної для комплексного вирішення завдання щодо формування обов’язкової 

звітності у банку.  

Також ми дослідили джерела, за якими повинна формуватися інформація для 

реалізації динамічної моделі оптимізації планового балансу комерційного банку та повної 

математичної моделі оптимізації банківського портфеля [1, с. 76].  
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Оцінювання адекватності динамічної моделі оптимізації планового балансу 

комерційного банку здійснено на прикладі Публічного акціонерного товариства 

«Укрсоцбанк». За результатами розрахунків чистий процентний прибуток банку зменшився 

у порівнянні зі звітними даними на 17 відсотків. Цей факт зумовлений введенням у модель 

обмеження на співвідношення між обсягами кредитів та депозитів за максимально 

допустимим його значенням (1,5), оскільки саме це співвідношення порушувалось банком, 

складаючи більше 2,0 [2, с. 91].  

Розрахунок за оптимальним балансом фактичних значень економічних нормативів 

регулювання банківської діяльності свідчить про те, що вони повністю виконуються.  

Крім того, розмір регулятивного капіталу Укрсоцбанку дозволяє йому і в подальшому 

збільшувати обсяг активів, зважених на ризик, дотримуючись при цьому нормативного 

значення показника адекватності регулятивного капіталу. 

Отриманий оптимальний розподіл активів і пасивів Укрсоцбанку є цілком природнім 

виходячи як з умов побудови моделі, так і з реальних результатів функціонування 

українських комерційних банків [3, с. 49]. 

З метою організації регулярного спостереження за показниками банківської 

діяльності, які відображають її ефективність і стійкість [5, с. 25], а також відповідність 

очікуваному результату та нормативним вимогам НБУ, запропонована система моніторингу 

фінансового стану банку, яка розглядається як інструмент інформаційного забезпечення 

процесу управління банківською діяльністю у частині підтримки прийняття фінансових 

рішень щодо ліквідації причин, що призвели до небажаних змін, або переходу у новий 

рівноважний стан.  

Визначені режими функціонування системи моніторингу та його інформаційне 

забезпечення. 

Особлива увага приділена дослідженню у межах моніторингу фінансового стану 

комерційного банку методу визначення кредитного рейтингу на основі інтегрального 

показника [4, с. 321] та встановлення лімітів кредитування за допомогою методики 

розрахунку обсягу ризикової вартості з метою запобігання кредитних ризиків. Складовими 

інтегрального показника є 16 показників фінансової діяльності банку.  
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ЗАГАЛЬНІ ЕТАПИ КОНТРОЛЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В умовах ринкової системи господарювання система контролю маркетингової 

діяльності підприємства повинна бути орієнтована на забезпечення основних показників 

ефективності функціонування в сучасних умовах. Кожна із функцій управління 

маркетинговою діяльністю залежна від контролю, оскільки прийняття рішень ґрунтується на 
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інформації, отриманій у результаті контролю. Контроль – це основа не тільки для визначення 

чи уточнення цілей маркетингової діяльності, а й для стимулювання їх виконання, тобто 

контроль здатен корелювати дієвість.  

Помітний внесок у вивчення організаційно-методичних аспектів контролю 

маркетингової діяльності зробили зарубіжні та вітчизняні вчені Р. Адамс, П. Діксон,  

П. Дойль, Ф. Котлер, Е. Майер, М. Портер, О. М. Азарян, Г. І. Бритченко, П. С. Зав’ялов, 

А. І. Ковальов, Л. О. Сухарева, О. О. Шубін та ін. 

Метою статті є виокремлення основних етапів контролю маркетингу на основі 

узагальнення теоретичних аспектів контролю маркетингової діяльності. 

Контроль маркетингу, за визначенням Е. Дихтля, Х. Хершгена, – це постійна, 

систематична та неупереджена перевірка й оцінка стану та процесів у галузі маркетингу [1, с. 

247].  

За трактуванням Є. П. Голубкова, контроль маркетингу – процес вимірювання й 

оцінки результатів реалізації стратегій і планів маркетингу, виконання дій, які забезпечують 

досягнення маркетингових цілей [2, с. 573].  

Контроль маркетингу, відповідно до обґрунтувань Е. Дихтля, Х. Хершгена, 

забезпечується переважно в чотири стадії: визначення планових завдань і стандартів (цілі й 

норми), установлення реальних значень показників, порівняння та аналіз результатів 

діяльності. Завдання й мета контролю маркетингу передбачають: визначення ступеня 

досягнення мети (аналіз відхилень); з’ясування можливостей збуту продукції; перевірку 

пристосованості підприємства до змін у середовищі діяльності [1, с. 248]. 

Отже, контроль маркетингової діяльності це багатофункціональна, цілеспрямована 

діяльність з виявлення відхилень зі застосуванням специфічних технологій та 

інструментарію, реалізація якої спрямована на формування альтернативних підходів до 

розробки оптимальних рішень стосовно управління підприємством [3, с. 147].  

Процес контролю – це оцінка функціонування об’єднаних у певну структуру 

суб’єктів маркетингової діяльності. Суб’єктами контролю, залежно від його видів, 

виступають: експерт-маркетолог або керівник відділу маркетингу. Об’єкти контролю 

представлено комплексом і зовнішнім середовищем маркетингу (товар, збут, ціна, 

просування, конкуренти, постачальники, споживачі, контактні аудиторії). Результати 

процесу викладаються в акті, який формує корегуючи дії та альтернативні підходи до 

розробки оптимальних рішень стосовно управління маркетинговою діяльністю. 

Функціонування інформаційної системи контролю маркетингової діяльності 

обумовлює обґрунтування поділу контрольного процесу на окремі етапи. При цьому 

доцільно поділяти процес контролю маркетингової діяльності на три етапи: організаційний, 

досліджувальний і заключний. 

Організаційний етап (визначення цілей і масштабів діяльності). На цьому етапі 

відбувається послідовна реалізація таких дій: обговорення виниклих проблем, визначення 

можливих шляхів їх подолання, попередній діагноз; формування планів і програм на підставі 

попереднього аналізу, також формується робоча гіпотеза, в основі побудови якої лежить 

імовірнісне припущення про суть і шляхи вирішення. 

Етап дослідження (збирання, інтерпретація й аналіз інформації) включає виявлення 

існуючих негативних фактів та їх ретельний аналіз. Мета другого етапу процесу контролю 

маркетингової діяльності полягає в пошуку оптимальних рішень для отримання можливих 

вигод від нереалізованих процедур маркетингу або від відсутності маркетингової стратегії 

підприємства на основі інформації, одержаної як усередині підприємства, так і за його 

межами. Цей етап контролю маркетингової діяльності пов’язаний з розробкою 

інструментарію контролю маркетингової діяльності (або робочого інструментарію), який є 

сукупністю методів і засобів збирання, обробки й аналізу інформації для перевірки робочої 

гіпотези. 
Завершальний етап (підготовка й подання звіту) включає оцінку результатів 

проведеної роботи. Суб’єкт контролю подає кінцевий звіт про виконану роботу. Він 
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формується на основі зібраних у ході обстеження даних і надається групі провідних фахівців 
підприємства. Смислова спрямованість звіту відображає оцінку визначення пріоритетів 
розвитку підприємства й основних напрямів його діяльності [3, с. 150]. 

Таким чином, контроль сприяє підвищенню ефективності роботи підприємства. 
Організація контролю може забезпечуватися відпрацюванням елементів системи управління, 
а поділ процесу контролю маркетингової діяльності на етапи дозволить стандартизувати дії 
суб’єктів контролю. 

Література 
1. Голубков Е. П. Основы маркетинга / Е. П. Голубков. – М. : Финпресс, 1999. – 656 с.  
2. Дихтль Е. Практический маркетинг: [учебное пособие] / Е. Дихтль, Х. Хершген; [под ред. 
И. С. Минко]. – М. : Высш. шк., ИНФРА-М, 1996. – 255 с. 
3. Ангеліна І. А. Контроль маркетингової діяльності та системний підхід до формування 
складу суб’єктів і їхніх контрольних дій // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. праць з 
проблем торгівлі і громадського харчування / І. А. Ангеліна. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 
Вип. 15. - Т.3. – С.146 - 153.  

 

Могутненко Анна 
студентка 5 курсу Криворізького фак-ту ЗНУ 

Наук. кер.: к.е.н., доц. Ткаченко О.В. 
 

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ КАР’ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  
Для одержання від працівників повної самовіддачі, для забезпечення успіху 

підприємства, необхідно надавати їм можливості успішного просування по службі. 
Планування персоналу, моніторинг та навчання відіграють велику роль у процесі розвитку 
кар’єри. 

Наукового обґрунтування змісту поняття кар’єри і кар’єрного процесу у нашій країні 
ще немає. Тому в суспільстві існує суперечливе ставлення до кар’єри, де кар’єрна поведінка 
розглядається не з позитивного боку, а як відхилення від соціальної норми, як кар’єризм. В 
Україні таке ставлення має історичне коріння. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування методичних підходів, спрямованих на 
особливості управління кар’єрою на підприємстві. 

Спочатку кар’єра і кар’єрне зростання ототожнювалися часовими та територіальними 
рамками підприємства, проте потім прив’язування до єдиної організації стало неактуальним 
через нестабільність ринку. Тому стає цікавим дослідити сутність поняття «кар’єра» як 
синоніма категорії «кар’єрне зростання». Також слід відзначити, що при визначенні змісту 
категорії «кар’єра» використовується ряд взаємопов’язаних понять: «переміщення», 
«мобільність», «просування», «розвиток». Вони, з одного боку, є синонімами кар’єри, а з 
іншого – дуже звужують сутність цього процесу [2, с. 94]. 

Управління кар’єрою персоналу – це комплекс заходів, що здійснюються кадровою 
службою підприємства, з планування, організації, мотивації і контролю службового 
зростання персоналу, виходячи з його цілей, потреб, можливостей, здібностей та 
схильностей, а також виходячи із цілей, потреб, можливостей і соціально-економічних умов 
підприємства. 

Розрізняють два основних види кар’єри: професійну і внутрішньоорганізаційну [5, с. 
184]. 

Професійна кар’єра характеризується тим, що співробітник у процесі своєї 
професійної діяльності проходить різні стадії розвитку: навчання, входження на роботу, 
професійний ріст, відхід на пенсію. Ці стадії конкретний працівник може пройти послідовно 
в різних організаціях. Поряд із професійною кар’єрою варто виділяти 
внутрішньоорганізаційну кар’єру. Вона охоплює послідовну зміну стадій розвитку 
працівника в рамках однієї організації. 

Етапи кар’єри розробляються в такому порядку: вивчення сформованого змісту 
роботи на окремих етапах службового просування; деталізація вимог для вступу в кожен 
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етап – освітнього рівня, кваліфікації, віку; оцінка ділового досвіду, необхідного для переходу 
до вищого етапу. 

Основою планування кар’єри є кар’єрограма – перелік професійних і посадових 
позицій у підприємстві (і поза ним), що фіксує оптимальний розвиток професіонала для 
заняття їм певної позиції у підприємстві. 

Ефективні системи управління кар’єрою повинні включати три взаємозалежні 
підсистеми: виконавців, робіт і інформаційного забезпечення управління [4, с. 201]. 

Контроль ефективності управління кар’єрним зростанням персоналу забезпечує 
підсистема контролю та координації, основною метою якої є постійне контролювання та 
внесення необхідних змін при протіканні процесів кар’єрного зростання персоналу. 

Слід зазначити, що управління кар’єрним зростанням персоналу буде найбільш 
дієвим за умов, коли програми, що були включені до системи: регулярно проводяться; 
відкриті для усього персоналу; модифікуються, якщо їх оцінка показує, що необхідно внести 
коректування. 

Система професійно-кваліфікаційного просування працівників (СПКПР) покликана 
вирішити завдання максимальної активації трудового потенціалу працівників, створення 
умов для задоволеності людини своєю працею і розвитку всіх її здібностей [2, с. 289]. 

В організаціях у рамках системи управління персоналом складаються підсистеми 
управління діловою кар᾿єрою і кадровим резервом, функції яких виконують: дирекція, відділ 
кадрів, начальники функціональних відділів апарату управління організацією, профспілкові 
комітети, консультативні центри [3, с. 140]. 

Ефективне управління кар’єрним зростанням персоналу підприємств набуває все 
більшого значення у сучасних економічних умовах, коли зростає роль людського фактора в 
виробництві. Забезпечення процесу створення умов, які можуть вплинути на поведінку та 
зацікавленість персоналу до активної, сумлінної праці, обумовлює формування стабільного 
виробничого колективу, що виявляє свою прихильність і відданість підприємству, на якому 
працює. Створення взаємовигідних умов праці – одне з найголовніших завдань керівництва 
підприємства. Баланс таких відносин виражається у кар’єрному зростанні персоналу. 
Оптимізація кар’єрного зростання персоналу дозволяє найкращим способом досягти 
запланованих цілей функціонування підприємства та забезпечити соціально-економічну 
ефективність управління. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Господарська діяльність буд-якого підприємства передбачає одержання прибутку. У 

цьому питанні основною ланкою на підприємстві є збутова діяльність, як заключний етап в 

усій діяльності зі створення, виробництва і доведення до споживачів кінцевої продукції. 

Прибуток підприємства залежить від ефективної організації збутової мережі та 

максимального продажу виготовленої продукції, то вивчення питання про збутову діяльність 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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є актуальним для всіх підприємств і відіграє виключно важливу роль у системі виробничих 

відносин суспільства. Адже саме тут споживач визнає, або не визнає всі дії фірми корисними 

і потрібними для себе, і, відповідно, купує її продукцію або послуги. Від якості збутової 

роботи значною мірою залежить ритмічність і ефективність діяльності як кожного окремого 

підприємства, так і всіх взаємопов’язаних з ним підприємств, усіх виробників та споживачів 

матеріально-технічних ресурсів підприємства. 

Суттєвий внесок у вивчення збутової політики зробили такі зарубіжні вчені, як: Р. Дж. 

Болт, Д. Еванс, Р. Ентоні, Ж.-Ж. Ламбер та ін. Проблеми з удосконаленням збутової 

діяльності висветлені у працях вітчизняних авторів: О. В. Дубовик, Л. В. Балабанової,  

А. В. Балабаниць, С. А. Нікітіної та ін. 

Мета статті полягає в тлумаченні теоретичних засад збутової діяльності, яка має 

циклічний характер та в більшості випадків є безперервним процесом, а а налагоджене 

управління в процесі здійснення збутової діяльності дає змогу підприємству найкращим 

чином розподілити свої ресурси у сфері обігу для отримання максимального прибутку та 

задоволення попиту споживачів. 

Збутова діяльність являє собою цілісний процес, що охоплює планування об’ємів 

реалізації товарів з урахуванням прогнозованого рівня прибутку; пошук і вибір найкращого 

партнера – постачальника або покупця; проведення торгів, враховуючи встановлення ціни, 

відповідної якості товару та інтенсивності попиту; виявлення та активне використання 

факторів, здатних прискорити збут продукції та збільшити прибуток від реалізації [1, c. 15]. 

Збутова діяльність ґрунтується на досягненні умов отримання максимального 

прибутку та швидкої реалізації виготовлених товарів, що вимагає загальних методичних 

основ у процесі організації збутової діяльності. Тому, надто важливим є планування збутової 

діяльності, де на першому етапі на основі планових показників виробництва визначаються 

обсяги потреб в ресурсах і їх основні постачальники. При недостатності тих чи інших 

ресурсів необхідно узгодити план виробництва і збуту продукції з урахуванням фінансово-

економічних і матеріально-технічних пріоритетів [2, с. 133]. 

Другий етап розробки плану збуту передбачає розробку програми руху потоків 

виробів по всьому розподільчому ланцюгу: від виробничих підрозділів підприємства до 

торгових центрів кінцевого продажу чи навіть до окремих споживачів продукції. Ця стадія 

пов’язана з плануванням потреби у складських приміщеннях і транспортних засобах. При 

дефіциті останніх, при необхідності переглядаються вже розглянуті програми товарорухів. 

На заключному етапі розробки плану збуту складається програма масових переміщень 

товарів, оптимізується схема розміщення складських приміщень і транспортних потоків, 

складаються календарні плани-графіки підготовки товарів для відвантаження і поставок [3]. 

Необхідність адекватного реагування управлінських процесів на зміну умов 

функціонування та підвищення ефективності збутових заходів зумовлює постійну 

зацікавленість товаровиробників до процесів збуту виготовленої продукції як важливої 

функціональної складової діяльності підприємства. Зважаючи на те, що від ефективної 

організації постачання та збуту залежить виробнича програма підприємства і результати 

його господарської діяльності, можна констатувати надзвичайну актуальність ґрунтовного 

дослідження цих процесів. А якщо обробку даних здійснювати за допомогою сучасних 

комп’ютерних технологій і програмного забезпечення, то це прискорить і полегшить роботу 

з організації збутової діяльності [3]. 

Конкурентна боротьба постійно загострюється, тому керівникам підприємств 

потрібно приділяти значну увагу усім аспектам збутової діяльності підприємства, оскільки 

від цього залежить його фінансова стійкість. 

Діагностика ефективності системи збуту передбачає розрахунок показників системи 

збуту, аналіз чинників, що впливають на відхилення планових та фактичних показників 

збуту, дослідження збутових ризиків і можливостей підприємства. Це може служити 

предметом окремого дослідження [4, с. 255]. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ 

НЕСТАЦІОНАРНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Моделювання динаміки запасів підприємства є важливим етапом управління 

запасами. Коректний вибір моделі та правильний підбір її параметрів зменшують дефіцит 
або дозволяють взагалі його уникнути, не створюючи при цьому надмірних товарних запасів. 
Це, в свою чергу, в сучасній економічній практиці є обов’язковою умовою ефективного 
функціонування бізнесу.  

Проблеми управління запасами досліджували відомі вітчизняні та закордонні вчені:  
Б. А. Анікін, Д. Дж. Бауерсокс, В. В. Вітлінський, А. М. Гаджинський, В. М. Даніч, 
Л. В. Ширяєва, Р. Ф. Якобс та ін. [2, с. 97].  

Метою статті є дослідження моделей динаміки запасів підприємства, заснованих на 
мультиагентному підході, які є адекватними для рішення задач управління логістичними 
потоками в умовах нестаціонарного зовнішнього середовища.  

У задачах управління запасами основною характеристикою (чинником) зовнішнього 
середовища виступає попит споживачів [1, с. 117]. На основі критичного аналізу існуючих 
методів розрахунку страхового запасу як одного з засобів усунення негативного впливу 
нестаціонарності попиту в роботі запропоновано два методи розрахунку страхового запасу: 
метод усіченої варіації та метод, заснований на врахуванні помилки прогнозування. Ці 
методи можуть бути результативно застосовані в умовах значних несистематичних коливань 
попиту [4, с. 117].  

В методі усіченої варіації за даними продажів за попередні періоди знаходиться 

середнє значення попиту x  і середньоквадратичне відхилення σ. Будується «псевдо-
коефіцієнт варіації» рівня α за наступною формулою:  
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Тоді страховий запас обчислюється за формулою [5, с. 57]: 
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Численні випробування показали, що метод дає гарні результати за α = 50%.  
Метод, заснований на врахуванні помилки прогнозування, дозволяє розраховувати 

страховий запас на основі прогнозного значення попиту F. Фактичне значення попиту (яке 
на момент розрахунку невідоме) дорівнюватиме D = F + E, де D – попит, E – помилка 

прогнозу. За минулими значеннями помилки можна обчислити середнє значення E  і 

стандартне відхилення E
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постановки задачі страховий запас – це кількість, необхідна для покриття помилки 
прогнозування із заданою ймовірністю α. Ймовірність того, що замовлення O буде більше 
або дорівнювати фактичному попиту, складе 
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де RS – страховий запас. 

Для останньої рівності знаходимо значення k функції Лапласа 







 


E

ERS

 , і страховий 
запас розраховуємо як  

 

)0;max( EkERS 
     (4) 

Перший із запропонованих методів доцільно використовувати за відсутності чітко 
вираженого тренду, другий метод не вимагає жодних припущень щодо характеру попиту [3, 
с. 57].  

Застосування тих чи інших логістичних технологій або концепцій суттєво впливає на 
методи, що використовуються для управління запасами: «штовхаючі» технології потребують 
прогнозування попиту на ресурси, тоді як для «тягнучих» технологій акцент зміщується на 
синхронізацію вхідних та вихідних потоків. При цьому «тягнучі» технології майже 
неможливо використовувати в умовах попиту, що змінюється, тим більше, нестаціонарного 
попиту, що обмежує галузь їх застосування ділянками ланцюга постачань всередині 
підприємства.  
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ВІДРОДЖЕННЯ ФАШИЗМУ НА ТЛІ ВИНИКЛОЇ ПОЛІТИЧНОЇ  

СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ 

Явище фашизму уявляє собою достатньо складну проблему психологічного 

характеру, яка загострилася саме зараз на тлі ситуації, яка склалася в Україні та Росії. Мова 

йде про породження і вияви психологічної сліпоти, нездатності суспільства бути вільним від 

нав’язливих ідей, що призводить в кінцевому рахунку до паралізації суспільної думки. 

Проблемі психології фашизму як соціально-політичного явища приділили увагу вчені: 

Е. В. Самойлов, Е. Фром, К. Юнг, В. Райх та ін. Серед зарубіжних дослідників можна 
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виділити В. Виппермана, Л. Люкс, Х. Арендта, К. Манхейма, К. Поппера, З. Бжезинського, 

які вивчали теорію тоталітаризму порівнюючи фашизм і комунізм, протиставляючи 

тоталітаризму ліберально-демократичне суспільство. Сучасні дослідники М. Вирич, Д. 

Громов, В. Лук᾿янов в роботах розглядають еволюцію ідеології фашизму, питання про 

загрозу фашизму в сучасній Росії піднімається такими авторами як Б. Кагарлицький, С. Кара-

Мурза, С. Котов, А. Умланд та ін. 

Метою статті є розкриття особливостей фашизму та його проявів як психологічного 

явища.  

Відомо, що ідеологія фашизму включає в себе ідею расової нерівності, 

автократичності політичного режиму, прийняття крайніх форм і засобів щодо подолання 

демократичних свобод і прав людини. Домінуючим є використання державно-

монополістичних методів регулювання економіки, жорсткий контроль над суспільним і 

приватним життям [2, с. 110].  

Сьогодні склалася ситуація, коли політика пронизує всі рівні людського життя, а отже 

це стає зручним для контролю й управління зверху. Ми можемо констатувати, що 

суспільство психологічно готове до подібної диктатури, як це було у часи зародження 

фашизму, що підтверджує вираження ірраціональної структури масової свідомості [5, с. 130]. 

Серед історичних причин появи і розвитку фашизму можна виділити наступні: поразка 

Німеччини в Першій світовій війні; наявність розколу між соціальним станом робітничого 

класу та їх усвідомленням цього положення; готовність мас до приходу лідера-спасителя та 

ін. 

Ситуація, яка склалася сьогодні між двома народами, стан військових дій дозволяє 

стверджувати, що виявляються ознаки зародження і розвитку фашизму, зокрема у настроях 

людей та по відношенню один до одного. Про це свідчить поява чисельних напрямів 

націоналістичного й ненаціоналістичного спрямування як в Росії, так і в Україні. При цьому, 

слід згадати, що кількість людей, які працюють легально в сусідній, раніше братській країні, 

достатньо значна. Ці групи людей, в більшості своїй молодого віку, виявили себе як сила 

агресивна і жорстока, як стихійна зброя, яку можна завжди використати під ідеологічними 

стягами [3, с. 176].  

Сьогодні є сенс говорити про деякі прояви фашизму як в Україні, так і в Росії. 

Зокрема, в Росії спостерігається менше прагнення до свободи, ніж в Україні, а отже в певній 

мірі прагнення українського народу до керівництва власною державою дещо страхує його від 

реального фашизму. Таким прикладом може слугувати революція гідності, коли народ 

готовий був брати в свої руки керівництво і відмовлявся від диктатора [1, с. 38]. Потрібно 

розуміти, що «фашизм» слугує лише організованим політичним вираженням 

характерологічної структури середньої людини, існування якої не обмежується певними 

расами, націями і партіями, а носить загальний та інтернаціональний характер. З точки зору 

характеру людини «фашизм» представляє собою основне, емоційне ставлення до 

авторитарної цивілізації. Саме механістичний містичний характер сучасної людини 

породжує фашистські партії. Важливим при цьому є наявність у певної людини елементів 

фашистського сприйняття та мислення, поєднання складних емоцій та реакційно соціальних 

ідей. Мова йде про фашистські настрої, які з’являються під маскою революційних емоцій, 

страху перед істиною; про ірраціональні, характерологічні реакції людини, які виявляються в 

расовій ненависті, елементах фашистської ментальності [4, с. 459]. Нагадаємо, що як 

тоталітарна форма правління фашизм характеризувався максимальною централізацією, 

концентрацією влади вождів – керівників держави; зведенням до мінімуму парламентаризму; 

політичної експансією тощо.  

Ми дійшли висновків, що передумови фашизму потрібно шукати в проблемах 

економічного характеру, які призводять до класової боротьби; в прагненні людей не до 

свободи, а до підкорення авторитарній владі; властивий масі ірраціоналізм, тобто відсутність 

усвідомлення себе як незалежної і самостійної особистості. Важливим повинен стати процес 
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індивідуалізації, усвідомлення себе як унікальної особистості, що можливо лише в процесі 

подолання страхів через бажання жити, творити, змінювати світ і себе.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА КАРТКОВІ ПОСЛУГИ  

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Державний курс на розбудову системи безготівкових карткових розрахунків, з одного 

боку, відкрив нові перспективи фінансового обслуговування клієнтів і відповідно розширив 

можливості отримання банківського прибутку за рахунок комісійних від операцій з 

картками, збільшення кількості клієнтів шляхом надання послуг нового типу, зменшення 

витрат на обслуговування готівкового обігу тощо, а з іншого – сформував проблеми на ринку 

карткових платіжних інструментів стосовно попиту на карткові послуги комерційного банку 

в умовах невизначеності. 

Питання аналізу стану й визначення перспектив розвитку ринку карткових платіжних 

інструментів розкрито в працях: О. Андрєєва, В. Бєлошапки, А. Братута, З. Васильченко та 

А. Демешко, М. Іванова, В. Кравця, О. Гризова, Н. Шульги, А. Поддерьогіна [4, с. 204]. 

Метою статті є дослідження концептуальних положень щодо моделювання попиту на 

карткові послуги комерційного банку для підвищення його доходів від використання 

системи безготівкових карткових розрахунків в умовах нестабільного економічного 

середовища із застосуванням математичних методів і моделей. 

У процесі розробки та навчання нечіткої динамічної моделі попиту на карткові 

послуги ПАТ «Укрсоцбанк» дотримано основні вимоги до нечітких моделей – 

інтерпретованість, прозорість, точність та швидкість навчання, що підкреслюється 

отриманими результатами роботи моделі. Аналізуючи результати нечіткої моделі попиту на 

карткові послуги комерційного банку, слід зазначити, що показник середньої абсолютної 

похибки, порівняно з показником, який був отриманий при реалізації нейромережевої моделі 

попиту на карткові послуги комерційного банку, значно нижчий і становить 4 %, а це 

доводить адекватність розробленої моделі та високу якість прогнозу досліджуваних 

результуючих показників [5, с. 17]. Ця модель виступатиме зручним інструментом для 

банківських аналітиків у процесі оцінювання ефективності системи безготівкових карткових 

розрахунків та розробки тактичних рішень щодо успішної діяльності комерційного банку в 

умовах інформаційної невизначеності [1, с. 30].  

На основі отриманої адекватної нечіткої моделі попиту на карткові послуги 

комерційного банку проведено ситуаційний аналіз діяльності ПАТ «Укрсоцбанк» у період 

світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр. та запропоновано ряд дій, які б дали змогу не 

зменшити доходи від використання системи безготівкових карткових розрахунків. У період 

світової фінансової кризи, коли більшість комерційних банків відмовилися від процесу 

кредитування як фізичних, так і юридичних осіб, досить гостро стояло питання щодо 

можливості перекредитування попередніх кредитних угод, навіть на вигідних для банку 

умовах.  
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Зроблено припущення, що цей процес збільшив би ставку кредитування до 32 % 

річних, тобто під 27 % річних клієнт отримує відповідну суму коштів у комерційному банку, 

а страхова компанія – 5 % річних (за правилами формування резервного фонду для 

погашення кредиторської заборгованості ця кредитна угода буде віднесена до групи 

«кредити під контролем») [3, с. 101]. 

У процесі визначення доходу комерційного банку від використання системи 

безготівкових карткових розрахунків отримано такі результати (рис. 1). 
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Рис. 1. Результати доходу ПАТ «Укрсоцбанк» від використання системи 

безготівкових карткових розрахунків, які отримані на основі нечіткої моделі в пакеті Matlab 

(ситуаційний аналіз) 

Аналіз отриманих результатів дає змогу зробити висновок щодо доцільності 

ефективної роботи комерційного банку та страхових компаній за запропонованою схемою, 

як у період світової фінансової кризи 2008 - 2009 рр. [2, с. 174]. 

Проведені дослідження дали змогу вирішити завдання побудови ефективного 

інструментарію для моделювання попиту на карткові послуги комерційного банку, який 

здатний підвищити обґрунтованість прийняття управлінських рішень з метою ефективної 

діяльності на ринку карткових платіжних інструментів. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛАНУВАННЯ SMART 

Сучасний розвиток суспільства показує, що успішна діяльність організації багато в 

чому залежить від умілого і грамотного використання робочого часу керівництвом 

підприємства. Тому, одним із актуальних завдань сучасного бізнесу є ефективне 

використання часу. Саме час та кадри відповідають за високу продуктивність праці, бо 

надмірна зайнятість, постійний стрес, викликаний дефіцитом часу,знижують її. 
Проблеми планування робочого часу вивчаються багатьма дослідниками:  

Б. В. Буркинськім, Г. Н. Гужіной, И .Г. Гулмагомедовим, О. В. Лавріненко, 
 В. А. Лукьяніхіним, Д. Олкок, Т. Саєнко, И. В. Яременко. 
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Метою статті є визначення переваг та недоліків технології планування SMART. 
Назва технології SMART є абревіатурою, складеної з перших букв англійських слів, 

які називають відповідні критерії якості цілей [1, с. 5]: 
S (specific) – кожна мета повинна бути описана як чіткий, конкретний результат; 
М (measurable) – мета повинна бути вимірною за допомогою конкретних індикаторів і 

стандартних процедур вимірювання; 
A (assignable) – мета повинна бути невипадковою, обгрунтованою, доведеною, 

життєво необхідної для організації; 
R (realistic) – мета повинна бути реалістичною, в принципі досяжною; 
Т (time related) – мета повинна бути чітко визначена в часі, мають бути конкретні 

терміни (і контрольні точки) її досягнення. 
Технологія SMART спочатку призначалася для контролю над якістю вже 

сформульованих цілей, але може бути використана і як спосіб визначення мети, як спосіб 
планування робочого часу. Алгоритм постановки організаційних цілей за допомогою 
системи SMART виглядає наступним чином [2, с. 187]: 

1) складається список можливих цілей і проводиться специфікація результату, 
намагаючись якомога точніше описати передбачуваний результат (S); 

2) для кожної з цілей вибирається по 3 - 5 критеріїв вимірювання та контролю 
досягнення цілей (М). Важливо, щоб ці критерії вимірювання результатів були досить 
зручними, а їх механізми вже існували в організації. Одним з таких поширених критеріїв 
вимірності мети є фінансові показники, а в ролі механізмів застосування цього критерію 
зазвичай використовується прийнята в організації система фінансової документації; 

3) кожна з цілей обгрунтовується, експерти оцінюють значимість кожної 
цілі для діяльності організації, причому для цього можуть бути розроблені окремі 

критерії для оцінювання важливості цілей (А); 
4) експерти прогнозують і оцінюють ступінь досяжності цілей (R), аж до застосування 

числових оцінок ймовірності досягнення цілей, різних коефіцієнтів і т.п.; 
5) для вибраних цілей вказуються точні терміни (Т) їх досягнення, потім пишеться 

план , в якому виділяються проміжні етапи досягнення цілей. 
Перевагами технології планування SMART є те, що для формування письмового 

наміру відразу виявляється частина тих перешкод, які можуть заважати виконанню намірів 
[3, с. 250]. 

Переробка мети у відповідність зі SMART-критеріями є способом концентрації на 
відповідний намір. Конкретизація і способи вимірювання досягнення результату допоможуть 
краще зрозуміти, чого хочеться насправді. Це дозволить в деякій мірі відокремити свої цілі 
від нав'язаних. 

Практичність перевірки на реалістичність полягає у тому числі в розумінні зв’язку 
між поточною метою та іншими вашими цілями, цілями близьких вам людей. SMART-
технікою можна користуватися для перевірки отриманих від інших людей порад, 
рекомендацій, пропозицій [4, с. 50]. 

Недоліками технології SMART вважається те, що досягнення цілей повинні бути 
актуальними. Довгострокове планування по SMART не має сенсу при мінливій ситуації, 
коли цілі стають не актуальними раніше терміну досягнення.  

Бувають ситуації, коли важливий не конкретний результат, а рух у певному напрямку. 
У такому випадку застосовувати методику SMART доведеться з деякими застереженнями. 
Методика передбачає вчинення дій для досягнення поставленої мети. Якщо свідомо 
планується відсутність будь-яких дій, ефективність методики невисока. Деяким людям 
взагалі більше підходить спонтанне планування. 

Технологія постановки (або контролю якості вже поставлених) цілей SMART є дуже 
зручним і компактним інструментом. Ця управлінська технологія легко може бути включена 
в формат нарад. Час, витрачений на використання алгоритму SMART (за наявності 
заздалегідь підготовленої необхідної фактичної інформації), звичайно становить від 45 до 90 
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хвилин. Крім того, технологія SMART може бути легко адаптована і до цілепокладання в 
контексті «індивідуального» тайм-менеджменту. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗРІЛОГО ВІКУ 
Вивчення проблем, механізмів і способів розвитку людини завжди становило 

важливий аспект психологічного пізнання. З початку XX століття виділилася в особливу 
область вікова психологія, яка вивчає вікові зміни у психіці людини протягом його життя. 
При цьому акцент завжди ставився на виникненні і становленні психічних функцій, процесів 
і властивостей особистості, в основному до дорослого стану. 

На думку вітчизняних і зарубіжних психологів, особистість у зрілому віці здатна до 
розвитку. На думку С. С. Пальчевського, це пов’язано з процесом соціалізації. Істотною 
підставою для переосмислення дорослим сформованого досвіду може бути прагнення 
наблизитися до самого себе, більшою мірою відповідати початкової власної внутрішньої 
природі [5, с. 128]. 

Акмеологія – наука нова, що знаходиться на стадії активного становлення. Поява 
цього терміна відноситься до періоду 1920-х років, коли виникли такі галузі науково-
практичного знання, як еврілогія (П. Енгельмейер), ергонологія (В. М᾿ясищев), 
рефлексологія (В. Бехтерєв), в тому числі й акмеологія (Н. Рибніков). У своєї теорії Г. 
Олпорт припускав, що дозрівання людини – це безперервний процес становлення, який 
триває все життя. На думку вчених, зріла особистість характеризується широкою системою 
зв’язків зі світом, високим ступенем іерархізованності мотивів діяльності і загальною 
структурою, під якою розуміється стійка конфігурація головних мотиваційних ліній [2, с. 
28]. 

Метою статті є визначення основних методологічних підходів до вивчення 
обдарованості особистості у зрілому віці.  

Зрілість – найбільш тривалий період онтогенезу, який характеризується тенденцією до 
досягнення найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей 
особистості. 

Комплексна наука про старість – геронтологія – оформилася в самостійну дисципліну 
значно раніше, ніж акмеологія, яка також є інтегративної наукою про зрілість людини – 
вікової, особистісної, соціальної і про розвиток її професіоналізму та творчості . 

Інтерес до психології розвитку людини в цілому і до вивчення його зрілості зокрема 
акмеології проявився лише наприкінці XX століття. Саме в цей період особливої гостроти 
набуває соціальна потреба у фахівцях різного профілю у сфері управління, менеджменту, 
соціальної роботи з високим рівнем професіоналізму та майстерності, що й вивчає 
акмеологія.  

Більше того, у зв’язку із зростанням тривалості життя в розвинених країнах виникло 
соціальне замовлення на реалізацію трудових потреб, ресурсів, професійного та життєвого 

http://seminars.management.com.ua/
http://uk.wikipedia.org/
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досвіду літніх людей, чим і пояснюється інтерес до геронтології, що вивчає постпрофесійний 
розвиток людини старіючої. 

А. Маслоу у своїх роботах визначив загальні характеристики людей, що 
самоактуалізувалися (зрілих людей, які змогли реалізувати свій потенціал, талант, здібності): 
добре психологічне здоров’я, задоволені базові потреби, віра у своє покликання, у справу, 
якою займаються. Вони роблять свою справу заради вищих кінцевих цінностей, заради 
принципів, які мають цінність самі по собі. Вони захищають і люблять ці цінності, які не є 
для них лише абстракцією.  

У психології часто висловлюється думка, що в розвитку часто домінує принцип 
залежного, зокрема, діадичного розвитку особистості, оскільки ми живемо в системі таких 
діадичних взаємодій, як «керівник-підлеглий», «вчитель-учень», «батько-дитина» тощо (Р. 
Сірс, Е. Еріксон). 

У психології створено чимало моделей особистості, що претендують на інтегративний 
характер. Проте в рішенні акмеологічних задач, мабуть, лише декілька системних концепцій 
отримали належне поширення, правда, при певній їх корекції і уточненні. В першу чергу слід 
назвати концепцію функціонально-динамічної структури особистості К. К. Платонова і 
системну структуру особистості В. С. Мерліна. За їх допомогою описувалися моделі 
особистісно-професійного розвитку державних службовців, компенсації конфліктності 
особистості, психологічна стійкість управлінських кадрів, створювалися системи 
моніторингу кадрового зростання. 

Таким чином людина проходить ступінь зрілості коли її індивідуальні, особистісні, 
суб’єктно-діяльнісні та неповторно-індивідуальні макрохарактеристики осягаються і 
розвиваються в єдності. Вони виявляються і напрацьовуються акмеологією у ході здійснення 
нею взаємозалежних дослідницьких і розвиваючих функцій. Послідовна опора на них 
дозволила установити, що фізична і психічна зрілість людини, яка знаходить вираження в 
сформованості інтелекту, почуттів, волі - це її особистісна зрілість, яка залежить від них та 
головним чином виявляється у відносинах. Зрілість людини як суб’єкта праці і життя, 
виявляється насамперед у здібностях, у її самобутній індивідуальності.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

Зростання вимог до ефективності управління фінансами держави, необхідність 

прийняття виважених поточних і стратегічних управлінських рішень щодо сбалансованого 

державного бюджету України в умовах макроекономічної нестабільності та кризових явищ 

потребує використання найбільш сучасних економетричних моделей прогнозування.  

Це зумовлює актуальність вивчення процесів утворення, прогнозування та управління 

державним сектором економіки, а також потребу у вдосконаленні та адаптації до визнаних у 
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світі стандартів методичних засад збирання й узагальнення статистичних даних про 

державний бюджет України. 

Проблема методології прогнозування макроекономічних явищ та прогнозування 

державного бюджету займає чільне місце в наукових працях вітчизняних вчених, таких як:  

Є. Бойко, Т. Вахненко, В. Геєць, О. Царук, В. Швець, та інші. 

Мета статті зумовлена актуальністю більш глибшого дослідження практики 

застосування економетричних моделей для прогнозування державного бюджету України. 

Математичну платформу економетричних моделей становлять методи кореляційного і 

регресійного аналізу [3, с. 30]. Для прогнозування доходів і видатків доцільно застосовувати 

економетричні моделі, тому що коефіцієнти регресії при факторах-аргументах по своїй суті є 

коефіцієнтами ефективності, які зв’язують фактори з досліджуваним результуючим 

показником [2, с. 12 ]. Економетричні моделі полегшують обробку великих масивів 

інформації та дозволяють одержати внутрішньо погоджені точні прогнози.  

Дослідження впливу факторів на доходи і видатки державного бюджету України 

здійснювалося за технологією множинного регресійного аналізу із застосуванням на стадії 

моделювання та реалізації відповідно методу найменших квадратів та табличного процесора 

Mісrosoft Eхсel [5, с. 57]. 

В результаті дослідження була побудована матриця для множинної регресії. З 

кореляційної матриці було виключено деякі досліджувані змінні фактори. Перевірка на 

наявність мультиколінеарності показала, що в множинну регресійну модель доцільно 

включити тільки три фактори із 14 початкових, а саме : Х1 – індекси фізичного обсягу 

валового регіонального продукту, (%); Х2 – дебіторська заборгованість за регіонами (млн. 

грн); Х7 – індекси інвестицій в основний капітал (%) [1, с. 90 ].  

На основі розрахунків результатів отримали регресійні моделі: 

 

Y1 = 16991,845 – 1669,82*Х1 + 0,95*Х2 + 65,45*Х7 

Y2 = -56346,07 - 634,67*Х1 + 1,032*Х2 + 114,78*Х7 

Y7 = 74167,16 - 783,64*Х1 + 1,14*Х2 + 144,41*Х6 

 

В результаті побудованих регресійних моделей залежності доходів державного 

бюджету від валового регіонального продукту, та кількості залучення інвестицій для 

розвитку державного сектору економіки можна зробити висновок, що моделі адекватні і 

можуть бути використані для подальшого прогнозування.  

Приведені моделі адекватні нормальному закону розподілу за критерієм Фішера, 

оскільки Fрозр ≤ 60; Fкр ≤ 2,5, а абсолютна середня процентна похибка складає не більш як 

80% [4, с.249].  

Аналіз отриманих залежностей вказує на значний позитивний вплив на валовий 

регіональний продукт індексу інвестицій в основний капітал, що свідчить про необхідність 

залучення інвестицій для розвитку державного сектору економіки, впровадження новітніх 

технологій виробництва, оновлення продукції за умов ринку, впровадження сучасних 

інформаційних технологій управління, тощо  

Побудовані економетричні залежності можуть служити базою для складання різних 

типів економіко-математичних моделей, застосовуватися в бюджетному процесі для 

одержання реальних прогнозів доходів та видатків державного бюджету України. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО  

СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах кризових явищ в економіці фінансовий стан багатьох підприємств 

нестабільний, тому виникають проблеми щодо невпевненості у ділових партнерах, у 

законодавчій базі, фінансово-економічній політиці держави, а, отже, і у перспективах 

діяльності суб’єкта господарювання. 

Провести фінансову оцінку необхідно якомога об’єктивніше, виконання цього 

завдання найдоцільніше покласти на аудитора, оскільки дотримання ним етики професійного 

аудитора, та системне підвищення його кваліфікації забезпечує високу достовірність 

перевіреної інформації та якості наданих послуг. 

Питанням аудиторської оцінки фінансового стану підприємства присвячені праці 

таких вчених – дослідників, як М. І. Баканов, І. Т. Балабанов, О. М. Волкова, Р. С. Сайфуліна, 

Г. В. Савицької, А. Д. Шеремета. 

Проте існує необхідність розробки єдиної методики фінансового аналізу з метою 

адаптації до вітчизняних умов господарювання, що негативно впливає на проведення аудиту 

фінансового стану. 

Метою статті є дослідження аудиту фінансового стану суб’єктів господарювання з 

метою розробки єдиної методики системи показників та стандартизації їх розрахунку. 

Фінансовий стан підприємства є результатом всіх форм його діяльності як суб’єкта 

господарювання з одного боку та як результат такої діяльності справляє ключовий вплив у 

майбутній зміні проявів діяльності підприємства, що формує його подальший поточний стан 

[1, с. 111].  

Відмінності у назвах, методиці розрахунку фінансових коефіцієнтів, значні коливання 

у нормативних значеннях фінансових коефіцієнтів вказують на те, що методика фінансового 

аналізу в Україні знаходиться на стадії розробки. 

Слід зазначити, що методика фінансового аналізу у світовій практиці в основному 

склалася. Відмінності існують лише у послідовності застосовуваних методів і прийомів, у 

переважанні тих чи інших напрямів аналізу. Вітчизняні ж розробки даної проблеми не 

відповідають вимогам комплексності, повноті аналізу. Методичні рекомендації, що 

надаються різними відомствами і міністерствами, спрямовані на аналіз фінансового стану у 

конкретних умовах, наприклад, при приватизації, санації, банкрутстві, аудиторських 

перевірках [3, с. 10]. 

Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є залучення аудиторських фірм до 

процесу оцінювання фінансового стану суб’єктів господарювання.  

На користь вирішення такого підходу вказують наступні фактори: достатньо висока 

кваліфікація аудиторів; щорічне обов᾿язкове підвищення їх кваліфікації; можливість 

залучення різного роду висококваліфікованих спеціалістів; незалежність і конфіденційність в 

оцінці; висока мобільність; накопичений досвід роботи з фінансовою звітністю; рівень 

відповідальності; погляд із сторони» [2, с. 167]. 

Підсумком аудиту фінансового стану підприємства є аудиторський висновок. Він має 

містити відомості про достовірність або недостовірність даних фінансової звітності 
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підприємства, дотримання ним правил ведення бухгалтерського фінансового обліку, 

економічну оцінку його ліквідності, платоспроможності, дохідності, тощо [5, с. 260]. 

Крім цього, у висновку аудитора зазначають, що достовірність фінансової звітності 

підтверджується документами, які стосуються первинного фінансового обліку, грошовими 

документами, наявністю готівки, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, 

необоротних активів тощо. Наприкінці висновку аудитор наголошує на позитивних і 

негативних аспектах діяльності підприємства, вказує на виявлені огріхи та порушення, 

викладає рекомендації щодо їх усунення, поліпшення фінансового стану [4, с. 16]. 

Таким чином проведення аудиту фінансового стану є надзвичайно важливим та 

необхідним процесом в умовах сучасної економіки. Тільки аудиторська оцінка забезпечує 

достовірність аналізу фінансового стану підприємства, крім того надає керівництву точну 

інформацію про стан підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  

У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Сьогодні в суспільстві має місце ціннісно-нормативна дезінтеграція що виявляється у 

порушенні або ігноруванні значною часткою населення, особливо підлітками й молоддю, не 

лише ціннісних норм, а й традицій, стереотипів, усталених стилів мислення та діяльності. У 

цій ситуації у одних людей посилюється здатність до пошуку ефективних шляхів адаптації у 

нестабільному соціумі, а у інших, навпаки, вона втрачається, що призводить до поширення 

девіантних форм поведінки. 

Соціальні, педагогічні та психічні аспекти адаптації були предметом дослідження 

багатьох вчених, зокрема Н. В. Багманова, М. І. Дяченко, В. Е . Кадочкіна, Е. Б. Шахматова, 

В. Є. Юркевич та ін. За їх даними адаптація студентів до нових умов найбільш інтенсивно 

здійснюється в період першого року навчання. А. Адлер, Ф. Б. Березін, М. С. Корольчук у 

наукових дослідженнях показують, що успішність адаптації у конкретних умовах існування 

може визначатися й індивідуальними особливостями людини, її адаптивними 

психофізіологічними рівнями, а Л. Божович, Ф. Василюк пов’язують із сформованими за 

життя особистісними характеристиками: характером, темпераментом, здібностями, 

моральними установками.  
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Метою статті є визначення сприятливих психологічних умов успішної адаптації 

особистості до умов студентського середовища. 

Організація навчальної діяльності без урахування індивідуально-психологічних 

властивостей особистості студентів не забезпечує всебічний розвиток їх самостійності і не 

сприяє залученню в активну роботу всіх інтелектуальних можливостей і фізичного 

потенціалу особистості. Успішне проходження цього етапу є важливою передумовою для 

подальших досягнень студента. Звідси виникає необхідність комплексу заходів оптимізації 

адаптаційного процесу саме на першому курсі, що допоможуть студентам швидше пройти 

цей нелегкий період [2, с. 297]. 

Маємо констатувати, що адаптація студентів-першокурсників в умовах нового 

середовища, в умовах нової системи освіти у вищих навчальних закладах не завжди 

проходить успішно [1, с. 93]. 

Дослідження процесу адаптації першокурсників в умовах ВНЗ дозволяють виділити 

наступні головні труднощі: переживання, пов’язані з перехідним періодом: від шкільного до 

дорослого життя; невизначеність мотивації вибору професії; недостатня психологічна 

підготовка до самостійного життя, необхідності приймати рішення, брати на себе 

відповідальність за власні дії і вчинки; невміння здійснювати психологічну саморегуляцію 

поведінки і діяльності, що підсилюється відсутністю звичного повсякденного контролю 

педагогів та батьків; нові умови діяльності студента у ВНЗ – це якісно інша система 

співвідношення відповідальності і залежності, де на перший план виступає необхідність 

самостійної регуляції своєї поведінки; пошук оптимального режиму праці і відпочинку в 

нових умовах; налагодження побуту і самообслуговування, особливо при переході до 

гуртожитку; відсутність навичок самостійної роботи та ін. [5, с. 88] 

Усі ці труднощі різні за своїм походженням. Одні з них об’єктивно неминучі, інші 

носять суб’єктивний характер і пов’язані зі слабкою підготовкою, вадами виховання в родині 

і школі. 

Під час навчання у вузі студент проходить як соціально-психологічну адаптацію, так і 

професійну. Такий процес адаптації є оптимальним для вузу, оскільки допомагає одночасно 

вирішувати особистісні психологічні проблеми окремого студента і загальні соціальні 

проблеми колективу [3, с. 77]. Перехід від дитячої залежності до статусу дорослого з усіма 

його правами й обов’язками і незвичною системою навчання потребує від студента - 

першокурсника особливих механізмів адаптації до нових умов [4, с. 190]. Успішність 

процесу адаптації залежить від наявності суб᾿єктивних (високого рівня мотивації, високого 

рівня розвитку морально-вольової сфери, наявність навиків самостійної роботи) та 

об’єктивних (наявність оптимальних форм навчання, професійної спрямованості навчально-

виховного процесу, виховання культури розумової праці, формування навиків самостійної 

роботи) умов. 

Отже, процес адаптації надзвичайно динамічний, але його успіх багато в чому 

залежить від низки об’єктивних та суб’єктивних умов, тобто кожна особистість може по 

різному ставитися до одних і тих же подій. Знання індивідуальних особливостей студента, на 

основі яких будується система включення його до нових видів діяльності і нового кола 

спілкування, дає можливість уникнути дезадаптаційного синдрому, зробити процес адаптації 

психологічно комфортним. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

Проблема безробіття в Україні набуває особливої актуальності і потребує глибокого 

наукового аналізу та вироблення на цій основі практичних рекомендацій, які можуть 

використовуватися для розробки і реалізації ефективної соціально-економічної політики, 

направленої на забезпечення продуктивної зайнятості економічно активного населення 

країни і зменшення рівня безробіття до мінімального соціально-допустимого рівня. 

Вирішенням проблем безробіття присвячували свої роботи багато вчених і практиків, 

серед яких: І. Гнибіденко, Я. Міклош, В. Галицький, І. Моцін, М. Папієв, М. Міропольська, 

Ю. Маршавін, В. Лоскутов, Л. Шиян, В. Саульська, Н. Гаркавенко. 

Метою статті є оцінка стану безробіття в Україні; дослідити основні проблеми 

виникнення безробіття та запропонувати шляхи його вирішення. 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI 

(Редакція від 01.01.2015) «Безробіття - соціально-економічне явище, за якого частина осіб не 

має змоги реалізувати своє право на працю та отримання заробітної плати (винагороди) як 

джерела існування» [3]. 

Існує три критерії, щоб признати свій стан безробітнім: «без роботи», тобто 

відсутність роботи за наймом або само зайнятості, «готовність і здатність працювати у даний 

час», «пошук роботи». 

В Україні вперше у 1991 році з прийняттям Закону «Про зайнятість 

населення» законодавчо визналось безробіття. Рівень безробіття населення (за методологією 

МОП) за регіонами у 2014 році (за матеріалами вибіркового обстеження населення з питань 

економічної активності) відображено в табл. 1. 

Таблиця 1 - Рівень безробіття населення за регіонами у 2014 році1 

(у % до економічно активного населення відповідного віку) [2] 

  Січень – березень Січень – червень Січень – вересень2 

всього, у віці 

15-70 років 

з них 

працездатного 

віку 

всього, у 

віці 15-70 

років 

з них 

працездатног

о віку 

всього, у 

віці 15-70 

років 

з них 

працездатного 

віку 

Україна 9,0 9,4 8,6 9,0 8,9 9,3 

Вінницька 10,9 11,6 10,2 10,8 10,3 11,0 

Волинська 9,8 10,4 9,7 10,2 9,7 10,2 

Дніпропетровська 7,4 7,7 7,0 7,3 7,7 7,9 

Донецька 9,1 9,4 9,6 9,9 10,2 10,5 

Житомирська 11,1 12,1 10,8 11,8 10,9 11,8 

Закарпатська 10,5 10,7 9,3 9,6 9,0 9,4 

Запорізька 7,7 8,1 7,4 7,8 7,8 8,2 

Івано-Франківська 8,9 9,5 7,7 8,2 7,8 8,3 

Київська 7,9 8,1 7,2 7,4 7,6 7,8 

Кіровоградська 10,0 10,5 9,8 10,2 10,5 11,0 

Луганська 8,4 8,8 8,9 9,3 10,4 10,8 

Львівська 9,2 9,6 8,4 8,8 8,4 8,7 

Миколаївська 9,7 10,0 8,9 9,3 8,9 9,2 
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Продовження таблиці 1 
Одеська 7,0 7,2 6,4 6,6 6,5 6,8 

Полтавська 10,6 10,8 10,3 10,5 10,5 10,8 

Рівненська 10,8 11,7 10,3 11,3 10,4 11,4 

Сумська 9,7 10,4 8,9 9,6 8,7 9,4 

Тернопільська 11,1 11,8 10,5 11,2 10,4 11,0 

Харківська 7,7 8,0 7,3 7,6 7,6 7,8 

Херсонська 9,7 10,2 9,1 9,5 9,7 10,0 

Хмельницька 10,5 11,2 9,2 9,8 9,0 9,6 

Черкаська 10,1 10,4 9,9 10,2 10,0 10,3 

Чернівецька 9,3 10,7 8,7 9,9 8,6 9,8 

Чернігівська 11,0 11,9 10,5 11,4 10,9 11,8 

м. Київ 6,6 7,1 6,3 6,8 6,5 7,0 
1 Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь. 
2 Дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені. 

Виділяють такі причини виникнення безробіття: міграція робочої сили [4, с. 183], спад 

економіки і відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу, структурні зрушення, 

важкі умови праці, нерегулярна чи взагалі відсутня виплата заробітної плати, обмежена 

кількість робочих місць, процеси приватизації та роздержавлення. 

Основними напрямами вирішення проблеми безробіття в Україні можуть бути: 

стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу [1, с. 435], відповідність 

держзамовлення на підготовку спеціалістів у відповідності із реальним станом попиту на 

робочу силу, преміювання підприємств, які сплачували страхові внески більше, ніж два роки, 

впровадження додаткової системи соціального забезпечення для службовців, метою якого є 

прив’язка гарантії зайнятості до подальшої кваліфікації, збільшення фінансування заходів 

щодо надання ефективної підтримки пошуку робочих місць безробітними. 

Безробіття є серйозними проблемами населення. Для подолання безробіття країни 

необхідне створення (з боку держави) необхідних умов залучення працівників працювати у 

сфері народного господарства, забезпечення робочих місць у проблемних регіонах країни, 

агітація підприємців до створення робочих місць. Також слід зазначити, що з державного 

боку необхідно створення робочих місць шляхом проведення суспільних робіт (будівництво 

шляхів, ремонт мостів). 
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МУЛЬТИАГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗАПАСІВ 

Мультиагентні технології надають нові унікальні можливості компаніям, дозволяючи 
вирішувати складні практичні завдання, створюючи нову якість управління. Вони засновані 
на принципово новому методі вирішення задач: на відміну від класичного способу, який 
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передбачає пошук певного алгоритму, що дозволяє отримати найкраще рішення, за 
мультиагентного підходу рішення формується в результаті взаємодії самостійних модулів - 
агентів. 

Різні аспекти проблеми управління запасами досліджували відомі вітчизняні та 
закордонні вчені: Б. А. Анікін, Д. Дж. Бауерсокс, В. В. Вітлінський, А. М. Гаджинський, 
В. М. Даніч, Н. Дж. Еквілайн, Т. Я. Лагоцький, Р. М. Лепа, Ю. Г. Лисенко, Р. Б. Чейз,  
Л. В. Ширяєва, Р. Ф. Якобс, та ін. Віддаючи належне науковим результатам та прикладним 
розробкам у цій галузі, слід зазначити, що на цей час існує необхідність створення сучасних 
моделей, які б з високою ефективністю та досить високою універсальністю дозволяли б в 
умовах нестаціонарного середовища вирішувати задачі управління запасами на підприємстві 
[1, с. 108]. 

Метою статті є висвітлення розробленого протокол переговорів ланок ланцюга 
постачань для забезпечення бездефіцитності поставок, який є розвитком існуючих підходів. 
Сутність протоколу полягає в тому, що ланка, яка очікує виникнення дефіциту, починає 
вести переговори з сусідніми ланками з метою зменшити замовлення наступних до 
мінімально можливого і вилучити надлишки у попередніх ланок. Переговори проводяться в 
кілька етапів, з 1 по 5, кожний наступний етап починається лише за умови неповного 
уникнення дефіциту на попередніх. 

Послідовність етапів та учасників кожного з них зображено на рис. 1. Застосування 
цього протоколу приводить до зменшення сукупних запасів у ланцюгу постачань шляхом 
перерозподілу залишків внаслідок ітераційної процедури переговорів [2, с. 72]. 

Враховуючи переваги мультиагентного підходу, саме він був обраний для 
моделювання динаміки запасів логістичної системи в умовах нестаціонарного зовнішнього 
середовища.  
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Рис. 1. Етапи переговорів між ланками 
 

Розробка мультиагентних моделей здійснювалася на основі базових положень, що 
відображені у загальній концептуальній схемі моделювання виробничо-розподільчої системи 
та її потоків (рис. 2) [4, с. 158]. 
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Рис. 2. Концептуальна схема моделювання динаміки запасів виробничо-розподільчої 

системи з урахуванням зовнішнього середовища (тонкі пунктири – інформаційні потоки, 

товсті лінії – матеріальні потоки) 

На її основі було розроблено комплекс мультиагентних моделей управління запасами, 

який включає концептуальну схему динаміки запасів (КСДЗ) [5, с. 18], первинну (ПМДЗ) та 
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розширену моделі динаміки запасів (РМДЗ). Загальну характеристику моделей наведено у 

табл. 1.  

Таблиця 1  

Загальна характеристика розроблених моделей динаміки запасів 
Модель 

Хар-ка 

КСДЗ ПМДЗ РМДЗ 

1. Призначення 

моделі 

– обґру

нтування алгоритму 

розрахунку 

страхового запасу;  

– обґру

нтування алгоритму 

вибору методу 

прогнозування 

попиту  

– оцінка 

дефіциту розподільчої 

системи та окремих складів 

в залежності від параметрів 

системи; 

– оптимізація 

параметрів алгоритму 

прогнозування попиту з 

метою мінімізації дефіциту 

в системі 

– управління 

дефіцитом системи за 

допомогою її параметрів; 

– аналіз 

впливу різних чинників на 

цільові показники 

логістичної системи на 

основі побудови 

регресійних залежностей; 

– обґрунтува

ння розташування складів 

з метою мінімізації 

дефіциту 

2. Принцип 

управління 

запасами 

Централізований Децентралізований Централізований 

3. Тип засобів  

доставки 

Власні Власні Власні та наймані 

4. Тип клієнтів Не ідентифіковані Постійні Постійні та 

мігруючі 

5. Життєвий цикл 

клієнта 

Не розглядається в 

моделі 

Випадкова поява, 

випадковий час існування, 

детерміноване вибуття 

Випадкове початкова 

кількість, випадкова 

поява, випадковий час 

існування, випадкове 

вибуття 

6. Формування  

попиту 

Заданий екзогенно Випадковий Нестаціонарний 

7. Прогнозування 

попиту 

Адаптивний 

алгоритм вибору 

методу 

прогнозування 

Метод Хольта Заданий метод або 

адаптивний алгоритм 

вибору методу 

прогнозування 

8. Реалізація Блок-схема Програма, написана 

спеціалізованою мовою 

(NetLogo) 

Прикладна програма 

(Object Pascal) 

 

Концептуальну модель КСДЗ представлено у вигляді схеми інформаційно-

матеріальних потоків (рис. 3).  
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Рис. 3. Інформаційно-матеріальні потоки в КСДЗ (суцільні лінії відповідають 

матеріальним потокам, пунктирні – інформаційним) 
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Другу та третю модель реалізовано у вигляді мультиагентних систем (ПМДЗ – у 

середовищі NetLogo [3, с. 207]., РМДЗ – у спеціально розробленому на мові Object Pascal 

середовищі). 

За результатами проведених експериментів з ПМДЗ було встановлено, що за умов 

дотримання припущень моделі дефіцит та сукупний запас системи майже не залежать від 

середньої відстані до складів. Це означає, що за умови сталого режиму роботи збільшення 

запасів на більш віддалених складах не є доцільним з точки зору мінімізації дефіциту та 

сукупного запасу системи, хоча у реальній логістичній практиці спостерігається тенденція до 

збільшення запасів на віддалених складах. 
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КОСМІЧНА ФІЛОСОФІЯ СТАНІСЛАВА ЛЕМА 

Ще з давніх-давен людей цікавило майбутнє. Саме тому існували оракули та 

провидці, які його передбачали. У двадцятому столітті люди відмовились від містифікацій, а 

тих, хто говорить про майбутнє стали називати фантастами. Вони створили новий жанр 

літератури, відштовхнувши «приземленість» образу та світу героя. Автори описали світи, які 

людство могло б збудувати, даючи нам ціль, до якої варто прагнути.  

Немалий вклад у цей процес зробив польський письменник-фантаст Станіслав Лем. 

Лікар за професією, він почав писати короткі розповіді для додаткового заробітку, а закінчив 

як найпопулярніший польський письменник за кількістю перекладів на інші мови. 

Найвідомішим є його роман «Соляріс», та несправедливо не згадати один із найкращих 

циклів його робіт – «Розповіді про Пілота Піркса».  

Більшість «Розповідей» написана від третьої особи, але це ніскільки не заважає нам 

зрозуміти та проникнутись світом головного героя. Образ Пілота Піркса не є визначним, він 

не рятує планет та, по суті, є звичайною людиною, тільки у фантастичному вимірі цієї фрази. 

Перше враження про головного героя – це те, що він є «невиправним мрійником», що 

яскраво проявляється на початку першої розповіді. Автор не зважає на те, що герой живе у 

суспільстві, яке давно підкорило космічні глибини, він показує персонажа з різних сторін, 

тим самим підкреслюючи його «людяність». Дійсно, Піркс часто демонструє холодність та 

відчуження, залишається зовнішньо спокійним у ситуаціях, коли подумки помітно нервує. 

Також характерною є приземленість героя як такого. На відміну від типізованих 
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фантастичних героїв, Пілот Піркс постає перед читачем у вигляді зовсім не «обраного», 

скоріше просто трохи невдачливого хлопця, якого не те, що до порятунку світу, а й до 

керування ракетою допустити навряд чи можна.  

«Я хочу сказати, що ти не єдиний на Землі, від кого все залежить… Людство не 

чекає, що ти його врятуєш. Поки ще не чекає» [1, с. 45] 

Цікавою рисою даних розповідей є еволюція головного героя. При цьому він не лише 

зростає фізично, дорослішає та змінюється його внутрішній світ. У перших роботах ми 

бачимо головного героя ще зовсім юним, мрійливим та боязким, а наприкінці, в останній 

розповіді автор демонструє нам командора Піркса, зрілого чоловіка та особистість. 

Холодного, задумливого та флегматичного. На очах читача герой, фактично, проживає своє 

життя – від молодості до зрілості та скорої загибелі.  

Дуже часто Пілот Піркс порівнюється з не менш відомим героєм Станіслава Лема – 

Йоном Тихим, який є головним героєм двох збірок розповідей та трьох романів фантаста. 

Сам Йон – пілот та космічний мандрівник, що робить його близьким до головного героя 

«Розповідей». Станіслав Лем описує Йона веселим та легким на підйом, товариським та 

надзвичайно відчайдушним. Порівнюючи цих двох героїв, критики вважають, що образ 

Піркса був порівняно погано виконаний автором, хоч його особистість є повністю психічно 

правдивою, чого не можна сказати про Йона. На мою думку, порівняння цих двох 

персонажів взагалі недопустиме, так як кожен із них є настільки унікальним, що герої зовсім 

не мають схожих рис. Піркс – спокійний и тихий, коли Йон – галасливий та психічно 

нестабільний. До того ж, твори про Тихого несуть іронію, сарказм, сатиру та приховану 

антирадянщину, у той час як роботи, пов’язані з Пірксом, мають глибокий психологізм.  

«Розповіді про Пілота Піркса» наповнені глибоким філософським підтекстом одного 

із найважливіших питань майбутнього – вибору між людиною та машиною. Ця проблема 

неодноразово порушується майже у всіх розповідях з циклу. У героїв неодноразово 

трапляються неполадки з обладнанням, системи дають збій. Особливо гостро це питання 

висвітлено в розповіді «Дізнання Пілота Піркса», де автор розглядає можливість наділення 

робота людською свідомістю, що завершується грандіозним провалом, ледве не загибеллю 

всього екіпажу космічного корабля.  

Особливістю творів Лема є їх цілковитий матеріалізм – автор відхрещується від 

містифікацій та демонструє чисто практичний підхід до вирішення будь-якого роду проблем.  

Пілот Піркс є одним із героїв останнього роману Лема – «Фіаско». Особистість 

головного героя є дуже суперечливою, так як незрозуміло, чи був це повернутий до життя 

Піркс, чи його колега Пілот Парвіс (єдиний вцілівший документ являє собою надірваний 

аркуш паперу, де можна розібрати лише першу літеру прізвища – «П»), проте «дух» 

зображення навколишнього світу у цьому романі є характерним для «Розповідей». Недарма 

цей твір вважають «вінцем» творіння фантаста. Окрім проблем моралі письменник ставить 

нові питання щодо теології та можливості контакту з інопланетянами. У останньому питанні 

спостерігається деяка категоричність автора, Станіслав Лем наполягає на неможливості 

контакту, а тим паче – співіснування. Це яскраво спостерігається наприкінці роману.  

Серед творів Станіслава Лема «Розповіді про Пілота Піркса» ніколи не займали 

помітного та важливого місця. Набагато більше уваги приділялось іншим його творам, що 

несправедливо залишало цю серію розповідей у тіні. Тим не менше ця збірка є чудовим 

прикладом літератури, яку можна читати, не зважаючи на вік та погоду, – думки, подані 

автором, залишаться актуальними назавжди.  
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КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ ВИМІРІ ЮРІЯ ІЗДРИКА 

Революція Гідності 2013-2014 рр. забрала сотні життів, проте дала нашій країні те, 

чого вона, напевне, потребувала – віри в своє майбутнє. Як кажуть, без темряви немає світла. 

А в найважчі часи люди звертаються до тих, чиїми слова говорять їхні серця. Поезія стала 

невід’ємною частиною Євромайдану від самого початку. Саме тому, аналізуючи поезії цього 

переламного часу української історії, можна знову побачити і відчути все те, що пережив 

наш народ тієї зими. А поезія Юрія Іздрика є одним з найкращих виявів голосу народу, 

голосу Революції.  

Юрко Іздрик − відомий як один із креаторів станіславського феномену − своєрідного 

мистецького угрупування літераторів Івано-Франківщини, творці якого найповніше втілили 

український варіант постмодернізму у своїй творчості. За нетривіальним визначенням самого 

письменника, «франківському феномену» притаманне прагнення ввібрати в себе всю 

культуру останніх ста років, двері до якої, ще недавно зачинені (хоч і не щільно), раптом 

широко відчинилися [2].  

І. Бондар-Терещенко, наприклад, називає Ю. Іздрика генієм, «причому без іронічних 

постмодерністських лапок, оскільки вміє продукувати тексти, що позбавлені іманентних 

інтонацій, патоса і стилістики» [1, c. 98]. Геніальність і самобутність Іздрикового 

мовомислення полягає у вивільненні Слова як такого, перетворення мовотворчості на 

справжню лінгвоцентричну систему: «Іздрик, відкидаючи весь цей стагнаційно-

інтелектуальний мотлох, відчуває вірне, не спотворене паліятивом радянської культури 

слово. Воно у нього виривається з нормативної лексикології й синтакси на первородну 

свободу...» [1, c. 98]. Про себе ж Іздрик найчастіше говорить так: «Я людина твердих, майже 

незламних принципів, котрі постійно порушую» [3].  

Варто зазначити, що Ю. Іздрик ніколи не був активним учасником громадських акцій, 

проте його ставлення до політичної ситуації в Україні завжди виявлялося в творчості. Від 

самого початку Євромайдану автор висловлював свої думки, як і належить поетові, у віршах, 

публікуючи їх у «Мертвому щоденнику» − власному веб-порталі. Один з перших віршів, що 

їх можна віднести до періоду Революції Гідності, був написаний 8 грудня 2013 р.: «Ці 

гранітні грудневі груди / ці гарячі грудневі нерви / це не хвилі – / це просто люди…», в якому 

вже висловлено ставлення письменника до подій, що відбуваються словами «хай не 

змерзнуть / хай не звернуть / хай сміються / хай не плачуть». 

Версифікація творів Ю. Іздрика складна, адже в них зазвичай діють не правила рим, 

тропів, строф, а саме емоційна насиченість. Для поетики цього часового відрізку характерні 

іронія, сатира, іноді навіть жорстокий сарказм. Саме висміювання актуальних проблем є тим 

засобом донесення істини, що ще може подіяти на зацькованого інформаційною бійнею 

громадянина. «Насправді ця газетна інформація, як і інформація з телевізора про якісь 

драматичні події, катастрофи, злочини, не діє. Чи то в силу специфіки засобів масової 

інформації, чи в силу того, що у людях виробився певний бар’єр до такого типу інформації. 

Я особисто не можу переживати це так, як би то варто було переживати, коли 

розповідаються трагічні речі. Натомість, читаючи якусь художню літературу, можеш 

пустити сльозу над вигаданою історією. Чимось, породженим невідомо якою фантазією», − 

каже сам поет [4]. 

Для нього, як і для багатьох громадян, інформаційна війна стала явищем щоденним, 

звичним, тобто не діючим на свідомість, дозволяючи нарешті побачити речі такими, як вони 

є: «інтоксикація найсвіжішими новинами / і війна як п'яний сусід поверхом вище / в панорамі 

вікна – краєвид із шинами / в панорамі майбутнього – вітер тривогою свище», «правди не 

хоче знати ніхто / правди ніхто не може знати / бо різних правд є десь зо сто / а може й 

більше набагато», «чорні діри ворон в тілі неба як рани прострільні – / громадянська війна 
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громадянам невидима бо / громадяни втикають в екрани мобільних могильників / де в кущах 

есемесів ховається видимий бог». Поет часто звинувачує самих людей в проблемах, від яких 

вони страждають: «Йдеться не про залежність від алкоголю чи інших психотропів, 

залежність у нас всіх одна – фатальна звичка до сліпоти, що її не позбавить жоден 

офтальмолог» [5]. 

Поезія Юрія Іздрика насичена тими засобами мовлення, за допомогою яких можна 

якнайточніше донести думку автора, це анафори: «ці гранітні грудневі груди / ці гарячі 

грудневі нерви», «хай не змерзнуть / хай не звернуть / хай сміються / хай не плачуть», «це не 

хвилі –це просто люди / це не хвилі – це просто нерви», та епіфори: «гоп-гей-гоп, гоп-гей-

гоп», «говори зі мною / говори зі мною», тобто повторювання на початку чи кінці строфи 

однакових рядків, акцентується увага на найважливішому елементі в вірші, його основній 

думці.  

Центром поезії, зазвичай, виступає людина. Саме постійні акценти на особистість є 

підтвердженням того, що людина є рушієм Революції. Проте образ «майданівця» в поезії 

Ю. Іздрика формується на іронії та сатирі: «я – жидобандерівець мамо / я ріжу москальських 

малят», «я не гопник і не звір я / а простий вкраїнський хлоп / я іду на Межигір’я / гоп-гей-

гоп».  

Одним з найяскравіших стилістичних прийомів є використання русизмів та суржику, 

що особливо актуально для тодішньої політичної ситуації: «і гімн постоянно пою / і для 

укрєплєнія неньки / доучую мову свою», «і в каждого собствєнний дом / і кльовиє тьолкі 

кругом». Таким чином підкреслюється суспільна думка про те, що українці не знають власної 

мови, що навіть в лінгвістичному контексті ми не є єдиною нацією. Крім того, Юрій Іздрик 

не боїться вводити у свою поезію просторіччя, сленг: «карочє двіжуха по-повній», 

«задовбав», «кончєний». Персоніфікації «а кривда завжди ходить одна / хоч імена міняє 

радо – / а то Чума а то Війна / а то Образа або Зрада» та метафори: «біла війна / чорна 

війна», «Небо – як попіл / земля – як скло» доповнюють і без того емоційну стилістику цих 

поезій.  

Вірші Ю. Іздрика неможливо аналізувати за прийнятими канонами або вириваючи 

окремі стилістичні фігури з загального контексту. Тож «скільки б не розтинати на шматочки 

і не продивлятися крізь світло вірші Іздрика, все ж таки вони про людину, з усіма її гріхами, 

огріхами, радостями і короткочасними щастями» [8]. Адже саме людина є творцем свого 

нинішнього і майбутнього, адже революція – це спільне бажання кожного змінити світ на 

краще.  

Таким чином, проаналізувавши поетичний доробок Юрія Іздрика періоду Революції 

Гідності, приходимо до висновку, що людина у його віршах постає жертвою політичної 

системи, влади, суспільних цінностей. Як каже сам поет: «Політика завжди була шоу: і за 

радянських часів – з тими монументальними партійними з'їздами, і під час перебудови – з її 

мегахітовими засіданнями Верховної Ради першого скликання, і зараз – із цим перманентним 

кухонним смородом. Наші політики переважно грають у міру власного таланту, тому ціле це 

політичне шоу має всі ознаки самодіяльного муздрамтеатру: слабкий сценарій, невиразні 

голоси, погана дикція, картонні декорації, і неповторна українська мова» [6].  

Таким чином, під тиском всіх цих факторів людина і сама стає «сірою масою», адже 

легше бути таким як всі, не виділятися, міняти свої приорітети в залежності від ситуації. 

Проте, не зважаючи на все, революції завжди закінчуються і як каже Юрій Андрухович 

«Кращі часи самі собою не настають − їх слід викликати і накликати, причому не тільки 

інакомисленням, але й інакомовленням. Іноді − інакокричанням» [7]. А поезія Ю. Іздрика і є 

тим самим інакомовленням, голосом народу, за допомогою якого можна аналізувати 

психологічний стан учасників Революції Гідності в Україні.  
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СТАНОВЛЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО ПИСЬМА ЄГИПТЯН 

Письмо – це своєрідна графічна система закріплення мови на будь-якому матеріалі 

(камені, папірусі, пергаменті, папері та ін.) за допомогою умовних знаків, з метою 

зображення та передачі змісту мови в просторі та в часі. Мова і письмо завжди були 

обмежені в просторі та часі, і дозволяли звернутися до відсутнього, передати інформацію на 

будь-яку відстань і зберегти її на досить тривалий час, донести досвід одного покоління 

іншим. Стародавні єгиптяни розмовляли особливою мовою, що входила до афразійської 

(семіто-хамітської) групи мов її, лексичний фонд становив понад 20 тисяч слів. Найдавніше 

письмо з’явилося в Єгипті наприкінці IV тис. до н. е. Воно мало малюнкову форму [2, с. 88]. 

Питання становлення стародавнього письма єгиптян на сьогодні ще не достатньо 

досліджене, попри окремі розвідки таких авторів, як О. П. Крижанівський, В. І. Авдієв, 

І. М. Дьяконов, В. Д. Неронова та ін. 

Метою публікації є дослідження стародавнього письма єгиптян, його виникнення та 

зовнішніх особливостей. 

Письмо стародавніх єгиптян пройшло у своєму розвитку три послідовні стадії: 

піктограму (малюнкове письмо), ідеограму (передача абстрактних понять) та фонограму 

(передача звуків). В ідеограмі зображуване поняття вже не обов’язково збігалося з образом-

малюнком [1]. 

Староєгипетське письмо – поєднання піктограм, ідеограм і фонограм. Єгиптяни 

впритул підійшли до створення алфавіту, проте на цьому не зупинилися. Щоб читати письмо 

стародавніх єгиптян, доводилось вивчити щонайменше 700 ієрогліфів, загалом же їх існувало 

кілька тисяч. Читати й розуміти текст допомагали детермінативи, яких нараховувалося понад 

100. У Стародавньому Єгипті поступово склалися три стилі письма: ієрогліфіка, ієратика й 

демотика [2, с. 91]. 

Писали стародавні єгиптяни здебільшого горизонтальними рядками справа наліво чи 

вертикальними – згори донизу, при цьому стовпчики найчастіше розташовувалися справа 

наліво. Писали загостреною очеретяною щіточкою, яку вмочували в чорне або червоне 

чорнило. Основним матеріалом для письма був папірус, виготовлений з однойменної 

рослини, зарості якої в давнину простягалися від нільських порогів до Дельти [2, с. 89]. 

Єгипетські ієрогліфи (від грец. ἱερογλύφος – священні різьблення) – система письма, 

яка використовувалася в Стародавньому Єгипті для запису текстів релігійного характеру. На 

вигляд кожен із єгипетських ієрогліфів розпізнається до певного ступеню як стилізоване 

зображення предмета або істоти [5, с. 28]. Однак, у залежності від контексту, усі вони 

можуть мати різне значення: відображати фонетичний звук, бути логограмою або 
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ідеограмою. Деякі з ієрогліфів у певному контексті не читаються, а виконують функції 

додаткових знаків, які допомагають розумінню значення інших ієрогліфів. 

Ієрогліфи, що містять зображення людей або тварин, повернуті обличчям до початку 

слова, що допомагає визначити, як їх читати. Пробілів та інших знаків пунктуації, якими 

розділялися б на письмі окремі слова, в ієрогліфічному письмі не було, хоча для деяких 

ієрогліфів властиве місце в кінці слова [4, с. 98]. 

В ієрогліфічному письмі часто зустрічається надлишкова інформація. Такі ієрогліфи, 

які супроводжували двозвукові та тризвукові знаки, називаються фонетичними додатками. 

Вони можуть стояти як перед знаком (зрідка), так і після нього (здебільшого), або навіть 

спереду і позаду. Детермінативи або семаграми поміщаються в кінець слова. Вони не 

читаються, а лише допомагають відрізнити один омонім або омограф від іншого [5, с. 29]. 

Єгипетська мова виявилася дуже розвиненою і гнучкою мовою, придатною для 

вираження складних понять. Досить сказати, що складений вченими словник 

староєгипетської мови займає п’ять великих томів, що включають 3000 сторінок [2, с. 91]. 

Староєгипетське письмо було також основою для створення семітських абеток, 

передусім фінікійської [3]. 

Отже, староєгипетське письмо має велике історичне значення, яке полягає в тому, що 

воно стало родоначальником найдавнішого алфавіту в Африці та основою для створення 

фінікійської абетки, з якої починається біографія сучасного алфавітного письма. 
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ В МАЛІЙ ПРОЗІ В. ВИННИЧЕНКА 

В. Винниченко, живучи в перехідну добу кардинальних змін світоглядних позицій, 

спираючись на внутрішні проблеми особистості, прагнучи осмислити загальні тенденції 

духовного буття, особливої уваги приділяв самоцінності людини та мистецтва. Дослідження 

Г. Костюка, Л. Мороз, Г. Сиваченко дають змогу визначити та прокоментувати те культурне 

тло, на якому сформувалися естетичні світоглядні принципи В. Винниченка. Запропонована 

розвідка є спробою доповнити існуючі в сучасній літературознавчій науці уявлення про 

письменника-модерніста. Адже відомо, що кінець ХІХ − поч. ХХ ст. – один із цікавих, проте 

суперечливих періодів в історії української літератури, що передусім зумовлено, безперечно, 

«соціокультурними причинами формування нового мистецького простору, зміною 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів» [1]. 

Цілісне і системне дослідження художніх особливостей малої прози В. Винниченка в 

аспекті визначення художнього напряму здійснювалось і раніше, але в більшості випадків 

досліджено було інший напрям − неореалізм. У науковій роботі на рівні мікроаналізу 

прокоментовано оновлення художнього слова і образної системи та особливості 

екзистенційної стилістики в малій прозі В.Винниченка. Репрезентується нова концепція 

людини у новелістиці на межі ХІХ-ХХ ст. 
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Екзистенціалізм − філософський напрям, який сформувався у французькій філософії 

та літературі в першій половині XX ст. Його основоположником є датський філософ Серена 

К’єркегор (кінець XVIII ст.), який уважав, що наука недостатньо звертає увагу на конкретну 

людину, її переживання та страждання, емо¬ції та думки.  

В українській літературі на початку ХХ ст. екзистенційна проблематика була в центрі 

уваги багатьох письменників. Художні твори В. Винниченка є яскравим прикладом так 

званого психологічно-соціального екзистенціалізму, сконцентрованого на проблемах буття 

маргінального героя, його стосунків і віри в тих соціальних перешкодах, які не дозволяють 

йому існувати у гармонії із самим собою [4]. 

Про що б не писав Винниченко: чи про гіркі поневіряння робітчан («На пристані»), чи 

про жахливі картини у будинку божевільних («Хвостаті»), чи про відкинутих на дно 

суспільства зайвих людей («Краса і сила»), чи про долю наймиті – «попечених» людей із 

пекельних «чорних кухонь України» (повість «Голота»), чи про тюремне існування 

політичних діячів і в’язнів («Щось більше за нас»), чи про здеморалізованих солдафонів 

(«Німий господін»), чи про тяжкий шлях художника (повість «Олаф Стефензон»), чи про 

злиденне життя емігрантів («Тайна»), − на всьому лежить печать глибокого, «жорстокого» 

(як влучно підмітив С. Єфремов) реалізму, тонкої психологізації, високої, справді класичної 

художності. 

На прикладі новели «Момент» можна вказати ще одну характерну рису психологізму 

Винниченка: письменник створює скоріше не цільну психологію героя, а його психологічний 

стан на якийсь короткий період часу, показує людську душу в її мінливості [2]. 

Оповідь у новелі йде через екзистенційні міркування тюремного героя. Протягом 

усього твору герой розмірковує на вічні теми — навіщо створюється життя, навіщо існує 

смерть. З якою метою люди живуть на землі, якщо вони не можуть дати ради своєму життю, 

не здатні визначити якийсь чіткий, простий закон гармонійного співіснування. Читач 

спостерігає за тим, як з плином часу та з наближенням небезпеки змінюються думки героя 

щодо можливої смерті: спочатку йому навіть трохи смішно, він уявляє собі смерть 

абстрактну, символічну. Але що ближче до лісу-кордону, то яскравіший контраст щасливих 

моментів подорожі та конкретна смертельна небезпека. З’являється нова екзистенційна 

опозиція − теми любові та смерті 

 «Я, пам’ятаю, мені раптом стало страшенно смішно: я − мертвий», він уявляє собі 

смерть абстрактну «я – будучий мертвяк. Лежу десь, в якому-небудь яру дикому… І лице 

моє теж зеленкувате, тверде…», символічну. Але що ближче до лісу-кордону тим більш 

помітно,як поглиблюються переживання героя. Йому раптово стає «тісно, нудно, 

неспокійно», «холодно в грудях і завмерло серце». Сам герой себе уявляє «трупом, який 

везуть уже від кордону». Яскравим моментом є зустріч з панночкою, яка його чарує своєю 

вродою: «Сама настояща, городська панна, в гарненьких черевиках, що визирали з-під сукні, 

з солом’яним бриликом на колінах, із здивовано направленими на мене очима.» . На цьому і 

з’являється нова екзистенційна позиція – теми любові та смерті.  

В. Винниченко прагнув усвідомити мету людського буття – щастя. Наповнював зміст 

творів гармонізацією хаосу, спираючись на архетипну опозицію – добра і зла, земного і 

небесного [3]. 

Звертаючись до Винниченкового оповідання «Раб краси», помічаємо, як ідея 

реалізації щастя конкретним персонажем натикається на соціально-економічну нерівність, 

проте автор ніби заперечує: людина не може бути щасливою, утримувати гармонію і 

рівновагу між різними сферами людського існування, доводиться робити вибір [5]. 

Самотній і самозаглиблений, схильний до рефлексії інтелектуал, що вирішує 

екзистенційні та моральні проблеми, яким є Винниченковий герой, споріднений з 

європейською літературою, з героями Кафки, Сартра, Камю. В українській літературі це стає 

новаторським кроком, знаменує початок нового етапу розвитку української 

екзситенціалістики. Новація В.Винниченка через історичні умови не набула розвитку в 

українській літературі радянських часів, але неореалістична концепція людини, 
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запропонована письменником, знайшла своє продовження у літературі українського 

постмодернізму. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ІНСТИТУТУ 

 

«We are linked by blood, and blood is memory without language» 

(«Ми пов’язані кровною спорідненістю і це пам’ять без слів») 

Joyce Carol Oates 

В кожного з нас є сім’я. Сім’я належить до найважливіших суспільних цінностей. Для 

дитини сім’я - це середовище, в якому складаються умови його фізичного, психічного, 

емоційного та інтелектуального розвитку. 

Для дорослої людини сім’я є джерелом задоволення ряду його потреб і 

малим колективом, що пред’являє до нього різноманітні і досить складні вимоги. На стадіях 

життєвого циклу людини послідовно змінюються її функції та статус в сім’ї. 

Дослідженням даної теми в усі часи приділяли багато уваги науковці, а саме: 

Ширшеневич Габріель Феліксович, що був досить відомим московським юристом; А.Г. 

Харчев, який звертає увагу на зв’язок сім’ї з потребами суспільства; безпосередньо 

особистим правам та обов’язкам членів сім’ї в сімейному праві було присвячено 

дисертаційне дослідження Кіоко Футагамі, яке було здійснене у 1972 р. 

В початковий період історії людського суспільства існував повний проміскуїтет. У 

подальшому, з забороною на статевий зв’язок батьків і дітей, а також інших заборон, 

виникли певні форми сімейного життя. Виходячи з результатів численних досліджень, перш 

за все досліджень Моргана (видатного англійського соціолога), більшість учених і сьогодні 

дотримуються точки зору, що сім'я у своєму розвитку пройшла через такі фази: проміскуїтет, 

кровноспоріднена сім’я, пуналуальная сім’я, сіндіасмічна сім’я і моногамна сім’я. Загальною 

характеристикою цього розвитку є звуження кола статевих партнерів і зміцнення зв’язків, що 

поєднують членів сім’ї. 

Проміскуїтет характерний на нижчому щаблі дикості. Це така форма спільного життя, 

в якій сімейне життя була ідентичне суспільному. На основі етнологічних даних і знань про 

низький рівень розвитку примітивної людини на цьому етапі історики вважають, що 

існували необмежені статеві стосунки між усіма членами суспільства. Однак, згідно 

Моргану, дуже скоро відбувається обмеження статевого спілкування, і починають виділятися 

http://ua-referat.com/Колектив
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окремі групи, між якими таке спілкування дозволено. Цей процес, безсумнівно, тривав 

досить довго і привів до виникнення особливої форми сім’ї – кровноспорідненої. 

Кровноспоріднена сім’я характеризується груповим шлюбом, статеве спілкування в 

ній дозволено лише між тими, хто належить до одного покоління. Всі, хто належить до 

одного покоління, тобто брати і сестри, незалежно від ступеня їх спорідненості утворюють 

одну сім'ю. У сучасному суспільстві цей тип сім’ї не існує. Звуження кола статевих партнерів 

в рамках сім'ї подібного типу відбулося під впливом розвитку суспільства і призвело до 

виникнення більш розвинутої форми сім’ї – пуналуальної. Проте головною причиною було, 

беззаперечно, те, що статеві відносини між близькими родичами призводили до підвищення 

рівня патологій у новонароджених. 

У пуналуальной сім'ї із статевого спілкування виключаються найближчі кровні родичі 

по жіночій лінії, а пізніше ця заборона поширюється і на інших, більш далеких родичів цього 

ж покоління. Цьому типу родини все ще притаманний груповий шлюб. Пуналуальна сім’я, 

таким чином, являє собою таку форму шлюбних відносин, коли шлюбними партнерами є 

група сестер з одного роду і група братів з іншого роду. У рамках такого типу сімейного 

життя все більш частими виявляються стійкі і позитивні зв’язки між одним чоловіком і 

однією жінкою. Це – перший крок до появи парного шлюбу. 

Перехідним історичним типом виступає сіндіасмічна сім’я, яка з’являється на рубежі 

дикості і варварства, в ній один чоловік живе з однією жінкою, а полігамія залишається 

винятковим правом чоловіки. Шлюбні узи легко розриваються, і тоді діти залишаються з 

матір’ю. 

Моногамна сім’я відрізняється тісним зв’язком між чоловіком і жінкою, причому цей 

зв'язок може бути розірваним тільки з волі чоловіка. Безпосередньою причиною виникнення 

моногамної сім’ї була поява приватної власності і прагнення її захистити, тобто забезпечити 

безперечність батьківства і права потомства на володіння сімейним майном. Сімейні 

відносини, чільне місце в яких належить чоловікові, отримали назву 

патріархату. Патріархальна сім’я була стійким і достатньо великим виробничим 

об’єднанням. За часів краху рабовласництва вона продемонструвала свою живучість і в 

різних модифікаціях збереглася в багатьох народів і протягом наступної епохи, епохи 

феодалізму. Тільки під впливом капіталістичного способу виробництва патріархальна сім’я, 

нарешті, впала. [3, с. 47-59]  

Відділення праці від сім’ї, індустріалізація виробництва призвели до утворення 

нуклеарної сім’ї (від лат. «Нуклеус» − ядро). Така сім’я складається з самих необхідних для 

утворення сім’ї членів – чоловіка та дружини. У неї може входити скільки завгодно дітей, 

але стало фактом зменшення їх кількості [4, с. 223-225]/ 

Участь обох членів подружжя у виробництві, їх відносно рівний внесок у спільне 

господарство і юридична рівність членів сім’ї з розвитком демократичних засад сприяє 

становленню в сім’ї егалітарних відносин. Сучасна нуклеарна сім’я стає егалітарною (від лат. 

«егалітаре» – зрівняльний), тобто сім’єю з рівною часткою прав і відповідальності всіх її 

дорослих членів з досить незалежним становищем дітей. 

Завершуючи дослідження, автор може констатувати, що світ швидко змінюється, 

перед ним постають нові завдання, але незмінним залишається основа будь-якого 

суспільства – сім’я. Так, за результатами міжнародного порівняльного соціологічного 

дослідження у 24 європейських країнах 2005 р., українці на другому місці (середній бал 4,48) 

стосовно твердження, що «сім’я має бути головним пріоритетом у житті як чоловіка, так і 

жінки». Серед мешканців Європи вище цінують сімейне життя лише угорці (середній бал 

4,62). 
Проте сучасне суспільство перебуває на етапі, коли одні цінності вже втрачено, а 

інших ще не вироблено. Так, наприклад, стосовно ролі жінки в житті сім’ї : сучасна жінка 
вже отримала рівні права з чоловіком, за що так довго і наполегливо боролась. Тепер жінки 
мають доступ до будь-якого роду занять. Але ж дуже часто жінка, матір своєї дитини, 
забуває про те,що від природи вона є істотою більш слабкою як фізично, так і морально. Так 
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ми приходимо до дисфункціонального розвитку сім’ї, ознаками якого є: тенденція до 
домінування, боротьба за владу обох партнерів, негнучкість встановлених норм, маніпуляція 
партнером або дітьми, ігнорування потреб і почуттів членів сім’ї. І наслідком цього є велика 
кількість розлучень зі складними психологічними наслідками як для дитини, так і для 
колишніх дружини та чоловіка [2, с. 20-24]. 

Не зменшуючи значення позитивних здобутків, які вдалося досягти протягом останніх 
10 років, слід відзначити недосконалість системності та послідовності дій органів влади усіх 
рівнів щодо вирішення проблемних питань в сфері функціонування сім’ї. Також 
нерегулярним є здійснення переважної більшості заходів, зокрема через недостатній рівень 
фінансування, нерозвиненість та нерівномірність розвитку мережі відповідних соціальних 
служб залежно від регіону та типу населеного пункту, що також спричиняє нерівність 
доступу різних категорій сімей до соціальних послуг. Лише за умови, коли в країні буде 
діяти цілісна сімейна політика, ми матимемо можливість створити передумови для зміцнення 
інституту сім’ї та прискорити вихід з затяжної демографічної кризи. 
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ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ПРАВОВУ СВІДОМІСТЬ 
Правосвідомість за своєю сутністю являє собою складне та багатокомпонентне явище, 

яке по мірі розвитку і набуття усталених форм під впливом соціально-культурних та 
історико-політичних процесів, визначало основні риси державності. Існуюче в науці 
теоретичне підґрунтя надає таке трактування визначення: правова свідомість – різновид 
суспільної свідомості, сукупність певних знань про правові норми, закони, які існують у 
суспільстві і суспільних відносинах, та сукупність певних почуттів, емоцій, що виникають з 
приводу цих норм, законів, відносин [4, с. 17].  

Правосвідомість утворена складною структурою, що складається з правової 
психології та правової ідеології. При чому, ефективність даної системи зумовлена тісним 
взаємозв’язком двох елементів, з передбачуваним наслідками дії засобів впливу на правову 
свідомість. Існує безліч проблем, які пов’язані з визначенням функцій правосвідомості та 
місця цього явища в суспільстві. Основна з них полягає у обмеженні дослідження явища 
теоретичним описом, адже науковці не ставлять перед собою завдання визначити основу 
функціонування та механізму максимального функціонування правосвідомості, дослілдити 
найпоширеніші засоби впливу на неї. За таких умов правова свідомість подається в якості 
теоретичного поняття, яке універсально підходить лише для наукового її вивчення.  

Мета дослідження полягає в поданні процесів формування правосвідомості на 
практичному рівні, через зображення основного принципу дії засобів впливу на свідомість на 
конкретних прикладах. Актуальність роботи полягає в тому, що розглядаючи питання крізь 
призму динаміки історичних процесів ми визначимо основні тенденції змін у 
праворозумінні, основний принцип дії на правосвідомість дезінформації, що дасть 
можливість розібратися в гострих питаннях сьогодення, зокрема в сутності і вигляді 
патріотизму, що постає на стику політичних зіткнень в якості прояву правосвідомості. 
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Предметом дослідження є дезінформація, як основний засіб впливу на правову свідомість. 
Об’єктом дослідження стали роботи відомих вчених, таких як: Л. Колісник, М. Присяжнюк, 
О. Параніч, В. Шлапаченко та ін.  

Отже, ми визначили структуру явища правосвідомості. Особливість його полягає в 
зовнішніх формах прояву, що пов’язано з намаганням суспільства захистити своє розуміння 
права, держави, волі від негативних факторів історико-політичних реалій. Однією з захисних 
реакцій є патріотизм, що виступає стрижнем усталеної правової свідомості. Роберт Льюіс 
Стівенсон стверджував: «Патріотизм – це не вибух емоцій, а спокійна і міцна відданість, яка 
триває протягом всього життя людини» [2, с. 762]. Однак важливою складовою 
патріотичного підходу до існування в межах держави є потреба цього явища в постійному 
джерелі живлення. Цим джерелом виступає інформація, яка надається суспільству в якості 
статистичних даних щодо результатів основних соціальних, економічних та інших процесів, 
в вигляді інформаційних хвиль ЗМІ.  

Суть інформації, її позитивне чи негативне забарвлення залежатиме від того, який 
результат прагне отримати владна верхівка, адже ЗМІ наразі являють собою монополію 
держави. Такі способи маніпулювання народною свідомістю отримали назву дезінформації – 
завідомо неправдивої, помилкової інформації, яка протягом всього періоду існування 
людини виступає потужним важелем впливу на правосвідомість [3]. На думку автора 
основними принципами насадження даного типу інформації є: принцип багаторазового 
повторювання; внесення змін до інформації, яка надходить до об’єкта впливу, для 
формування в нього хибного уявлення про певні події, факти, явища та, як наслідок, 
спонукання його до прийняття певних рішень (учинення певних дій або бездіяльності), 
необхідних суб’єкту впливу. Для чіткішого розуміння сутності соціальної дезінформації 
наведемо конкретні приклади з історичного досвіду.  

На початку Першої Світової війни уряди воюючих країн, знайшли необхідним 
створити спеціальний систематизований апарат для ведення пропаганди серед військ і 
населення противника й впливу на громадську думку на територіях нейтральних країн. В 
умовах існуючих матеріально-технічних засобів пропагандистський вплив здійснювали за 
допомогою друкарської продукції. Найпершими серед джерел дезінформації були листи 
німецьких військовополонених англійських таборів. Мета полягала в ретельному відборі тих 
листів, в яких йшлося про зразкове ставлення до полонених з боку англійських військових, 
фільтрації змісту та видаленні непотрібної інформації шляхом ретельного копіювання листів, 
що стало можливим завдяки винайденню в Англії офсетного друку.  

В змісті листів часів Другої світової війни інколи зазначалося про покладення всієї 
відповідальності за розв’язання війни на Гітлера, що безумовно значно впливало на правову 
свідомість німців, занурену в «надра» ідеології – фундаменту війни. Правосвідомість, 
розуміння держави, репутацію кайзера руйнувала і література, заборонена цензурою в 
Німеччині, яку давали читати полоненим (соціалістичні газети з Німеччини, листи 
К. Лібкнехта). В результаті, як зазначає Генерал Людендорф про ефективність англійської 
пропаганди на німців: «Ми були так майстерно і в такому обсязі піддані ворожій пропаганді, 
що незабаром багато хто був не в змозі розрізняти, що є пропагандою противника, а що – 
його власним сприйняттям... Ми не билися більше до останньої краплі крові. Багато німців 
не хотіли більше вмирати за Вітчизну». Дезінформація, в її майстерному використанні, стає 
стрижнем пропаганди, ядже «найкраща пропаганда та, за якої об’єкт впливу не відчуває, що 
на нього впливають» [2].  

Важливим є розуміння того факту, що мова йде не лише про глобальні війни. Часто 
через неможливість розв’язати маштабну війну, країни створюють причини до війн 
локального характеру. Суть полягає в тому, що зброя війни – вороже ставлення народу до 
категорії «ворога», мета – створити всі необхідні умови для виникнення «ворога» та надати 
війні справедливого змісту. Такі дії зумовлені психологічними складовими правосвідомості, 
яка в свою чергу існує неподільно з природнім правом і людською мораллю. Однак світом 
володіє позитивізм, отже прагнення довести своє право на державу і волю – зпрогнозована 
сукупність явищ, формування яких відбулося завдяки майстерно врегульованому потоку 
дезінформації.  
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Варто зазначити, що на правосвідомість найпотужніше впливає факт порушення 
природних прав. Дезінформація створила так званий «культ» тероризму, невиправдана 
боротьба з яким існує вже протягом сторіччя. Актуальною ця боротьба залишається і наразі, 
в структурі складних економіко-політичних україно-російських відносин. Тактика ЗМІ в 
даному випадку полягає в технології забезпечення інформаційного тиску, за рахунок 
інформаційного перенавантаження, фільтрація якої для об’єкта дезінформації залишається 
недосяжною. Яскравим прикладом є практичне порівняння новин українських та російських 
телеканалів. Абсурд сягає свого апогею – зомбоване дезінформацією суспільство по всьому 
світу формує уявлення про події, базуючись на необ’єктивних фактах. Результат – 
правосвідомість набуває зовнішніх проявів, характер яких давно спланований володарями 
ключової правдивої інформації.  

Отже наведений взаємообумовлений зв’язок правосвідомості, її зовнішнього прояву – 
патріотизму, дезінформаціїї як джерела живлення патріотизму дає можливість дійти 
висновку. Війни, що мають озброєний характер – періодичне явище в історії, яке 
знаходиться в постійній динаміці і пошуку сфери реалізації; інформаційні війни – явище 
постійне, і на погляд автора, більш небезпечне. Матеріально-технічне оснащення змінюється 
в залежності від епохи, в той час як сутність пропаганди характеризується консерватизмом. 
Головна зброя проти тиску інформаційного потоку – процес ґрунтовного аналізу, порівняння 
і фільтрації джерел. Правосвідомість – феномен, що виступає гарантом захищеності індивіда 
і суспільства в цілому від неправомірних узаконених дій владної верхівки.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІТЕЙ,  
ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

В усіх країнах світу існує така категорія населення, яка потребує особливої уваги, − це 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. В нашій країні складне соціально-
економічне становище значної кількості населення, послаблення виховної функції сім’ї 
загострили проблеми дитячої бездоглядності й безпритульності. 

Окремі питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, досліджують у своїх наукових працях такі вчені і фахівці, як В. Андріїв,  
Н. Болотіна, В. Бурак, Л. Волинець та ін. 

Метою робити є визначення основних шляхів усунення проблем правового захисту 
дітей, які потребують батьківського піклування. 

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в переший же рік своєї 
незалежності [1]. В нашій країні не існує спеціального законодавства для неповнолітніх, а їх 
права виділені статтями Сімейного, Цивільного, Кримінального та Кримінально-
Процесуального кодексів України.  

http://nbuv.gov.ua/j-
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uy_2013_3_5.pdf
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На даний час розробляється програма реформ «Стратегія 2020». В цій програмі також 
посіло значне місце вирішення питання стосовно урегулювання і забезпечення правового 
захисту дітей позбавлених батьківських прав на рівні Європейських країн. Якщо означені 
реформи будуть реалізовані, це має позитивно вплинути на соціальне становище таких дітей, 
так як Європейські країни мають більш розвинену систему регулювання подібних відносин 
[5]. 

Наприклад, країна Великобританія, в якій дуже часто зустрічається таке явище як 
«фостерна сімя». Фостерна сімя – це така тимчасова прийомна сімя, яка відрізняється від 
опікунської тим, що вона складається з ряду спеціалістів: психологів, педагогів, соціальних 
працівників, в якій дитина зможе перебувати до того моменту коли визначиться її подальша 
судьба. Ця дитина не позбавлена батьківської опіки, а лише на певний термін має 
призупинений характер впливу біологічних батьків [4].  

На сьогоднішній день виховання окремих категорій дітей забезпечується, в тому 
числі, школами-інтернатами. Однак задекларовані засади виховання неповнолітніх осіб не 
тільки не реалізовується на практиці, а в окремих випадках цілком свідомо порушується, що 
має наслідком ускладнену адаптацію до дорослого життя в соціумі випускників шкіл-
інтернатів. Найбільш значущими проблемами вихованців у самостійному житті – є 
матеріальні труднощі і житлове питання. Однією з причин їх виникнення є порушення права 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист їх власності. Не всі, але 
деяка частина вихованців інтернатів має власне майно (спадщина, закріплене житло, пенсійні 
книжки, тощо), яке на період виховання дитини в інтернаті знаходиться під наглядом 
опікунів і держави. Так, Закон України «Про охорону дитинства», ст. 25 гарантує 
вихованцям збереження житлового приміщення, де вони проживали, протягом усього 
перебування в інтернаті, а в описі майна, що додається до документів дитини вказується 
відомості про особу, яка відповідає за його збереження [3]. Зрозуміло, що наявність у дитини 
майна, а особливо житла, суттєво допомагає її адаптації до самостійного життя і значно 
підвищує її життєві шанси, сприяє дотриманню інших прав дитини-сироти, наприклад, права 
на освіту. 

Але в наслідок несвоєчасного оформлення документів, наявних інколи помилок, дій 
опікунів не на користь інтересів дітей, недбалого ставлення відповідальних осіб за 
збереженням майна дітей, відсутності процедури відповідальності, недосконалості 
нормативно правових актів механізмів державного контролю за дотриманням прав власності 
дітей сиріт, значна кількість вихованців інтернатів втрачає підстави права власності на майно 
або ж саме майно. 

Досить вагомою проблемою дітей-сиріт в Україні – є народження дітей за гратами. 
Начебто дитина і має свою сім’ю – матір, але якщо жінка-засуджена має строк ув’язнення 
більше двох років, то дитинка, виповнившись їй 2 рочки, автоматично потрапляє в дитячий 
будинок. Також проблема виникає в тому, що особливості місць позбавлення волі де 
відбувають покарання жінки, на прикладі Менської жіночої колонії, яка дислокується в 
Чернігівській області, можна прозоро спостерігати повноту невиконання нашою державою 
Конституції України та Конвенції про захист прав людини [2]. Ця проблема впливає на 
дитину як з точки зору соціального аспекту так і психологічного, а саме: 

1. Соціологічний аспект – обмеженість спілкування у процесі зростання дитини з 
іншими дітьми у зв’язку з режимом місць позбавлення волі. Враховуючи елементи режиму, 
який розповсюджується на всіх осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, та 
неспроможність дітей у малолітньому віці особисто об’єктивно сприймати навколишнє 
середовище місць позбавлення волі у їх характері та темпераменті накладаються відбитком 
той негатив, який має місце в місцях позбавлення волі. 

2. Психологічний аспект – створена на території місць позбавлення волі субкультура 
не дає можливості адекватному психологічному зростанню дитини. Так, в місцях 
позбавлення волі проходить процес де соціалізації та прилаштування до кримінальної 
субкультури. Жінки, які потрапили в місця позбавлення волі шляхом ігнорування та 
нівеляції загальноприйнятих соціально-психологічних канонів, приймають кримінальну 
субкультуру, яка значно відрізняється від повноцінного психологічного, фізичного 
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виховання дитини. У процесі зростання дитини у місцях позбавлення волі разом зі своєю 
матір’ю, дитина вважає за нормальну поведінку та стандарти життя, які є у місцях 
позбавлення волі, та у подальшому під час реалізації своїх навичок у соціумі стає 
заручником конфлікту між власною підсвідомістю та стандартами поведінки більшості 
соціальної спільноти 

Державна система захисту прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування потребує ще значного реформування. 

На думку автора необхідно: 1) створити державний орган контролю стану житла, 
закріпленого за вихованцями шкіл-інтернатів; 2) забезпечити повне внесення і своєчасне 
поновлення інформації в Єдиному електронному банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання, що дозволить 
реалізувати за умови належного фінансування заходи соціального захисту, передбачені 
законодавством; 3) заснувати в Україні інститут Уповноваженого з прав дитини і покласти 
на останнього функції із координації роботи органів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 4) забезпечити проведення психологічних тестувань 
засуджених жінок і дітей народжених за гратами, з метою встановлення та усунення 
негативних факторів, які породжують проблему у дітей в соціальному та психологічному 
аспектах. 

Завершуючи комплексний аналіз автор дійшов наступних висновків: глибокі суспільні 
перетворення сьогодення є важливим чинником, який породжує низку проблем у сучасній 
українській сім’ї. Поширення сирітства – це наслідок того, що значна частина родин не 
змогла адаптуватися до нових соціально-економічних умов. У зв’язку з проблемами в цій 
сфері потрібно реформувати систему захисту дітей дотримуючись сформульованих 
пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового забезпечення соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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«МАТЕМАТИЗАЦІЯ» У СУЧАСНІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ 

Розвиток технологій та наукових знань у сучасному суспільстві, що набуває рис 

інформаційного, безумовно, має великий вплив на розвиток криміналістичної теорії й 

практики. Відкриваються нові горизонти та можливості для їх удосконалення. Одним з 

найперспективніших напрямів у такому контексті є широке залучення розробок 

математичних дисциплін.  

Попри те, що «математизація» криміналістики стала помітним явищем ще в 1960-х 

роках, однак її досягнення та недоліки не проаналізовані та не мають серйозного 

узагальнення. Темою пропонованої доповіді є підбити підсумок під основними 

дослідженнями цього процесу, виокремити його перспективи та існуючі прогалини. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://ukrprison.org.ua/articles/1350294682
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
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Одним з перших класифікувати математичні методи в криміналістичній діяльності 

намагався професор М. Селіванов (1923-2012 рр.). Він випустив окреме видання, присвячене 

застосуванню математики у різних видах актуальних у 1970-х роках експертиз. Найбільш 

перспективними у цьому плані, на його думку, були фіксація доказів, дослідження 

матеріально-фіксованих слідів (трасологія), аналіз руху та дії куль та снарядів (балістика), 

портретна ідентифікація, вивчення документів. Окремо він виділив як досить близьку галузь 

статистичну обробку криміналістичної інформації [4].  

Вагомий внесок у розкриття математизації криміналістичної науки здійснив виходець 

з України професор Р. Бєлкін (1922-2001 рр.). Йому належить класичний тритомний курс 

криміналістики. У ньому було розкрито три головні напрямки поширення математичних 

здобутків у цій сфері. Перший – загальна теорія, у рамках якої відбувається обґрунтування 

залучення методів «цариці наук» у різних сферах збирання доказів, їх аналізу та доведення 

провини/невинуватості у суді. Другим напрямком стало їх залучення до процесу 

криміналістичної експертизи. Найбільш затребуваними вони є при аналізі почерку 

(графологія), експертизі матеріалів, речовин та виробів (КЕМРВ), судово-експертних оцінках 

тощо. Очікувано, що вага математичних методик виявляється, у першу чергу, тоді, коли мова 

заходить про кількісні величини. Третій напрямок, за Р. Бєлкіним, – це застосування 

математики при вирішенні питань криміналістичної тактики та методики. Досягнення у цій 

царині є значно скромнішими, порівняно з попередніми. Причинами складності є велика 

варіативність практики вивчення доказів та неможливість перевести у числовий формат 

якісні характеристики [1]. Відтак говорити про можливість створення строгої математичної 

моделі організації криміналістичної роботи поки що зарано.  

Загалом, велика заслуга Р. Бєлкіна полягає в узагальненні досвіду залучення 

математичних методів до криміналістики. Але він не зміг дати глибокий аналіз специфіці та 

перспективам математико-комп’ютерним підходам, які дуже швидко змінюють обличчя 

науки про вивчення доказів сьогодні. Зважаючи на час написання дослідження – кінець 1990-

х рр., коли комп’ютеризація лише робила перші кроки – це є цілком зрозумілим. 

Серед західних дослідників, що популяризують та розвивають вживання математики у 

сфері вивчення злочинності є доктор Андреа Бертоцці. Їй належить цілий курс лекцій та 

розробок, що започаткували принципово нову сферу криміналістики – прогнозування 

правопорушень на основі узагальнення наявного досвіду. За допомогою моделювання їй 

вдалося створити картину «слабких місць» у суспільстві, де є ризик скоєння злочинів [5]. Це 

знання дозволяє не просто реагувати на вже здійснені негативні вчинки, а завчасно їй 

попереджувати. Що дає надзвичайно позитивний ефект для правоохоронної галузі. 

Діяльність доктора А. Бертоцці добре ілюструє відмінність західного підходу до залучення 

математичних знань у криміналістику. Якщо радянські та сучасні вітчизняні розробки 

торкаються лише теорії, то європейські та американські концентруються на глибокому 

зв’язку з практикою.  

Українська криміналістика також не залишається осторонь математизації. Посилення 

уваги до використання знань та методів «цариці наук» у власній практиці спостерігається 

серед вітчизняних фахівців з початку 2000-х рр. Головною причиною, скоріше за все, є 

стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх поширення у юридичній сфері. 

Математика ж дає можливість сформулювати моделі інтеграції останніх у практичну роботу.  

Серед українських юристів одним з «піонерів» вивчення потенціалу залучення 

математичної науки став Р. Гурак [3]. Цілком виправдано він розглядав її разом з 

поширенням комп’ютерних технологій у правознавчій практиці. Недоліком його підходу 

можна назвати велику увагу теоретичним аспектам цього процесу і відірваність від аналізу 

конкретних проблем та прикладів. Схожі «філософствування» характерні не лише для 

українських дослідників, але й для представників науки зарубіжних країн. Також вивчає 

математизацію криміналістики доцент О. Булулуков. Йому належить огляд наявних 

досягнень у цій сфері [2]. У своїй статті автор підняв проблему «послаблення», тобто 

спрощення, математичних алгоритмів при спробах їх адаптувати до реалій роботи експерта. 
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Він зробив висновок, що така приблизність є неминучою в умовах, коли майже кожна 

експертиза та дізнання є особливою. Водночас на користь своїх думок він не навів жодного 

конкретного прикладу й не показав, на основі якої інформації збудував своє узагальнення. 

Тож однозначно погодитися з його думками навряд чи можна.  

Таким чином, математизація криміналістики є одним з найбільш помітних та 

перспективних напрямків розвитку криміналістичної експертизи. Її бурхливий розвиток 

безпосередньо пов’язаний з розповсюдженням інформаційних технологій у правознавстві. За 

думкою більшості експертів, найбільш важливими напрямками поширення математичних 

здобутків у цій сфері є 1) розробка загальної теорії, 2) проведенням криміналістичних 

експертиз та 3) створення нових методик і тактик збирання фактів.  
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РАЙОНІВ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 
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«And now that, that is all over 

All we’ve got is the silence 

In the deathcar, we’re alive 

In the deathcar, we’re alive» 

Goran Bregovic 

Автомобільний транспорт, як джерело забруднення повітряного середовища великих 

міст має ряд особливостей: чисельність автомобілів з роками зростає, умови руху 

транспортних потоків постійно ускладнюються, розподіл викликаного автотранспортом 

забруднення вкрай не рівномірний та значно коливається в залежності від часу та місцевості. 

Посиленню важливості цього питання сприяють як процеси урбанізації суспільства, так і 

подальша інтенсифікація росту рівня автомобілізації. Вказані особливості значно 

ускладнюють можливості прогнозу ситуації та зменшують можливості контролю проблеми, 

що може мати далекосяжні соціальні, економічні та екологічні наслідки. 

Метою нашого дослідження було проаналізувати зростаючі масштаби. забруднення 

викидами автотранспорту атмосферного повітря різних районів міста і дати екологічну 

оцінку активності транспортного руху у місті Запоріжжя. З точки зору ступеня споживання 

природних ресурсів, впливу на всі соціальні процеси в суспільстві, впливу на навколишнє 

середовище істотним є не окремий автомобіль, а транспортний потік, як уся сукупність 

транспортних засобів. 
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В процесі проведення дослідження було проаналізовано ступінь інтенсивності 

транспортного потоку в різних районах міста Запоріжжя вранці (7 година), вдень (15 година) 

та ввечері (20 годна) у робочий та вихідний дні (понеділок та неділя, відповідно). 

Розраховувався відносний порівняльний індекс навантаження, для чого до кількості легкових 

автомобілів додавали сумарну кількість вантажівок та автобусів помножену на 3 і сумарну 

кількість мотоциклів помножену на 0,5. Спостереження проводилися одночасно у кожному з 

досліджуваних районів міста на дорогах різного значення, після чого результати по кожному 

з районів узагальнювалися і зводилися у порівняльну таблицю. 

Нами було встановлено, що відносне навантаження транспортного потоку впродовж 

дня найбільше у вечірні години. Загальною тенденцією є збільшення інтенсивності руху 

транспорту в робочі дні тижня. В середньому, як і очікувалося більше транспорту на 

вихідних фіксується у вечірні години, що узгоджується з інтенсивністю руху транспортних 

потоків. Спальні райони міста демонструють значне збільшення інтенсивності руху у робочі 

дні, в той час як у центральних районах ситуація більш збалансована, що можна пояснити 

великою часткою громадського транспорту. 

Неможливість ізоляції пересувних джерел забруднення і перш за все автомобільного 

транспорту від населених районів міста становить особливу небезпеку. Викиди шкідливих 

речовин здійснюється на дуже невеликій висоті (менше 1 м) в приземному шарі повітря, на 

рівні дихання людини. Токсичні речовини, що викидаються з відпрацьованими газами 

автомобілів, складають більше 92% всіх шкідливих викидів в навколишнє середовище міста 

і, в тій чи іншій мірі, впливають на організм людини. 

Необхідність постійного пошуку можливостей оптимізації екологічних параметрів 

при функціонуванні автотранспортної системи міста може бути обґрунтована дією двох 

факторів. Ми маємо справу з зростаючими темпами урбанізації, що призводять до 

збільшення концентрації антропогенних джерел негативного впливу на навколишнє 

середовище на досить обмежених територіях. Також значну проблему може становити 

тимчасове локальне збільшення чисельності автотранспорту, що здатне на короткий строк 

значно збільшити небезпеку знаходження людини на певній території. 
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

У ЖИТЛОВИХ ПОМЕШКАННЯХ 

ХХІ ст. ставить перед людством потребу в раціональному використанні та збереженні 

енергетичних ресурсів у житлових помешканнях. 

Для вирішення проблеми збереження та економії енергетичних ресурсів пропонується 

впровадження нових альтернативних технологій та засобів. Раціональне використання 

енергії базується на принципах енергозбереження та енергоефективності, яка, своєю чергою, 

означає зменшення споживання енергії без зменшення використання техніки і обладнання.  

В епоху тотального подорожчання комунальних послуг, зокрема електроенергії, 

актуальним стає питання економії в житлових помешканнях. На даному етапі існує маса 
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найпростіших методів з приводу заощадження електричної енергії та тепла у квартирі. 

Основним завданням мешканців квартир є утеплення помешкання спеціальними 

теплоізоляційними матеріалами з середини та зовні, бо близько 40% тепла виходить через 

стіни. Утеплення стін у квартирі можна зробити за допомогою пробкової конструкції, 

пенофолу, пінополіуретану, пінобетону, а також за допомогою природного матеріалу – 

тирси. Іншим важливим аспектом є теплі двері та вікна. 

Встановлення нових пластикових або дерев’яних вікон з багатокамерними 

склопакетами та шибками з тепловідбивною плівкою забезпечить стабільну температуру в 

приміщенні та підвищить її на 2-5 градусів. Інший, не менш ефективний спосіб − це 

замащування щілин у віконних рамах і дверних отворах за допомогою монтажної піни, 

саморозширюючих герметизуючих стрічок, силіконових та акрилових герметиків. 

Встановлення подвійних дверей на вході до квартири забезпечить повну теплоізоляцію. 

Заміна чугунних радіаторів на алюмінієві підвищить тепловіддачу на 40-50%. Встановлення 

тепловідбиваючого екрана або алюмінієвої фольги на стіну за радіатором опалення 

підвищить температуру кімнати на 3 градуси. Заскління балкону якісними 

металопластиковими вікнами з двокамерними склопакетами дозволить позбутися протягів, а 

монтаж віконного блоку між кімнатою та балконом створить тепловий буфер з проміжковою 

температурою в 10 градусів. Утеплення підлоги та стелі запобігає тепловтраті у приміщенні. 

Перед утепленням поверхня підлоги вирівнюється за допомогою цементно-піщаних сумішей, 

а далі покривається шаром гідроізоляції з шаром пінопласту, при цьому щілини заливаються 

монтажною піною, зверху якої покладається останній теплоізоляційний шар. А вже після 

утеплення на підлогу викладається плитка, дошка або лінолеум. Утеплення стелі в квартирі 

виконується за тим же принципом, що і утеплення стін. 

Заощадження електроенергії також можливе простими та доступними методами. 

Наприклад, заміна ламп розжарювання та люмінесцентних ламп на світлодіодні зменшує 

використання електроенергії у 10 разів завдяки тепловій віддачі світлодіодних ламп. Точкове 

освітлення є набагато економнішим, ніж освітлення всього приміщення з однієї точки. 

Застосування техніки не нижче класу «А» є більш енергоефективним порівняно з застарілою 

технікою, а тому економія складає 50%. На разі економія електроенергії найбільше залежить 

від правильного використання домашньої техніки. Використовуючи нічний та денний тариф, 

можна нагріти бойлер, включити теплу підлогу чи пральну машину – вночі, коли за 

електрику можна платити на 30% менше. Саме така різниця існує між нічним (з 23:00 до 

7:00) і денним (в інший час доби) тарифами при наявності двотарифного лічильника. 

Економити електроенергію можна також за рахунок кольору стін. Наприклад, біла 

стіна відбиває 80%, спрямованого на неї світла, темно-зелена – лише 15%, а чорна – 9%. Ще 

одна важлива річ – це справна електропроводка, адже несправність електропроводки 

відкриває канал для витоку електроенергії. Використання стабілізатора напруги зменшить 

витрату електрики, а обладнання квартири світлорегуляторами дозволить змінювати ступінь 

освітленості приміщення залежно від потреби. 

На даний момент, економити на електроенергії допомагають сучасні електротехнічні 

пристрої. Існують прилади, що автоматично відключають електроустаткування, коли воно не 

використовується. Наприклад, в під’їздах або в квартирах допоможе вимикач із затримкою 

часу. Одночасно з включенням світла включається тимчасове реле, яке самостійно гасить 

світло через заданий проміжок часу (від 10 с. до 10 хв.). Таким чином можна економити 14-

20% електроенергії. Для цих же цілей використовується інфрачервоний датчик руху, який 

спрацьовує при русі об’єкту та світлорегулятори (дімери) – пристрої, які монтуються замість 

звичайного вимикача і регулюють яскравість світла ламп. Також, існують дімери з 

можливістю управління з декількох точок або дистанційно за допомогою пульта. А за 

допомогою імпульсних реле здійснюється управління освітленням з декількох місць. 

Середня кількість сумарної сонячної радіації, що поступає на 1м2 території України 

знаходиться у межах: від 1070 кВт год/м2 в північній частині України до 1400 кВт год/м2 [1, 

с. 99]. 
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Встановлення сонячних батарей або фотоелектричних модулів – пристроїв, які 

використовуються в якості фотоелектричної системи для генерації та поставки 

електроенергії до житлових приміщень. Вони встановлюються на опорні конструкції на даху 

багатоповерхових житлових будинків. Перетворення сонячної енергії в електричну енергію, 

в умовах України, орієнтується на використання фотоелектричних пристроїв. Сонячна 

електростанція дає можливість постачати електроенергію при аварійних ситуаціях, 

забезпечує стабільне за характеристиками енергопостачання, скорочує витрати на 

електроенергію, забезпечує будинок електрикою. Існують батареї двох типів – малі, які 

здатні дати енергію, якої вистачить на обслуговування телевізора, бойлера, ноутбука та 

освітлення будинку. 

Альтернативою до звичайних бойлерів можуть стати сонячні колектори гарячого 

водопостачання, які у моменти підвищеного споживання гарячої води чи довготривалих 

періодів хмарної погоди, коли продуктивність знижується на 50-60%, за допомогою 

вбудованого баку-накопичувача (електронагрівача) забезпечують безкоштовно гарячою 

водою. А великі фотоелектричні системи здатні забезпечити електроенергією та опаленням 

будинок середніх розмірів. Тому, сонячна електростанція – це інвестиції в майбутнє, які на 

довгі роки забезпечать комфорт. 

Отже, розумне використання електроприладів та впровадження альтернативних 

технологій зменшить платежі за електроенергію приблизно на 40%. Наявність значних 

запасів сировини, промислової та науково-технічної бази для виготовлення фотоелектричних 

пристроїв може забезпечити сповна не тільки потреби вітчизняного споживача, але й 

представляти для експортних поставок більше двох третин виробленої продукції [1, с. 99]. 

Слід зазначити, що при встановленні сонячних батарей зменшується саме 

енергозалежність будинку, а система окупиться за 5 років. Нераціональне і необачне 

використання природних енергоресурсів призводить до різкого скорочення невідновлюваних 

природних ресурсів, що рано чи пізно може призвести до загальносвітової енергетичної 

кризи. 

Література 

1. Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс]: У п’яти книгах. Кн. 2: Організація 

використання енергоресурсів. Довідник / Під ред. Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К.: 

Основа, 2009. – 274 с. 

 

Семенюк Олена 

студентка 1 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Ткаченко С.П. 

 

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ  

ТА ЕКОЛОГІЧНО НЕШКІДЛИВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 

Крилатий вислів «економіка має бути економною» є вкрай актуальним на сьогодні. 

Ми заробляємо мало, а витрачаємо невиправдано багато. Це стосується країни, міста, 

підприємства, сім’ї, врешті – решт, окремо взятої людини. Тому економити необхідно 

починати із себе як окремо взятої особистості. 

Останніми роками для багатьох країн пріоритетним напрямом став розвиток 

енергозберігаючих технологій. Однією з найбільших перешкод на шляху до 

енергозбереження є постійно зростаюче споживання електроенергії. Зростання виробничих 

потужностей, а також постійний розвиток міст змушують шукати шляхи для зменшення 

споживання електрики. В Україні зростання споживання електрики значно випереджає 

введення нових потужностей в електроенергетиці, адже електростанції, що побудовані в 

основному в радянські роки, сьогодні працюють на межі своїх можливостей. І вже незабаром 

мова може зайти про серйозні енергетичні проблеми. Одним з найважливіших напрямків 

щодо зменшення вживання електроенергії, за яким пішли багато високорозвинених країн, є 

використання світлодіодних технологій для освітлення. Збереження енергії обходиться 
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економіці значно дешевше, ніж збільшення її виробництва. Звідси і підвищена увага вчених 

до дослідження світлодіодів як найбільш енергоефективних джерел світла на сьогоднішній 

день. Розвиток світлодіодних технологій вже сьогодні дозволив багатьом виробникам з 

успіхом застосовувати нові джерела світла в світлосигнальних пристроях, засобах 

відображення інформації, у декоративному освітленні, включаючи архітектурне і 

ландшафтне, у світловій рекламі, а також для освітлення вулиць і доріг. Цього року 

Нобелівська премія з фізики дісталась за винахід, який якщо і не врятував увесь світ, проте 

зробив його значно ефективнішим. Мова йде про сині світлодіоди, які дали поштовх 

технічній революції в гаджетах, на виробництві та в побуті. Вони освітлюють вулиці, 

дозволяють дивитися фільми та зберігати дані. 

Американські фахівці підрахували, якщо виключити прихід на ринок освітлення 

світлодіодних джерел світла, то світова потреба в електроенергії зросла б на 16,5%, від 490 

млрд кВт/год. в 1995 р. до 571 млрд кВт/год у 2025 р. [3]. А задоволення зростаючих потреб 

в електриці для освітлення без вживання світлодіодів, змусить збільшити виробничі 

потужності приблизно на 58,7 ГВ, і щорічне вироблення енергоносіїв на 97 млн. тон 

(вугілля). Саме тому за кордоном в розробку енергозаощаджуючої тематики задіяно великі 

фінансові ресурси. Отже, метою даного дослідження є аналіз новітніх тенденцій в області 

енергозберігаючих технологій. 

За результатами одного з останніх аналітичних досліджень до 2016 року частка 

світлодіодних приладів на світовому ринку в грошовому вираженні складе 21%, а після 2020 

р. існують передумови для серйозного домінування даного обладнання на рівні більш ніж в 

70% від загальносвітових продажів (без систем комплексного управління та 

електроживлення − 17% − 2016 р., 27% − 2020 рр.). Лампи розжарювання при ідентичній 

інтенсивності світлового потоку споживають в десять разів більше електроенергії. Світло 

люмінесцентних і ртутних ламп обійдеться в два рази дорожче. Натрієві лампи витрачають в 

півтора рази більше електроенергії, ніж світлодіодні світильники з аналогічними 

показниками лм/Вт. 

При цьому термін служби світлодіодного обладнання може складати до 100 000 годин 

(130 лм/Вт), в той час як максимальний ресурс близьких з енергоефективності та терміну 

служби люмінесцентних ламп не перевищує 28000 годин (100 лм/Вт), а металогалогенних − 

20000 годин (80 лм/Вт). Яскравість світлодіодів за останнє десятиріччя збільшилась від 

сотень мілікандел, які видавали світлодіоди високої яскравості, до десятків кандел 

світлодіодів ультрависокої яскравості.  

Україна не стоїть осторонь шляху розвитку світлодіодної техніки. Свідченням цього є 

Державна цільова науково-технічна програма «Розробка і впровадження енергозберігаючих 

світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», виконання якої 

заплановано на період до 2013 р. [4]. Зокрема, для створення надпотужних 

випромінювальних елементів Національна академія наук розробляє і готує до впровадження 

нові напівпровідникові матеріали, елементи і технології, що підвищують ефективність 

світлодіодів, принципи формування світлових потоків із заданою спрямованістю, методи 

електронного керування світлодіодними лампами, термостабілізації випромінювальних 

елементів.  

Об’єктами дослідження в даній роботі є лампи розжарювання, люмінесцентні лампи 

та світлодіодні лампи. У роботі розглянуто будову та принцип дії світлодіодів, 

проаналізувано економічну ефективність використання, з’ясовано їх переваги і недоліки. Під 

час проведення експерименту було обґрунтовано, що світлодіодна лампа наразі є 

найперспективнішим освітлювальним приладим, через її високі значення ККД в порівнянні 

зі старими лампами розжарення та екологічну безпечність в порівнянні з компактними 

люмінесцентними лампами. 
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ГОСТЬОВИЙ ШЛЮБ ЯК СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНОМЕН 

В останній час у людей змінилися погляди на сім’ю. Трансформувалась система 

поглядів у жінок «школа − інститут − заміжжя». В переважній більшості жінки нині 

соціально активні, вони в змозі самостійно забезпечити себе, не беручи до уваги стереотипи і 

не менше чоловіків цінують свою незалежність та самодостатність, вони самі вирішують 

коли їм створювати сім’ю. В той же час чоловіки втратили незаперечні права бути єдиними 

годувальниками в родині та організаторами життя в домашньому господарстві. Економічна 

рівність чоловіків та жінок обумовило їх соціальну рівність у відносинах. В силу таких 

обставин сформувався в суспільстві феномен як «гостьовий шлюб», який на практиці 

означає, що кожен з подружжя свідомо чи підсвідомо «полює» довкола у пошуках більш 

кращих відносин. 

Спочатку все-таки під гостьовим шлюбом прийнято було розуміти шлюб, 

оформлений у відповідних органах державної влади, який припускає, що чоловік і жінка 

фактично не живуть разом, не ведуть спільного господарства та не ростять спільних дітей. 

Ідеологічна концепція гостьового шлюбу зводиться до того, що на першому місці повинні 

бути не взаємні почуття, і вже тим більше не взаємні зобов'язання, а особистий комфорт 

кожного з подружжя. Іноді гостьовий шлюб і зовсім випливає з цивільного, тобто, по суті, 

мова йде навіть не про подружжя в повному сенсі цього слова, а про періодичне зустрічання 

один з одним людей. Його називають у Західній Європі та у США екстериторіальним, адже 

партнери живуть під різними дахами. Інколи такі «космополітичні партнери» можуть 

мешкати навіть в різних містах чи країнах, але в будь-якому випадку кожен з них мешкає на 

своїй території. Тобто має свій власний «кут». І коли кожному з цих космополітних 

партнерів забажається поспілкуватися з особою іншої статі, то про всяк випадок існує 

«постійний гостьовий партнер» [1]. 

Окреме проживання подружжя дозволяє ізолювати себе від частих сварок, ніхто не 

переживає, якщо інший затримується на роботі. Мінімізуються щоденні побутові проблеми, 

для такого подружжя в їх відносин завжди зберігається певна «новизна». Але може здатися 

враження, що такий шлюб – певні «ліки» від рутинного сімейного життя, але на практиці для 

нього характерне те, що немало подружжя розлучаються, бо гостьовий шлюб «гарний у 

радості, багатстві, здоров’ї, але от у прикрощах, бідності і хворобах» розпадається. Для 

такого шлюбу характерні часті зради, що супроводжують зміну своїх партнерів.  

Найчастіше виховання дітей повністю лягає на плечі матері, батько приймає в житті 

дітей посередню участь – такий собі «тато вихідного дня». Але така доля матері може у 

http://www.eloled.com.ua/ru/info/articles/leds/
http://sofit.com.ua/
http://lamaister.blogspot.com/2008/12/blog-post_02.html
http://eprints.kname.edu.ua/12130/1/9-15.pdf
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майбутньому обернутися для неї у не найкращий бік: стати матір’ю-одиначкою. Існує 

ймовірність, що дитина, яка росте у такому соціальному середовищі, у подальшому житті, 

беручи приклад з батьків, буде вдаватися до таких же самих дій та до їх помилок, не 

намагаючись створити повну та нормальну родину.  

За даними статистики в Західній Європі на сьогоднішній день близько 40% пар 

проживають в гостьовому шлюбі або так званому «шлюбі вихідного дня». Але в деяких 

країнах цей показник набагато вищий. У нашій країні такого роду відносини з’явилися не 

дуже давно, однак за прогнозами соціологів такий шлюб незабаром може замінити 

традиційну форму сімейних відносин. 
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ВИКОРИСТАННЯ «МУЗИКОТЕРАПІЇ» У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Однією з характерних рис XXI ст. є бурхливий науково-технічний прогрес. На жаль 

його наслідком є техногенне забруднення навколишнього середовища який чинять 

негативний вплив на здоров’я людини. Виникає необхідність по-новому розглянути ключові 

питання організації медичної допомоги, практичної охорони здоров’я та масового 

оздоровлення працездатного населення і суспільства в цілому. У зв’язку з цим особливої 

актуальності набувають заходи щодо вдосконалення існуючих та створенню нових 

ефективних засобів, методів реабілітації та профілактики, що підвищують резервні 

можливості організму людини. Особливий інтерес викликає використання в медицині 

музичного мистецтва, що отримало назву музикотерапії. 

Лікувальне застосування музики має багатовікову історію. У найдавніших свідченнях 

і документах, що дійшли до нас музика фігурує як лікувальний засіб. У ХIХ ст. французький 

психіатр Еськироль почав використовувати музичну терапію в психіатричних закладах. 

Подальше поширення музикотерапія отримала після першої світової війни. У 1930-х рр. 

досвід військових лікарів використовували німецькі терапевти при лікуванні виразки 

шлунка, швейцарські − при лікуванні легких форм туберкульозу. Австрійські акушери за 

допомогою музики знеболювали пологи. Використання музики і звуку як анестезуючого 

засобу стало застосовуватися і в стоматологічній і хірургічній практиці. 

У другій половині XX ст. технічні можливості в дослідженні фізіологічних реакцій, 

що виникають в організмі в процесі музичного сприйняття, значно зросли. Було показано, 

що музика активно впливає на функції всіх життєво важливих фізіологічних систем, 

інтенсивність різних фізіологічних процесів, дихання і серцево-судинну систему, кровообіг, 

призводить навіть до певних гормональних і біохімічних змін. 

Музикотерапія – це психотерапевтичний метод, що використовує музику як 

лікувальний засіб. Існує багато визначень поняття «музикотерапія». Значна частина вчених 

вважають музикотерапію допоміжним засобом психотерапії, засобом специфічної підготовки 

пацієнтів до використання складних терапевтичних методів. 

Розрізняють три основні форми музикотерапії: рецептивну, активну, інтегративну. 

Рецептивна музикотерапія (пасивна) відрізняється тим, що пацієнт в процесі 

музикотерапевтичного сеансу не приймає в ньому активної участі, займаючи позицію 

простого слухача. Йому пропонують прослухати різні музичні композиції або вслухатися в 

різні звучання, які відповідають стану його психічного здоров’я та етапу лікування. 

http://kalinskaya.com/node/23
http://www.prosto-mariya.ru/gostevoi-brak_446.html
http://www.prosto-mariya.ru/gostevoi-brak_446.html
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Активні методи музичної терапії засновані на активній роботі з музичним матеріалом: 

інструментальна гра, спів. 

Інтегративна музикотерапія поряд з музикою задіює можливості інших видів 

мистецтва: малювання під музику, музично-рухливі ігри, пантоміма, пластична драматизація 

під музику, створення віршів, малюнків, оповідань після прослуховування музики та ін. 

Творчі форми. 

Різні стилі музики здатні надавати різний вплив на емоційне і фізичне здоров’я 

людини. Фахівці стверджують, що має значення не тільки стиль музики, ритм і тональність, а 

й те, на якому музичному інструменті було виконано витвір. Звучання кожного музичного 

інструменту робить вплив на певну систему організму людини. 

Так, гра на фортепіано допомагає гармонізувати психіку, нормалізує роботу нирок і 

сечового міхура, очищає щитовидну залозу. Звуки органу стимулюють мозкову діяльність, 

сприяють нормалізації енергетичних потоків в хребті. Струнні інструменти: гітара, арфа, 

скрипка, віолончель – нормалізують роботу серцево-судинної системи. Крім того, звучання 

цієї групи інструментів викликають у людини співчуття, готовність до самопожертви. Духові 

інструменти сприяють роботі дихальної системи, очищають легені і бронхи. Благотворно 

впливають на кровообіг. Ударні інструменти, в свою чергу, допомагають відновити ритм 

серця, лікують печінку і кровоносну систему. 

Роблячи висновок хочу додати, що при прослуховуванні, улюбленої музики до певних 

нервових закінченнях надходить більша кількість крові. Це стимулює вироблення допаміну − 

особливої речовини, що створює відчуття щастя, радості, насолоди. Він впливає на деякі 

зони мозку, що відповідають за почуття і мотивацію до дій. Іншими словами, допамін − 

такий собі індикатор щастя. Дуже часто прослуховування улюблених композицій допомагає 

відновити душевну рівновагу, відпочити від повсякденної суєти. Так що музика - це 

найкоротший і найдоступніший шлях до щастя і радості. 
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ВПЛИВ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї  

НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

У сучасному суспільстві інститут сім’ї, порівняно з минулими часами, зазнав значних 

змін. Все рідше можна зустріти багатодітні сім’ї, натомість стрімко зростає кількість 

розлучень та чисельність дітей, позбавлених батьківської опіки. Оскільки на сьогоднішній 
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день є доведеним факт майже безроздільного впливу сім’ї на формування особистості 

дитини, то треба зауважити, що негативні зміни в сім’ї, як виховному інституті, не 

найкращим чином впливають на розвиток особистості. В даній роботі розглянуто аспекти 

сімейного життя, що впливають на соціалізацію дитини та визначені проблеми дітей, які 

виховуються в неповних сім’ях. 

Сім’я − одна з найдавніших форм спільності людей. Вона виникла раніше, ніж нації, 

держави, ще за часів первісного суспільства. Виховна функція сім'ї полягає у задоволенні 

індивідуальних потреб дорослих членів у батьківстві та материнстві, взаєминах з дітьми, 

їхньому вихованні, самореалізації у дітях. Завдяки реалізації цієї функції сім’я забезпечує 

соціалізацію молодих поколінь, їхню підготовку до майбутнього життя. 

У сім'ї виховуються і дорослі, і діти. Тому у виховній функції виділяють три основні 

аспекти: 

Перший − формування особистості дитини, розвиток її здібностей та інтересів, 

передача від дорослих дітям накопиченого суспільством соціального досвіду, вироблення в 

них морально-етичних знань та способів поведінки, забезпечення розумового, фізичного та 

естетичного розвитку дітей. 

Другий аспект − систематичний виховний вплив сімейного колективу на кожного 

його члена протягом усього життя. 

Третій аспект − постійний вплив дітей на батьків. 

До характеристик, що визначають особливості розвитку дитини, відносять:  

– соціально-демографічну структуру сім’ї (соціальне становище членів сім'ї, професійний 

статус батьків, стать, вік, кількість членів сім’ї, наявність різних поколінь); 

– переважний психологічний клімат сім’ї, емоційну налаштованість сім’ї;  

– загальну та психолого-педагогічну культуру батьків;  

– зв’язок родини з іншими спільнотами;  

– матеріально-побутові умови; 

– особливий вплив на дитину має стиль її стосунків з батьками. 

Як відомо, існує кілька автономних психологічних механізмів соціалізації, за 

допомогою яких батьки впливають на своїх дітей. Це насамперед 

ідентифікація і наслідування, у процесі яких діти засвоюють соціальні норми поведінки, 

ціннісні орієнтації, беручи приклад з батьків, прагнучи стати такими, як вони. При цьому 

наслідування супроводжується певними очевидними діями, тоді як ідентифікація передбачає 

ототожнення дитини з батьками на основі сильного емоційного зв’язку з ними. 

Важливою умовою дії механізмів впливу є авторитет батьків. Авторитет батьків 

залежить від частоти і якості контактів з дитиною; інформованості про справи дитини; 

ступеня розуміння і рівня вирішення питань, що турбують дитину; активності в 

самовдосконаленні і вдосконаленні оточення. 

Сучасна українська сім’я часто не має змоги повною мірою реалізувати свій виховний 

потенціал. Це спричинюється як особливостями суспільного виховання, так і негативними 

змінами всередині сім’ї: зниженням її стабільності, малодітністю, послабленням традиційної 

ролі батька, трудовою зайнятістю жінки та ін. 

Терміном «неповні» позначають категорії сімей, в яких дитина до 16 років проживає з 

одним із батьків, який несе за неї повну відповідальність.  

Процес виховання дитини в неповній сім’ї значно відрізняється від виховання в 

повній. Діти з неповних сімей відчувають гостру потребу в певному соціальному статусі, 

хочуть мати обох батьків. При розриві відносин, батьки часто займають протилежні позиції у 

справі виховання, що, безсумнівно, позначається на дітях. Виховні позиції батьків можуть 

істотно розходитися, що викликає у дитини почуття розгубленості і неповноцінності, 

оскільки обидва батьки є для нього значущими іншими. Зазвичай такі діти гірше 

адаптуються в соціальному середовищі. 

Крім того у дитини розвиваються комплекси різного характеру, відсутність 

внутрішньої гармонії, що врешті-решт призводять до психологічних зрушень тощо. 
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Іншою проблемою неповних сімей є поєднання професійної і батьківської ролей, що 

при режимі повної зайнятості, істотно знижує час, який міг би бути використаний для 

спільного проведення часу з дитиною. 

Переважну більшість неповних сімей можна віднести до бідних. Неповнота сім’ї 

збільшує ризик того, що діти, які виросли в такій сім’ї, не зможуть створити своєї 

повноцінної. 

Також педіатри, досліджуючи загальний стан здоров’я дітей, пришли до висновку: 

діти з неповних сімей значно частіше схильні до гострих та хронічних захворювань. 

Підводячи підсумки слід зауважити, для того щоб дитина, яка виховується в неповній 

сім'ї, гармонійно розвивався матері (батьку) необхідно звернути увагу на власні слова і 

вчинки, на побут сім'ї, знати і враховувати вікові та індивідуальні особливості дитини, і на 

основі цього будувати свою систему виховання. Велику увагу слід приділяти формуванню 

особистісних якостей дитини, дозволяти дитині спілкуватися з батьком (матір'ю), що відіграє 

значну роль у формуванні та розвитку дитини. За умови, що батько (мати) не є асоціальним 

елементом суспільства і сам (сама) бажає брати участь у вихованні дитини.  
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ВАЖКОВИХОВУВАНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ  

ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
У наш час однією з актуальних проблем є важковиховуваність серед неповнолітніх. 

Поняття важковиховуваності часто заміняють синонімами, такими як «важкий підліток», 
«педагогічно занедбана дитина», «соціально занедбана» та багато іншими. Багато 
психологів, дослідників, філософів та науковців по-своєму трактують значення цих слів. 
Проблема важковиховуваності особистості розглядалася у дослідженнях вітчизняних та 
зарубіжних учених: Р. Оуена, Н. Волкової, А. Острогорського, Н. Михайловського. 
Вивченням поведінки з відхиленнями у підлітків, а також їх моральних і психічних 
особливостей займалися такі дослідники, як: О. Белічева, Р. Мертон, С. Коен, І. Кон, 
А. Лічко, М. Гернет, Д. Кантер, І. Невський. На сучасному етапі питання девіацій в Україні 
досліджують А. Швець, Г. Карелова, Л. Мостова. 

Причинами важковиховуваності неповнолітніх може стати все, що заважає 
нормальному функціонуванню дитини в суспільстві, її інтеграції та соціалізації в ньому. Та, 
на мою думку, найпершим чинником, який може спричинити важковиховуваність серед 
дітей, − це саме становище країни, в якій живуть та розвиваються діти. 

Докорінні зміни, що відбуваються в соціально-політичному житті України, в 
економічній сфері, справляють великий вплив на формування молодого покоління, його 
соціалізацію. Проблеми, з якими стикається молодь та підлітки на сучасному етапі розвитку 
суспільства – матеріальна забезпеченість, невизначеність, – усе це позначається на 



 269 

соціальній поведінці підлітків, яка в результаті соціально-економічних перетворень у 
суспільстві, стала однією з найменш захищених верств населення [1, c. 3]. 

У зв’язку з цим, на мою думку, саме сім’я має стати найголовнішим фактором, що 
зможе допомогти попередити або зупинити важковиховуваність своїх дітей. Не менш 
важливими також є загальноосвітні навчальні заклади, що закладають основи знань, умінь та 
навичок дітей, прокладають їх шлях у майбутнє. 

Ситуація, яка склалась в Україні, пов'язана із драматичними змінами у сім'ї як 
соціальному інституті, гостро ставиться питання щодо допомоги сім’ї. Послаблення 
шлюбних стосунків, зниження народжуваності – усі ці прояви мають соціально-педагогічний 
аспект [1, c. 3]. 

Важковиховуваність неповнолітніх давно стала соціально-педагогічною та 
соціальною проблемою, яку намагаються вирішити протягом багатьох років педагоги та 
соціальні працівники. Моя майбутня професія соціального працівника буде прямо пов’язана 
із суспільством, найменш захищеними верствами населення, такими як: неповнолітні, діти з 
обмеженими функціональними можливостями, людьми похилого віку та інвалідами. 

Досліджуючи сучасний стан України, можна зробити висновок, що важкий 
економічний стан, руйнація попереднього світогляду і несформованість нового, відсутність 
належних знань і вмінь жити та працювати в умовах конкуренції призвели наше суспільство 
до серйозних внутрішніх конфліктів. Особливо важко в цей період виявилось підростаючому 
поколінню. Серед молоді поширилась демонстративна та зухвала по відношенню до 
дорослих поведінка, досить часто стали проявлятися жорстокість і агресивність. Різко 
збільшилась злочинність серед підлітків, яка на сьогоднішній день набирає великих обертів. 
В результаті знижується рівень культури серед підлітків, виникає стан невихованості, 
педагогічної занедбаності. Якщо взаємостосунки у системі «вихователь-вихованці» не 
відновлюються – педагогічна занедбаність може перерости в соціальну. Підліток, що не 
піддається або важко піддається вихованню, стає важким у виховному відношенні, 
важковиховуваним [2, c. 213]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що в Україні, незважаючи на 
досвід минулих поколінь, підлітки залишаються найменш захищеним прошарком 
суспільства. Я вважаю, що саме через недостатній догляд за підростаючим поколінням з боку 
батьків та вчителів діти засвоюють негативні форми поведінки, які самі змогли віднайти у 
нашому суспільстві. Якщо за дитиною не здійснювати належний догляд, то вона може 
віддалитися від сім’ї, забути про навчання і саме тоді вже нічого не можна буде змінити. 
Адже формування особистості дитини відбувається ще в ранньому дитинстві, а тому 
неправильне виховання може стати поштовхом до важковиховуваності у майбутньому. Так, 
видатний український педагог В. Сухомлинський наголошував на тому, що важкою дитина 
стає саме в підлітковому віці – від 10-11 до 14-15років [3, с. 515]. Підлітковий вік – це один із 
найважливіших етапів життя людини. В ньому багато джерел і починань всього подальшого 
становлення особистості. Цей вік нестабільний, вразливий, важкий, і виявляється, що він 
більше, ніж інші періоди життя, залежить від реальностей оточуючого середовища. 

На мою думку, однією з головних причин появи важковиховуваності дітей, стає 
нереалізація їх життєвих потреб, яка відбувається через швидкі зміни економіці, політиці, 
соціальному становищі України. Тобто, діти мають величезну кількість бажань та потреб, які 
так чи інакше повинні реалізовуватися, але в наш час спостерігається розбіжність між 
високим рівнем освіти та культури і матеріальним становищем суспільства.  

Питання щодо причин важковиховуваності підлітків багатоаспектне і дуже 
проблематичне. Е. Погребняк визначив такі причини важковиховуваності, як бездоглядність 
і неправильне виховання у сім’ї. 

Російський науковець А. Кочетов обґрунтовує такі групи факторів виникнення 
важковиховуваності:  
− бездоглядність; 
− педагогічні помилки, допущені у сімейному і шкільному вихованні; 
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− другорічництво [4, с. 215]. 
Найголовнішою причиною серед комплексу всіх перерахованих є і залишається 

недосконалість стосунків у сім’ї. Через відсутність виховання підлітки не засвоюють 
моральні засади суспільства, відстають у своєму інтелектуальному та моральному розвитку. 

Отже, можна виділити ряд причин, через які неповнолітні мають статус 
важковиховуваних: низька самооцінка дитини; неблагополучна сім’я; недосконала робота 
педагогів та батьків з дітьми; небажання відставати від своїх однолітків, а як наслідок 
схильність до вживання алкоголю, тютюнових виробів та наркотичних речовин; відношення 
суспільства до підлітків тощо. Все це є негативними чинниками, які прямо чи 
опосередковано діють на дитину. Та я хочу наголосити на тому, що всі економічні, політичні 
та соціальні процеси, що відбуваються саме всередині України, є неодмінно пов’язаними з 
соціумом, тому найголовнішим завданням соціальних працівників є допомога всім верствам 
населення, а особливо молоді – віднайти себе та не загубитися у суспільстві. Тобто не 
перейняти негативний вплив вулиці та оточення, що згодом призведуть до деградації 
особистості людини. 

Тому соціальні працівники повинні якомога більшу увагу приділяти неповнолітнім, а 
саме здійснювати свої професіональні функції:  

1. діагностичну – вивчення та оцінка особливостей діяльності і розвитку дітей; 
дослідження спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного 
виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу 
на дітей та підлітків; 

2. прогностичну – прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення 
негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості 
неповнолітніх; 

3. консультативну – надання порад дітям, батькам, вчителям та іншим особам з 
питань соціального виховання; надання необхідної консультативної соціально-педагогічної 
допомоги дитячим, молодіжним об'єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи 
знаходяться у складних життєвих обставинах; 

4. профілактичну – переконання учнів в доцільності соціально значимих норм та 
правил поведінки, ведення здорового способу життя; 

5. соціально-перетворювальну – надання соціальних послуг, спрямованих на 
задоволення соціальних потреб дітей; соціальний супровід навчально-виховного процесу, 
соціально-педагогічний патронаж незахищених категорій дітей;  

6. організаційну – координація діяльності та взаємодії усіх суб’єктів соціального 
виховання; сприяння соціально корисній діяльності дітей і підлітків; формування 
демократичної системи взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і 
дорослих. 

Саме вищеперераховані функції соціальних працівників та педагогів, що мають 
працювати з дітьми, допоможуть передбачити, попередити або запобігти формуванню 
важковиховуваності в дітей та підлітків. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ 

Пошук нових горизонтів у вивченні соціальних явищ примушує звертатися за 

допомогою до інших дисциплін, зокрема математики. Залучення математичних принципів та 

методів дозволяє дослідникам соціальної роботи досягти вагомих результатів. По-перше, 

необхідно чітко формулювати власні представлення про суспільні явища, що сприяє їхній 

логічній довершеності. По-друге, математичні методи дозволяють з уже наявного масиву 

даних отримати нові знання. Це дозволяє уникнути пошуку необхідних фактів, 

спостереження, очікування результатів нових експериментів. По-третє, застосування 

математичних методів при вивченні соціальної реальності полегшує, а ряді випадків є 

обов’язковою умовою для залучення новітніх комп’ютерних технологій. Це є особливо 

важливим в умовах сучасного інформаційного суспільства.  

Спробуємо проілюструвати це за допомогою прикладу вивчення такої соціальної 

проблеми, як навіювання та психологічний тиск.  

Таблиця 1. Схильність до навіювань 
№ Вік(х1) Рівень 

чоловіки (у1) жінки (у2) 

1 20 82 89 

2 35 63 87 

3 50 62 90 

4 65 50 72 

Оскільки немає інформації про зв’язок між віком і механізмом навіювання, то 

побудуємо апроксимативну модель у вигляді лінійної функції: 

 

Для обчислення оцінків параметрів а0 і а1 маємо 6 наборів даних і відповідно 6 

наборів коефіцієнтів моделі. Значення параметрів обчислюємо за формулами: 

,   

На основі отриманих оцінок параметрів моделі заповнюємо таблицю 2. 

Модель має вигляд: 

 – для чоловіків 

та 

 – для жінок. 

Вихідні дані та результати моделювання рівня схильності чоловіків та жінок показано 

на Рис. 1 та Рис. 2. 

Таблиця 2. Значення оцінок коефіцієнтів . 
№ чоловіки жінки 

а0 а1 а0 а1 

1 107,3 -1,27 95,6 -0,13 

2 65,3 -0,67 80 0,2 

3 102 -0,8 110 -1,2 

4 95,3 -0,67 88,3 0,03 

5 96,2 -0,7 96 -0,38 

6 82,5 -0,43 104,5 -0,5 

Середні 

оцінки 

91,4 -0,75 95,7 -0,33 
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Рисунок 1. Рівень навіювання чоловіків 

 
 

Рисунок 2. Рівень навіювання жінок 

 
Наведені малюнки свідчать про здатність математичної моделі встановити зв’язок між 

віковими характеристиками та механізмами навіювання.  

Таким чином, застосування математики у вивченні соціальних явищ є перспективним 

напрямком розвитку суспільних наук. Наведений приклад щодо рівнів навіювання у 

чоловіків та жінок добре демонструє, що залучення математичних методів дозволяє 

отримати нові дані з уже існуючого масиву інформації і, відповідно, економить час та 

зусилля дослідника. Крім того, вони значно полегшують інтеграцію дослідження та обробку 

його результатів за допомогою інформаційних технологій. 
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ЯЗИЧНИЦЬКА СИМВОЛІКА У ПРАВОСЛАВНИХ ІКОНАХ 

Віра із самого зародження людського життя керувала розумом людини, починаючи 

від найдавніших часів і до сьогодення. В українській культурі ми маємо синтез різних 

вірувань. З одного боку, під видимим зовнішнім християнським виглядом зберігалися 

залишки язичництва, а з іншого боку, нове вірування переінакшувалося й засвоювалося під 

впливом давньої міфології. Дослідження тісного переплетення та впливу язичницьких 

символів в українському іконописі і стало предметом нашої роботи. 

Ознайомившись з працями, монографіями відомих науковців, фольклористів та 

етнографів з даної теми, ми з’ясували, що: 

1) знак хреста існує з дохристиянських часів. У сер. XIX ст. група англійських археологів, 

проводячи розкопки одного з найбільших і найбагатших міст ассирійської держави Кальху, 

натрапила на кам’яний стовп з висіченим на ньому рельєфним зображенням ассирійського 

царя Цамші-Адада. Груди його прикрашав хрест на довгому ланцюгу. Цар-язичник носив 

точнісінько такий хрест, як віруючі християни. Але жив він задовго до християнства [2, 

с. 46-47]. 

2) Є три причини появи перших оберегів: 

аби захиститися від страху (коли Каїн убив Авеля, він зі страху за скоєне почав будувати 

місто, в якому б міг почуватися у безпеці); 

із потреби урівноважити сили людини і природи (потенціал зовнішніх і внутрішніх сил); 

із потреби тлумачити знаки «Неба». 

3) Ще з давніх часів відбуваються міфи і язичницькі релігії про тріади «богів», сьогодні це 

так само найпоширеніше вчення церков [1, с. 12]. 

У Новому Завіті немає ні самого слова «Трійця», ні ясно вираженого догмату про неї 

... Вчення про Трійцю − помилкове, спочатку виходить із язичництва, сформульоване 

відступниками і насильно затверджене язичником. Тому всі зображення на іконах Святої 

трійці є першим кроком до відповіді – це символи язичництва. Для того, щоб на конкретних 

прикладах побачити ці доводи, пропонуємо ознайомитися з іконами, які чітко показують 

символіку. 

Тож першим буде Святий Христофор − йому приписується переказом незвичайної 

особливістю. Вважалося, що, будучи тілом як людина, він мав голову собаки. Христофор мав 

псячу голову від народження, так як відбувався з країни кінокефали − людей з собачими 

головами. Святий Христофор. Ікона. Перша половина XVII ст. Державний музей-заповідник 

«Ростовський Кремль» Це другий крок до відповіді про язичество в християнських іконах [4, 

c. 126]. 

Наступний Святий, хоч і має людську подобу, проте його образ створено на основі 

язичницького бога. 

Власій − християнський святий, великомученик єпископ Севастійскій. Уявлення про 

св. Власія як покровителя тварин відбилися в його іконографії. На іконах його часто 

зображували в оточенні корів, овець і коней, а на деяких − у вигляді вершника. Традиційні 

уявлення про св. Власов генетично походять від способу язичницького Худоба бога Волоса 

(Велеса). З’єднанню образів язичницького божества і християнського святого. Але це можна 

також віднести також лише до другого кроку у наближенні до відповіді [3, c. 6, 10]. 

Ікона Іверської Богородиці. Цікаво, що в центрі головного убору Богородиці 

зображена восьмикінцева ведична зірка, яка одночасно була і восьмикінцевим хрестом, 
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символом Сонця. Такого ж роду застібка поміщена і на правому плечі Богородиці. Таким 

чином, до ведичних написів тут додається і ведична символіка [7, c. 22]. 

Близько зірки на головному уборі читаються слова ЯРУ міма, тобто, жриця бога Яру. 

Однак, зрозуміло, що лик бога Яру як чоловіки вона мати не може. Тоді лик який ведичної 

богині вона успадкувала? На це питання відповідає напис на фрагменті поблизу долоні її 

правої руки. Там ми читаємо слово МАРА. Отже, Богородиця − це жінка з ликом Мари. 

Синіми літерами на окантовці головного убору написані слова РУСЬ ЯРУ. Такий 

держави не існує вже близько тисячі років, проте традиція, яка склалася саме в Русі Яру, 

наказує вставляти в ікони це словосполучення. Правіше на тій же окантовці можна 

прочитати слова МІМ І міма ЯРУ, які означають, що мімом (вищим жерцем) храму Яру був 

Ісус Христос, тоді як діва Марія, його мати, була в тому ж храмі вищої жрицею. А чорними 

шматочками мозаїки трохи вище накреслено: МАРИ РУНА. Взагалі-то шрифт, яким все 

написано, називається РУНА РОДА. Однак, все, що пов’язано з похоронним обрядом, 

мабуть, вважалося написаним рунами Мари [5]. 

Проте це були докази різноманітних дослідників існування язичницьких символів в 

іконах. Далі я пропоную ознайомитися зі своїм власним дослідженням. 

«Устюжское Благовіщення», початок XII ст. Державна Третьяковська галерея. В 

небесах − зображення Старого Денмі. 

У горі по середині картині зображено дивний малюнок. Перегорнутий напівмісяць, у 

якому зображено маленького янгола. Якщо брати до уваги той факт, що ікону намальовано 

за часів Русі, то від язичництва релігія ще не дуже відійшла. Тому цей символ дуже схожий 

на символ слов’янської богині Мари. Її доречність у цьому полотні полягає в тому, що вона 

символізує, як смерть так і початок нового життя, а в цьому власне і сенс даної ікони. Друге 

припущення – це такий же таємничий корабель, з дивною істотою на борті, що 

зображувалося у попередніх іконах. Це також може нести певну язичницьку символіку.  

Янгол Золотий Влас − найдавніша ікона із зібрання Державного Російського музею в 

Санкт-Петербурзі. Датується другою половиною XII ст. Більшість фахівців відносять її до 

новгородської школі іконопису. На лобі, серед волосся ми бачимо дивний знак, який нагадує 

око. Звісно це діадема, оскільки її малюють усім янголам, щоб показати святість. В цьому ж 

випадку це символ замаскований під звичайну річ. У символіці очі завжди пов'язаний зі 

світлом і «духовної здатністю споглядати», одночасно, за старими поглядам, не тільки 

сприймає орган, а й сам, посилаючи «силові промені», є символом спіритуалістичної 

виразності. Це звісно відноситься до теми релігії, проте, цей символ потім почне означати 

назване вище значення. А у часи язичництва символ ока позначав бога сонця, який слідкує за 

всіма. 

Спас Нерукотворний (Новгородська ікона XII ст.). Дивне в цій іконі те, що обличчя 

Ісуса на явному фоні язичницького символу. Зараз цей хрест став символом кельтського 

християнства, хоча має більш давні, язичницькі корені. Рівнолучевий хрест у колі або з 

виступаючими за коло променями називають кельтським. Хоча така графіка хреста була 

властива не тільки кельтів, а й багатьом іншим народам.  

Отже, беззаперечним є факт існування в українській культурі впливів язичницьких 

вірувань. Це простежується і в обрядових звичаях (наприклад, Різдво, Великдень, Івана 

Купала), і в фольклорних текстах календарно-обрядової поезії, в символіці української 

вишивки. Наше дослідження доводить використання язичницьких символів в українських 

іконах. 

Зображення Святої трійці – це не є християнський мотив. Далі, ми бачимо на іконах, 

де Святі зображені з обличчям тварин, це нагадує навіть Древній Єгипет. На деяких давніх 

мозаїках є приховані тексти, що також говорять про поклоніння головним язичницьким 

божествам. А зображення так званих НЛО на давніх іконах, говорить про те, що це є 

символіка язичництва та прояви не християнської віри та мотивів. Тож на сьогодні 

християнська віра є сумішшю язичницьких вірувань і християнських мотивів. 
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Язичницька символіка в християнських іконах була присутня і за часів Київської Русі 

і в подальші епохи, а сучасні переписувачі ікон продовжують писати полотна з давньою 

символікою язичників. Українська ікона – це явище самобутнє, яке відображає вічні ідеї 

духовності й традиції народу. 

І наостанок хочеться зазначити: Не фанатійте від зображень ікон – це культура, це 

спосіб вираження віри, це прикраса і просто уявлення художника. Тому моліться перш за все 

серцем! 
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«ТАРАС БУЛЬБА» М. ГОГОЛЯ ЯК КОНФЛІКТ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ ТА РОСІЙСЬКОГО ПАНШОВІНІЗМУ: ІСТОРИКО-

ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНЦЕПТ 

В умовах неприхованої зовнішньої військової агресії проти України неабиякого 

значення для громадськості набула ідея національно-патріотичного єднання, що в 

узагальненому вигляді набула рис загальнонаціональної концепції. При цьому конфлікт 

української національної ідентичності з російським паншовінізмом сприяє подальшому 

поглибленню самоідентифікації української громадськості себе саме як українства, 

української нації. В таких умовах неабиякого значення набуває пошук єдиного історико-

філосфського концепту української нації − українськості. 

Останнім часом проблема виокремлення меж українського національно-патріотичного 

самовизначення знову набуває неабиякого значення для всіх громадян нашої країни, 

особливо в умовах наростання суспільно-політичної кризи та зовнішньої агресії.  

Такого роду проблеми поставали перед українством й раніше. Так, ще в сер. ХІХ ст., 

видатний письменник Російської імперії Микола Васильович Гоголь, у своєму творі «Тарас 

Бульба» яскраво й досить художньо-завуальовано показав внутрішньоособистісний конфлікт 

між своїм власним українським національно-патріотичним підсвідомим началом та 

російською «паншовіністичною надбудовою». 

Більшість науковців погоджується з тим, що термін «ідентичність» у науковий 

дискурс увів Е. Еріксон. Пізніше Е. Сміт запропонував такі параметри (історична територія, 

або рідний край; спільні міфи та історична пам’ять; спільна масова громадська культура; 

єдині юридичні права та обов’язки для всіх членів суспільства; спільна економіка, 

можливість вільно пересуватись у межах національної території), присутність яких у 

суспільній свідомості свідчить про наявність національної ідентичності [6]. 

http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/
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В Україні проблема національної ідентичності має свої особливості, зумовлені 

передусім тривалим періодом бездержавності. Але, незважаючи на довгі роки національно-

визвольних змагань, Україна має свою багату культуру. Кожний витвір мистецтва, створений 

українцем, вирізняється національним колоритом, відображає національний характер народу.  

При цьому творчість Миколи Гоголя посідає особливе місце в історії російської та 

української літератур. М. Гоголь – центральна постать українсько-російського культурного 

діалогу. Він почав творити на поч. ХІХ ст., саме тоді почали відроджуватися визвольні рухи 

в Україні.  

Вивчаючи творчість М. Гоголя, можемо встановити, що його ідеї дуже близькі до ідей 

українського філософа, просвітителя та письменника Г. Сковороди. У центрі світогляду 

Григорія Савича перебуває людина, її щастя та духовний світ. Сковорода вважав, що Бог і 

природа – єдине ціле. Провідне місце у його творчості займає душа, яку Г. Сковорода 

називає «серцем».[6, с. 4] М. Гоголь теж вважав душу глибоким джерелом пізнання.  

Також можемо прослідкувати зв’язок гоголівської творчості з творчістю Т. Шевченка. 

Відомо, що два цих українських генії жили та творили приблизно в один і той же час. На 

превеликий жаль, їм все ж таки не судилося зустрітися. Незважаючи на це, Т. Шевченко 

читав М. Гоголя. Відома і його думка щодо творчості Миколи Васильовича. Кобзар вважав 

гоголівську творчість дуже близькою до своєї. У своїх листах і щоденнику він навіть називав 

М. Гоголя «великим другом» та «братом».  

Аналізуючи творчість М. В. Гоголя, ми бачимо, що досить багато його творів 

присвячено Україні [2; 3]. Один з таких творів є історична повість «Тарас Бульба», що 

побачила світ у 1835 р. у складі збірки «Миргород». Але Микола Васильович вирішив 

переробити повість, і в 1842 р. вийшла друга редакція повісті. Треба зауважити, що 2-га 

редакція зазнала істотних змін. Це був сміливий новаторський твір, який розповідав про 

героїзм, силу й завзяття запорозьких козаків. Слід зазначити, що 1-ша редакція повісті була 

коротшою за 2-гу, а події, описані в ній, відбувалися дещо інакше, особливо відрізнявся 

фінал − у першій версії повісті Тараса не спалили, а лише взяли у полон. Американський 

літературознавець Е. Бояновська ранішу та пізнішу версії «Тараса Бульби» називає 

проукраїнською та проімперською відповідно [1]. 

Українську душу М. Гоголя ненавиділи, але водночас визнавали, що він був і є генієм 

свого народу. Наприклад, В. Розанов – російський літературознавець, письменник та філософ 

– писав: «Я все життя боровся і ненавидів Гоголя і в 62 роки думаю: «Ти переміг, жахливий 

хохол».  

На наше переконання, прототипом Тараса Бульби був саме Богдан Хмельницький, на 

що вказує декілька вагомих та логічно-пов’язаних факторів. Так, по-перше, події в повісті 

розгортаються у ХVІІ ст., хоча Микола Васильович датує повість ХV ст. Насправді ж, події в 

повісті розгортаються не раніше, ніж у ХVІІ ст., оскільки за сюжетом Т. Бульба був заядлим 

курцем, але ж тютюн європейці почали імпортувати з Америки лише наприкінці ХV ст., а 

поширився він на теренах Східної Європи тільки у ХVІІ ст. Саме це прямо вказує на роки 

життя Богдана Хмельницького.  

По-друге, Б. Хмельницький був антисемітом, [4, с. 233-235], а твір М. Гоголя «Тарас 

Бульба» повністю просякнутий духом антисемітизму [3]. 

По-третє, знаменним фактом гоголівського калькування у «Тарасі Бульбі» є 

паралельне зображення ще двох головних героїв твору − синів Т. Бульби, прототипами 

котрих, без сумніву, були сини гетьмана Б. Хмельницького. Остаточний варіант чітко 

закріпив фігури двох синів Бульби: старшого – Остапа – хороброго патріота (це, напевно, 

Тимофій Хмельницький, котрий життя віддав у боротьбі за Україну); молодшого – Андрія – 

зрадника (це, напевно, Юрій Хмельницький − один з винуватців Руїни). 

По-четверте, хронотопний контекст «Тараса Бульби» криє у собі постійно 

повторюваний зв’язок із віршем «Чигрине, Чигрине» Т. Шевченка. 
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З вищезазначеного твору ми можемо зрозуміти, що Кобзар приховано акцентує увагу 

громадськості на тому, що проблема зросійщення України криється у Руїні, яка, на його 

думку, була спричинена непродуманою політикою Б. Хмельницького та його сина − Юрка. 

Завдяки контент-аналізу, ми також змогли побачити, що М. Гоголь підчас написання 

«Тараса Бульби» широко використовував українізми. Таке широке застосування українізмів 

вказує на україномовнсть письменника і на те, що він хотів найкраще передати народний 

колорит та описати життя запорізьких козаків, котрі були українцями. 

Таким чином, М. В. Гоголя можна з впевненістю вважати геніальним самородком 

українського народу, українцем душею й за походженням, котрий провів усе своє життя на 

чужині, але не забув свого коріння й постійно славив свою Батьківщину. Творчість Гоголя 

має схожість із творчістю інших видатних українців. М. Гоголь бачив проблему в 

зросійщенні України й коріння паншовіністичного російського «зла» спробував відобразити 

у постаті свого літературного героя − Тараса Бульби, реальним прототипом якого 

український письменник та філософ вважав Б. Хмельницького, сини котрого за 

індивідуально-особистісними характеристиками тотожні літературним синам Т. Бульби.  
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МАТРИЧНО-КЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ  

ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ ХХ-ХХІ СТ. 

Довгострокові циклічні коливання в економіці вчені-економісти виявили ще в другій 

половині XIX ст. Одним з перших їх дослідників був англійський економіст У. Джевонс. 

Окремі аспекти довгих циклів, або довгих хвиль економічної активності, досліджуються вже 

понад століття багатьма вченими. 

Особлива роль у розробці теорії довгих хвиль належить радянському економісту 

М. Кондратьєву. Він ще у 20-х роках XX ст. опублікував ряд аналітичних праць, в яких 

здійснив багатофакторний аналіз економічного розвитку Великобританії, Франції та США за 

період 100-150 років. Теорія довгих хвиль Кондрат’єва мала істотний вплив на подальший 

розвиток даного напряму науково-пошукової діяльності [1, c. 226]. 

Загалом же пошуками закономірностей економічних циклічних криз займалися такі 

вчені-економісти: Дж. Кейнс, К. Маркс, П. Самуельсон, М. Туган-Барановський, Р. Хоутрі, 

Й. Шумпетер та ін. На жаль, у сучасних умовах ще не сформована єдина концепція 
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розуміння та методологічного дослідження кризових явищ. Крім того, не існує окремої науки 

чи хоча б спеціалізованої економічної дисципліни, об‘єктом якої виступали б кризові явища 

в економіці [8]. 

Аналізуючи об’єктивні основи великих циклів кон’юнктури, М. Кондратьєв бачив їхні 

причини в процесі відтворення, в періодичному оновлені основних фондів в результаті 

технологічних переворотів, в освоєнні значних технічних винаходів і відкриттів. Також він 

відзначав напрямок та інтенсивність науково-технічних відкриттів і винаходів, які є 

функцією запитів практичної дійсності і попереднього розвитку науки і техніки [2, с. 718]. 

Виходячи з цього та зважаючи на те, що вся сучасна історія цивілізації є ланкою 

почергових циклічних змін піків (підйомів) та спадів (криз) економічної активності, метою 

сьогоднішньої економічної науки повинно бути прогнозування всієї сукупності можливих 

ризиків економічного майбутнього людства. Саме зараз неабияким чином зарекомендувала 

себе як ефективний метод пізнання математично-статистичних масивів інформації саме 

кліометрика. Даний метод дозволяє здійснювати розрахунки за допомогою використанням 

історико-економічної матриці, під якою потрібно розуміти збірну таблицю цифрових 

статистично-макроекономічних показників.  

Праці Р. Фогеля і Д. Норта перевернули традиційне уявлення про американську 

історію і помітно вплинули на напрями дослідження економічної історії. Вони зуміли 

показати, як можна використати сучасні методи статистичного аналізу і математичного 

моделювання для оцінки (а нерідко і переоцінки) історичних подій та їх значення для 

майбутнього. 

Кліометрична школа розширила проблематику економічної теорії. Її представники 

запропонували низку важливих положень, започаткували економічну соціологію, показали 

значення організації, норм права і моралі, а також активізували статистичні дослідження. 

Проведена Р. Фогелем і Д. Нортом дослідницька робота стала основою наукового пояснення 

природи економічного зростання та спаду. Деякі спеціалісти навіть вважають, що вона 

здатна вплинути на політичний клімат багатьох країн, оскільки прослідковується прямий 

зв’язок між політичною стабільністю і динамікою економічних процесів [9]. 

Виходячи з цього можна стверджувати, що під терміном «кліометрика» слід розуміти 

суміжну історико-економічну дисципліну, що вивчає економічну історію за допомогою 

теоретичного економічного інструментарію, кількісних методів аналізу, статистичного 

моделювання, використання гіпотетичного моделювання альтернативних версій розвитку 

економіки у минулому. Як науковий напрям, кліометрика склалася у післявоєнних працях 

західних економістів (У. Ростоу, Р. Голдсміта, С. Кузнеця, К. Ерроу, Д. Норта, Р. Фоуджела 

та ін.) на противагу традиційній описовій історії народного господарства [7]. 

Американські кліометристи активно займалися історичним моделюванням, воліючи і 

використовуючи альтернативні моделі історичних процесів: конструюючи штучні явища і 

ситуації, а потім вони ці моделі зіставляли з реальними історичними явищами і давали їм 

оцінку. Зокрема, Р. Фогель був одним з перших вчених, хто застосував методи 

математичного моделювання в історичному дослідженні [4, с. 67]. 

Виходячи з цього ми, спираючись на практичний наробок українського історика-

кліометриста Ю. Святця [5], провели розрахунок матрично-кліометричного прогнозування 

світових економічних криз виходячи з обсягів ресурсної бази деяких провідних країн світу 

(див. Табл. 1). 

 

Таблиця 1. Історико-економічна матриця світових криз Новітньої доби 

Роки Назва країни Скорочення 

промислового 

виробництва 

(%) 

Курс акцій 

промислових 

компаній 

(%) 

Основний 

капітал 

(%) 

ВВП 

(%) 

Золоті 

резерви 

(в тоннах) 

1929-

1933 

США 46,2 87 1,69 2,8 24,66 

Франція 30,9 60 1,21 1,1 23,56 
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Продовження таблиці 1 

 Велика 

Британія 

16,2 48 1,55 1,3 25,3 

Німеччина 40,2 64 1,06 1,3 28,2 

1957-

1958 

США 13 60 3,84 3,6 19301,5 

Франція 13 54 6,37 5 591,4 

Велика 

Британія 

10 42 5,7 3 1187,1 

Німеччина 22 59 7,71 5,9 2302,05 

1973-

1975 

США 13,7 33 2,59 2,7 8564 

Франція 16,3 33 3,69 2,3 3138,9 

Велика 

Британія 

9,9 56 2,25 2,0 1198,1 

Німеччина 12,3 10 2,68 2,1 3658,1 

2008-

2010 

США 67,5 60 2,71 30 8133,46 

Франція 6,32 49 2,91 25 2501,88 

Велика 

Британія 

6,35 48 3,39 50 310,3 

Німеччина 15,6 44 3,81 20 3412,07 

З метою якнайкращого прогнозування слід виконати певну послідовність логічно-
математичних операцій. Умовою цього є дотримання простих середньоарифметичних 
значень. 

Так, x =
n

1




n

i

xi
1

, де n кількість даних обраних за країнам в період кризи (n=20).  




n

i

xi
1

– сума стовпця в кризі відносно n. 

Проводимо розрахунки по кризі 1929-1933 рр.: 




n

i

xi
1

=46,2+30,9+16,2+40,2+87,60+48+64+1,69+1,21+1,55+1,06+2,8+1,1+1,3+ 

1,3+24,66+23,56+25,3+28,2=446,83 x = 
20

83.446
=22,3415 

Для наступних криз проводимо такі ж розрахунки і все оформлюємо в Таблицю 2. 

1929-1933 1957-1958 1973-1975 2008-2010 

22,3415 1184,8085 838,1805 737,915 

Для оцінки значень коефіцієнтів варіації спочатку знайдемо величини стандартних 
відхилень від середніх значень для кожної кризи. При цьому  

 2
1

xxixi
n

i

 


 /n – стандартне або середньоквадратичне відхилення.  

Для цих розрахунків нам потрібно побудувати додаткову матрицю. З матриці ми 
беремо сумарні дані по кризі і їх додаємо. 

Проводимо розрахунки по кризі 1929-1933рр. 

 = 2735120,59+2335762,02+3174846,88+31711319,87+2841247,36= 

=14258296,72 


20

72,14258296
=712914,836 

Для наступних криз проводимо такі ж розрахунки і все оформлюємо в Таблицю 3. 

1929-1933 1957-1958 1973-1975 2008-2010 

712914,836 21723451,025 10483291,35 8122350,122 
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Потрібно визначити, чи зросли відмінності у забезпеченні ресурсами країн під час 

всіх вищенаведених світових криз. Крім того, слід визначити, чи не вплинуло збільшення 

показника середньої чисельності криз та зростання величини у? 

Для того, щоб це визначити, обчислимо нормовані величини коефіцієнта варіації для 

кожної з криз: 

V=
x


*100% 

Проводимо розрахунки по кризі 1929-1933рр. 

V=
3415,22

836,712914
*100=3190989,12% 

Для наступних криз проводимо такі ж розрахунки і все оформлюємо в Таблицю 4. 

1929-1933 1957-1958 1973-1975 2008-2010 

3190989,12% 1833498,91% 1250720,02% 1100716,22% 

 

З отриманих результатів ми можемо зробити висновок, що кількість ресурсів з 

настанням нової кризи в країні зменшується, що призводить до більш глибоких наслідків. 

Знайшовши середнє значення між періодичністю криз ми встановили, що вона складає 25 

років, тому можна зробити припущення, що наступна світова криза буде в періоді від 2025 

по 2035 роки. Також підрахувавши середнє значення по кількості ресурсів, яке становить 

1843981,067%, можна зробити висновок, що ця криза буде супроводжуватися збільшенням 

кількості ресурсів. 

Крім того, варто зробити припущення щодо пропорційного зменшення фази довгих 

хвиль, а саме щодо довжини близько 25 років (виходячи із розрахунку обсягів оновлення 

основних засобів 3-5% на рік). Відповідного скорочення можуть зазнати і менш тривалі 

цикли, вплив яких буде суттєво зменшуватися на тлі зростання впливу глобалізаційних 

процесів та ряду глобальних загроз, таких як міжнародний тероризм, міжетнічні конфлікти, 

зростаюче навантаження на ресурсний потенціал Землі [3, c. 115-117].  

Ще М. Кондратьєв після кризи 1920-1921 рр. зробив висновок, що світ вступив у 

спадаючу хвилю великого циклу, що супроводжується спостереженням тривалого 

депресивного стану світового господарства. За таких умов зростання показників 

кон’юнктури має нестійкий характер. Цей висновок підтверджується економічною 

динамікою 20-30-х рр. ХХ ст. Це не може наштовхувати на думку про те, що протягом 20-х 

рр. ХХІ ст. також слід очікувати початку спадаючої хвилі п’ятого «кондратьєвського циклу» 

[2, c. 719-720]. 

Отже, всі без виключення економічні кризи сучасності носять глобальний характер і 

це жодним чином не суперечить ідеї суспільного прогресу і факт переходу людства до ери 

геоінформаційних систем і технологій, коли світогляд націй, свідомість людей зазнають 

кардинальних змін, змінюється сама філософія життя, з’являється відчуття усвідомлення 

величі природи і необхідності співпраці з нею людського суспільства відповідно до 

принципів взаємоповаги [6, c. 31-32]. 
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ДЕМОГРАФІЧНО-СТАТИСТИЧНІ КОЛИВАННЯ РІВНЯ НАРОДЖУВАНОСТІ 

ХЛОПЧИКІВ НАПЕРЕДОДНІ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

У сьогоднішніх умовах війни на Донбасі для українців особливої актуальності набуло 

питання: «Чи буде «велика війна» з Росією, а отже, яких людських втрат зазнає Україна?». 

При цьому населення згадало про народні звичаї та прикмети. Так, вже у 2014 р. 

«заговорили» про таке повір’я: «якщо народилось у цьому році більше хлопчиків – це 

свідчить про те, що буде війна».  

Першими, хто підняв це питання, були жінки м. Олександрія Кіровоградської області. 

У мирне півріччя (квітень-вересень 2013 р.) в Олександрії народилось 224 дівчинки і 214 

хлопчиків, що є звичайним явищем, але у півріччя перед війною (жовтень 2013 – березень 

2014 рр.) дівчаток народилось лише 217, а хлопців – вже 282. Невелике зростання 

народжуваності хлопців спостерігалось і далі (квітень – вересень 2014 р.) – 232 дівчинки і 

250 хлопчиків. Таким чином, ми бачимо, що повір’я можливо з’явилося не на пустому місці 

[5]. 

Проте виявляється, вчені говорять про більшу кількість новонароджених хлопчиків не 

тільки перед, а також під час і після воєн. Такі дослідження проводилися давно і 

неодноразово. У 1946 р. була опублікована робота С. Новосельського «Вплив війни на 

статевий склад народжуваних». Автор взяв для дослідження дані по народжуваності в Англії, 

Франції (включаючи за 1920-1923 рр. данні по Ельзасу та Лотарингії), Німеччини та окремих 

міст Росії в період за кілька років до Першої світової війни, роки самої Великої війни та 

кілька років після [2]. 

Більшість воєн в XIX ст. були короткотривалими, а для колишніх періодів тривалих 

воєн до XIX ст. та поч. XIX ст., як-то наполеонівські війни, ще не було досить точних і 

повних даних про статевий складі народжених.  

За даними, що стосуються, наприклад, Першої світової війни, для визначення 

реальності вищезазначеного народного повір’я, нами було побудовано Табл. 1, відносні 

числа розподілених по статі живонароджених хлопчиків по відношенню до 100 

живонароджених дівчаток в Німеччині, Франції та Англії за довоєнні, воєнні та повоєнні 

роки (див. Табл. 1).  

Як видно з даних таблиці, так звана статева пропорція народжених, тобто число 

народжених хлопчиків на 100 народжених дівчаток, змінювалася за 1908-1023 рр. досить 

незначним чином (в межах природного приросту у 3-8 осіб), але суттєво, у статево-

відсотковому вираженні, домінувала у вказаному у таблиці хронологічному проміжку. 

Проте у Англії, Франції, Німеччині відзначається явне збільшення відносних чисел 

хлопчиків, які народжуються в останній рік війни і особливо в перші повоєнні роки. У 

Німеччині та Англії найбільше підвищення статевої пропорції мало місце в 1919 р., а у 

http://www.refine.org.ua/print.php?page=2&rid=5123
http://pidruchniki.com/ekonomika/%20novitni_tehnologiyi_ekonomichnogo_analizu
http://pidruchniki.com/ekonomika/%20novitni_tehnologiyi_ekonomichnogo_analizu
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Франції − в 1918 р. Перевірка шляхом обчислення середніх помилок процентних величин 

хлопчиків, що народжуються, і середніх помилок різниць цих величин за суміжні роки, 

показує, що відмічені відхилення не випадкові, а залежать від дійсної зміни ймовірності 

народжень дітей чоловічої статі в відмічені воєнні та повоєнні роки в зазначених трьох 

країнах [2]. 

Це питання розглядало багато науковців і, зі слів В. Геодокяна: «одні вважають, що 

під час війни одружуються більш молоді люди, а з пониженням середнього віку батьків 

пов’язано підвищення частки хлопчиків у потомстві. Інші ж пов’язують це з підвищенням 

кількості первістків, які також частіше народжують хлопчиків. Але жодна з цих гіпотез не 

зібрала достатньої кількості доказів» [3]. 

 

Таблиця 1. Порівняльно-історичний аналіз співвідношення живонароджених хлопчиків 

до сотні живонароджених дівчат (за даними по Німеччині, Франції та Англії) 

Рік 

Живо народжені хлопчики 

Німеччина Франція Англія та Південний Уельс 

1908 105,4 104,8 103,6 

1909 105,3 104,4 104,1 

1910 105,3 104,5 104,0 

1915 105,5 104,6 104,0 

1916 106,5 104,9 104,9 

1917 106,9 104,7 104,4 

1918 107,3 106,5 104,8 

1919 108 105,9 106,0 

1920 107,2 106,2 105,2 

1921 107,3 104,9 105,1 

1922 107 104,9 104,9 

1923 106,8 105,3 104,4 

 

Порівняно нещодавно була сформульована нова гіпотеза. Група дослідників 

припустила, що військовий зсув статевої пропорції може бути обумовлений «тотальними 

емоційними зрушеннями в суспільстві, хронічним станом невпевненості і страху, яке можна 

позначити як стан тривоги» [1]. 

Експериментатори довели, що дискомфортні самці дають більш високу вторинну 

статеву пропорцію. На практиці було підтверджено теоретичне положення, згідно з яким 

«ущербність» самців, що полягає в їхній непристосованості до середовища, обертається 

більш широким спектром якостей їх потомства (передовсім більшою кількістю нащадків 

чоловічої статі). 

Таким чином, не тільки сукупність молодих чоловіків, виробляючи більше хлопчиків, 

компенсує свою неякісність. Однак точно відомо, що внаслідок військових конфліктів, тим 

паче світових війн, природне відтворення людства втрачає саме «якісних» чоловіків, 

насамперед здорових фізично і психічно, які в найбільшій мірі задовольняють вимоги 

середовища.  

На наш погляд, доречним було б також вказати на необхідність підрахунку відсотку 

мобілізованих і загиблих в країнах, які зазнали найзначніших втрат. Не треба пояснювати, 

що в переважній масі гинули саме чоловіки. А скільки ще представників чоловічої статі, 

повернувшись каліками, так і не змогли реалізувати себе в статевому сенсі. На жаль, такої 
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статистики не існує. Не будемо забувати, що для Росії, наприклад, військові випробування не 

завершилися 1918 р. [6]. 

Таким чином, спираючись на гендерну теорію, а також демографічну та військову 

статистику, легко «вирахувати», що надмірне народження хлопчиків у воєнні роки 

обумовлено в першу чергу зміщенням репродуктивної діяльності в неякісний сектор 

чоловічої субпопуляції. Адже в армію беруть здорових, «якісних» чоловіків. Вдома, з 

жінками залишаються «нездорові», «дискомфортні», в тій чи іншій мірі конфліктуючі з 

середовищем чоловіки. Компенсуючи свою фізіологічну «неповноцінність» вони більш 

ефективно, ніж їхні «якісні» колеги, блокують «Х-спермії», й тим самим виробляють більше 

хлопчиків, викидаючи разом з ними в майбутнє розширений асортимент характеристик, 

формують більш високу, у порівнянні з «спільночоловічою», статеву пропорцію [4]. 

Надалі, після завершення війни становище стабілізується (статева пропорція 

нормалізується) у міру того, як демобілізується армія і до відтворення підключаються 

чоловіки, що вступають у репродуктивний період. Проте слід зауважити, що перед війною і в 

самому її початку статева пропорція може бути піднята достроковим доведенням армії до її 

військових розмірів.  

Отже, за фактажем ми бачимо, що народне повір’я – це неабияка реальність. Саме 

таким чином, звертаючи увагу на демографічно-статистичні коливання рівня народжуваності 

хлопчиків, ми можемо передбачати військові конфлікти. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ НА РОЗДОРІЖЖІ:  

ПАРАЛАКС ІСТОРІЇ ЧИ ПАРАЛІЧ ІСТОРИКІВ? 

 

«Найголовніше те, чого очима не побачиш» 

А. Антуан де Сент-Екзюпері 

Сучасне глобальне суспільство, яке зараз розуміється під узагальнюючим поняттям 

«людство» або «цивілізація», безумовно потрібно вважати продуктом соціальної еволюції. 

Безперечно, сама еволюція соціуму, навіть у екзальтованій формі сприйняття, відбувалася у 

межах специфічного за своєю сутнісною природою гіпертрофованого субстративного 

історичного процесу.  

Проте, як би це не звучало дивно, сам історичний процес залишається абсолютно 

невисвітленим науковою думкою та невідомим науці. З одного боку, історію − минувщину 

людства, яка буквально і є історичним процесом, досліджує історична наука. Однак сама 

історична наука уявляє історію лише фрагментарно − членує історію людства на різні 

предметні сфери. При цьому такого роду предметно-історичні царини, що можуть мати 

http://myalexandriya.blogspot.com/2014/11/v-aleksandrii-pered-voynoy-rozhdalis-malchiki.html
http://myalexandriya.blogspot.com/2014/11/v-aleksandrii-pered-voynoy-rozhdalis-malchiki.html
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багаторівневу та багатовимірну наповненість (так, наприклад, історики можуть «бачити» 

історію: за сферами (соціальна-побутова історія Франції доби Просвітництва; військова 

історія України доби національно-визвольних змагань; економічна історія Прусії; історія 

християнства; історія наукової думки Європи тощо), за проявами (Гетьманщина у історії 

України; світовий колоніалізм як феномен всесвітньої історії Нового часу; тоталітаризм як 

прояв Новітньої історії світу; історія пролетаріату (селянства/інтелігенції/дворянства), 

історія гендерних відносин; історія української культури тощо), за періодами (Стародавня 

історія; Давня історія; Середньовічна історія; історія Нового часу; Новітня історія), за 

соціально-економічними формаціями (первіснообщинне суспільство − рабовласницьке − 

східно-деспотичне (що є досить суперечливим − М.Н.) − феодальне − капіталістичне − 

соціалістичне), за цивілізаціями (існує ціла низка підходів, серед яких провідними є 

М. Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі − М.Н.) за рівнями (мікроісторія, макроісторія, 

мегаісторія) тощо), уявляються історикам лише як умовні об’єкти науково-історичних 

досліджень.  

В той же час універсального об’єкту, як-то, наприклад, у філософії − буття (сутність 

всього сущого або Універсум), як у фізики − закони буття матеріального світу, історична 

наука фактично не має. Це пояснюється тим, що, з одного боку, істориків цілком влаштовує 

існуючий на даний момент часу «позитивістсько-методологічний баланс» (деякі історики 

просто не задумувалися над питанням про об’єкт історичної науки, автоматично розуміючи 

під ним всю сукупність проявів «життя людей в минулому» − М.Н.), який можна пояснити 

цілковитим акцентуванням уваги на пошуках фактів, які, зазвичай, дихотомічно і є 

історичними джерелами. З іншого ж боку, в межах тих часових проміжків, де історичного 

фактажу через брак джерельної бази не вистачає, історики й починають свою пошукову 

діяльність [5, с. 72-93].  

При цьому історія, яку можна і потрібно уявляти й сприймати як сукупність подій 

минулого, традиційними науково-історичними методиками пізнати просто не реально. 

Перетворити історію на дійсний (діючий, реальний) об’єкт науково-історичного пізнання 

можливо лише шляхом глибинного запровадження у дослідження низки міждисциплінарних 

методів та підходів (наприклад, шляхом застосування категоріального апарату синергетики 

[7; 11, с. 16]), які й дали нам можливість узагальнити всю сукупність проявів різних сфер 

життя суспільства у минулому. 

Проте історики «старої когорти», постійно акцентуючи увагу на методологічній кризі 

як вітчизняної, пострадянської, історичної науки, так і світової [2; 3; 6; 10; 11], всі 

«нетрадиційні» підходи до вирішення як традиційних, так і універсальних історичних 

проблем, називають спекуляціями або ж й узагалі псевдонауковими авторськими 

інсинуаціями. Та тоді виникає закономірне запитання: «як в умовах універсалізації наукових 

знань, коли зникають межі між гуманітарними та природничими науками, можна 

заперечувати необхідність розширення понятійно-методологічного апарату істориків?» Без 

цього ми так і не зможемо зрозуміти: «що таке історія і, взагалі, чи потрібно її вивчати та 

досліджувати?» А відтак закономірним чином може визріти й такого роду питання: «навіщо 

потрібна історична наука як така?». Невже тільки для того, щоб «прислуговувати» соціології, 

підкидаючи їй фактаж з минулого її ж об’єкту − соціуму? 

Логіка підказує, що наука існує лише тоді, коли має свої власні конкретизовані об’єкт 

і предмет дослідження. Якщо ж намагатися розглядати певну розмаїту сукупність предметів 

історичної науки (на сьогодні вони досліджуються шляхом застосування сталих методик), 

але при цьому абстрагуватися від об’єкту своїх пошуків − самої історії, то парадоксальним 

чином порушиться логіка самого дослідження: «як можна досліджувати історію, не 

уявляючи при цьому, що ж таке сама історія?». Так в чому ж для сучасних істориків під час 

їхніх наукових пошуків полягає наукова кон’юктура? Чи потрібно рухатися вперед, ідучи у 

ногу із часом? Чи необхідно залишити все, як воно є зараз? 

Насправді ж сьогодні історикам потрібно абстрагуватися не від історії чи своєї 

суб’єктивності, а від ортодоксальних історичних студій. Справа у тому, що історик, 
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пізнаючи певні віхи минулого, відчуває їх (принаймні, в ідеалі, повинен відчувати − М.Н.) і 

всією своєю суб’єктивною сутністю намагається чуттєво-мисленневим чином «перенестися» 

з доби сучасної йому у ту, що ним висвітлюється. І це у істориків виходить робити як ні у 

кого іншого краще. Справа у тому, що сучасне суспільство, частиною якого є кожен фаховий 

історик, є ідентичною часово-просторовою копією себе ж самого у будь-якому моменті свого 

історичного минулого, тому у ньому діють еквівалентні соціальній дійсності людства закони 

та закономірності. Завдяки цьому кожному історику просто судилося більш ефективно, 

практично «акторським чином», «перевтілюватися у часі». 

Але чому це можливо й наскільки це науково? Чи є історія наукою й якщо так, то 

наскільки вона точна у своїх судженнях? В основу назви статті покладено термін «паралакс», 

який активно використовується астрономами і означає він зміну координат небесного тіла на 

небосхилі щодо фокусу у залежності від положення спостерігача. При цьому, знаючи 

відстань між точками спостереження та кутом зміщення, є можливим точно визначити 

відстань до астрономічного об’єкту. 

Проте, до чого тут історія, історики і чому ними, можливо, оволодів «методологічний 

параліч»? Справа вся у тому, що на сьогодні, наприклад, залишаються не відомими точні 

хронологічні межі історичного процесу, а також відсутня єдина стала та узгоджена 

періодизація історії людства. Напевно історичну спільноту просто не цікавить питання: «Що 

таке історія і куди вона веде людство?».  

Так, фактично, цим питанням не цікавиться ніхто. Однак український філософ В. Бех, 

аналізуючи проблему еволюції соціального організму, вказав, що: «… було б корисно 

простежити в ході спеціального історичного дослідження (курсив автора − М.Н.), як 

відбувається видозмінення функцій компонентів соціального організму з тим, щоб уявити 

цілісну картину регресу соціального тіла … Але цей рух відбувається виключно в площині 

історичного простору і часу» [1, с. 100]. Проте сам же В. Бех зазначив, що «…соціальний 

організм водночас перебуває і в іншому, геологічному або космічному русі, природу якого 

…», є можливим «… розкрити …в площині космічного переміщення, …застосовуючи відому 

спіраль розвитку… неясно тільки, яку: ту, що розширюється, що запропонована класиками 

історичного матеріалізму, або ту, що звужується, запропоновану Р. Абдєєвим» [1, с. 100-

101]. 

Паралельно з В. Бехом український історик Л. Зашкільняк, намагаючися знайти 

відповідь на питання: «чи є шанс віднайти достатньо загальну ідею, яка спроможна 

об’єднати людські діяння у єдиний процес? Чи сама людська історія містить у собі 

внутрішній сенс? Чи можливе наукове пізнання минулої дійсності?», зазначав: «Ці та інші 

питання залишаються відкритими, створюючи широке поле для праці майбутніх поколінь 

істориків. Принаймні, можливості обрання ними шляху вивчення минулого сьогодні 

представляються більш широкими і різноманітними» [4, с. 218]. 

Таким чином, історичний процес можна розуміти у якості просторово-часової тяглості 

соціального буття, що яскраво підтверджують дотичні студії В. Беха. Слід зауважити, що на 

всю сукупність вищенаведених запитань у змозі відповісти виключно новий методологічний 

підхід, що має постнекласичний універсально-міждисциплінарний макроісторичних характер 

− історіософія, яку необхідно розуміти не як щось історицистичне фаталістично-

богословське, а виключно як «мудрість історії» − нову методологію історії [8; 9]. 
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ЛОКАРНСЬКІ ТА БУДАПЕШТСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ ЯК МІЖНАРОДНО-

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ МИРУ В ЄВРОПІ ЧИ САМООБМАН СВІТОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ? 

ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

Дивлячись на сучасну ситуацію в Україні, в світі та на ситуацію, яка складалася 80−90 

років тому у Європі, можна сказати, що ми стоїмо на порозі нової світової війни. Як тоді, так 

і зараз ми маємо «однобокі» й «мертвонароджені» міжнародно-правові гарантії миру і 

спокою, які, по суті, не мають чітких механізмів виконання та не враховували інтереси інших 

держав. Крім того, як тоді, так і зараз іде відкрита агресія проти однієї з країн, яким 

гарантували недоторканність. Постає питання: чому так сталося? Чому ми маємо таку 

ситуацію, коли, фактично, наслідки Локарнських домовленостей 1925 р. продубльовуються 

Будапештським меморандумом 1994 р.?  

Хотілося б наголосити на тому, що жодне історичне, політологічне ба жодне інше 

науково-пошукове дослідження порівняльно-історичним шляхом не аналізувало 

міжнародно-дипломатичну дійсність сер. 20-х та сер. 90-х рр. ХХ ст., не торкалося. При 

цьому у деяких дослідженнях лише дотичним чином прослідковується аналіз історико-

дипломатичної сутності передовсім Локарнського договору − «Рейнського гарантійного 

пакту».  

Це, в першу чергу стосується 3-го тому радянського трьохтомника сталінської доби 

«Історія дипломатії» за редакцією В. Потьомкіна [4, с. 311-333]. В цій роботі чітко прописано 

передумови підписання, аналіз, висновок і роль локарнських домовленостей в історій СРСР 

та всього світу. 

Частково цю тему було розкрито у роботах: К. Малафєєва «Міжнародні відносини та 

дипломатія капіталістичних держав в Європі у 1924-1936 рр.» (висвітлює основоположні цілі 

міжнародної дипломатії часів занепаду Версальсько-Вашингтонської системи) [2], 

М. Станкова «Складний шлях до Локарно: дипломатія Е. Бекеша у 1925 р.» (очима видатного 

європейського політика міжвоєнної доби Е. Бекеша описано причини, передумови, сутнісний 

зміст та наслідки подій, що відбулися у швейцарському місті Локарно 1925 р.; зроблено 



 287 

спробу майже у наративній формі показати загальних морально-психологічний стан на 

Локарнській міжнародній конференції та загальний стан недовіри «малих держав Європи» до 

«Рейнського гарантійного пакту») [5] та В. Трухановского «Новітня історія Англії» 

(розкриває цілу масу фактів дипломатичного життя Великобританії міжвоєнної доби на фоні 

парламентських дебатів, а також причини, що підштовхували Англію на укладання 

локарнських угод) [6]. 

У ході історико-ретроспективного аналізу двох вищенаведених договорів ми 

дізналися спільні їхні риси, а саме: ідентичність міжнародної ситуації (військово-

дипломатична напруженість у Європі (як напередодні Другої світової війни, так і 

напередодні «східноукраїнської кризи»)), помилки, які були допущенні (відсутність 

механізму реалізацій, як локарнських, так і будапештських домовленостей) та результатом 

цих договорів − війни.  

Крім того, аналіз Локарнських договорів дозволяє стверджувати, що Західна Європа 

(передовсім Великобританія та Франція) спеціально віддала Польщу і Чехословаччину на 

відкуп Німеччини заради збереження «бажаного миру» у Європі [1]. До того ж, домовленості 

у Локарно засвідчили факт відмови Німеччини від Ельзасу і Лотарингії, а також від округів 

Ейпен і Мальмеді. 

Тобто виходить, що, по суті, «Рейнський гарантійний пакт» став вигідним обміном 

територіями між Францією та Німеччиною. На підтвердження цього факту свідчить 

відсутність жодних згадок про східні кордони у Локарнському договорі, що вказує на те, що 

Німеччина не відмовилась від зазіхань на Польщу і Чехословаччину. Так, насправді, 

видимість повної «допрацьованості» Версальсько-Вашингтонської системи створювалася за 

допомогою франко-польського та франко-чехословацького договорів про гарантії збройного 

захисту у випадку війни з третьою стороною, проте у реальності вони так і не були 

реалізовані. Ними просто знехтували. 

Натомість дослідження Будапештського меморандуму вказало на ще один доволі 

цікавий факт: США, Росія та Великобританія просто позбулася у особі сучасної України 

зайвого і могутнього конкурента, що володів 1/3 ядерного потенціалу світу [3], оскільки 

наявність нової сильної ядерного держави у центрі Європи могло б порушити біполярний 

режим у світі. А це було не потрібно ні США, ні Росії. На момент укладання Будапештських 

домовленостей Україна була слабкою у міжнародних відносинах, а США та Росія 

погодилися допомогти їй як дипломатично, так і фінансово. Зважаючи на це та беручи до 

уваги досить коштовний характер утримання ядерної зброї, Україна довірилася гарантам 

«світового спокою». Але, на жаль, як і у Локарнському договорі, було знову не враховано 

механізм реалізацій Будапештського меморандуму, що стало причиною анексії Росією 

Криму та вторгнення в межі Донбасу. 

Таким чином, провівши значну роботу з обробки та аналізу «Рейнського гарантійного 

пакту» та «Будапештського меморандуму», можна прийти до висновку, що ці два документи 

були схожі за своїм історичним корінням, значенням та наслідками. Локарнські та 

Будапештські угоди, будучи продуктами своїх історичних епох Новітньої доби, повинні були 

виконувати роль гарантів миру і спокою не тільки у Європі, а й напевно, в усьому світі. І 

навіть непродуманість механізму виконання (а точніше відсутності цього механізму) були 

тотожно-ідентичними. І це вказує всьому цивілізованому світу на те, що на сьогодні слід 

врахувати гіркий досвід «локарнського формалізму» і терміново, можливо за допомогою 

ООН, розробити термінову заміну Будапештському меморандуму. 
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ЧАСІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРЕСИ 

Сьогодні у світових та вітчизняних засобах масової інформації ми часто 

зіштовхуємося з поняттям «злочин проти людяності». Однак кожна сучасна людина не має 

конкретизованого уявлення про це поняття, оскільки у свідомості людини поч. ХХІ ст. даний 

дефініціал є досить абстрактним. При цьому освічені люди доби глобалізації володіють 

інформацією про злочинний антигуманний характер гітлеризму та сталінізму часів Другої 

світової війни і на інтуїтивно-підсвідомому рівні можуть припустити той факт, що й за часів 

Першої світової війни злочини проти людяності мали місце бути.  

Але для цього необхідно в першу чергу з’ясувати етимологічну природу терміну 

«злочин проти людяності» та віднайти факти скоєння подібних злочинів за доби Великої 

війни. Зважаючи на те, що офіційна влада обох протиборчих таборів намагалася приховати 

навіть фрагментарні згадки про будь-які злочини, які міжнародна спільнота могла 

класифікувати як злочин проти людяності, намагалася приховати та засекретити, 

якнайкращим джерелом пошуку фактів подібного роду злочинних дій може слугувати досить 

розмаїта преса США (зважаючи передовсім на те, що США одними з останніх вступили у 

війну й при цьому слугували своєрідною «Меккою преси» для кореспондентської світової 

мережі). 

Юридично визнаним є те, що «злочини проти людяності» несуть загрозу не 

конкретній людині, а людській спільноті, людству в цілому, порушують правила людського 

співжиття. Караються подібного роду злочинні дії (пропаганда війни, планування та ведення 

війни, застосування зброї масового знищення, створення злочинної організації, бандитизм, 

тероризм, поневолення; депортація, вбивства цивільного населення та військовополонених, 

катування, заручництво) не тільки законами певної країни, а передовсім міжнародним 

законодавством [4]. 

Слід однак зазначити, що не всі злочини проти людяності є одночасно злочинами 

проти всього людства. Так, виникнення цього терміну припадає на 1915 р., коли влітку 

турецькі війська увійшли до м. Ерзінджана й, наказавши місцевому вірменському населенню 

терміново збирати пожитки, за кілька кілометрів від міста вбили всіх цивільних вірменів. 

Загалом у межах Османської імперії протягом 1915-1918 рр. було знищенно близько 1 млн. 

200 тис. вірменів [8].  

Зі схожим явищем ми знайомились й під час геноциду греків. Геноцид, що 

здійснювався молодотурками впродовж 1914-1923 років проти греків історичного Понту − 

понтійських греків. Число жертв геноциду за різними оцінками становить від 350 тис. до 1 

млн. 700 тис. осіб [5]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_158
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1914
http://uk.wikipedia.org/wiki/1923
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
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Крім того, злочином проти людяності можна вважати німецьку необмежену «підводну 

війну», що заперечувала норми міжнародного права, якы діяли на просторах Світового 

океану. 

Так, у травні 1915, розкішний лайнер «Лузітанія», який використовувався для 

транспортування військових вантажів до Англії через Середземномор’я і міг перевозити 

600 т. вибухових речовин, 6 млн. фунтів боєприпасів, а також кілька сотень пасажирів, був 

потоплений 07 травня 1915 р.. Так, як тільки «Лузітанія» наблизилася до узбережжя Ірландії, 

німецький підводний човен торпедував масивний лайнер, який після цього протягом 15 

хвилин йшов під воду. Майже 1200 пасажирів загинули, у тому числі 128 американців [7]. 

Надалі масштаби торпедних атак тільки зростали. Вже у 1917 р. майже 4 тис. торгових 

кораблів були знищені німецькими «мародерами» під час війни і приблизно 1400 з них 

належали до нейтральних країн. Так, одна тільки Норвегія втратила 831 кораблів. Загалом 

більше ніж 17 тис. моряків віддали свої життя у боротьбі з германським блоком (з них – 15 

тис. осіб були британцями). Слід зазначити, що багато з них були убиті в той час, як вони 

були в рятувальних човнах або на плотах. Німецькі офіцери глумилися над стражданням 

своїх жертв [6]. 

Тобто виходить, що злочини проти людства до того ж можна вважати ще й фактами 

відвертого геноциду. Мільйони жертв часів Першої світової війни − першого глобального 

конфлікту загальноцивілізаційного масштабу, таким чином, напевно не можна вважати 

просто «побічним ефектом» цієї війни. Досить логічним було б припущення про те, що деяка 

питома частка людських прямих втрат, особливо серед мирного населення, стала 

результатом скоєння так званого «злочину проти людяності». 

Як свідчать досить незаангажовані джерела − статті у американській пресі, яка на 

зламі XIX-XX ст. і напередодні Першої світової війни, будучи вихідним продуктом 

промислового перевороту у Сполучених Штатах Америки, саме об’єктивна інформація стала 

вважатися рушієм суспільного прогресу. Активність засобів масової інформації напередодні 

війни та у перші повоєнні роки («прогресивне десятиліття») допомагала боротися з 

корупцією в політичній та економічній сферах [3, c. 125]. 

Отже, виходить, що корисність американської преси як джерела інформації щодо 

встановлення фактів скоєння у Європі на полях Великої війни злочинів проти людяності, є 

безсумнівною, оскільки переважна більшість кореспондентів були прогресивістами, серед 

яких виділялися «макрекери», котрі активно викривали несправедливості цього світу. Хоча 

президент США Т. Рузвельт у своїй боротьбі проти монополій і спирався на нову агресивну 

журналістику, але він вважав, що в своїх виступах журналісти йдуть далі покладеного, 

«вигрібаючи» занадто багато бруду і гною [2; 3, c. 128].  

Загалом «макрекерство», за Г. Стейном, мало такі характеристики: 

− робило явною приховану ситуацію; 

− показувало перспективи розвитку ситуації; 

− контролювало ситуацію; 

− вказувало основний напрямок дій; 

− підбурювало відповідь аудиторії; 

− підтримувало незалежність автора [3, c. 130]. 

Коли розпочалася Перша світова війна США декларували політику нейтралітету, але 

саме завдяки ЗМІ президенту В. Вільсону вдалося переконати американську громадську 

думку у неминучості та необхідності якомога скорішому вступі країни у війну. При цьому 

уряд США здійснював прямий тиск на журналістику всередині країни [2; 3, c. 156].  

Після ж закінчення Першої світової війни розвиток журналістики в США не зазнав 

серйозних трансформаційних змін. Так, наприклад, події, що відбувались у світі, 

відображались на шпальтах газет «The New-York Times», «Herald» тощо − тих «титанів 

преси», що поважали себе і їм довіряв увесь світ, а, отже, вони не могли дозволити собі 

приховувати очевидні факти в тому числі загибелі тисяч мирних жителів, факти геноциду і 

злочинів проти людства та людяності. 
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УКРАЇНСКЬКЕ КОЗАЦТВО ЯК ФЕНОМЕН СВIТОВОГО ПIРАТСТВА 

В силу політичної кон’юнктури або звичайного піару періодично та чи інша посадова 

особа шокує українців заявою, що запорізькі козаки, – мовляв «звичайна зграя розбійників і 

піратів». 

Кілька років тому широкий резонанс викликали слова гендиректора компанії 

«Carlsberg Ukraine», уродженця російського Єкатеринбургу П. Чернишова, який порівняв 

запорожців з сомалійськими піратами. «Можливо, нам уже досить на всю силу битися за 

належність до того минулого, яке вчить жити нас без економіки та держави, вчить нас, що 

країна – так само, як і Січ – не може прожити самостійно, майже як паразит» – заявив 

П. Чернишов [3]. У відповідь націонал-патріотичні організації вимагали від «Carlsberg» 

звільнити менеджера і навіть закликали українців бойкотувати продукцію компанії. 

Підтекст обурення патріотів цілком зрозумілий – «руки геть від славних лицарів 

минулого». Та чи варто так запекло обіляти запорожців, заперечуючи їхній історико-

піратський шлейф? 

Проте в першу чергу слід розуміти саме значення слів «козак» та «пірат», їхнє 

етимологічне значення. Так, термін «пірат» (з лат. «рirata» – «пробувати, випробовувати») 

буквально означає «шукач щастя», джентльмен удачі. Тож виходить, що такий дефініціал, як 

«пірат» є етимологічно досить близьким, фактично ідентичним терміну «козак», оскільки він 

означає вiльну, незалежну людину, шукача пригод, мандрівника, степового розбійника. 

На підтвердження вищенаведеної тези слід провести більш детальний історико-

порівняльний аналіз між такими феноменами світової історії, як українське козацтво та 

піратство, що дозволяє у матрично-клiометричному (логічно-історичному) виглядi показати 

свiтове пiратство як загальноцивiлiзацiйний феномен, складовою частиною якого було 

українське козацтво (див. Табл. 1). При цьому, аналізуючи піратів інших держав, можна 

сказати, що Запорізька Січ, як така, не є чимось феноменально-одиничним (це, однак, не 

заперечує її історичної унікальності). 

Порівняльно-історичний аналіз, проведений за допомогою таблично-матричного 

порівняння різновидів світового піратства з українським козацтвом показав, що соціально-

економічне життя козацтва, адміністративно-територіальний та правовий устрій Запорізьких 

Вольностей тощо є абсолютно ідентичними з подібними явищами у класичних різновидів 

піратства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
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Так, порівняння січовиків з «чорношкірими волелюбцями» Республіки Пальмарес 

(«Пальмової республіки»), що існувала на просторах Бразилії протягом 1630-1697 рр. [5, 

с. 298], а також з піратським братством «Золотого століття» північноафриканської 

Республіки Сале, карибською Тортугою (узагальнюючий образ світового піратства, що 

уособлювалося магрибами, гьозами, тевкрами, долопiйцями, флібустьєрами, берберами, 

корсарами та хайдутами) [6, р. 96]. 

 

Таблиця 1. Українське козацтва як складова частина світового піратства 
Рiзновиди 

 

Критерiї 

Вiйсько Запорозьке 

Низове 

Республiка Сале Пальмарес 

(«Пальмова 

республіка») 

Пiрати 

Хронологічні 

межі 

1552-1775 1627-1668 1630-1697 1650-1730 

Причини 

утворення 

Постiйна загроза 

нападу кочовикiв, 

втеча селян-крiпакiв 

через панщину, 

зполячення та 

покатоличення 

Хвилi еміграції 

морискiв та 

мусульман, які 

стали католиками 

Втеча 

чорношкірих 

рабiв з 

португальських 

поселень у 

Бразилії 

Піратство –

основне джерело 

заробітку 

місцевого 

населення 

Правовий та 

адміністратив

но-

територіальн

ий устрій 

Звичаєве право, яке 

ґрунтувалося на 

усних усталених 

звичаях та нормах. 

Вищим органом 

влади у Січі булла 

Загальна 

(Генеральна) 

військова рада, 

право участі у якій 

мали всі козаки. 

Виконавча влада 

належала кошовому 

отаману і 

центральному 

органу управління 

Січі – Кошу. 

Кожен травень у 

республіці 

проходили вибори, 

на яких обиралася 

рада – Диван, 

Губернатор і 

Капітан-Генерал. 

Пальмарес був 

негритянською 

феодальною 

державою (з 

елементами 

родоплемінної 

організації і 

патріархального 

рабства) на чолі з 

вождем, котрого 

обирали довічно. 

Привілейований 

клас складався з 

наближених до 

вождя (як 

правило, були 

його родичами) 

У них була 

керуюча комісія, 

яка вирішувала, 

на які кораблі 

варто нападати. 

Перед виходом 

на «справу» 

команда 

заздалегідь 

обговорювала 

правила поділу 

та систему дій. 

Кожен пірат мав 

дозвіл на 

вчинення 

грабунку. 

Адміністрати

вний центр 

Запорозька Сiч Мiсто Бу-Регрег Капітанство 

Пернамбуку 

Ліберталія, 

Тортуга, Ямайка, 

Провіденс, та iн. 

Захист 

релігійних 

переконань 

Призма 

протистояння 

християнського 

світу з 

покатоличенням та 

ісламізацією 

Погрожували не 

тільки іспанцям, але 

й англійцям, 

ірландцям та 

іншими «невірним» 

Релігійні 

уявлення жителів 

характеризувалис

я змішанням 

окремих 

елементів 

католицизму з 

фетишизмом 

Пiдтримували 

iдею революцiї 

та виступали 

прости Папи 

Римського. 

Вища 

посадова 

особа 

Гетьман 

(або кошовий 

отаман) 

Губернатор Ганга Зумба Капiтан 

Прізвисько Сіромахи 

(степові вовки) 

Моріски орначес Кіломбо Морські вовки 

Тип корабля Чайка Шебека Суда Веселий Роджер 

Символiка Клейноди Андалузька 

символiка 

Веве (символи 

вуду) 

Прапор (череп з 

перехрещеними 

кістками) 
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Проте чи коректно буде оцінювати низових козаків як піратів з позицій дня 

сьогоднішнього? Аж ніяк не коректно. Піратством у ті часи промишляла і Європа, і 

Московія, і Туреччина. 

Період існування Запорізької Січі − XVI-XVIII ст., став епохою розквіту піратства. 

Якось забувається нині, що запорожці були сучасниками Френсіса Дрейка, Генрі Моргана, 

Роба Бразильця, Олів’є ван Ноорта та Стеньки Разіна. На Середземному морі існувала 

військова організація, дуже схожа за структурою на Запорізьку Січ – Мальтійський орден. 

При цьому не поспішають Франція, Голландія, Іспанія, Мальта та інші держави цуратися 

своїх піратів. Не збирається Британія заднім числом відміняти укази про присвоєння 

лицарських звань Френсісу Дрейку і Томасу Моргану через факти морського розбою, який 

чинили її кавалери. 

Перш ніж оцінювати, ким же були насправді запорізькі козаки – ненажерливими 

горлорізами чи романтичними рятівниками українських дівчат [1] з неволі, треба згадати: а 

проти кого власне було спрямоване козацьке піратство? Відповідь очевидна – проти 

Кримського ханства та Османської імперії. Вже після цих слів, сучасні українці на докори 

про піратську славу козаків можуть сміливо відповідати: «Заздріть! У вас таких піратів не 

було». При цьому можна собі тільки уявити, що козацька столиця − Запорізька Січ, була 

справжньою піратською базою-фортецею на кшталт порту Тортуга [2]. 

На всі запитання відповідь одна: «і так, і ні». «Ні» – тому що в наведених цитатах (з 

книжок А. Ексвемеліна, Х. Нойкірхена, Я. Маховського) йшлося не про запорозьких козаків, 

а про славетних карибських піратів – корсарів, буканьєрів, флібустьєрів. «Так» – тому що 

схожість історичних обставин, і перш за все, міжцивілізаційне «пограниччя», породили на 

протилежному кінці світу і, що цікаво, у той самий час, феноменальні суспільно-політичні 

явища, абсолютно схожі як ззовні, так і з точки зору ролі, яку вони відігравали у 

політичному житті відповідного регіону. Навіть очевидна відмінність – українське козацтво 

стало національною легендою і національним міфом, карибське ж піратство залишилось 

інтернаціональною романтикою пригодницьких романів — має свою паралель: аж надто 

велика відстань театру дій «джентльменів удачі» від історичної батьківщини, і як наслідок – 

відірваність від основної маси свого народу (згадаймо російське козацтво) завадила 

поширенню там ідеалів, цінностей та менталітету «громадян» флібустьєрських «республік». 

Лiтература 

1. Морські походи козаків // ХайВей [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://h.ua/story/66563/ 

2. Не треба соромитися наших пiратiв // Я–корреспондент. − 11 листопада 2012 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/11/11/99449 

3. Орлова Т. В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій: Навч. посіб. / Орлова Т. В. − К.: 

Знання, 2012. − 446 с. 

4. Разновидности пиратов // История пиратства [Електронний ресурс]. –Режим доступу: 

http://piraty.pp.ua/istoriya-piratstva/7-kto-ty-pirat/26-ekipazh-piratskogo-korablya.html 

5. Украинские земли в период казачества: Запорожская сечь // История [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://histua.com/ru/istoriya-ukraini/ukrainskie-zemli-v-period-

kazachestva/zaporozhskaya-sech 

6. Konstam A. The History of Pirates / A. Konstam, D. Cordingly. − London: Mercury Books 

London, 2005. − 192 p.  

http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/11/11/99449
http://piraty.pp.ua/istoriya-piratstva/7-kto-ty-pirat/26-ekipazh-piratskogo-korablya.html
http://histua.com/ru/istoriya-ukraini/ukrainskie-zemli-v-period-kazachestva/zaporozhskaya-sech
http://histua.com/ru/istoriya-ukraini/ukrainskie-zemli-v-period-kazachestva/zaporozhskaya-sech
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=David+Cordingly&search-alias=books-uk&text=David+Cordingly&sort=relevancerank


 293 

СЕКЦІЯ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ» 

 

Великоіван Анастасія 

студентка 3 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: к.філол.н., доц. Тяпкіна Н.І. 

 

ПОРУШЕННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ В ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАННЯХ 

Входження Інтернету в масовий ужиток розпочалося в першій половині 90-х рр. XX 

ст., до чого особливо прислужилося широке запровадження технології WWW, починаючи з 

1991 р. (звідси також − веб-журналістика). Це питання досліджували у своїх працях такі 

науковці як: К. Вейлер та Р. Маурер («Мережеві ЗМІ – друга журналістика?»), К. Подурець 

(«Журналіст в Інтернеті»), С. Лебедєв («Навчальний посібник зі створення публікацій для 

Інтернету»), З. Вайшенберг («Новинна журналістика»), А. Калмикова та Л. Коханова 

(навчальний посібник «Інтернет-журналістика», О. Кузнецова («Професійна етика 

журналіста»), В. Іванов, В. Сердюк («Журналістська етика») тощо [1]. 

В епоху розвитку Інтернету та відсутності контролю за поширенням інформації 

постала глобальна проблема дотримання етичних норм. Як засвідчив аналіз, останнім часом 

зросла активність вчених у дослідженні комп’ютерної етики журналістів та вивченні цієї 

проблеми у вищих навчальних закладах. На сьогодні питання журналістської етики в 

Інтернеті розкрито фрагментарно, жодна з названих праць не має системно розробленої 

теорії аналізованого питання, не розкриває її особливостей, недоліків, структуру, не містить 

методики складання кодексу мережевої етики журналістів.  

Метою роботи є визначити поняття «мережевої етики» та окреслити головні види 

порушень в інтернет-виданнях. 

Журналістська етика – набір правил і норм поведінки, яких мають дотримуватися всі, 

хто збирає, опрацьовує та поширює масову інформацію [4]. У добу комп’ютеризації 

з’явилися нові види ЗМІ – електронні (мережеві) видання. А разом з ними і нове поняття 

етики – мережева етика. 

Джеймс Мур, один із першодослідників комп’ютерної етики у статті «Що таке 

мережева етика?» писав: «ХХ століття – це епоха комп’ютерної революції, в якій можна 

розрізняти дві стадії. Перша стадія пов’язана зі створенням і вдосконаленням власне ЕОМ, 

друга полягає в тому, що інформаційно комп’ютерні технології швидко стають інтегрованою 

частиною ледь не для всіх суспільних інститутів»[2].  

Специфіка мережевої етики полягає в тому, що етичні вимоги для кожного інтернет-

видання різні. Але є загальні вимоги, спільні для всіх інтернет-видань: ціннісні засади, етичні 

норми, етикетні правила, відповідальність, регулювання як саморегулювання. 

Сучасні дослідники розрізняють такі види етики: 

− соціальна iнформаційна; 

− комп’ютерна; 

− кібернетичнa. 

Слід виділити основні етичні проблеми в інтернет-виданнях: 

− неетичні коментарі; 

− спам; 

− реклама з неактуальною інформацією; 

− «новинні інформери»; 

− опублікування інформації без перевірки істинності матеріалу; 

− оприлюднення секретної інформації; 

− оприлюднення імен, фотографій, особистих розмов без офіційного дозволу на це [3, c. 144; 

5]. 

У своєму дослідженні ми спостерігали порушення цих норм у більшості інтернет-

видань («ForUM», «Кореспондент», «Обком», «Українська правда», «УНІАН», «Типове 

Запоріжжя» та «WikiLeaks») [5; 6; 7]. «Автор повинен так подати своє повідомлення, щоб 
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воно завдавало якнайменшої шкоди» [3, c. 145]. Усі ці сайти в певній мірі порушили 

«золоте» правило. Зауважимо, етичні правила поведінки в інтернет-виданнях лише зараз 

виробляються, на сьогодні немає регулятивних документів, які би унормовували це питання. 

Але в Україні діють два етичних кодекси журналістів, які необхідно поширювати й на 

електронні видання: Кодекс честі українського журналіста, прийнятий на з'їзді Спілки 

журналістів України, і Етичний кодекс українського журналіста, добровільно прийнятий і 

відкритий для підписання. Перший кодекс фактично не має жодного впливу на 

журналістське співтовариство України, оскільки 10 його норм мають суто декларативний 

характер. Другий привертає більше уваги, тому що при його розробці було враховано західні 

аналоги, а за його дотриманням стежить спеціальна Комісія з журналістської етики, обрана 

на щорічному з’їзді підписантів цього кодексу, яка складається з авторитетних українських 

журналістів. Комісія розглядає спірні з погляду дотримання журналістської етики випадки і 

виносить свої рішення. Якщо медіа, в якому було зафіксовано порушення етичних норм, 

відмовляється опублікувати рішення комісії, воно оприлюднюється через інші масмедіа 

України. Це стосується й інтернет-видань. 
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ФУНКЦІЇ КОЛЬОРУ В РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛАХ 

Вивчення кольору в рекламі має актуальний характер, тому що колір може впливати 

на людину на фізіологічному і психологічному рівні. Колір може формувати ставлення до 

продукту або компанії. На сьогодні в українських ЗМІ активно використовується друкована 

реклама для просування товарів та послуг. Специфіка друкованої реклами полягає в сутності 

можливостей поліграфії і поліграфічної продукції, що дає змогу створювати велике розмаїття 

відображення об’єкта, просування в різних художніх формах [2].  

Друкована реклама синтетична за своєю природою і використовує все різноманіття 

мови графічного дизайну. Засобами графічного дизайну створюються візуальні 

повідомлення різної складності і призначення – від короткого оголошення до 

багатосторінкового друкованого видання. Для цього використовуються традиційні засоби 

друку, комп’ютерна техніка й інші сучасні електронні засоби відображення інформації [3, 

с. 11]. 

Грамотне використання кольору в рекламі може виконувати низку функцій: 

привертати увагу, покращувати запам'ятовування реклами, формувати позитивне ставлення 

до товарів чи послуг, підкреслювати окремі елементи реклами. Привертати увагу і викликати 

зацікавленість у глядача – перша і найважливіша функція друкованої реклами. Тому 

потрібно враховувати психологію цільової аудиторії, більш детально вивчити її потреби, 

вподобання. Чим професійніший рівень технічного й естетичного виконання рекламних 

звернень, тим сильніша їхня дія на споживача інформації. З великою увагою для підвищення 

ефективності друкованої реклами потрібно ставитися до її кольору. Колір має бути 

природним, ненав’язливим, відповідати загальній композиції твору [5].  

http://uk.wikipedia.org/
http://narodna.pravda.com.ua/discussions/4ae88f8630096/
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Кожен художник повинен знати та враховувати деякі спостереження з психології 

колірного сприйняття: червоний – найбільш гарячий колір, має найвищу здатність «виклику 

до дії»; помаранчевий найбільш «їстівний» колір, особливо у відтінках, близьких до 

брунатного, нагадує про осінь та смачні продукти; зелений символізує здоров’я, бадьорість 

та свіжість, як правило визначає овочі та фрукти; чорний використовують для передачі 

враження високої якості товарів та їх великої вартості; блакитний холодний та найбільш 

привабливий колір. Реклама завжди звертається до людини, впливає на її свідомість, на 

прийняття того або того рішення, тому без знання психології людини реклама не може бути 

ефективною [1].  

На вибір кольорів у рекламі, крім його самостійного значення, впливають такі 

фактори: 1) образ, який необхідно створити; 2) особливості об'єкта реклами; 3) характер 

графічної та композиційної побудови. Так, наприклад, фінансова реклама повинна 

демонструвати стабільність і спокійну діловитість, чесність. Для цього найбільше підходять 

горизонтальна композиція, формальний баланс простих і зрозумілих зображальних 

елементів, золотий та сріблястий кольори у поєднанні зі стриманим синім або бордовим. 

Реклама нерухомості також серйозна, надійна, чесна. Це зображення комфортного житла, з 

яким асоціюються всі відтінки брунатного кольору – світлі і темні коричневі, світло-жовті. 

Емоційний характер має і реклама меблів, побутової техніки, «жіночих товарів», 

декоративних прикрас. Звичайно, кольорографічне оформлення повинно бути яскравим, 

контрастним, але при цьому і добре збалансованим, продуманим, щоб уникнути зайвої 

пістрявості, яка характерна для молодіжної реклами. У рекламі продуктів харчування 

необхідно враховувати природні кольори їжі, наприклад, оранжеві, червоні, жовті та 

коричневі кольори різноманітних відтінків вважаються найбільш вдалими для рекламування 

продуктів. 

У газеті «Комсомольская правда» зустрічається реклама ліків «Мезим», яка 

оформлена на зеленому фоні білими літерами. Вважається, що зелений колір заспокоює, 

знімає втому і біль. Він асоціюється з природністю, врівноваженістю. З цього випливає, що 

даний колір зазвичай вибирають врівноважені люди. Він краще підходить як фон, а також у 

медичній рекламі. Якщо написати червоним кольором «лікування без болю», це може 

викликати недовіру, оскільки в людини виникає підсвідома асоціація цього кольору з 

кров’ю. Якщо ж це буде написано зеленим кольором, то споживачі швидше повірять, що їх 

вилікують без болю. Вважається, що зелений здатний створити заспокійливу атмосферу. Цей 

колір у рекламі виконує функції привернення уваги читачів, бо він приємний на погляд, 

підвищує запам'ятовуваність реклами та сприяє розумінню суті товарів і послуг. 

Також у газеті розміщена фінансова реклама Імексбанку, оформлена на синьому фоні. 

Ефективним вважається синій колір на білому, як саме в цій рекламі. Синій колір символізує 

спокій, умиротворення, ніжність. Синя деталь у рекламній продукції не приверне до себе 

відразу увагу (як червона), зате і не викличе негативних емоцій. Цей колір також виконує 

функції привернення уваги, бо він спокійний, викликає довіру читачів і підкреслює певні 

властивості товарів і послуг. 

У газеті «МИГ» розміщене рекламне оголошення про концерт, який має відбутися. 

Оформлене воно на жовтому фоні рожевими літерами. Рожевий – підсилює почуття, робить 

людей більш уважними і чуйними, а жовтий – якнайкраще привертає увагу, при цьому цей 

колір довше всіх зберігається в пам’яті. Також варто зазначити, що саме жовтий колір, як і 

оранжевий, характеризується імпульсивністю, життєрадісністю, завдяки чому є вибором в 

основному активних молодих людей. 

У журналі «Oops!»подана реклама парфумів на білому фоні, надпис оформлений 

світло-рожевими літерами. Рожевий колір у цьому випадку асоціюється з жіночністю, 

ніжністю, з дитячою наївністю, а іноді і з нерозумністю. Рожевий колір здатен викликати 

радісний стан, посмішку і розчулення. Саме в цьому журналі рожевий колір привертає увагу 

читачів, особливо жінок, сприяє розумінню суті товарів і послуг, формує позитивне 

ставлення до реклами та викликає бажання придбати цей рекламований продукт.  
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Рекламні блоки, що в основному складаються з чорних і білих плям, досить погано 

прочитуються на білому тлі паперу і зливаються в суцільне мерехтіння [7]. 

Тобто, можна сказати, що оформлення реклами – це вид мистецтва, але роль кольору 

у візуальній рекламі не обмежується тільки його психологічним впливом, ще потрібно 

враховувати звички покупців [6]. Звичайно, рекомендується застосовувати з рекламною 

метою не більше двох різних кольорів, які, проте, можна урізноманітнити за рахунок схожих 

відтінків. Спеціальними дослідженнями встановлено, що кількість кольорів безпосередньо 

впливає на ефективність рекламного повідомлення [4]. 

Отже, реклама – явище соціально-психологічне. Вплив рекламної інформації 

виявляється в емоціях, думках, можливих рішеннях споживача. Таким чином, у рекламному 

процесі активну участь беруть відчуття, сприймання, увага, пам’ять тощо. Таким чином, 

колір у рекламі виконує низку функцій: привертає увагу читачів, сприяє розумінню суті 

товарів і послуг, підвищує запам’ятовуваність рекламованих товарів, виділяє певні 

компоненти рекламного оголошення, підкреслює окремі властивості товарів і послуг та 

формує позитивне ставлення до реклами. 
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ЯКІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИКОНАННЯ КНИГИ  

ЕДГАРА АЛЛАНА ПО «ЗОЛОТИЙ ЖУК» (ВИДАВНИЦТВО «ДНІПРО») 

 

До основних видів мистецтва завжди відносили й більшість книжкових видань. 

Сьогодні ми починаємо про це забувати, адже книга стала доступна кожному, а її 

виробництво прагне бути максимально швидким і дешевим. Водночас, саме зараз розвиток 

технологій зумовило появу нових способів поліграфічного виконання та обробки різних 

книжкових елементів. 

Художня література – це семіотична система, спосіб комунікації, що відображає 

певну сферу художньої діяльності і словесну художню діяльність [2]. 

Питання поліграфічного оформлення видання в усі часи привертало увагу науковців і 

практиків, зокрема Ю. Адамова, С. Антонової, Н. Гончарової, Н. Дубіної, Е. Огар, 

З. Партика, В. Пахомова, М. Тимошика, С. Яреми та ін. Із розвитком науки й технологій 

змінюються технологічні процеси підготовки до друку видань, крім того, змінюються й 

потреби читачів, що впливає на оформлення видання відповідно до його призначення.  
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Книжка «Золотий жук», автором якої є Едгар Аллан По, ще не була об’єктом 

наукового аналізу, чим і зумовлений вибір теми та актуальність роботи. Об’єктом наукового 

дослідження є книга, яка була надрукована видавництвом «Дніпро» у 2001 р., а предметом – 

особливості її поліграфічного виконання. Метою є виділення якостей поліграфічного 

виконання книги Е.А. По «Золотий жук». 

Одним з основних елементів поліграфічного виконання книжки є обкладинка, яка 

дозволяє художньо розкрити й доповнити зміст будь-якого видання. Художньо-технічне 

оформлення обкладинки є головним засобом реклами, адже вона привертає увагу покупців 

інколи частіше, ніж її зміст, дає читачеві початкову загальну інформацію про книжку, тому 

дуже важливо правильно підібрати відповідне зображення, яке не тільки буде відображати 

суть книги, а й залучати величезну кількість потенційних покупців.  

Обкладинка видання поділена на 4 кольорові частини. Верхня виконана в золотистому 

тоні, де в лівому верхньому куті розміщений логотип серії видань. Нижче червоною 

лінійкою відділена основна частина оправи. Тут на чорному фоні подана назва видання 

літерами жовтого кольору. Прізвище, що розташоване над назвою, має своєрідне 

оформлення: перші літери виділені червоним кольором, інші написані білим. Нижче 

розміщена ілюстрація, на якій зображена купа коштовностей, серед яких виділяється золотий 

жук. Усе це на фоні льоду, що тане. Кольорове вирішення оправи − барвисте з домінуванням 

чорного як активного простору.  

Шрифтова композиція пов’язана із зображенням. Використані шрифти − Miriam для 

назви та Caurier New для написання імені автора. [5, с. 13-21]. У лівому нижньому кутку 

палітурки розміщений логотип видавництва «Дніпро». На нашу думку, естетичне 

оформлення обкладинки, виконане на належному рівні, відповідає змістовому наповненню 

видання (золотий жук – переважають відтінки жовтого). 

Це видання розраховане на довготривале користування, тому не дивно, що оправа – це 

цупкий картон, обтягнутий плівкою. Він захищає книжковий блок від механічних 

пошкоджень. Корінець звичайної форми, адже обсяг видання становить 400 сторінок. На 

ньому розміщено назву книги, прізвище автора та логотип видавництва, усе це виконано в 

тих же кольорах, що й обкладинка [3]. 

Формат видання – 84х108 1/32мм, тобто прямокутної форми, досить зручний у 

використанні. Діючі стандарти передбачають такий формат книжки як один з основних, бо 

видання не є масивним і не порушує санітарно-гігієнічних норм, що висуваються до такого 

виду літератури.  

Ще одним важливим з точки зору технічного виконання видання є такий елемент, як 

форзац. Форзац може виконувати естетичну (якщо на ньому зображено певний малюнок, 

графіку, що служить прикрасою) або інформативну роль (наприклад, коли на форзаці 

надруковано основні відомості з видання, які можуть бути зведені в таблицю) [4, с. 136]. В 

аналізованому виданні форзац виконує лише свою основну роль – з'єднує книжковий блок із 

палітуркою. На ньому нічого не зображено, це звичайний аркуш цупкого паперу світло-

чорного кольору, однак він є доповненням, продовженням художнього оформлення оправи. 

Титул розворотний, містить ілюстрацію з чорно-білим портретом автора, що 

супроводжується його підписом. Шрифти використані ті ж, що й на обкладинці та корінці. 

До елементів художньо-технічного оформлення належить і шрифт тексту. ДСТУ 29.6-

2002 «Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні вимоги» вказує на те, що текст 

видання повинен відтворюватися шрифтом, який відповідає вимогам санітарного 

законодавства України до зручності читання та зорового сприйняття залежно від вікової 

категорії. Так, гарнітура шрифту книжки «Золотий жук» − Times New Roman [1]. Видання не 

містить інформації про те, на яку вікову категорію воно призначене, але виходячи з того, що 

для основного тексту книги використано 10 кегль, а назви підрозділів виділені жирним 

шрифтом та набрані більшим кеглем, основна частина тексту не містить ілюстративного 

матеріалу, то можна зробити висновок, що книга розрахована на підлітків та читачів 

старшого віку. 
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Папір для книжкового блоку взятий офісний, тому видання буде довговічним і 

зручним у користуванні, передній обріз паперу гладкий, без «сходинок». Фарба високої 

якості, не пробивається на зворотну сторінку видання та не залишає слідів на руках, отже, 

відповідає всім гігієнічним вимогам, що зазначені в документі «Державні санітарні правила і 

норми. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей». 

Отже, до особливостей поліграфічного виконання аналізованого видання належать:  

− ілюстрація на обкладинці чітко відображає зміст; 

− основний текст не містить ілюстрацій; 

− шрифт підібраний відповідно до вікової категорії, на яку розраховане видання (він 

читабельний, основний текст набраний 10 кеглем, а назви підрозділів – 14). 

Наголосимо, що питання поліграфічного виконання художньої літератури буде 

актуальним до тих пір, поки буде існувати такий тип книжкових видань. Для майбутнього 

читача оформлення видання – це найважливіший критерій вибору книжки, тому ми 

переконалися, що при створенні художніх видань концепція поліграфічного виконання – 

найголовніше, на що потрібно звертати увагу. 

Отже, у результаті аналізу якості поліграфічного виконання книжки «Золотий жук» 

Е.А. По можна стверджувати, що вимоги до оформлення такого типу видання не порушені. 
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ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА 

Розвиток техніко-технологічної бази виробництва, який за належних умов 

господарювання має супроводжуватися систематичним її оновленням, потребує значних 

інвестиційних ресурсів, чим може виступити лызинг. 

Метою дослідження є з’ясування сутності лізингу, його значення для України на 

даному етапі розвитку країни. 

В Україні ринок лізингу перебуває на стадії, для якої характерний фінансовий лізинг – 

найперша лізингова послуга, відмінна від оренди, яка передбачає придбання предмета 

лізингу в кінці терміну [2]. 

Вітчизняні та іноземні автори по-різному підходять до виділення видів лізингу і 

розрізняють декілька класифікаційних ознак. Оперативним заведено називати лізинг із 

неповною окупністю орендованих основних фондів. Він здійснюється за договором лізингу, 

в результаті укладення якого лізингоодержувач одержує у платне користування від 

лізингодавця відповідне майно на строк, менший за період амортизації 90 відсотків вартості 

об’єкта лізингу. Найбільшого поширення набув так званий фінансовий лізинг, тобто лізинг з 

повною окупністю орендованих матеріальних елементів основних фондів.  

 



 299 

Таблиця 1. Класифікація лізингу за ознакою та видами [2] 

Класифікаційна ознака Вид лізингу 

 Відповідно до ознак окупності 

(умов амортизації майна) 

Фінансовий (капітальний, прямий) 

лізинг 

Оперативний (сервісний лізинг) 

 За типом фінансування Терміновий (одноразовий) лізинг 

Поновлювальний (сервісний) лізинг: 

генеральний, зворотній. 

 Залежно від складу учасників Прямий лізинг 

Непрямий лізинг 

Роздільний (груповий, леверидж) лізинг 

 Залежно від сектора ринку 

реалізації лізингу 

Внутрішній лізинг 

Зовнішній (міжнародний) лізинг 

 За тривалістю дії лізингової 

угоди 

Довготерміновий лізинг 

Середньо терміновий лізинг (хайрінг) 

Короткотерміновий лізинг 

 За обсягом сервісного 

обслуговування  

Чистий лізинг 

Частковий лізинг 

Повний («мокрий», комплексний) лізинг 

 

Методично кожний елемент платежів обчислюється в загальноприйнятому порядку, 

виходячи зі змісту і сформованої практики: 

 Амортизаційні відрахування на використовуваний об'єкт нараховуються двома 

методами: звичайним і прискореним; 

 Плату за кредитні ресурси; 

 Розрахунок розміру виручки. 

У лізингових операціях беруть участь, як правило, п’ять суб’єктів: 1) виробник (постачальник, 

продавець); 2) лізингодавець; 3) лізингоодержувач; 4) банк; 5) страхова установа. 

Ринок лізингових послуг в Україні дещо пожвавився в останні роки, а саме 

збільшилась кількість лізингових компаній і значно розширився портфель лізингових угод,як 

показано у таблиці 2. 

Однак, Україна має досить високий потенціал для розвитку лізингу. Український 

ринок лізингу в 2011 р. був невеликим, на відміну від даних 2014 р. (кількість договорів 

фінансового лізингу за 1-й квартал 2014 р. зменшилася на 23,68% (-523 од.) у порівнянні 

минулим роком і склала 1686 од.; обсяг договорів, укладених за 1-й квартал 2014 р., 

зменшився у порівнянні з 1-м кварталом 2013 р. на 22,34% і склав 1339,8 млрд. грн.; у 

порівнянні з кінцем аналогічного періоду минулого року зростання вартості діючих 

договорів складає 61,26% або 25,3 млрд. грн.) [1]. 

 

Таблиця 2. Рейтинг лізингових компаній за результатами 2013 року 

№ 

П

№ 

Назва лізингової компанії Лізинговий 

портфель на 

31.12.2011 р.

(млн. грн.) 

Лізинговий 

портфель на 

31.12.2012 р.

(млн. грн.) 

Лізинговий 

портфель на 

31.12.2013 р.

(млн. грн.) 

1 ПП «ВТБ Лізинг Україна» 4869, 6 3632, 1 2875, 7 

2 ПАТ «Райффайзен Лізинг 

Аваль» 

1913, 9 2081, 7 2214, 4 

3 ТОВ «ОТП Лізинг» 756, 92 946, 19 1852, 8 

4 Український лізинговий фонд 621, 4 776, 0 1599, 2 

5 ТОВ «УніКредит Лізинг» 1459, 2 1593, 2 1322, 1 

http://ua-referat.com/Методичка
http://ua-referat.com/Амортизація
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Нині найреальнішими суб'єктами господарювання, які можуть надавати лізингові 

послуги, зважаючи на необхідний накопичений капітал, можуть виступати лише банківські 

установи.  

Головним стимулом для розвитку лізингового кредиту є існування в країні 

стабільного правового поля та сприятливого податкового середовища, які дозволяють 

мінімізувати ризики інвесторів. Лише за цих умов будь–яка країна може очікувати на 

стрімкий розвиток національного ринку лізингових послуг побудованого на засадах здорової 

конкуренції [3].  
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ БАНКІВСЬКОГО  

ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ 

На успіх банківської діяльності впливають безліч чинників. Це і наявність 

фінансових, організаційних, інформаційних, матеріально-технологічних ресурсів, і 

особливості економіко-правового поля, в якому функціонують банки, і продуктовий ряд 

банків та вибір каналів збуту банківських продуктів і послуг, інтенсивне використання 

новітніх технологій тощо. Можна стверджувати, що рівень розвитку банківської установи 

значною мірою залежить від її персоналу, який є вирішальним чинником у конкурентній 

боротьбі.  

Банківська сфера потребує такого стилю роботи, в основі якого лежать постійний 

пошук нових можливостей, уміння залучати й використовувати для вирішення поставлених 

завдань ресурси з найрізноманітніших джерел, домагаючись підвищення ефективності й 

одержання максимально можливого результату за мінімальних витрат. 

В управлінні підприємства «мотивація» − це процес стимулювання працівників до 

здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Мотивація 

необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань. 

Персонал можна вважати одним з об’єктів контролінгу банку. Від його ефективної 

мотивації залежить результативність його роботи і діяльність установи в цілому. Практика 

свідчить, що людський ресурс є одним з факторів, який безпосередньо впливає на 

ефективність роботи банку. Сьогодні переваги мають ті банки, в яких налагоджено 

ефективний мотиваційний механізм працівників та забезпечено перехід до нових методів 

управління на основі контролінгу. Забезпечення ефективної роботи банків на належному 

рівні є неможливим без розуміння мотивів і потреб працівників з метою правильного 

використання стимулів до праці. 

Керівництву та спеціалістам відділу кадрів банку варто пам’ятати про вплив оцінки на 

широке коло психологічних аспектів поведінки, таких як мотивація, самоповага, самооцінка 

працівників, рівень відповідальності, задоволеність роботою, готовність працювати з повною 

віддачею сил тощо. 

На жаль, у працівників українських банків немає достатньої мотивації для ефективної 

роботи. Персонал банку не готовий брати на себе відповідальність у ході ухвалення рішень 

та їх виконання. Очевидно, більшість працівників не ідентифікує себе з банком у цілому, не 

усвідомлює бажаність і корисність узгодження своїх особистих інтересів з інтересами банку, 

http://www.uul.com.ua/
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їм не вистачає професіоналізму. Персонал банку є швидше групою фахівців, ніж єдиним 

організмом. В основному комунікації між відділами здійснюються через керівництво банку 

або ж непослідовно і випадково. Таким чином, співробітник банку, позбавлений постійної 

інтелектуальної та інформаційної підтримки колег з інших відділів, відчуває себе 

представником лише одного з підрозділів, а не компанії загалом. Тому його діяльність часто 

відображає не головні інтереси банку, а інтереси свого відділу. Все це породжує проблеми, 

які важко вирішити керівництву банку [2]. Керівники різних ланок усе частіше забувають те, 

що, окрім гідного рівня заробітної плати, працівники відчувають потребу у визнанні й 

авторитеті, у кар’єрному зростанні, пошані, саморозвитку та кваліфікаційному зростанні. 

Бажання працювати краще виникає під впливом таких факторів, як усні заохочення 

керівництва, рейтинги працівників, письмові подяки, про які буде знати весь колектив, 

особисті поздоровлення керівництва з пам’ятними датами та багато інших.  

Мотивація банківських працівників полягає в тому, щоб створювати в банку 

комфортні умови для ефективної роботи, упроваджувати передові форми і методи 

управління, надавати співробітникам інформацію про все, що відбувається в банку, з метою 

збільшення їх внеску в результати діяльності установи [6]. Функція мотивації полягає у 

спонуканні до виконання необхідних завдань і досягнення поставленої мети.  

Фактори впливу на мотивацію праці персоналу комерційного банку доцільно поділити 

на дві групи: фактори, які прямо впливають на мотивацію, та фактори непрямої дії.  

Перша група факторів витікає з особливостей функціонування банківської діяльності. 

Оскільки праця в банку носить колективний характер, тому мотивувати кожного працівника 

треба таким чином, щоб він усвідомив що його власне благополуччя та впевненість у 

завтрашньому дні залежить від фінансового стану банку, клієнтів та іміджу [3]. 

Системне бачення проблеми трудової мотивації потребує врахування факторів 

непрямої дії, а саме: індивідуальних характеристик працівників, особливостей роботи, 

характеристики виробничого середовища [1]. 

До індивідуальних факторів відносяться вікові показники працівників, рівень їх 

освіти, впевненість у собі та потреба у кар’єрному зростанні [5]. Найдієвішим напрямком 

мотивації праці працівників комерційних банків є матеріальне стимулювання, яке включає 

заробітну плату, участь у прибутках, участь в акціонерному капіталі, страхування життя, 

медичне страхування, отримання пільгових кредитів. 

Матеріальна мотивація включає в себе: посадові оклади, премії й матеріальна бонусна 

винагорода співробітників; соціальний пакет та ін [1]. 

Матеріальна бонусна винагорода може бути у вигляді результативної, персональної 

чи бюджетної надбавки, щоквартальної винагороди керівників, заступника директорів 

регіональних підрозділів та керівників відділень. 

Форми нематеріальної мотивації: корпоративно-системні, соціально-психологічні, 

соціально-побутові. 

Отже, задля досягнення високого рівня мотивації працівників необхідно 

застосовувати різні форми мотивації та балансувати їх між собою, звертаючи увагу на 

потреби працівника, та на цілі організації.  

Мотивація праці банківських працівників є вагомим фактором підвищення 

ефективності функціонування банків і їх конкурентоспроможності. При цьому враховується 

специфіка банківської діяльності, яка пов’язана з колективним характером праці, ризиковим 

характером діяльності, динамізмом і складністю банківських процесів, високим ступенем 

відповідальності, ризиками при прийнятті рішень, інтелектуальною складовою і високим 

рівнем внутрішньобанківської спеціалізації.  
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ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Одним із способів нагромадження людського капіталу є інвестування в людину. В 

Україні інвестування в людський капітал може значно підвищити якість життя населення та 

забезпечення економічного зростання підприємств і держави у цілому. Практика зарубіжних 

країн свідчить про те, що накопичення людського капіталу є однією з умов, що забезпечують 

досягнення стійких темпів економічного розвитку країни. Зараз роль держави у цій галузі 

дуже важлива. Люди є головним багатством нашої країни і тому дослідження витрат, які 

сприяють підвищенню людської продуктивності є актуальною задачею.  

Питанням дослідження людського капіталу приділяли значну увагу як зарубіжні, так і 

вітчизняні вчені. Серед останніх публікацій ґрунтовний аналіз теоретичних засад цієї 

проблеми міститься у роботах таких науковців, як: В. О. Андрєєв, Н. О. Перевозчикова, 

А. М. Харченко, Ю. В Кисіль, П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.  

Дослідження доцільності та ефективності інвестування в людський капітал 

передбачає оцінку ризикованості цього процесу та визначення Період окупності такого 

інвестування. 

Метою статті є дослідження основних типів інвестицій у людський капітал та оцінка 

сучасних показників капіталовкладень в Україні для розвитку цієї галузі.  

Людський капітал необхідно розглядати як сукупність витрат, які інвестуються, 

накопичуються і відтворюються людиною та спрямовані на збереження її здоров’я, набуття 

вміння, кваліфікації, знань, ділової активності; зростання продуктивності та ефективності 

праці на основі мотивації з метою забезпечення її потреб в конкретному історичному 

періоді [5, с. 365]. 

Виділяють такі види інвестицій в людський капітал:  

– витрати на освіту, включаючи загальну і спеціальну, формальну і 

неформальну, підготовку за місцем роботи;  

– витрати на охорону здоров’я, що складаються з витрат на профілактику 

захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення житлових умов;  

– витрати на мобільність мігруючих робітників;  

– мотивація;  

– пошук інформації і міграція;  

– фундаментальні наукові розробки;  

– екологія і здоровий спосіб життя;  

– культура і дозвілля [1, с. 29]. 
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На макрорівні основним джерелом фінансування людського розвитку є Державний 

бюджет України. Але на сьогодні видатки з нього на забезпечення зазначених питань є 

занадто низькими та недостатньо дієвими. Окрім нього джерелами такого фінансування 

можуть виступати місцеві бюджети, громадські фонди, приватні фонди, суб'єкти 

господарювання та домогосподарства [5, с. 365]. 

 

Таблиця 1. Капітальні інвестиції (млн. грн.) [2]. 

 

 

 

 

 

 

З усіх видів інвестицій в людський капітал найважливішими є вкладення в здоров'я і 

освіту. Якщо проаналізувати показники капітальних інвестицій у цих галузях за 2012 – 

початок 2014 рр. видно, що обсяги вкладень різко падають. На даний момент ці показники є 

занадто малими для задоволення найнеобхідніших потреб, адже інвестиції у освіту сприяють 

формуванню фахівців високої кваліфікації, праця яких робить найбільший вплив на темпи 

економічного зростання, а капіталовкладення в здоров’я призводить до скорочення 

захворювань і смертності, продовження працездатного життя людини, а отже, часу 

функціонування людського капіталу [1, с. 30].  

В наш час в країні спостерігається криза праці. Праця перестала бути, для багатьох 

людей, сенсом життя і перетворилася на засіб виживання. У таких умовах не може йти мови 

ні про високопродуктивну і ефективну працю, ні про зростання кваліфікації працівників та 

розвитку їх ініціативи, ні про формування сильної трудової мотивації. Головне завдання з 

точки зору мотиваційного процесу працівників – це зробити їх не стільки володарями засобів 

виробництва, скільки власниками своєї власної робочої сили. Сучасні підходи до мотивації 

формувалися під впливом основних теоретичних напрямів. Мотивація ґрунтується на двох 

категоріях: потреби – відчуття фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь і 

винагороди – те, що людина вважає цінним для себе. Мотиватори праці сучасного періоду: 

заробітна плата номінальна – оплата праці (основна, премії, надбавки); заробітна плата 

реальна – підвищення тарифних ставок, компенсаційні виплати; страхування життя; 

відрахування в пенсійний фонд; програми медичного обслуговування; мотивування вільним 

часом; програми навчання персоналу; організація харчування та інше [3].  

Для поліпшення якості та збільшення кількості людського капіталу необхідно:  

1) спрямовувати інвестиційні ресурси на перенавчання існуючого трудового потенціалу 

більш конкурентоспроможним професіям;  

2) перепрофілювання, підвищення кваліфікації, оскільки вкладання коштів у перепідготовку 

адаптованих до умов конкретного виробництва працівників забезпечить швидку віддачу;  

3) потрібно заохочувати та підтримувати бажання персоналу здобувати вищу освіту, 

створювати умови для підвищення його культурного рівня, охорони здоров’я [4, с. 122]. 

Для оцінки ефективності інвестиційних вкладень в людський капітал використовують 

цілий ряд критеріїв і показників. Період окупності – це відношення загальних витрат до 

постійного граничного доходу, обчислюється за заданий проміжок часу, місяць або рік. Цей 

показник зв’язує витрати і доходи, і з його допомогою різні програми інвестування можуть 

бути приблизно оцінені з погляду їх відносної ефективності [3]. Віддача від інвестицій у 

людський капітал залежить безпосередньо від терміну його використання, тобто 

визначається часом, що залишився до закінчення працездатного періоду життя людини. Чим 

раніше зроблено інвестиції в людину, тим довше вони даватимуть віддачу. Але слід 

Галузь 2012 2013 2014 

Охорона здоров’я та надання соціальноїдопомоги 2543,2 1894,3 469,2 

Освіта 1341,2 876,9 323,1 

Інформація та телекомунікації 8971,0 9785,1 5585,8 
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враховувати, що якісніші та триваліші інвестиції приносять, як правило, більший і 

триваліший ефект [4, с. 120]. 

Таким чином, усвідомлення потреби інвестицій у людський капітал є дуже важливим. 

Зростання якості продуктивних сил, а, отже, і продуктивності праці, забезпечить задоволення 

потреб населення. Інвестування в людський капітал впливає не лише на розвиток людського 

потенціалу, а й на зростання ВВП України. Задоволеність життям є одним із показників 

підвищення якості життя населення держави. На жаль, зараз в Україні показники капітальних 

інвестицій критично малі і це негативно впливає на розвиток країни, адже інвестуючи в 

людський капітал держава не тільки забезпечує економічний розвиток суспільства, а й 

вирішує проблеми соціальної стабільності.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ  

НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

Останнім часом в Україні та світі зростає усвідомлення важливості внутрішнього 

контролю як ключового елементу управління підприємством. Науковці та практики 

погоджуються в тому, що продумана та правильно організована система внутрішнього 

контролю сприяє безпеці активів підприємства та підвищенню ефективності виробництва.  

Контроль – це критично важлива і складна функція менеджменту. Одна з 

найважливіших особливостей контролю, яку потрібно враховувати насамперед, полягає в 

тому, що контроль повинен бути всеосяжним. 

Тож, неодмінною складовою ефективного менеджменту є контроль, який дає змогу 

суб’єкту управління регулярно отримувати інформацію про стан справ у керованій системі, 

на основі чого він приймає управлінські рішення, спрямовані або на закріплення досягнутого 

успіху, або на усунення причин, що перешкоджають його досягненню [1, с. 282]. Саме 

система контролю спонукає працівників дотримуватись правил розпорядку, виконувати свої 

обов’язки, відповідати стандартам. Контроль є невід’ємним елементом самої суті організації, 

тому що цілі, плани і структура організації визначають напрям діяльності, розподіляючи 

зусилля на виконання тих чи інших робіт. 

Наразі в Україні контроль має проводитися більш ретельно на виробничих 

підприємствах. Не зважаючи на обов’язкову періодичну інвентаризацію, цей вид перевірки 

сьогодні уже нікого не влаштовує, оскільки вона досить часто носить не реальний, а 

формальний характер не відображаючи дійсного стану активів підприємства, що призводить 
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до плутанини та протиріч, а також унеможливлює отримання єдиної, цілісної характеристики 

об’єкта. 

Тому сучасні виробничі підприємства звертаються до більш сучасних видів контролю, 

таких як: автоматизовані системи пропуску, встановлення відеокамер, створення окремих 

підрозділів, які мають постійно відстежувати виконання виробничих планів робітників та 

слідкують за суворим дотриманням внутрішніх правил підприємства. 

Такий постійний контроль має декілька форм: письмовий звіт та постійне усне 

звітування своєму лінійному керівнику. В обох формах наявний періодичний характер та 

вони мають виконуватися точно в строк. Такий підхід, на думку багатьох керівників, 

повинен гарантувати стовідсоткове виконання завдань, що стоять перед підприємством. Але 

персонал витрачає багато часу на належне звітування, яке ще до того ж має демотивуючий 

фактор. Це призводить до неякісного виконання виробничого плану, чи до постійної 

психологічної напруженості працівника на робочому місці. Через це може збільшитися 

плинність кадрів. 

Зараз в Україні основним законом, що регулює письмову економічну звітність, є 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Відповідно до 

нього організація внутрішньогосподарського контролю покладається на керівника 

підприємства. 

В залежності від оточення, в якому функціонують підприємства (звичність подій, 

темпи змін, передбачення майбутнього), в історії будь-якої країни можна виділити декілька 

стадій розвитку економіки, обумовлених наростанням нестабільності середовища. Зміна 

рівня нестабільності викликає переорієнтацію управлінських систем з простих на складні. 

Виділяють чотири етапи в розвитку управлінських систем: 

1. управління на основі контролю за виконанням (фіксація минулих подій); 

2. управління на основі екстраполяції (темпи змін наростають, але майбутнє можна 

передбачити методом екстраполяції минулого); 

3. управління на основі передбачення змін (виникнення неочікуваних явищ та прискорення 

темпів змін але не настільки, щоб вчасно не можна їх передбачити і визначити реакцію на 

них); 

4. управління на основі гнучких екстрених рішень (виникнення нових завдань настільки 

швидше, що їх неможливо вчасно передбачити) [2, с. 55-56]. 

Ми вважаємо, що для сучасної України характерний четвертий етап, котрий 

відображає нестабільність планової діяльності підприємства та призводить до посилення 

контролю. Констатуємо, що не завжди перевірка та прогнозування на її основі, що були 

здійснені учора, сьогодні залишаються актуальними. Така нестабільна ситуація призводить 

до зайвих витрат часу та фінансових коштів на виконання функції контролю. 

На нашу думку, для більш ефективного виконання цієї ланки менеджменту кожному 

підприємству слід мати невеликий, але окремий підрозділ, який буде займатися контролем. 

Цей відділ має забезпечувати обов’язкову звітність підприємства перед державними 

органами, а також створювати більш економічні та часозберігаючі види внутрішнього 

контролю. 

Таке зменшення обов’язків у лінійних керівників підрозділів та наявність служби 

контролю призведе до більш ретельного виконання свої роботи керівниками та до якіснішого 

планування діяльності підприємства. Адже цей підрозділ має виконувати контроль та 

планування виробничого процесу на основі отриманих даних. Як результат, функція 

планування буде виконуватися більш якісно, адже нею будуть займатися люди, в котрих є 

необхідна кваліфікація. Це зменшить вірогідність помилки у плануванні, яке раніше 

здійснювало керівництво. Персонал цього підрозділу буде слідкувати за звітністю на 

підприємстві та за тенденцією розвитку державного або світового ринку. 

Таким чином, можемо сказати, що зараз виконання функції контролю на 

підприємствах України за допомогою звітування лінійних менеджерів перед керівниками 

підприємств є неякісним. Необхідно змінити схему перевірки, створивши окремий підрозділ, 



 306 

який зменшить навантаження на лінійних менеджерів та буде виконувати функцію контролю 

ефективніше. На основі отриманих ним даних відділ буде планувати діяльність 

підприємства. Такий варіант виконання двох основних ланок діяльності менеджменту 

призведе до збільшення доходів підприємства. 
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ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  

В УКРАЇНІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Сучасний стан розвитку української державності характеризується складністю, 

неоднозначністю, а в ряді випадків і суперечливістю, що зумовлено низкою факторів 

суб’єктивного і об’єктивного характеру як внутрішніх, так і зовнішніх [4]. Успіх 

реформаційних процесів значною мірою залежить від наявності ефективного суспільного 

механізму регулювання. Відомо, що будь-які соціальні проекти мають найбільший шанс на 

успіх за умови їх належного наукового забезпечення [3]. На даний момент з’являється безліч 

проблем, пов’язаних з тим, що українські підприємства не в змозі забезпечити громадянам 

соціально захищені продукти, котрі відповідають усім стандартам якості. Ситуація, що 

склалася, свідчить на користь необхідності наукового осмислення комплексу проблем 

соціальної відповідальності підприємств перед суспільством [4]. 

Метою нашого дослідження є визначення особливостей розвитку й підтримки 

соціально значущої та відповідальної місії компанії перед різними соціальними групами в 

Україні. 

Безліч змін, що відбулися останнім часом, потребують іншої практики менеджменту й 

ведення бізнесу в цілому [4]. На нашу думку, комплекс менеджменту компанії, котра 

піклується про благо суспільства, повинен дбати про належну якість товарів та послуг, 

організовуючи свою діяльність таким чином, щоб вони не тільки задовольняли потреби 

споживачів, але й відображали в собі певні економічні, політичні, релігійні, етичні та етнічні 

переконання певної соціальної групи у певній державі. На даний момент економіка України 

знаходиться у кризовому стані, і створення якісної продукції є проблемою для виробничих 

підприємств [1]. Бачення розвитку діяльності виробничих підприємств повинно бути 

змінене. З плином часу соціальний та економічний аспект починають взаємодіяти один з 

одним все тісніше. Це поступово призводить до того, що підприємства та установи повинні 

шукати новіші методи організації своєї діяльності. У них виникають нові соціальні завдання 

– гуманізація умов праці, постійна підготовка й перепідготовка управлінського персоналу, 

виробництво якісних та нешкідливих виробів чи послуг, захист навколишнього середовища 

тощо. Це покладається на корпоративну соціальну відповідальність (КСВ). 

У сучасній практиці є безліч трактувань корпоративної соціальної відповідальності, 

але центральним поняттям КСВ є соціально відповідальний бізнес, котрий потребує 

особливої уваги на даному етапі розвитку. Соціально відповідальний бізнес розглядається як 

добровільна стратегія компанії, що має на меті досягнення сталого розвитку та здійснюється 

з урахуванням потреб власного персоналу, місцевих громад і довкілля. 

Спроби сформувати універсальну концепцію КСВ знайшли відображення у стандарті 

ISO 26000, запропонованому Міжнародною організацією зі стандартизації. Стандарт 
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виходить із засадничих принципів, які, водночас, визначаються як стратегічні цілі реалізації 

КСВ, зокрема такі: виробництво якісної продукції та послуг для споживачів; інвестиції у 

розвиток виробництва та людського потенціалу; неухильне виконання вимог законодавства 

(податкового, трудового, екологічного); побудова добросусідських і взаємовигідних відносин 

з усіма зацікавленими сторонами; концепція бізнесу, орієнтованого на підвищення 

національної конкурентоспроможності; врахування суспільних очікувань та 

загальноприйнятих етичних норм у діловій практиці; формування громадянського 

суспільства через партнерські програми та проекти суспільного розвитку. 
Ми вважаємо, що перехід з виробництва, котре панує у сьогоденні, на виробництво, в 

якому товари та послуги будуть відповідати соціальним нормам і цінностям, є дуже 

складним і трудомістким процесом, який на даний момент неможливо здійснити. Комплекс 

корпоративної соціальної відповідальності в Україні, наразі, не сформований. Соціальна 

відповідальність має цілісну структуру та зрозуміла для держави, але місцеві співтовариства, 

територіальні громади, регіони, постачальники, споживачі тощо практично вилучені з 

процесу соціальної інтеграції в суспільство [3]. На нашу думку, для здійснення цієї концепції 

потрібне створення додаткових відділів/ департаментів/ штабів, котрі будуть займатися 

різноплановою діяльністю, такою як: 
1) вивчення потреб споживачів на основі їх етичних, етнічних та релігійних переконань; 

2) підвищення продуктивності праці та рівня економічної активності українського населення; 

3) оптимізація інвестиційних можливостей та покращення інвестиційного клімату; 

4) залучення та мотивування співробітників компанії; 

5) оптимізація внутрішньої соціальної політики підприємств; 

6) організація діяльності підлеглих з урахуванням власне їх цінностей та переконань тощо.  

Як показують дослідження у сфері КСВ, одним із найбільш важливих чинників 

розвитку соціально відповідальних ініціатив у вітчизняному підприємницькому середовищі 

стала інтеграція українського бізнесу у міжнародний економічний простір, у якому 

стандарти соціальної відповідальності стали нормою та обов'язковою умовою міжнародного 

інвестування [1]. Зважаючи на це, важливою умовою поширення стандартів КСВ на 

міжнародному рівні також є важливим завданням для України. 

Отже, проблематика соціальної відповідальності підприємства є надзвичайно 

актуальною сьогодні у зв’язку з низкою чинників, зокрема євроінтеграційними процесами, 

що відбуваються в Україні, збільшенням прозорості українських кордонів для іноземних 

капіталів та виходом українського виробника на зовнішні ринки. 
Для забезпечення стійкого розвитку соціальна відповідальність підприємств має не 

менше значення, ніж розвинута економічна інфраструктура, політична стабільність або 

втілення в життя проектів інноваційного розвитку. Крім того, робимо висновок, що розвиток 

економічних та політичних інститутів неможливий без належної соціальної відповідальності. 

Ми вважаємо, що соціальна відповідальність є комплексом економічних, політичних, 

етнічних, релігійних, етичних, соціальних та інших норм і цінностей та є засобом 

покращення бізнес процесів, технологій, ділової та загально суспільної репутації 

підприємства, підвищення мотивації та продуктивності працівників, підвищення 

ефективності управління та конкурентної спроможності підприємства тощо. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕБ-КВЕСТ  

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

«Я знаю тільки те, що я нічого не знаю» − вислів, який належить відомому 

давньогрецькому вченому та мислителю Сократу, який жив понад дві тисячі років тому. 

Однак, незважаючи на плин часу, цей вислів і досі актуальний. Навіть зараз, у вік новітніх 

технологій та прогресу, залишається велика кількість «білих плям» у свідомості багатьох 

людей. У цьому, в першу чергу, винні й самі люди, адже вони не бажають дізнаватись щось 

нове, закрившись у своєму маленькому світі, який охоплює лише їх буденність: роботу та 

родинний побут. Що ж робити з цією проблемою?  

Саме тут на допомогу приходить класичне означення слова «квесту»: 

Квест (від англійської «quest» − пошук, шукати пригоди) − аматорське спортивно-

інтелектуальне змагання, яке спрямоване на те щоб зацікавити людей окремим 

сюжетом/проблемою. Основою квесту є послідовне виконання заздалегідь підготовлених 

завдань командами або окремими гравцями [1]. 

Однак, у темі нашої роботи йдеться про «веб-квести». Постає питання, до чого ж тут 

веб-квести і як саме вони зможуть вплинути на навчання? 

Справа в тому, що як вже попередньо згадувалось у роботі: ми живемо у вік 

технологій. І однією з найголовніших технологій, без якої людина не може прожити і дня, є 

Інтернет. Усі ми деякою мірою залежимо від нього, але не завжди вміємо користуватись 

Інтернетом у повній мірі його можливостей. Не завжди від знання цих можливостей 

залежить наше життя, однак іноді вони б могли значно полегшити нам його. 

Саме для цього ще у 1995 р. професорами Берні Доджем та Томом Мартом, з 

університету Сан-Дієго, було створено перший веб-квест (WebQuest). Вже з перших днів, 

тисячі вчителів визначили веб-квест, як «чудову адаптацію системи освіти до потреб 

сьогодення». І згодом веб-квести поширилися у всьому світі [2]. 

Це і не дивно, адже кожний веб-квест ставить перед собою такі актуальні для XXI ст. 

завдання, як:  

− підвищити мотивацію до навчання; 

− розширити світогляд учнів; 

− розвинути творче і критичне мислення; 

− надати розвиток індивідуального досвіду; 

− сформувати навички пошукової та дослідницької діяльності; 

− навчити користуватися важливими Інтернет-ресурсами; 

− розвинути вміння знаходити кілька способів вирішень проблемної ситуації, визначати 

найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір; 

− дати учням стимул до самоосвіти. 

Також однією з суттєвих переваг веб-квесту є можливість дистанційного навчання. У 

випадку веб-квесту учень або студент може проходити веб-квест у домашніх умовах і, не 

виходячи з дому, опановувати нові знання та вміння.  

Іншою перевагою є те, що учень/студент повинен сам приймати рішення: він не 

повинен слідувати за вказаною йому «єдиною вірною» точкою зору і критикувати її. 

Учаснику квесту надається можливість сформувати власну точку зору самостійно, завдяки 

чому учасник не тільки засвоює потрібну йому інформацію, а й навчається логічно мислити, 

вибирати «єдину вірну» точку зору самостійно та доводити її правильність [4]. 

Важливою є також модель проведення квесту, яка складається з таких частин [3]: 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA,_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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1) вступ − короткий опис теми веб-квесту; 

2) завдання − формулювання проблемної задачі та опис форми подання кінцевого 

результату; 

3) порядок роботи і необхідні ресурси − опис послідовності дій і ресурсів, необхідних для 

виконання завдання (посилання на інтернет-ресурси і будь-які інші джерела інформації), а 

також допоміжні матеріали (приклади, шаблони, таблиці, бланки, інструкції тощо), які 

дозволяють більш ефективно організувати роботу над веб-квестом; 

4) оцінка − опис критеріїв і параметрів оцінки виконання веб-квесту, яке представляється у 

вигляді бланка оцінювання. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які 

вирішуються в веб-квесті; 

5) висновок − короткий опис того, чому зможуть навчитися учні, виконавши даний веб-квест; 

6) використані матеріали − посилання на ресурси, що використовувалися для створення веб-

квесту; 

7) коментарі для викладача − методичні рекомендації для викладачів, які будуть 

використовувати веб-квест; 

8) рефлексія − звернення уваги учня на зроблені ним помилки та неточності, їх 

переосмислення.  

Також веб-квести пропонують широкий вид завдань, кожне з яких несе у собі окрему 

ціль на способи його виконання.  

Види завдань, що вирішуються під час квесту подані у Таблиці 1 [5]. 

Для створення веб-квестів існує багато різних платформ, таких, як Blogger, WordPress, 

Jimdo, UСOZ, Гугл-сайт, Wix.com, Wiki, соціальні мережі, Moodle, а також існують 

спеціалізовані платформи.  

Таблиця 1. Види завдань 

Однак, незалежно яку платформу ви оберете, з початку потрібно зацікавити 

учасників. Для цього, по-перше: потрібно обрати найбільш цікаву, даній соціальній групі 

населення, тему. По-друге: потрібно зробити гарну рекламу свого квесту і розповісти 

учасникам, що це за квест і які переваги він принесе. 

Саме для цього було проведено опитування на сайті коледжу, у якому студентам було 

запропоновано відповісти на декілька питань стосовно веб-квесту. 

Опитування показало, що більшість студентів знають, що таке веб-квест, однак ще не 

приймали у ньому участі. Однак, маже 66% опитаних 120 студентів хотіли б спробувати себе 

у веб-квестах. 

Переказ Планування Самопізнання 

Демонстрація розуміння теми на 

основі матеріалів з різних 

джерел. 

Розробка плану на 

основі заданих умов. 

Будь-які аспекти дослідження 

особистості. 

Компіляція Творче завдання Аналітична задача 

Трансформація формату 

інформації, отриманої з різних 

джерел. 

Творча робота в 

певному жанрі. 

Пошук та систематизація 

інформації. 

Детектив/таємнича історія Досягнення 

консенсусу 

Оцінка 

Висновки на основі 

суперечливих фактів. 

Вироблення рішення 

по гострій проблемі. 

Обґрунтування певної точки 

зору. 

Журналістське розслідування Переконання Наукові дослідження 

Об'єктивний виклад інформації 

(поділ думок і фактів). 

Схиляння на свою 

сторону опонентів. 

Вивчення різних явищ на 

основі унікальних онлайн 

джерел. 
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З даних на вибір різноманітних дисциплін 

студенти обрали три найцікавіші їм, у веб-квесті з 

яких вони б хотіли б прийняти участь. А саме: 

музика, Інтернет та література (Таблиця №2). 

Також ми провели опитування серед 

викладачів, яке показало, що більшість викладачів 

були не знайомі з веб-квест технологію. Однак, 

після ознайомлення з нею, майже всі викладачі 

висловили бажання використовувати веб-квести для 

навчання студентів. 

Отже, як ми бачимо, веб-квест є не тільки «популярною новинкою» та «цікавою 

розробкою», а й «актуальним навчальним засобом», який допоможе викладачам зацікавити 

студентів у навчанні. А самим студентам – знайти щось цікаве у цьому тривалому 

навчальному процесі. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ТА ПРОГРАМИ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ  

НА ОСНОВІ СХЕМИ ЕЛЬ-ГАМАЛЯ 
Схема Ель-Гамаля (ElGamal) – це криптосистема з відкритим ключем, заснована на 

складності обчислення дискретних логарифмів в кінцевому полі. Дана криптосистема може 
реалізовуватись у вигляді алгоритму шифрування і алгоритму цифрового підпису [2]. Схема 
Ель-Гамаля лежить в основі колишніх стандартів електронного цифрового підпису в США 
(DSA) і Росії (ГОСТ Р 34.10-94) [3]. 

Схема була запропонова в 1985 році. Ель-Гамаль розробив один з варіантів алгоритму 
Діффі-Хеллмана. Він удосконалив систему Діффі-Хеллмана і отримав два алгоритми, які 
використовувалися для шифрування і цифрового підпису. 

Генерація ключів: 
1. Генерується випадкове просте число p бітів. 

2. Вибирається випадковий примітивний елемент g поля  

3. Вибирається випадкове ціле число x таке, що . 

4. Обчислюється p. 
5. Відкритим ключем є трійка, закритим ключем — число x. 

Шифросистема Ель-Гамаля є фактично одним із способів вироблення відкритих 
ключів Діффі - Хеллмана. Шифрування за схемою Ель-Гамаля не слід плутати з алгоритмом 
цифрового підпису за схемою Ель-Гамаля.[4] 

Шифрування. 

Таблиця 2. Відповіді студентів. 

http://ito.bitpro.ru/1999/
http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html
http://osvita.ua/school/lessons_summary/%20edu_technology/30734/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/%20edu_technology/30734/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=DSA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_34.10-94&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1984
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%94%D1%96%D1%84%D1%84%D1%96_-_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%94%D1%96%D1%84%D1%84%D1%96_-_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D1%84%D1%84%D1%96_-_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Повідомлення M шифрується таким чином: 

1.Вибирається сесійний ключ – випадкове ціле k таке, що  

2.Обчислюються числа  i  

3.Пара чисел  є шифротекстом. 
Слід зазначити, що довжина шифротекста у схемі Ель-Гамаля довше вихідного 

повідомлення M вдвічі. 
Розшифрування. 
Знаючи закритий ключ x, вихідне повідомлення можна обчислити з шифротекста 

за формулою: 

  
При цьому неважко перевірити, що 

 
і тому 

 
Для практичних обчислень більше підходить наступна формула: 

 
Загальна схема шифрування\дешифрування наведена на рис. 1 

 
Рисунок 1. Загальна схема шифрування\дешифрування наведена 

 
 
Імовірнісний характер шифрування можна віднести до достоїнств системи Ель-

Гамаля, так як схеми імовірнісного шифрування володіють, як правило, більшою стійкістю в 
порівнянні зі схемами з детермінованим процесом шифрування. Недоліком системи є 
подвоєння довжини відкритого тексту при шифруванні. 

У цій роботі було розроблено програмну реалізацію шифрування даних за допомогою 
алгоритму Ель-Гамаля на мові програмування С++.Також проведено низку обчислювальних 
експериментів з метою визначення залежності часу роботи даної реалізації алгоритму, від 
довжини ключів шифрування та зроблено відповідні висновки 

Література 
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СПб.: Питер, 2001. − 288 с.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗФАРБУВАННЯ ГРАФІВ 

Різноманітні завдання, що виникають при плануванні виробництва, складанні графіків 

огляду, зберіганні і транспортуванні товарів і т.д., можуть бути представлені часто як задачі 

теорії графів, тісно пов'язані з так званою «задачею розфарбування» графів. 

Постановка задачі. Нехай  EVG ,  – довільний граф та  tcc ...,,1  – деяка 

множина, елементи якої будемо називати фарбами. t -розфарбуванням графу G  називається 

відображення   з V  в  tcc ...,,1  таке, що для будь-яких двох різних суміжних вершин iv  і 

jv  графу G  виконується    ji vv   . Будемо говорити, що колір  v  приписаний 

вершині Vv  або вершина v  має колір  v . Ми бачимо, що t -розфарбування графу G 

приписує кожній його вершині один з t  заданих кольорів таким чином, що будь-які дві різні 

суміжні вершини мають різний колір [1; 3]. 

Розфарбовування графу має дуже велике практичне застосування при розв’язування 

наступних задач [3]: 

 складання розкладів: широке застосування розфарбування знаходить у цій галузі для 

складання розкладу для освітніх закладів, розкладу в спорті тощо; 

 розподіл регістрів в мікропроцесорах: помітну роль у швидкодії програм на комп’ютері 

грає час звернення мікропроцесора до даних, що зберігаються в регістрах процесора, кеші, 

оперативній пам’яті, інших пристроях. 

 розподіл частот; 

 розпаралелювання чисельних методів, зокрема розклад Холецького для методу 

сполучених градієнтів, метод координатної релаксації; 

 обчислення похідних; 

 захист авторських прав на основі технології цифрових водяних знаків. 

Метод розв’язання. Алгоритм розфарбування графу дозволяє знаходити (точне або 

наближене) значення хроматичного числа довільного графу і відповідну цьому значенню 

розмальовку вершин. 

Граф G  називають r -хроматичним, якщо його вершини можуть бути розфарбовані з 

використанням r  кольорів так, що не знайдеться двох суміжних вершин одного кольору. 

Найменше число r , таке, що граф G  є r -хроматичним, називається хроматичним числом 

графу G . Задача знаходження хроматичного числа графу називається задачею про 

розфарбовування (або задачею розфарбування) графа. Відповідне цьому числу 

розфарбування вершин розбиває множину вершин графу на r  підмножин, кожна з яких 

містить вершини одного кольору. Ці множини є незалежними, оскільки в межах однієї 

множини немає двох суміжних вершин. [3]. 

Формальний опис алгоритму має наступний вигляд. 

1. Упорядкувати вершини за не зростанням степеню. 

2. Зафарбувати першу вершину в колір 1. 

3. Вибрати колір забарвлення 1. 

4. Поки не зафарбовані всі вершини, повторювати п. 4.1–4.2: 

4.1. Зафарбувати у вибраний колір всяку наступну вершину зі списку з п. 1, що не є 

суміжною з іншою, вже пофарбованою в цей колір. 

4.2. Вибрати наступний колір. 

Постановка задачі для складання навчального розкладу. Необхідно прочитати кілька 

лекцій кільком групам студентів. Деякі з лекцій не можуть читатися одночасно – наприклад, 

тому, що їх читає один і той же викладач, або їх треба читати однієї і тієї ж групи студентів, 
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або вони повинні проходити в одному і тому ж комп'ютерному класі. Потрібно скласти 

розклад так, щоб читання всіх лекцій зайняло мінімально можливий час. 

В термінах теорії графів постановка задачі має такий вигляд. Будується граф G , в 

якому вершини відповідають лекціям і дві різні вершини суміжні тоді і тільки тоді, коли 

відповідні лекції не можуть читатися одночасно. Очевидно, що будь-яка правильне 

розфарбування графу G  визначає допустимий розклад і навпаки, будь-який допустимий 

розклад визначає правильне розфарбування графу G . Таким чином, складання оптимального 

розкладу зводиться до знаходження оптимальної розмальовки побудованого графу [2; 3]. 

Опис алгоритмів теорії графів добре формалізований, тому для розв’язування задач 

широко застосовується ЕОМ [4]. Зокрема, алгоритм розфарбування може бути застосований 

для автоматизації розв’язування задачі складання розкладу та інших задач цього класу. Для 

демонстрації роботи алгоритму було розроблено тестову програмну реалізацію, що дозволяє 

визначити мінімальну кількість фарб, в яку можна розфарбувати введений граф та скласти 

розклад. 

Отже, теорія графів стала дуже важливим математичним інструментом, що знаходить 

своє застосування в багатьох галузях людської діяльності. Зокрема, задача розфарбування 

графів має велике практичне значення для розв’язування багатьох важливих задач та його 

автоматизації. 
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САМОМАСАЖ ЯК ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ 

Масаж – один з найдавніших лікувальних та оздоровчих засобів. Навіть на 

інстинктивному рівні проблемну зону (пошкоджене місце) починають погладжувати для 

усунення або зменшення інтенсивності больових відчуттів. 

Масаж – це сукупність прийомів механічного дозованого впливу у вигляді тертя, 

тиску, вібрації, проведених безпосередньо на поверхні тіла людини, як руками, так і 

спеціальними апаратами через повітряне, водне або інше середовище.  

Сьогодні масаж доступний, проте не вельми дешевий засіб. Існують певні негативні 

наслідки відвідування масажних салонів, такі як невпевненість у професіоналізмі спеціаліста, 

відсутність можливості знайти час для повноцінного курсу процедур тощо.  

Врятувати ситуацію здатний такий допоміжний засіб масажу, як самомасаж.  

Застосування самомасажу має давню історію. Про необхідність застосування 

самомасажу при різних недугах, писали ще Гіппократ, Герадікос, Авіценна та ін.  

Самомасаж застосовують з лікувальною, профілактичною, оздоровчою та 

відновлювальною метою. Безсумнівно, самомасаж має обмежені можливості при різних 

захворюваннях у зв’язку з відсутністю у хворих спеціальних знань і досвіду, а ще він і сам по 

собі є додатковим фізичним навантаженням, яке слід брати до уваги, особливо при 

https://ukrtechlibrary.wordpress.com/2011/11/13/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2003/
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захворюваннях серцево-судинної системи, в літньому віці, в ослаблених хворих. Проте це не 

заважає цьому засобу стрімко набирати популярності, оскільки самомасаж має і суттєві 

переваги: доступність, простота, можливість проведення майже в будь-яких умовах. 

За думкою А. Гаврилової, С. Шаніної самомасаж є найбільш доступним та 

високоефективним засобом відновлення здоров’я та працездатності. Він сприятливо діє на 

організм, викликає позитивні емоції, покращує самопочуття, зменшує біль і скованість, 

викликає почуття приємного тепла [2].  

Метою нашої статті є ознайомлення з основними методиками самомасажу як 

відновлювального засобу після фізичного та психічного навантаження, для зняття втоми і 

підвищення працездатності.  

Методика відновлювального самомасажу після фізичних навантажень залежить від 

поставленого завдання. Але, в будь-якому випадку метою є відновлення та поліпшення 

загальної працездатності людини після втоми. Конкретні завдання в кожному випадку 

можуть бути різними, і від них залежить зміст сеансу відновлювального масажу. Масаж 

може бути попереднім, мобілізуючим, профілактичним, тренувальним [1]. 

Протягом багатьох років досліджується питання про те, які частини тіла повинні 

масажуватися в сеансі відновлювального масажу – ті, які отримали основне навантаження, 

або ті, які не брали участі в роботі. І. Саркізов-Серазіні і М. Лейкін мали підставу вважати, 

що в боротьбі зі втомою окремих частин організму доцільно масажувати не ті м’язові групи, 

які брали участь у роботі, а пасивні в даному випадку м’язи. Л. Паскі дослідив, що 

підвищення працездатності стомлених м’язів спостерігається і при масажі м'язів, які не брали 

участі у фізичній роботі. Це пояснюється виникненням під впливом масажу в непрацюючих 

м’язах аферентних імпульсів, які, потрапляючи в центральну нервову систему, підвищують 

збудливість і функціональний стан нервової тканини [3; 4]. 

В період форсованих і значних навантажень слід проводити самомасаж 2-3 рази на 

тиждень; в інші дні – частковий самомасаж, обмежуючись при цьому масажуванням ніг і 

сідниць або ж тільки тулуба і рук в залежності від виду спорту і характеру навантаження. 

У випадках, коли спостерігається ослаблення сил організму і необхідно протидіяти 

перевтомі, варто використовувати легкі прийоми погладжування і вичавлювання, валяння. 

Неприпустимо застосовувати в таких випадках ударні елементи масажу і всі методи і засоби, 

які мають сильну дію на організм і збуджують нервову систему. 

При помірному фізичному навантаженні, зниженій активності спортсмена, коли 

необхідно підняти його м’язовий тонус, слід застосовувати енергійні прийоми 

погладжування, вичавлювання, розминання, поплескування, поколочування, рубання. В 

результаті такого самомасажу посилюється приплив крові до ділянках, що масажуються, 

поліпшується живлення м’язів, швидше відновлюється вихідна працездатність організму. 

При засвоєнні складних технічних прийомів, коли різко зростає фізичне навантаження 

на зв’язковий апарат і на м’язи кінцівок і таку напругу опорно-руховий апарат часто не 

витримує (відбуваються пошкодження зв’язок, розтягнення м’язів і сухожиль, розриви 

окремих волокон, підвивихи суглобів і т.д. ) рекомендовано використовувати різноманітні 

прийоми розтирання. Добре організований і своєчасно проведений самомасаж зміцнює 

організм і попереджує травматизм [3]. 

Методика відновлювального самомасажу після психічного перенапруження, втоми, 

стресу. У таких випадках рекомендується рефлекторний та точковий самомасаж, а також 

звичайний самомасаж голови, шиї та трапецієподібних м’язів.  

Починати самомасаж необхідно з задньої поверхні шиї. Напрямок масажних ліній 

ззаду і з боків зверху вниз, а спереду-знизу-вгору. Особлива увага приділяється самомасажу 

трапецієподібних м’язів і грудино-ключично-сосцеподібних м’язів: погладжування, 

вижимання і розминання. Руку, що масажує, при цьому заносять далеко за шию, 

рекомендується підтримувати лікоть кистю іншої руки. Потім прикласти долоні до обличчя і 

потримати хвилину-дві. Дихати глибоко і повільно. Далі продовжувати масаж в 
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послідовності: лоб – скроні – щелепи – підборіддя – волосиста частина голови. В кінці 

масажу рекомендоване вмивання обличчя теплою водою [4]. 

Таким чином, одним із засобів, які допомагають підвищити життєвий тонус і 

відновити сили є самомасаж. Прості прийоми, можливість змінювати дозування та 

інтенсивність його впливу в залежності від стану здоров'я роблять самомасаж для зняття 

втоми і напруги незамінним. Навіть для повністю здорової людини рекомендується зробити 

самомасаж щоденної звичною процедурою. 

Література 

1. Васичкин В. И. Руководство по самомассажу / В. И. Васичкин, Л. Н. Васичкина. – Изд. 

«Феникс», 2006. – 222 с. 

2. Гаврилова А.С., Шанина С.А. Искусство самомассажа / А. С. Гаврилова, С. А. Шанина. – 

М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009. – 192 с. 

3. Гольдин Э.А. Самомассаж. Здоровье и хорошее самочувствие своими руками / 

Гольдин Э. А., Мойсюк Л. М., Закидышева Ю. Э. – Изд. «Вильямс», 2005. – 160 с. 

4. Мелосская Б. Все о массаже. Справочник для домашнего пользования / Мелосская Б. – Х: 

Аргумент Принт, 2012. − 256 с. 

 

Лобовик Валерія 

студентка 1 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер. : викл. Багорка А.М. 

 

ВИБІР ВИДУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ  

ВІД ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Спорт допомагає нам добре виглядати, підтримувати потрібну фізичну форму, 

заряджає енергією і оптимізмом, виліковує від депресії та стресу. Людина, яка приділяє 

спорту кілька годин на тиждень, завжди бадьора, життєрадісна. Існує безліч різних видів 

спорту, питання у тому, як же обрати той, який підходить саме конкретній людині. Адже 

обираючи той чи інший вид спорту, потрібно враховувати різні фактори, спираючись на 

індивідуальні якості. В іншому випадку, заняття спортом не принесуть задоволення і 

очікуваних результатів.  

Відомо, що спорт впливає на формування характеру, однак і вибір виду спорту, 

виявляється, не є довільним, а залежить від типу вищої нервової діяльності.  

Різні типи вищої нервової діяльності – вроджена основа чотирьох темпераментів: 

сангвінічного, холеричного, флегматичного, меланхолійного. 

Трактування природи цього явища є темою наукових дискусій, разом з тим, вчені і 

практики визнають, що темперамент є біологічним фундаментом, на якому формується 

особистість як соціальна істота, а властивості особи, зумовлені темпераментом, є найбільш 

стійкими і довготривалими [1; 2]. При всьому різноманітті підходів до поняття 

темпераменту, найбільш визнаним і обґрунтованим є підхід, що враховує особливості 

нервової системи та психіки людини [2; 4]. 

Метою нашої статті є аналіз взаємозв’язку «темперамент – вид спорту», коротка 

характеристика видів темпераменту та відповідних видів спорту. 

Під темпераментом розуміється характеристика індивіда з боку динамічних 

особливостей його психічної діяльності та поведінки, тобто темпу, швидкості, ритму, 

інтенсивності психічних процесів і станів, ступеня емоційної збудливості і врівноваженості, 

особливості пристосування до навколишнього середовища [4]. 

Існує чотири типи темпераменту: сангвінічний, холеричний, флегматичний, 

меланхолійний. Кожному з них відповідає певний тип поведінки, швидкість реакції і фізичні 

можливості. Природно, що те, що буде ідеальним для меланхоліка, абсолютно не підійде 

холерику, і навпаки. Темперамент даний людині від природи, але він має властивість з часом 

змінюватися в ту або іншу сторону, десь посилюючись, десь ослаблюючись. В житті рідко 

зустрічаються люди з яскраво вираженими темпераментами. Зазвичай в людині на 60% 

http://www.ozon.ru/person/247434/
http://www.ozon.ru/person/247434/
http://www.ozon.ru/person/265297/
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переважає якийсь основний темперамент, а решта – як додаткова ланка [3; 4]. Тому для 

кожної людини вибір видів спорту слід обов'язково корелювати не тільки з побажаннями, але 

і з типом темпераменту й особливостями характеру. Спорт – це той фон, на якому 

темперамент людини здатний особливо яскраво проявлятися. Розглянемо всі чотири 

темпераменти щодо спорту. 

Холерики. Швидкі, непостійні, запальні. Вони подібні сірникам, загоряються миттєво, 

але так само швидко здатні розтратити усі свої сили, якщо неправильно їх витрачають. Спорт 

для холериків – це майже головний спосіб розрядки. Холерики не сприймають монотонні, 

одноманітні і тривалі заняття. Для них ідеально підходять такі види спорту, де потрібна 

швидкість, активність і швидка жорстка гра. Їм слід зайнятися хокеєм, бігом на короткі 

дистанції, плаванням оскільки ці види спорту здатні задовольнити їх потребу у викиді 

енергії. Гарні для них також екстремальні види спорту, наприклад, сноуборд, серфінг і 

мотогонки, картинг, кінний спорт. Слід врахувати і їх небайдужість до «агресивних» видів 

спорту – боксу і боротьби, в яких, безперечно, холерики стають безстрашними чемпіонами. 

Якщо холерик бере участь у командних змаганнях, він буде одним з найактивніших і 

швидких, захоче стати капітаном команди або лідером, але, в той же час, він може не 

рахуватися з іншими гравцями, проявляти такі якості, як лють, роздратованість і заздрість.  

Сангвініки. Добродушні, веселі, активні. Вони обожнюють рух і активність і здатні на 

тривалі і ефективні тренування. З сангвініків виходять найкращі капітани команд, оскільки 

вони поєднують в собі витривалість, великий потенціал і вміння володіти собою. 

Сангвінікам імпонують всі командні види спорту, де потрібні спілкування та підтримка: 

футбол, хокей, баскетбол, водне поло. Спортсмен-сангвінік цілеспрямований, наполегливий і 

азартний, тому спорт з подоланням перешкод – саме те, що потрібно: альпінізм, різні бойові 

мистецтва і карате, рафтинг, фехтування, десятиборства, гірські лижі. Сангвінік 

доброзичливий і спокійний, при цьому він швидко думає і здатний на прояв дуже швидкої 

реакції. А це якості, що незамінні в спорті. Дуже часто цей темперамент можна спостерігати 

у знаменитих чемпіонів.  

Меланхоліки. Вразливі, пасивні. Люди з цим типом темпераменту люблять спокій і 

комфорт, тому заняття спортом небагатьом з них доставляють задоволення. Проте є види 

спорту, які і меланхолікам припадають до душі. Все, де потрібно продумувати кожен свій 

крок і відчути партнера, ідеально підходить для меланхоліка. Для меланхоліків дуже 

важливо перебувати в гармонії з собою, відчувати внутрішню психологічну рівновагу. Саме 

тому спорт і темперамент в даному випадку ідеально поєднуються в таких видах, як йога, 

капоейра, пілатес. Яхтовий спорт, плавання, спортивна стрільба, шашки, шахи – також 

оптимальні види для меланхоліка.  

Флегматики. Спокійні, повільні, врівноважені. Місце флегматиків там, де потрібна 

витривалість і тривалі навантаження. Тут вони в своєму середовищі, оскільки просто 

обожнюють спорт, який вимагає тривалих роздумів і розрахунків. Їм підійдуть велосипедні 

марафони і біг на довгі дистанції, важка атлетика та гімнастика. Саме тому флегматики 

стають справжніми лідерами у цих видах. Для людей цього типу темпераменту добре 

підходять і логічні види спорту, що вимагають роздумів та роботи інтелекту, тобто такі, де 

треба розрахувати точність удару, прорахувати на кілька кроків вперед, побудувати 

багатоходову комбінацію: керлінг, шахи або більярд. Флегматиків можна побачити серед 

борців східних єдиноборств, де більше філософії, ніж, власне, спорту. З флегматиків 

виходять гарні тренери, оскільки у них є здібності до викладацької роботи і їм не набридає 

пояснювати одне і те ж багато разів. У той же час флегматик може проявляти упертість і 

надірватися там, де треба зупинитися.  

Безумовно, у всьому можуть бути свої винятки і холерик, що грає у шахи, десь живе і 

радіє життю, тому головне – це правильно і вчасно зрозуміти, чого саме хоче серце і до чого 

прагне душа. 

Таким чином, питання вибору спортивної спеціалізації досить індивідуальне і часто 

загадкове, проте безперечно залежить від типу вищої нервової діяльності. Найбільшого 
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ефекту від тренувань і занять можна досягти тільки тоді, коли вони доставляють максимум 

задоволення і не викликають навіть найменшого неприйняття. Тренування потрібно 

вибирати виходячи з свого темпераменту, оскільки у флегматиків, холериків, сангвініків і 

меланхоліків не тільки різні характери і психічні властивості, а й суттєво різні спортивні 

уподобання. 

Якщо провести раціональну і безпомилкову паралель «спорт і темперамент», заняття 

обраним видом спорту будуть приносити тільки радість і задоволення, а спортивні 

досягнення не змусять себе чекати. 
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ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Критична ситуація щодо стану здоров’я дітей загальноосвітніх шкіл, учнів, молоді 

взагалі говорить про те, що значущість оздоровчих систем зростає. Це особливо важливо, 

адже за даними опиту й огляду дітей, лише невелика кількість дітей здорова, інші з 

відхиленнями або вже хронічними хворобами. Отже, якщо у дітей в школах рівень здоров’я 

дорівнює нулю, то і в майбутньому - в студентські роки всі процеси погіршаться.  

Майя Федорівна Гогулан − професійний журналіст. Тричі за своє життя вона 

опинялася перед обличчям невиліковної хвороби − раку. Повною мірою відчувши на собі 

безсилля медицини, ця мужня жінка вирішила боротися за своє життя самостійно. Вивчивши 

філософські напрямки східної медицини, методики сучасних вчених різних країн і досвід 

траволікування, накопичений російськими лікарями, Майя Гогулан почала дотримуватися 

їхніх рекомендацій і незабаром назавжди розпрощалася зі страшною недугою і знайшла 

секрет міцного здоров’я, який навчилася підтримувати. 

В арсеналі Майї Гогулан безліч книг, присвячених відновленню здоров’я а системою 

Кацудзо Ніши, лікуванню онкологічних та інших захворювань, і законам повноцінного 

харчування, яке є основою самовідновлення людського організму і здорового життя. 

Майя Гогулан слідувала правилам здоров’я Кацудзо Ніши.Завдяки його виконаній 

роботі, вона вивела формулу здоров’я. 

Здоров’я − це стан повного фізичного,духовного та соціального благополуччя, а не 

тільки відсутність хвороб або фізичних вад. Наше здоров’я залежить від таких основних 

чинників:спадковості − на 20%, рівня медицини − на 10%, екології − на 20%, способу життя 

− на 50%.Спосіб життя – це той чинник здоров’я, який майже цілком залежить від нашої 

поведінки. Так що половина здоров’я залежить від нас самих, тому наше здоров’я можна або 

поліпшувати, або погіршувати. Основні складові здорового способу життя – це: фізична 

культура, здорове харчування,особиста гігієна, правильний режим навчання і відпочинку та 

загартовування. 

Майя Гогулан була спадкоємицею 6 правил Кацудзо Ніши. 
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Система здоров’я Ніши встановила «Шість правил здоров’я», які дуже ефективні і 

легко виконуються. Якщо людина буде виконувати ці правила двічі на день, це не тільки 

принесе їй здоров'я, але і допоможе зберегти це здоров’я протягом всього життя. 

Перше правило здоров’я − тверда рівна постіль. Ліжко, на якому ви спите, повинно 

бути настільки рівним і твердим, наскільки це для вас можливо. 

Друге правило здоров’я − тверда подушка. Замість м’яких великих подушок К. Ніші 

пропонує користуватися твердою подушкою-валиком. Він пише: «...вы лежите ровно и 

помещаете шею на подушке так, чтобы третий и четвертый шейные позвонки буквально 

покоились на ней. Нет необходимости говорить о том, что тот, кто не привык к такой 

подушке, будет испытывать боль. В таком случае можете положить на нее либо полотенце, 

либо кусочек мягкой ткани. Однако необходимо помнить: нужно время от времени убирать 

эту ткань и постепенно стараться привыкать к твердой подушке. Таким образом, через какое-

то время вы привыкнете и будете спать удобно без какого-либо смягчителя». 

Третє правило здоров’я − «золота рибка». При народженні людини крижово-

куприкова частина хребта згинається вперед, а інша частина хребетного стовпа залишається 

майже прямою. Коли дитина починає сидіти, з'являються викривлення хребта вперед в 

області шиї, а коли віна вчиться ходити, виникають викривлення хребта вперед в області 

попереку. Так у хребті дорослої людини з’являється і потім закріплюється серія опукло-

увігнутих викривлень, які взаємозалежні і мають пряме відношення до поставі і здоров'ю. 

Четверте правило − вправи для капілярів. Застосування такого капілярного лікування 

активізує − циркуляцію крові не тільки в кінцівках, але і у всьому тілі. Причина цього явища 

дуже проста: кровоносні судини в тілі утворюють єдину систему циркуляції крові, тому 

локальне поліпшення в одному місці веде до поліпшення у всьому організмі. Інша причина 

полягає в тому, що верхні і нижні кінцівки володіють величезною кількістю капілярів, і рух у 

судинах кінцівок стимулює активність судин всього тіла 

П’яте правило здоров’я − вправи змикання стоп і долонь. Виконуючи вправи 

«змикання стоп і долонь», ми допомагаємо діафрагмі краще очищати і живити наш організм.  

Шосте правило здоров’я − вправи для спини і живота. У шостому правилі здоров'я 

закладено багато секретів. Насамперед воно відновлює кислотно-лужну рівновагу. Коли 

вправу присвячують головним чином хребту, загальний тиск рідин організму знижується. 

Щоб цього не сталося, К. Ніши одночасно вводить черевний подих, щоб рухи животом 

збільшили лужну реакцію організму. Коли вправи для хребта і живота виконують разом, це 

дозволяє створити кислотно-лужну рівновагу. І це слід завжди враховувати не тільки в 

звичайному житті, але і при спортивному тренуванні. 

Таким чином, у наш ча дійсно багато людей мають різні хвороби і відхилення.Це 

трапляється через невірний спосіб життя. На нашу думку, люди повинні приділяти більше 

уваги здоровому способу життя і оздоровчім системам.Це призведе до поліпшення 

самопочуття людей на усій планеті. 
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МАТЕМАТИКА ДЛЯ СПОРТУ І СПОРТ ДЛЯ МАТЕМАТИКИ. 

ЗАДАЧА ПРО ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПЛАВЦІВ 

Ні для кого не є секретом загальноприйнятий міф, що спортсмени не розуміють і не 

орієнтуються в математиці. Мені особисто шкода, що сьогодні в ХХІ ст. і досі зустрічаються 

люди, які так думають. Сьогодні я би хотів розповісти Вам де і як математика 

застосовуються в спорті і самими спортсменами. Не будемо згадувати такі тривіальні 

випадки, як підсумовування кількості піднятих важкоатлетом кілограм, нарахування балів 

рефері, підбиття підсумків командного заліку, наприклад, з легкої атлетики. Поговоримо про 

інші більш складні речі. Наприклад, майже кожного спортсмена, якою б високою не була 

його кваліфікація, раніше чи пізніше, чекає участь тренера. І не обов’язково це станеться у 30 

років, після закінчення його професійної кар’єри. З цією ситуацією може стикатись і 

звичайний підліток, коли він після тренування з товаришем обговорює що і чому у нього не 

вийшло. Практично кожний спортсмен стикається з ситуацією, коли його питають поради 

щодо його техніки, як правильно розрахувати інтенсивність, щоб отримати максимальний 

результат, і т. ін. 

Отже, де звичайний спортсмен стикається з математикою? Трохи поміркувавши над 

ситуацією, можна класифікувати варіанти відповідей за єдиним критерієм – навіщо – на 6 

категорій: 

1) прогноз результатів – по закінченню кожного змагання доступні результати 

кожного з учасників, порівнюючи результати різних учасників або результати одного і того 

ж учасника в різні періоди його спортивної кар’єри, можна зробити певні, «попередні» 

прогнози майбутніх результатів. 

2) режим навантаження і відпочинку – дозволяє визначити рівень необхідного 

навантаження для досягнення поставлених, «реальних» цілей, наприклад, розробку 

індивідуальних тренувань, адаптованих для індивідуальних фізіологічних здібностей. 

3) аналіз результатів –дає можливість на основі тієї ж статистики проаналізувати гру 

команди-переможців (переможця) і переможених і виявити можливі причини поразки. 

4) оцінка результатів – визначає ефективність енергетичних витрат спортсмена, рівень 

майстерності. 

5) визначення тактики; 

6) оптимізація результатів. 

Крім того, математичні методи використовуються для реєстрації спортивних 

досягнень, визначення перспективності спортсмена, умов, найбільш сприятливих для 

тренувань, їх ефективність, при відборі дітей до секції. 

Також просто необхідно зауважити про роль самого спорту в математиці. Відомо, що 

спорт закаляє людину фізично і духовно. Кожного дня потік інформації все збільшується і це 

призводить до підвищення психологічного навантаження на службові обов’язки, заняття в 

школі і коледжі стають більш напруженими і об’ємними. Саме в цьому питанні і може 
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допоїти спорт. Як показують дослідження, діти, які отримали фізичне виховання у 

порівнянні з іншими, легше долають труднощі в житті, навчання, швидше долають хвороби. 

Сьогодні, у час інноваційних технологій, якщо ти хочеш іти в ногу із суспільством – 

заняття математикою або будь-яким іншим видом розумової діяльності йдуть невід’ємно від 

занять спортом, вдосконалення фізичної культури. І зазвичай, людина, що поєднує точні 

науки, розумову працю з фізичною активністю досягає кращих результатів, ніж особистість, 

яка займається лише одним із вказаних видів діяльності. Останнім часом спорт стає все 

більш інтелектуальним. 

А тепер поговоримо про те як саме можна застосовувати математику в спорті. 

Математичні методи дослідження операцій – статистичні методи оцінки ефективності 

результатів і визначення кількісних основ для прийняття найбільш вигідного рішення 

керівником операції (тренером). Тобто, вони дають можливість систематизувати отримані в 

ході змагання дані і провести їх аналіз.  

Аналіз таких видів спорту (теніс, баскетбол, ін.) дає можливість зробити наступні 

висновки: банки даних загальнодоступні і містять найновішу інформацію про результати, 

досягнення; дії повторюються, тому можна проводити неодноразове спостереження процесу 

приблизно в одних і тих же умовах; правила гри вже визначені, що виключає можливість 

«зміни гри» у самому її розпалі; керівництво прислуховується до технічних нововведень, 

оскільки тренери активно шукають способи забезпечити так звану «конкуренту перевагу». 

Розглянемо наступні моделі застосування методів дослідження операцій в області спорту:  

1. Оцінка стратегії в командних видах спорту. В межах такого аналізу можна 

розробити правила прийняття рішень, за якими команда визначатиме при яких обставинах 

прагнути до перемоги, а при яких – змиритися з поразкою. 

2. Оцінка стратегії в індивідуальних видах спорту. Дана модель дозволяє визначити 

оптимальну складність задачі, з якої спортсмену слід розпочати свій виступ, наприклад, 

визначити оптимальну висоту для стрибків з жердиною [2]. 

3. Організація тренувань і формування команд. Дана модель дослідження операцій дає 

можливість проаналізувати питання, пов’язані із оптимальною віковою структурою команди, 

її ієрархічною структурою.  

Також дана модель є ефективною при розробці програм тренування. А саме дає 

можливість визначити причинно-наслідкові зв’язки між результатом, показаним в кожному 

із видів спорту і часом, витраченим на кожний вид тренувань: час для силових тренувань, 

об’єм тренувань з загальної фізичної підготовки і тренування по відпрацюванні техніки, 

об’єм тренування на швидкість і витривалість, їх співвідношення. 

Формування команди плавців. 

Розглянемо дану задачу більш детально. Розв’язання цієї задачі за допомогою 

дослідження операцій, а саме використання алгоритму задачі про призначення, вперше було 

запропоноване Робертом Макол [1, с. 569-580].  

Зокрема, тренеру з плавання при формуванні команди для змішаної естафети 

необхідно відібрати плавців, серед яких були б спортсмени, що володіють більш ніж одним 

стилем. В такій естафеті беруть участь четверо спортсменів, з яких кожний пропливає 

дистанцію тільки одним, визначеним раніше, стилем (брас, батерфляй, на спині, кроль) і в 

певній послідовності. Ускладнений варіант цієї задачі включав формування команди із 38 

кандидатів.  

Р. Макол запропонував добре продуману, але досить складну методику визначення 

коефіцієнтів цільової функції. Спочатку тренер складає реєстр показників (фізіологічних, 

інтелектуальних, психологічних і ін.), якими має володіти претендент, щоб зайняти певне 

порядкове місце в естафеті (послідовність стилів вже відома). Іншими словами, тренер 

обирає деяку шкалу і ставить кожному з плавців бали. Далі, з реєстру обирається деяка 

кількість критеріїв (n), які максимально характеризують здібності кандидатів. Кожний 

критерій отримує свій бал, свою вагу, важливість. Наступним обчислюють такий ваговий 
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показник усіх учасників. Далі, таблицею, записують у строчку i-ий показник критерію, а під 

ним j-те місце, яке зайняв учасник у команді. 

В подальшому, головний тренер визначає важливість кожного (m-ого) місця в 

команді, використовуючи записані для нього бали, ваги. Далі, оцінюють кожного із плавців 

за вагами. І визначають важливість для команди яке місце який учасник зайняв. Таким 

чином, отримають вже відому задачу про призначення, яку можна розв’язати, наприклад, 

симплекс-методом за допомогою ЕОМ [2, c. 165-166]. 

На останок, хотілося б додати, що не можна не погодитися, що спорт є благодатним 

ґрунтом для застосування математичних методів обробки інформації. Адже, будь-яке 

спортивне змагання, за своєю природою є грою. І досить зручно і продуктивно було б 

проводити їх аналіз за допомогою теорії ігор. Проте, до сих пір ці методи не достатньо часто 

використовуються на практиці. Це не може не дивувати, враховуючи, що дана область 

володіє великою кількістю даних, а інколи і навіть «живою лабораторією» у вигляді 

колективу спортсменів на чолі з доброзичливим і зацікавленим тренером. 

На шляху до спорту дуже багато залежить від нас самих. Спорт додає впевненості у 

власних силах і успіху. В той же час, заняття спортом сприятливо впливають на розумову і 

психічну діяльність людини, зміцнюють його волю. Цей факт беззаперечний для багатьох 

вчених, що займаються плаванням, тенісом, бігом, лижами, альпінізмом. І можна впевнено 

стверджувати, що дивовижне творче довголіття багатьох видатних математиків і фізиків 

забезпечується їхньою дружбою зі спортом. 
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НЕЗВИЧАЙНІ ВИДИ СПОРТУ:  

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ 

Про користь спорту написано і сказано чимало. Світ спорту різноманітний і 

розвивається швидкими темпами. 

Для занять спортом існує безліч мотивів як для дітей, так і для дорослих. Бажання 

займатися спортом може бути пов’язане з прагненням покращити фігуру, зміцнити здоров’я, 

з жагою самоствердження, привернення уваги з боку громадськості чи ровесників. Та є і 

такий мотив, як елементарне проведення часу із задоволенням, не виснажуючи себе фізично, 

але з отриманням максимально позитивних вражень та емоцій, адреналіну, а також 

здивованих поглядів та зацікавленості від інших. Обираючи для себе вид спортивної 

діяльності варто визначити мету занять фізичною активністю та врахувати особливості свого 

характеру та темпераменту [1; 2]. 

Сьогодні існує безліч видів спорту, згідно з даними енциклопедії спорту – близько 

8000, більш точно сказати неможливо, оскільки дуже часто з’являються нові види або види, 

властиві лише певній країні.  

В нашій статті ми ставимо за мету ознайомлення з класифікацією деяких 

незвичайних, екстремальних, навіть дивних видах спорту.  

Незвичайні види спорту – це змагання, що не входять в перелік офіційних спортивних 

дисциплін. Є безліч людей, команд, клубів, співтовариств, які захоплено перетворюють 

буденне в незвичне, освоюють і створюють абсолютно унікальні види спорту. Такі види 

спорту вимагають специфічної підготовки від учасників і при цьому не ставлять перед ними 

завдання стати професіоналами. Це заняття заради самої гри. Частина незвичайних видів 

спорту виникла через бажання окремих людей урізноманітнити життя та звичну фізичну 
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активність, частина – це звичні види спорту, що проводяться в незвичних умовах. Попри 

неофіційність в світовому плані, деякі види спорту вельми можуть бути офіційними в країні-

винахідниці, мати свої Асоціації або Федерації, можуть проводитись змагання та турніри 

різного масштабу [3]. 

Вчені з'ясували, що регулярні цілеспрямовані заняття різноманітними незвичайними 

видами спорту дають можливість людині або зняти втому і напругу, або навпаки 

підзарядитися позитивною енергією і отримати потужний заряд адреналіну. На думку Олени 

Зігмунд незвичайні види спорту можуть складати конкуренцію традиційним, зважаючи на 

ефект новизни, що їм притаманний. Виступи спортсменів на таких змаганнях приносить їм 

неймовірне моральне задоволення [4]. 

Офіційної затвердженої класифікації незвичайних видів спорту не існує. Постійно 

з’являються нові види, а ряд видів можна віднести більш, ніж до однієї категорії, а, отже, 

поділ виходить вельми умовний [5]. 

Наведемо дві класифікації незвичайних видів спорту з різних джерел. За першою з 

них види спорту розділяються так: 

– командні (королівський футбол, підводне регбі, підводний хокей, босабол); 

– силові (перетягування вугілля, переноска жінок, перетягування палаючих бочок); 

– метання незвичайних предметів (метання мобільних телефонів, метання карликів, метання 

їжі); 

– екстремальні (екстремальне прасування, біг з биками, фрістайл на тачці, пурінг, змагання 

по сидінню в сауні); 

– гонки та змагання на швидкість (сирні гонки, гонки на газонокосарках, людина та кінь); 

– технічні (війни роботів, кубок поголеного кактуса); 

– екзотичні (змагання сумоїстів з плачу, швидкісні стаканчики, стрільба з рогатки, «Камінь-

ножиці-бумага»); 

– болотні (болотний футбол, змагання по биттю комарів, плавання в болоті, їзда на 

велосипеді по болоту, триатлон в болоті). 

За іншою класифікацією:  

– індивідуальні ігрові (го, крокут, новус, ракетбол, реал-теніс, сквош); 

– командні ігрові (кінне поло, крікет, пейнтбол, регбол, хітбол, флорбол); 

– циклічні (велоспорт-ВМХ, грасс-скі, дайвінг, маунтінбайк, лижнороліковий спорт, ролер-

спорт); 

– екстремальні (бейсджампінг, бодірафтінг, каньонінг, паркур, сплав по річці); 

– складнокоординаційні (сьорфінг, сендборд, вейкборд, віндсьорфінг, маунтінборд); 

– технічні (арбалетний спорт, водні лижі, картинг, ракето модельний спорт, стрітрейсінг); 

– прикладні (спортивне орієнтування, підводне орієнтування); 

– авіаційні (дельтапланерний спорт, парапланерний спорт, парашутний спорт, скайсерфінг, 

кайтинг); 

– інші (дартс, йо-йо, кіберспорт, петанк, сокс). 

Спортивна індустрія не стоїть на місці – з кожним днем з'являються нові види спорту, 

нові умови проведення вже відомих видів спорту, поєднання декількох видів в один тощо. Не 

дивно, якщо незабаром на Олімпіаді ми зможемо спостерігати чемпіонат із стусанів, метання 

рушників, перегони на ліжках і масу інших екстраординарних спортивних ігор і 

єдиноборств. 

З наведеного можемо зробити наступний висновок: при виборі виду спорту варто 

спиратися на те, що вам найбільше цікаво. Заняття спортом повинні приносити радість і 

задоволення. Не важливо, чи це біг, заняття на тренажерах, або незвичайні види спорту, 

головне щоб це розвивало фізичну активність і приносило задоволення. 
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ПРИРОДНІ ПЕРЛИНИ ХОРТИЦІ 

Існують історичні місця, які протягом тисячоліть викликають у людини подив, страх, 

хвилювання і захоплення їх природною красою, неповторністю. Таким місцем є славне 

Запоріжжя, що зберігає найцікавіші, найяскравіші сторінки нашої історії. Наявність 

історичних пам’яток, архітектурно-етнографічних споруд, пам’ятників природи, м’який 

клімат роблять місто Запоріжжя привабливим для туризму. Основу привабливості Запоріжжя 

в сфері туризму складають такі історичні пам’ятки, як історико-культурний центр 

«Запорізький Дуб», унікальна архітектура комплексу греблі Дніпрогесу, і звичайно, перлина 

України – острів Хортиця, який є Національним заповідником [2]. Поряд з назвою «острів 

Хортиця» звично стоять епітети «унікальний», «неповторний», кажуть, що він повний 

природних скарбів. В чому ж полягає ця унікальність? 

Острів з обох боків оповитий широким і могутнім Дніпром, обгорнутий високими 

скелями, піщаними берегами, вкритий зеленим лісом і прикрашений яскравими квітами. На 

острові знаходиться 24 озера, 26 балок і ярів, живе 135 видів птахів і 30 видів тварин, росте 

близько тисячі видів рослин, зафіксовано 200 пам’яток історії та археології. Хортиця має 

довжину 12,5 км, ширину у середньому 2,5 км и площу 3000 га [1]. 

Туристів дуже приваблює дивовижна мальовнича природа острова. На острові 

зберігся незайманий зелений ліс, який навесні і влітку розквітає яскравими фарбами 

польових квітів. 

Наслідком різноманітності природних комплексів стало надзвичайне видове багатство 

рослинного і тваринного світу острова. За кількістю видів флори і фауни, занесених до 

Червоної Книги України, заповідник не поступається провідним природним і біосферним 

заповідникам України. 

На острові понад тисячі видів рослин. Умови існування на гранітних скелях під 

постійними поривами вітру дуже складні, тому кількість видів тут обмежена. На камінні 

видно різнокольорові плями лишайників та мохів, піонерів заселення таких місць.  

А там, де поміж каміння є хоч невеликий шар ґрунту, виборюють право на життя 

більш високоорганізовані види рослин. Серед них декілька видів папороті, сукуленти (ті 

рослини, які зберігають запаси води у своїх м’ясистих листях). На кам’янистих уступах 

навесні жовтіють тюльпан гранітний – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України, 

аврінія скельна, надзвичайно гарна квітка.  

Більшу ж частину острова займає плато. Воно являє собою рівнину, розрізану 

чудовими балками, які спускаються до Дніпра. Великих балок 20, вони є найцікавішими і з 

природної точки зору. В багатьох збереглися байрачні ліси. Тут росте багато видів дерев, 

http://newsland.com/news/detail/id/334460/
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найбільш поширеними серед яких є дуб звичайний, груша звичайна та клен татарський. Під 

деревами ростуть чагарники – бузина чорна, різні види шипшини, барбарис звичайний, а 

також слива степова та колюча (терен). Ранньою весною цвітуть пшінка, різні види рясту, 

фіалки, конвалія звичайна, проліска дволиста та занесені до Червоної книги України тюльпан 

дібровний, рябчик руський. 

Найбільша за площею рівнина частина острова зазнала максимального втручання 

людини. Раніше вона майже повністю була вкрита степовою рослинністю. Зараз північна 

частина острова вкрита штучними листяними та хвойними насадженнями, центральна 

зайнята сільськогосподарськими угіддями. Лише 25% території острова займають природні 

біоценози. 

Степ зазнав найбільшого впливу людської діяльності. Нині справжній – різнотравно-

типчаково-ковиловий степ можна побачити на Хортиці тільки по схилах балок та уздовж 

східного й західного узбережжя. Угруповання ковили волосистої, найкрасивішої, пірчастої 

та мигдалю низького занесені до Зеленої книги України (тобто книги рідкісних рослинних 

угруповань). Крім того, усі види ковили (а їх на Хортиці 5) занесено до Червоної книги 

України [2]. 

В заплавній частині острова буяє плавневий ліс. Тут ростуть осокір, верби, тополя 

біла, дуб звичайний. Вздовж узбережжя, в низовинах та в місцях зі знищеною деревною 

рослинністю, розташовані заплавні луки. Береги багатьох озер, проток і заток вкриті густими 

заростями очерету південного, комишу лісового. В глибших місцях поширена справжня 

водна рослинність із глечиків жовтих, латаття білого, водяного горіха дніпровського та 

інших. Слід відзначити, що сальвінія плаваюча – реліктовий вид, занесений до Червоної 

книги України, а рослинні угруповання сальвінії плаваючої, латаття білого, глечиків жовтих 

занесені до Зеленої книги України. 

Тваринний світ відрізняється досить високим видовим розмаїттям.З усієї цієї маси 

найбільший інтерес представляють види комах, занесених до Червоної книги України. На 

території заповідника зареєстровано 33 червонокнижних виду. Плавневий ліс, розташований 

в південній частині острова, став притулком найбільшого жука Європи − жука-оленя. Видова 

назва «олень» дано цьому жуку неспроста. У деяких самців верхні щелепи, за формою 

нагадують роги оленя, досягають величезних розмірів, в деяких випадках навіть 

перевищують довжину тіла. Жук-олень найчастіше зустрічається там, де є старі дубняки.. 

Період життя дорослого жука недовгий − не більше місяця. 

Крім вищевказаних видів, у заповіднику мешкають ще 4 види жуків, занесених до 

Червоної книги − це жужелиця угорська, красотел пахучий, вусач мускусний і вусань 

земляний хрестоносець. 

Трав’яні «джунглі» острова стали місцем життя великого хижого коника − дибки 

степової. Її місцева назва − «сага-віщунка», дано їй за потайний спосіб життя і своєрідну 

зовнішність. Поведінка дибки нагадує спосіб життя ще одного хижого комахи − богомола. 

На острові мешкають 3 види богомолів, один з яких-ірис п’ятністокрилий, мешканець 

чагарникових степів − червонокнижний вид.  

Крім перерахованих вище видів хочеться зупинитися на загоні, представники якого 

своєю красою порівнянні тільки з природою, яка їх створила. Це загін метеликів. У 

заповіднику з категорії червонокнижних зареєстровано 14 видів метеликів. З денних − це 

широко відомі махаон і подалірій, схожі як брати. Цих метеликів можна зустріти практично 

у всіх куточках заповідника.  

Один з степових ділянок острова став місцем життя невеликої метелики з сімейства 

голубянок − Томарес південного. Ця голубянка є дуже рідкісним видом не тільки на Україні, 

але і в Європі. І будь-які нерозумні дії колекціонерів можуть спричинити за собою зникнення 

цього виду. 

З хребетних тварин на острові зареєстровано 245 видів, що відносяться до 4 класами: 

рептилії, земноводні, птахи, ссавці. 
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Осілими на Хортиці є 74 види. У цю групу входять всі земноводні, плазуни, ссавці і 

39 видів птахів. З хребетних Хортиці 2 види занесені до Червоної книги (сапсан, орлан-

білохвіст), 4 види-до Європейського червоного списку (чорний лелека, скопа, орлан-

долгохвоста, балобан). 

Серед скель швидко бігають, миттю ховаючись у розщілині при наближенні 

небезпеки, ящірки зелена та прудка, відпочивають на теплому камінні неотруйні змії − 

полози жовточереві (занесені до Червоної книги України) та вужі. Також тут можна зустріти 

куницю кам’яну − невеликого цінного хутрового звіра, Який веде нічний спосіб життя, а 

місцем мешкання обирає гнізда у дуплах, кам’янистих ярах [4].  

Фауна заплавного лісу є найбагатшою в заповіднику. В заплавній частині острова 

знаходять собі прихисток козулі й кабани. Іноді тут зустрічаються червонокнижні скопа, 

орлан-довгохвіст і рудий шуліка. 

В байрачних лісах знаходять собі притулок дикі тварини. У затишних місцях 

влаштовує свої нори лисиця, яка полює на зайця сірого, їжака звичайного, лісову мишу, 

звичайну полівку, малу білозубку та інших невеликих мешканців байраку. 

Саме у байраках можна зустріти хижих птахів–яструбів,канюків,соколів,сову та 

совку. На Хортиці мешкає дуже красивий хижак − орлан-білохвіст, одна з найбільших хижих 

птахів у природі. Ця птиця занесена до Червоної книги України, і не поширена в наших 

регіонах, однак на Хортиці цей вид знайшов собі надійне місце проживання. 

Серед птахів мешканцями степу є жайворонки, перепел, сіра куріпка, та багато інших. 

У степу можна побачити й птахів, які занесені до Червоної книги України: чорноголова 

вівсянка, степовий та польовий луні, сапсан й білоголовий сип. 

Острів Хортиця і являє собою пам’ятку державного рівня. Цей острів унікальний 

ботанічний об'єкт України, біокомплекс з багатим рослинним світом,в якому присутня безліч 

рідкісних і унікальних видів рослин об’єкт.  

Хортиця одне з небагатьох місць,де живий світ представлений різноманітно на такій 

невеликій території. Природні умови острова і заповідний режим дозволяє зберегти на 

території Хортиці неповторний рослинний та тваринний світ,що стали перлиною 

запорізького краю!  
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ПЛАНУВАННІ ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ 

В Україні туризм за останні п’ять років розвивався інтенсивними темпами. Однак 

загальний обсяг туристичного потоку та окремі його складові за типами туризму (в’їзний, 

виїзний, внутрішній) змінювався неоднаковими темпами, що вплинуло на показники 

туристичного балансу. У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про 

туризм», останній визнано одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки України. Це 

вимагає постійного моніторингу за змінами економічних показників на ринку надання 

туристичних послуг та їх аналітичної оцінки.  

http://www.ostrov-hortica.org.ua/ru/priroda.html
http://www.ostrov-hortica.org.ua/ru/priroda.html
http://hortica.zp.ua/nature/fauna-flora/list
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https://sites.google.com/site/horticazapovednikzaporoza/%20redkie-vidy-zivotnyh-i-rastenij
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Даному питанню присвячені публікації українських дослідників Я. І. Виклюка [1], 

В. В. Носкової [2], Т. О. Сумкіної [3]. Також його підіймала російська вчена А. М. Трамова 

[4]. 

Сучасний підхід до туристичної діяльності передбачає попередній розрахунок 

потенціалу сфери відпочинку країни та врахування численних факторів впливу на потік 

відвідувачів. Це, у свою чергу, вимагає складного та тривалого збору інформації про десятки 

і навіть сотні показників. Але є легший шлях. Його дають математичні дисципліни. За їх 

допомоги цілком можливим є побудувати числову модель туристичних процесів і на її основі 

прогнозувати розвиток галузі.  

Спробуємо показати це на наступному прикладі. Так, активізація підприємницької 

діяльності в період ринкових перетворень, розвиток різних сегментів туризму в Україні, 

зумовили зростання попиту на готельні послуги, який за існуючих соціально-економічних 

умов був реалізований за останні два роки. 

 

Таблиця 1. Показники середньої ціни готельних послуг 

 

Розробка програм розвитку туризму і готельного господарства (як його важливої 

складової) потребує оцінки інтенсивності змін обсягу попиту за досліджуваний період та 

врахування впливу факторів ринкового середовища. Зокрема, за прогнозами передбачається 

збільшення рівня цін на готельні послуги в середньому на 15%. 

За даними обсягу реалізованого попиту на готельні послуги в Україні визначимо 

середню ціну готельної послуги (табл. 1) 

Коефіцієнт еластичності реалізованого попиту на готельні послуги за ціною на 

готельні послуги: 
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Обчислимо темп зміни прогнозного попиту на готельні послуги в разі підвищення 

ціни на 15%:  

Обсягу попиту споживачів на готельні послуги в плановому році в натуральних 

одиницях виміру:  

6629,47  1,12=7425,0064 людино-діб. 

Прогнозована ціна на готельні послуги (за людино-добу) становить: 

63,79  1,15= 73,36 грн. 

Значення потенційного попиту споживачів на послуги підприємств готельного 

господарства країни у вартісному виразі:  

7425,0064  73,36 = 544698 тис. грн. 

Таким чином, за допомогою залучення математичних методів було встановлено, що 

коефіцієнт еластичності попиту на готельні послуги за ціною становить 0,8 од. Звідси, попит 

споживачів на послуги готелів не є високо еластичним по відношенню до ціни.  

Показники Минулий рік Звітний рік 
Відхилення 

Абсолютне Відносне, % 

Доходи підприємств від основного 

виду діяльності, тис. грн. 
315213,6 422917,4 +107703,8 34,2 

Обсяг наданих готельних послуг, тис. 

людино-діб 
5816,35 6629,47 +813,12 13,9 
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Реакція клієнтів готельного бізнесу в Україні на коливання цін на основні послуги є 

невеликою. Зокрема, у разі збільшення ціни на 1% попит змінюється на 0,8%; у разі 

підвищення ціни у плановому періоді на 15% попит на готельні послуги, на відміну від 

класичної залежності попиту, підвищиться за ціною на 12%.  

Це зумовлено специфічними українськими факторами розвитку готельного бізнесу: 

значна частка нереалізованої пропозиції готелів (зокрема, низький рівень завантаження 

номерного фонду), збільшення розмірів ринку і невисока конкуренція на ньому, активізація 

розвитку туризму, доступні ціни для іноземних споживачів тощо. 

За підсумками реалізації готельних послуг у плановому періоді їх обсяг становитиме 

7425 людино-діб, а доходи готельного бізнесу в цілому по країні – близько 544700 тис. грн. 
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ЕКСКЛЮЗИВНІ МУЗЕЇ СВІТУ 

На сьогодні відбувається постійне зростання інтересу до проблем інтерпретації 

специфічного музейного ставлення до дійсності, результатом якого є створення музейних 

колекцій. При цьому неабиякий інтерес представляє дослідження рейтингу музеїв світу, які 

набувають популярності завдяки своїй незвичайності, що робить їх більш привабливими для 

людей з усього світу. 

Розглянемо деякі найбільш популярні музеї світу. Всім тим, хто хоче побачити, що 

відбувається в людському тілі, пряма дорога в Нідерланди. Там в невеликому містечку є 

цікавий «музей-тіло». Це 35-метрова семиповерхова будівля у вигляді людини. Спочатку 

відвідувачі потрапляють у коліно гіганта, а звідти вже продовжується шлях по всьому тілу, і 

закінчуєте екскурсію в мозку. Ця дія триває близько години. Музей створювався для того, 

щоб показати людям як працює організм людини. Протягом всієї екскурсії чутні звуки, які 

насправді відбуваються в нашому організмі. Можна сказати, що це своєрідний 5-D кінотеатр. 

Це єдиний музей у світі подібного роду [7, с. 2]. 

Для любителів чогось незвичайного пропонують відвідати Музей поганого мистецтва. 

У 1993 р. антиквар С. Вілсон, прогулюючись по вулицях Бостона, помітив у сміттєвому 

контейнері картину. Вона була настільки погано намальована, що, на думку Скотта, повинна 

була висіти в музеї. Тільки не образотворчого і не сучасного мистецтва, а в Музеї поганого 

мистецтва. Але такого не існувало, тому він вирішив створити його сам. Так з’явився Музей 

поганого мистецтва, в якому спочатку був лише один експонат, а виставка проходила в 

будинку друга Скотта. Зараз музей має три виставкові зали, близько 600 експонатів [7, с. 3]. 

Для людей, які захоплюються літературою, пригодами, детективом пропонуємо 

Музей Шерлока Холмса. Будинок Шерлока Холмса був побудований в 1815 році. Перший 

поверх музею Шерлока Холмса займають сувенірний магазин і маленька передня. На 

http://systech.miem.edu.ru/%202010/%20tramova.htm
http://systech.miem.edu.ru/%202010/%20tramova.htm
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другому поверсі знаходяться вітальня і кімната Холмса, на третьому − кімнати Ватсона і 

місіс Хадсон. На четвертому поверсі, спочатку використовувався для господарських цілей, 

розміщені воскові фігури героїв різних творів про Шерлока Холмса. Інтер’єр будинку в 

точності відповідає описам, присутніх в творах Артура Конан-Дойля про Шерлока Холмса, і 

відрізняється доскональністю опрацювання. Тут можна придбати колекцію подарунків, 

кераміку, художні предмети, бюсти, книги, естампи, карти, футболки та багато іншого – 

тільки для відвідувачів музею [8, с. 12]. 

Наступні місця в рейтингу займає музей НЛО. Стамбул славиться безліччю музеїв. 

Туристів приваблюють такі незвичайні місця, як музей пера або музей іграшок, але самим 

відвідуваним і незвичайним є музей НЛО (відомий він своєю незвичністю не тільки в 

Туреччині, але і в усьому світі). В районі Таксим, по проспекту Істікляль і знаходиться музей 

інопланетної цивілізації. Всього у світі музеїв подібного роду налічується чотири: на 

Близькому Сході, Балканах, Середній і Східній Європі – цей єдиний музей, чим турки 

пишаються. Відкриття музею відбулося в 2002 р. Музей відразу ж отримав розташування 

преси і місцевого населення, які просто закидали пошту музею доказами про зустрічі з 

інопланетними об’єктами. Якщо комусь доводиться побачити щось дивне на свої очі у житті, 

то можна написати на електронну пошту, яка належить цьому музею [7, с. 4]. 

Любителям екстравагантних і таємничих місць на Землі слід відвідати Музей душ 

покійних (Рим, Італія), який знаходиться в ризниці церкви Дель Сакро Куореdel Suffragio, 

побувавши тут ви зможете побачити наочні докази того, що душі померлих іноді відвідують 

живих. Для всіх, хто бажає подивитися експозиції цього музею, для початку необхідно 

отримати дозвіл у католицького священика.  

Відвідування Музею Душ Покійних у Римі обійдеться зовсім безкоштовно. Також тут 

не заборонено фотографувати, але тільки кажуть, що фотографії тут виходять змазаними і на 

знімках майже нічого не можна розібрати. Музей виник у 1912 р. і бере свій початок лише з 

однієї штучки, якої торкалася рука привида. Цей цікавий артефакт, який був першою річчю в 

містичній експозиції − це нічний ковпак, на якому залишені закопчені сліди від пальців. 

Місцева легенда свідчить, що привид Луїзи леСенешель прийшов вночі до свого чоловіка, 

зірвавши з голови його нічний ковпак і ущипнувши кілька разів за ніс. А все це було в 

результаті того, що пан ЛеСеншель не став дотримуватися умови жалоби за померлою 

дружиною. Свідчення існування людей після смерті, які залишилися на побутових речах та 

зробили їх містичними артефактами, були зібрані не тільки з Риму, багато експонати 

збиралися по всій Італії, також безліч предметів було привезено в музей з Бельгії, Франції та 

Німеччини [8, с. 10]. 

Таким чином, протягом останніх десятиліть в європейських країнах змінився погляд 

на роль музеїв у суспільстві. Музеї розглядаються не лише як сховище артефактів, а й як 

заклади, які можуть надавати широкий спектр послуг, організовувати цікаве дозвілля і 

допомагати уряду реалізовувати культурні та соціальні програми. Для покращення роботи і 

залучення більшої кількості відвідувачів музеї широко використовують новітні технології, 

нові форми подачі експонатів, а також впроваджуються зміни у системі організації музейної 

справи (музейні асоціації). Поряд із соціальним, музеї роблять значний вклад в економіку 

своїх країн через культурний туризм та реалізацію різноманітних туристичних продуктів і 

послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ 

Активні види відпочинку завойовують усе більшу популярність серед простих 

туристів. Особливо популярним став дайвінг, один із найзахоплюючих і екстремальних 

видів. Парашутистам і гірськолижникам доводиться потіснитися − число дайверів в усім 

світі, стрімко зростає. Звертаючи увагу на цифри стає ясно: поширення дайвінга порівнянне 

тільки із епідемією. На сьогодня у світі майже 20 млн. сертифікованих дайверів-любителей, а 

40 років тому їх було кілька сотень. Взагалі ж екстремальний туризм один із самих 

перспективних видів туризму, що залучає до себе усе більше людей [1]. З´являються нові 

місця для активного відпочинку, як штучні, наприклад гірськолижні курорти, так місця 

створені природою про які люди раніш і не знали, наприклад, печери. А те, що цей вид 

туризму активно розвивається видно хоча б з того, що з’являються всі нові його види.  

До активних видів зараховують різні пригодницькі тури, пригодницькі подорожі, 

відвідування екзотичних місць, вулканів, островів, водопадів тощо. Зазвичай це 

нестандартний тур в екзотичні та екологічно чисті природні резервації, пов’язаний з 

незвичайними подорожами, нетрадиційними засобами транспортувань. В окремих випадках 

такий тур пов´язаний з ризиком і серйозними фізичними навантаженнями, вимагає 

сміливості та умінь [2].  

Один із самий популярних видів екстремального туризму − дайвинг, найбільш 

поширений у Південно-Східній Азії. У таких країнах як Малайзія, Філіппіни, Індонезія 

майже на будь-якому курорті пропонується висококласний дайвинг. Також чудовий дайвинг 

на Кубі, Гаваях і в Єгипті. Такий курорт як Шарм-ель-Шейх дуже популярний в аматорів 

цього виду активного відпочинку. Підводна флора і фауна Червоного моря настільки багата, 

що під водою можна перебувати годинами, і увесь час знаходити щось нове і цікаве. Серфінг 

в цілому у різних властивих йому формах та видів поширений в переважно країнах, які 

мають вихід на океанські води, оскільки саме в океані найпотужніші хвилі [3]. В цілому 

вважається, що найкращий серфінг в Індонезії, оскільки саме тут ловляться одні з кращих 

хвиль у світі. Найкращий рафтинг у Північній Америці − на ріках Канади, Аляски і 

Колорадо. Але за такий рафт-тур доведеться викласти мінімум 2500-3500$. В Україні також 

поширений цей вид спорту. Зокрема карпатські гори, чудове місце не тільки для рафтинга 

але і для каякинга, де проводяться змагання з цих видів спорту.  

Найкращі гірськолижні курорти розташовані, звичайно, у Швейцарія. Саме у 

Швейцарії знаходяться найвідоміші альпійські вершини і льодовики [4]. Тут є курорти на 

будь-який смак і гаманець. До найдорожчих і престижніших відносяться Цермат, Сент-

Моріц, Давос. Є курорти з більш низькими цінами − Кран-Монтана, Гриндельвальд, Саас Фе, 

Гштаад/Цвайзіммен, Шампери. Найбільш помірні ціни на гірськолижних курортах 

Енгельберг, Флімс і Андермат. Курорт Цермат один з найбільш престижних цілорічних 

курортів світу. Його символ − пік Маттерхорн (Кляйн Маттерхорн – найвища в Європі 

станція подйомника − 3883 м), відомий багатьом покоління альпіністів та гірськолижникам. 

Цермат – чудове місце відпочинку, там заборонений рух автотранспорта, з ціллю збереження 

чистоти, і єдин транспортом лище електромобілі та запряжені в сані коні. Курорт захищений 

від вітру, тому сніг тут лежить досить дового.  
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Гірськолижними курортами славиться і Австрія. На самому заході країни розташовані 

провінції Арльберг і Форарльберг, що об’єднують кращі гірськолижні курорти цієї країни, 

такі як Лех, Оберлех і Ст. Антон. Одним із самих престижних курортів Франції вважається 

Куршевель, що щорічно збирає заможних туристів з усього світу. Як і швейцарський 

Церматт, Куршевель оточений хвойними лісами, що створюють мікроклімат, максимально 

корисний для здоров’я. Куршевель − це курорт для всіх сніжних видів спорту. Для 

сноубордистов у Куршевеле був побудований цілий стадіон з хаф-пайпом і трамплінами. 

Люди, що надають перевагу лижам, знайдуть тут спеціально прокладені траси на пересіченій 

місцевості, а для дітей передбачені школи, що навчають зимовим видам спорту. Італійський 

курорт Сестріер став відомий українським аматорам гірськолижного спорту відносно 

недавно, і в основному завдяки тому, що в цьому мальовничому місці щорічно проходять 

змагання з гірськолижного спорту.  

Екстремальний туризм постійно перебуває в розвитку, як в світі, так і в Україні. Увесь 

час з’являються його нові різновиди. Так відносно недавно з'явився космічний туризм, і 

цілком можливо, що через 10-15 років він буде більш доступнішим, ніж зараз [5]. А які види 

екстремального туризму з'являться через 20-30 років навіть складно уявити. У порівнянні з 

Україною екстремальний туризм в інших частинах світу − у Східній Азії, у Європі, у 

Північній Америці розвинутий достатньо добре. А безпосередньо серед жителів Європи й 

особливо Північної Америки екстремальний туризм найбільш популярний вид відпочинку. 
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ЦИЛІНДРИ ТА АРХІТЕКТУРА 

У сучасному світі в умовах пожвавлення темпів архітектурного будівництва великого 

значення набуває роль геометричного тіла «циліндр». При цьому тілом обертання 

називається тіло, що перетинається по кругах з центрами на деякій прямій площинами, 

перпендикулярними до цієї прямої. Найпростішими тілами обертання є циліндр, конус, куля. 

Циліндр – це тіло, яке складається з двох кругів, що лежать у різних площинах та 

суміщаються паралельним перенесенням, і всіх відрізків, що сполучають відповідні точки 

даних кругів. Основами циліндра є круги, твірними циліндра є відрізки, що сполучають 

відповідні точки кіл даних кругів. Радіусом циліндра є радіус його основи. Висотою циліндра 

є відстань між основами. Поверхня циліндра складається з основ і бічної поверхні. 

Початок XXI ст. характеризується багатством і різноманітністю стилів в міській 

архітектурі: від класицизму до авангарду. Сьогодні можна зустріти будівлі самої різної 

конструкції: циліндричні, що нагадують формою середньовічні замки, палаци і навіть 

кораблі. Споруда незвичайної, химерної архітектури потребує нестандартних 

конструкторських рішень. Особливої уваги заслуговує скління таких будинків [4]. 

Сучасні дослідники працюють над розвитком будівель циліндричної форми. Вони 

досліджують такі складні питання стосовно цих будівель як аеродинамічність інтерференції 
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систем висотних будівель і споруд циліндричної форми, вони розробляють спосіб 

визначення оптимальної циліндричної форми енергоефективної будівлі з вертикальними 

стінами та оптимальний розподіл утеплювача по поверхні (двопараметрична оптимізація – 

форми та перерозподілу утеплювача) за критерієм мінімізації теплового балансу 

вертикальних огороджувальних конструкцій [3]. 

Пізанська вежа (Падаюча башта в Пізі). Дзвіниця (кампанила) собору в місті Піза 

(Італія), розташована на Соборній площі, яку часто називають «Площею чудес». Висота 

восьмиярусної дзвіниці – 58,36 м над фундаментом , діаметр основи – 15,54 м , відхилення на 

рівні основи перевищує 4 м. Центральний циліндр вежі викладений з цегли. Товщина 

зовнішніх стін зменшується від основи до вершини (біля основи – 4,9 м, на висоті галерей – 

2,48 м). Усередині циліндра дзвіниці йде гвинтові сходи з 294 ступенів, по яким можна 

потрапити на оглядовий майданчик [5]. 

«Кругла будівля». Пам’ятник архітектури, який створено на початку 19 століття, 

знаходиться у селі Головчино Грайворонського району Білгородської області (Росія). 

Цегляна споруда складається із двох циліндрів – великого (діаметр 26 м) і малого (діаметр 

біля 10 м). Малий (3 поверхи) знаходиться всередині великого (2 поверхи), підіймається над 

ним і завершується куполом. Нині в даній будівлі знаходиться музей. 

Будинок Мельникова. Ідея створити будинок, який складається з п’яти циліндрів, 

виникла в архітектора К. С. Мельникова коли він проектував один з шести клубів, що 

побудовано ним у Москві. Слід враховувати, що будинок – фігура, яка складається із двох 

вертикально побудованих циліндрів різної висоти і одного діаметру, що перетинаються. 

Передня частина першого циліндра зрізана скляним вітражем, на стіну заднього циліндра 

накинута сітка з 38-ма шестикутними ромбовидними вікнами, які створюють образ вулика.  

Останнім часом в усьому світі велику популярність набувають будинки, що мають 

форму циліндра або багатогранника. Перші подібні проекти реалізуються вже і в нашій 

країні. Безперечною перевагою круглих будинків є їх висока міцність. Наприклад, 

британською компанією Popularchitecture був нещодавно запропонований проект 500-

поверхового хмарочоса New Town Tower висотою 1,5 кілометра. У випадку успішної 

реалізації цей проект дозволить забезпечити доступним житлом 100 тис. лондонців. 

Будівництво циліндричних споруд – процес складний, має ряд особливостей і вимагає 

спеціального підходу. Поверхні другого порядку завжди мали широке прикладне 

застосування. Розглянемо застосування циліндрів в архітектурі [2]. 

Аптека «Placebo Pharmacy від Klab Architecture». Грецьке архітектурне агентство klab 

architecture закінчило роботу над проектом аптеки «Рlacebo Рharmacy», яка має форму 

циліндра. Внутрішня площа будівлі становить 600 кв. м. Ця аптека розташована на одній із 

самих довгих і жвавих доріг в Афінах.  

Бетонні циліндри в Парижі. Архітектори паризького бюро «Vib architecture» 

спроектували SILOS 13 – цементний комбінат на околиці французької столиці. Візуалізуючи 

специфіку об’єкта, дизайнери виконали будівлю у вигляді декількох бетонних циліндрів 

різної товщини і розташування. При цьому у двох великих вертикальних вежах розташовані 

виробничі потужності, циліндр тонший вміщує офісні приміщення, горизонтальна труба – 

розподільний центр комбінату [1]. 

Циліндричні обсяги, включені в архітектурний ансамбль, це, звичайно ж, спадщина 

середньовічного фортифікаційного будівництва. Останнім часом в усьому світі велику 

популярність набувають будинки, що мають форму циліндра або багатогранника. Перші 

подібні проекти реалізуються вже і в Україні. Вони не просто вражають незвичайною 

конструкцією, але мають цілу низку очевидних переваг. Прагнення до нових, нестандартних 

рішень, відмова від усталених норм і правил живуть у кожній людині, нехай іноді тільки 

лише на підсвідомому рівні. Сучасні можливості будіндустрії дозволяють реалізувати при 

будівництві будинку практично будь-які фантазії. При цьому за своїми експлуатаційними 

властивостями споруди та конструкції незвичайної форми нічим не поступатимуться 

стандартним рішенням. 
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НЕМОЖЛИВІ ФІГУРИ 

Багато хто вважає, що неможливі фігури дійсно неможливі, і вони не можуть бути 

створені в реальному світі. Однак з курсу геометрії нам відомо, що креслення, зображене на 

аркуші паперу, є проекцією тривимірної фігури на площину. Отже, будь-яка фігура, 

намальована на аркуші паперу повинна існувати в тривимірному просторі. Причому 

тривимірних об'єктів, при проектуванні на площину яких, виходить задана плоска фігура 

нескінченна безліч. Це ж відноситься і до неможливих фігур. 

Неможливі фігури, вперше були «винайдені» в 50-х роках ХХ ст. Лайонелом і 

Роджером Пенроузами, а опис самого феномена «неможливої фігури» було приведено в 

Британському психологічному журналі за 1958 рік. Ці фігури, напевно, являють собою 

найбільш яскраве вираження всіх типів неоднозначних зображень. Дійсно, відмінна риса цих 

фігур не наявність неоднозначного трактування, а просто неможливість існування. 

Неможливі фігури – це зображення об’єктів, яких немає і не може бути [1]. 

Насправді всі неможливі фігури можуть існувати в реальному світі. Так всі об’єкти, 

намальовані на папері, є проекціями тривимірних об’єктів, отже, можна створити такий 

тривимірний об’єкт, який при проектуванні на площину буде виглядати неможливим. При 

погляді на такий об'єкт з певної точки він також буде виглядати неможливим, але при 

погляді з будь-якої іншої точки ефект неможливості буде втрачатися. 

Найбільш відомі неможливі фігури: неможливий трикутник, нескінченні сходи і 

неможливий тризуб. 

Сходи Пенроуза (нескінченні сходи, неможливі сходи) − одна з основних неможливих 

фігур, відкрита Оскаром Рутерсвардом. Її модель була розроблена Лайонелом і Роджером 

Пенроузом [2]. 

Сходи Пенроуза − це така конструкція сходів, при якій в разі руху по ній за 

годинниковою стрілкою людина буде безкінечно підійматися, а при русі проти годинникової 

− постійно спускатися. При цьому після завершення візуального маршруту людина 

опиниться в тій же точці, з якої почала своє пересування. Сходи сконструйовані таким 

чином, що їхнє існування в реальному світі здається неможливим. Проте, як і більшість 

неможливих фігур, її модель може бути відтворена в реальності. Модель нескінченних сходів 

уперше була опублікована Лайонелом і Роджер Пенроуз в журналі «British Journal of 

Psychology» в 1958 р. 

Трикутник Пенроуза − одна з основних неможливих фігур, відома також під назвами 

неможливий трикутник і трибар. Був відкритий в 1934 році шведським художником Оскаром 

Реутерсвардом, який зобразив його у вигляді набору кубиків.  
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Широку популярність ця фігура набула після опублікування статті про неможливі 

фігури в Британському журналі психології англійським математиком Роджером Пенроузом. 

У цій статті неможливий трикутник був зображений в найзагальнішій формі − у вигляді 

трьох балок, з’єднаних одна з одною під прямими кутами.  

Трикутник з 12 кубів Ця фігура, яка складається з 12 кубів, була сконструйована на 

креслярській дошці за допомогою прямокутного трикутника з кутами в 30° і 60°. 

Креслярський трикутник використовували для того, щоб вписати кожен куб в загальну 

перспективу креслення. Ефект неможливості, для створення якого використана ця 

перспектива, досягається неправильним розташуванням на передньому і задньому плані 

рядів кубів. За цим же принципом будується і трибар. Іншими словами, малюнок заснований 

на неправильному з’єднанні правильних рядів кубів.[3] 

Крилатий трибар «Крилатий трибар» – ще одна розробка концепції трибара. Усічений 

трибар – це трибар, один кут якого відрізали, «відсікли». В результаті у фігури вийшло 

чотири сторони. 

Неможливий тризубець Цей неможливий об’єкт з трьома (або ж з двома) зубцями став 

популярний у інженерів і любителів головоломок в 1964 р. Вперше він з’явився у пресі як 

частина реклами California Technical Industries  

23 березня 1964 р. в номері журналу Aviation Week and Space Technology. Пізніше, в 

тому ж році, в грудневому номері American Journal of Psychology була надрукована стаття 

професора психології державного університету Айови в місті Еймсі д-ра Дональда 

X. Шустера. Це була перша публікація, присвячена незвичайній фігурі, яку автор назвав 

«скоба, що складається з трьох елементів». 

«Батьком» неможливих фігур є шведський художник Оскар Реутерсвард, який за роки 

своєї творчості намалював тисячі таких фігур.  

Справжню популярність неможливі фігури здобули, коли їх зобразив на своїх 

літографіях відомий голландський художник Мауріц Корнеліс Ешер, а саме: «Бельведер», 

«Водоспад», і «Сходження і Спуск». Крім цього до картин Ешера, що зображує неможливу 

реальність, можна віднести «Будинок сходів» і «Рисуючі руки». Найбільше Ешер відомий 

своїми мозаїчними зображеннями. Але художник, захоплений математикою, не міг 

пропустити такої унікальної ідеї зображення неможливою реальності [4]. 

13-метрова скульптура неможливого трикутника з алюмінію була споруджена в 1999 

р. в місті Перт (Австралія) 

Напрям в образотворчому мистецтві, спрямований на зображення неможливих фігур, 

називається імп-арт. Найбільш відоме використання неможливих фігур в масовій культурі − 

логотип автоконцерну «Рено» [5]. 

Ідеї літографій Ешера дали поштовх до творчості багатьох і багатьох художників по 

всьому світу. Серед найбільш відомих варто згадати :  

− бельгійського художника Джоса де Мея; 

− швейцарського Сандро дель Пре (Sandro del Prete) − «Космічні колеса»; 

− угорського Іштвана Ороса (Istvan Orosz).  

Можна ще довго розповідати про художників та їх роботи, але краще один раз 

побачити, ніж сто раз почути. 
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ЧОМУ «Х»? СИМВОЛИ МАТЕМАТИКИ 

Постановка проблеми. З’ясувати основні етапи створення і формування сучасної 

математичної мови, зокрема виникнення найбільш розповсюджених математичних символів 

та позначень. 

Аналіз останніх публікацій показав, що на сьогоднішній день вже багато вчених і 

людей, що не мають спеціальної математичної освіти, все частіше задаються питанням як 

виникла унікальна математична мова, завдяки якій люди з різних континентів можуть 

зрозуміти один одного.  

Метою статті є дослідження основ виникнення і формування сучасної математичної 

мови, зокрема виникнення позначення невідомих через Х. 

Ще у XVIII ст. великий вчений К. Ф. Гаус сказав: «Математика – основа наук». І 

дійсно, математика є невід’ємною частиною життя кожної середньостатистичної людини. 

Останнім часом велика кількість людей, і зокрема, підлітки, задаються питанням: чи дійсно 

треба вивчати математику? Якщо чесно, іноді я й сама задаюсь цим питанням. Однак 

відповідь на це запитання знаходилася на поверхні. 

Математика – це фундаментальна наука, методи якої активно застосовуються в 

багатьох природних науках, таких як фізика, хімія і навіть біологія. В цілому, ця область 

знань оперує абстрактними відношеннями і взаємозв’язками, тобто такими сутностями, які 

самі по собі не є чимось матеріальним. Тим не менш, варто лише математиці вступити в 

область будь-якої науки про світ, вона відразу втілюється в описі, моделюванні і 

передбачення досить точних і реальних природних процесів. Для людини, яка відповідально 

підходить до будь-якої справи, математика просто необхідна. Вона є каталізатором розвитку 

наступних інтелектуальних здібностей: 

1. Вміння узагальнювати. Розглядати певний випадок як прояв деякої загальної 

закономірності. 

2. Вміння виділяти головне. 

3. Здатність аналізувати складні життєві ситуації. 

4. Можливість приймати правильні рішення і знаходити вихід у складних ситуаціях. 

5. Вміння бачити закономірність. 

6. Вміння логічно мислити і розмірковувати, майстерно і чітко формулювати думки, робити 

правильні логічні висновки. 

7. Здатність швидко розмірковувати і приймати рішення. Навичка планування наперед, 

здатність продумувати декілька кроків. 

8. Навички концептуального і абстрактного мислення: вміння послідовно і логічно будувати 

складні концепції або операції і тримати їх в голові. [1, c. 91-97]. 

Саме так математика стала для мене не тривіальним нудним заняттям, який я маю 

вчити за програмою, а захоплюючою наукою, яка допоможе мені в досягненні особистісних 

цілей, організує послідовність думок. 

Ще в свій час, відомий вчений Галілей писав: «Філософія написана в найвеличнішій 

книзі (я маю на увазі Всесвіт), яка постійно відкрита для нашого розуму, але зрозуміти її 

зможе лише той, хто спочатку опанує її мову і знаки, якими вона написана. Написана же вона 

мовою математики». Яка ж вона – математична мова? Які загадки за собою приховує? 

 Мова сучасної математики – результат її довготривалого розвитку. Історично її 

складові частини – арифметика і геометрія – склалися з потреб практики, із необхідності 

індуктивного рішення різноманітних практичних задач землеробства, мореплавства, 

астрономії, збору податків, повернення боргів, спостереження за небом, розподілу врожаю. 
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В період свого зародження (до VI ст. до н. е.) математика не мала власної мови. Проте 

в процесі формування писемності з’явилися деякі математичні знаки для позначення 

натуральних чисел і дробів. [2, c. 308-319] 

В наступний період розвитку елементарної математики (VI ст. до н. е. –XVII ст. н. е.) 

основною мовою науки була мова геометрії. За допомогою відрізків, фігур, площ і об’ємів 

зображувались об’єкти, наявні в математиці того часу. Саме тому загальновідомі «Начала» 

Евкліда (III ст. до н. е.) в подальшому були сприйняті як геометрична праця, хоча їх більша 

частина – це виклад на геометричну мову початків алгебри, теорії чисел і аналізу. Однак 

можливості такої мови виявилися недостатніми для забезпечення подальшого розвитку 

математики, що призвело до виникнення символічної мови алгебри. 

У рамках теоретико-множинної концепції на початку XX ст. виникає криза сучасної 

математики. Були виявлені деякі протиріччя, що підштовхнуло до створення нових, більш 

точних засобів математичної логіки [3, c. 218-223]. 

Основою розвитку математики стає формування формальної мови цифр, символів, 

операцій, геометричних образів, структур, співвідношень – тобто сформувалася формальна 

математична мова, яка сьогодні широко використовується і в усіх інших галузях знань. 

Повернемося до основної задачі дослідження, − чому все-таки Х? Коли і при яких 

обставинах виникло це позначення. 

Буквою «ікс» (символ «Х») в алгебрі прийнято позначати деяку невідому величину, 

«невідоме». Саме тому Рентген назвав «ікс-променем», відкритий ним, загадковий промінь, 

що проникає через непрозорі предмети, про існування яких раніше ніхто не знав. Але чому 

саме буквою «ікс» стали позначати невідому? 

Для того, щоб з’ясувати походження цього символу, варто поринути в історію. Слово 

«алгебра» бере свій початок у працях арабського математика Ал-Хорезмі: «Ал-джабр-аль-

мукабала», тобто «вчення про перестановки, відношення і розв’язок». Коли в 11-12 столітті 

ця праця потрапила до Іспанії, люди були настільки захоплені і зацікавлені його ідеями, що 

потрібно було якнайшвидше здійснити переклад праці на європейську мову. Проте арабська 

мова дуже специфічна і деякі звуки європейцям навіть вимовити було складно. Як, 

наприклад, буква sheen (ين ش ). Для непідготованої людини ця буква звучить як Ш. Вона 

також є першою буквою у арабському слові shalan (شيء ), що означає «дещо», так як і 

українське слово «щось» – деяка невизначеність, невідома річ. Для того, щоб сказати 

арабською «невідома річ» потрібно додати артикль al. Таким чином al-shalan – це невідома 

річ. Це слово з’являється у ранньому періоді математики, наприклад, при виведенні 

доведення 10 століття. 

При перекладі, у середньовічних іспанських вчених виникло питання. Вони не змогли 

перекласти на іспанську мову букву SHeen і слово shalan, оскільки в ній не має звуку SH, 

того самого звуку «ш». Було вирішено запозичити звук CK із класичної грецької мови у 

формі букви Kai. 

Пізніше, коли цей матеріал був переведений на загальноєвропейську мову, тобто 

латинь, грецька буква Kai була замінена латинською Х. Як тільки це сталося, як тільки 

матеріал був переведений на латинь, він став основою підручників з математики на наступні 

майже 600 років. 

Отже, процес становлення звичної для нас математичної мови був досить складним і 

насиченим. Спочатку математична мова мала лише практичне застосування і не мала 

широкого апарату математичної мови. Упродовж свого розвитку вона стикалася з багатьма 

проблема, рішення яких підштовхувало до розширення математичного інструментарію. І 

дійсно, на сьогодні математична мова – це не лише певний перелік деяких символів і 

позначень. Сьогодні, це одна з універсальних мов нашого світу, яка дає можливість людям, 

що говорять на абсолютно різних мовах, спілкуватися між собою засобами математичних 

символів і позначень. Окрім того, математична мова точніша і чіткіша ніж звичайна, 

оскільки вона оперує точними поняттями і складається із логічних висловлювань з 

універсальними логічними символами. 
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СЕКЦІЯ «ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

 

Багорка Анна 

викладач ЕПК ЗНУ 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІЗИЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ  

З ІНШИМИ ВИДАМИ ІНТЕЛЕКТУ ЛЮДИНИ 

У статті акцентується увага на питанні взаємозв’язку між різними видами інтелекту 

людини, розкривається суть фізичного інтелекту (тілесного мислення), аналізується вплив 

фізичного інтелекту на розумові та інші здібності людини. На підставі проведенного 

тестування оцінюється рівень фізичного інтелекту студентів Економіко-правничого коледжу 

відносно до їх ставлення до занять спортом. 

Інтелект – в перекладі з латинської – розум. Невипадково за своїм психологічним 

змістом поняття «інтелект» відноситься до нечітко визначених понять. Широко поширена 

точка зору, згідно з якою інтелект – це те, що можна виміряти за допомогою інтелектуальних 

тестів. Поняття «інтелект» зводять то до деякої загальної біологічної функції і загального 

фактору, то до мобільності формальних операцій, то до мовного мислення, і, нарешті, до 

гранично широко трактованого «пізнання» як атрибуту свідомості. 

На сьогоднішній день існують як мінімум три трактування поняття інтелекту: 

– біологічне трактування: «здатність свідомо пристосовуватися до нової ситуації»; 

– педагогічне трактування: «здатність до навчання»; 

– структурний підхід, сформульований французьким психологом Альфредом Біне: інтелект 

як «здатність адаптації засобів до мети». З точки зору структурного підходу, інтелект – це 

сукупність тих чи інших здібностей. 

Інтелект людини, мабуть, сама мобільна частина особистості, яку кожен робить 

такою, якою хоче. Поняття інтелекту має структуру і види, кожен з яких рекомендується 

розвивати для того, щоб бути гармонійною особистістю.  

У даній статті я пропоную ознайомися ближче з одним з видів інтелекту людини, а 

саме найдревнішим видом, фізичним інтелектом, або інакше тілесним мисленням. 

Тілесне мислення – це робота мозкового комплексу, під контролем якого знаходиться 

будь-яка фізична діяльність: і зовнішня, і внутрішня. 

Майже всі програми, спрямовані на підвищення рівня розвитку розумових здібностей, 

просто нехтують фізичним інтелектом. 

Але реальне життя не дозволяє людині не звертати на нього уваги. Адже наше тіло 

бере активну участь у всій нашій діяльності. У структуру майже всіх видів діяльності 

людини входить і фізичний компонент. Немає сенсу розвивати розумові здібності, якщо не 

приділяється достатньої уваги фізичному розвитку.  

Багато хто вважає, що фізичний та інтелектуальний – це поняття несумісні. Прийнято 

вважати, що в основному спортсмени не можуть похвалитися розумовими здібностями, так 

само як і високоінтелектуальні люди – фізичною силою. Але бувають ситуації, коли тіло 

людини «розуміє» швидше, ніж його свідомість. 

У нашого тіла теж є пам’ять, і воно теж може приймати досить серйозні рішення. 

Психологи клініки Маунт Зіон в Сан-Франциско з’ясували, що свідомості людини необхідно 

приблизно 0,4 сек. для того, щоб зафіксувати нове явище. Тоді як тіло може дати оцінку 
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ситуації, що склалася, прорахувати траєкторний шлях і швидкість відповідної реакції, на все 

це витрачаючи менше 0,1 сек. Таким чином, тіло прореагує в 4 рази швидше. 

Якщо недостатньо розвинений фізичний, спроби розвивати всі інші інтелекти будуть 

марні. Як американський психолог Абрахам Маслоу продемонстрував у своїй ієрархії 

потреб, потреби нижнього рівня (виживання) повинні бути задоволені для того, щоб індивід 

хоча б усвідомив деякі з потреб більш високого рівня (буття). «Голодна людина може 

добровільно відмовитися від потреби в самоповазі для того, щоб залишитися живою, але як 

тільки вона ... може нагодувати, дати притулок, і одягнути себе, вона, швидше за все, 

починає шукати більш високі потреби». 

Дана галузь науки розвивається і в даний час вченими різних країн, але найбільший 

внесок у дослідження фізичного інтелекту вніс американський лікар, засновник Інституту 

досягнення людського потенціалу Глен Доман, який запропонував цілий варіант концепції 

обдарованості. Саме цей вчений і ввів поняття «фізичний інтелект», яке тісно поєднувалося з 

основними функціями нашого організму: рух, мова, письмо та інші мануальні навички, 

читання і вміння спостерігати, слухати і розуміти інших, тактильні відчуття. 

Глен Доман, своєю чергою, довів ще одну теорему, що рівень розвитку фізичного 

інтелекту є показником потенціалу людини до успіху в цілому. Тож, саме перевіряючи рівень 

фізичного інтелекту можна перевірити наскільки людина гармонійно розвинена. 

Ми провели невелике дослідження серед студентів Економіко-правничого коледжу, 

які регулярно займаються спортом (перша група) та студентів, які займаються фізичними 

вправами виключно на заняттях з фізичного виховання (друга група). Всого приймало участь 

у тестуванні 90 студентів. 

Метою було: оцінити рівень розвитку їх фізичного інтелекту за тестуванням, 

запропонованим британським психологом Джейн Стайн. Воно полягає відповідях на досить 

прості запитання, що стосуються як фізичної активності, так і певних звичок та способу 

спілкування. 

Результати аналізу відповідей стали очікуваними: 

Фізичний інтелект нижче середнього рівня показали: 

Перша група – 0% 

Друга група – 8 студентів, що становить 17,7% опитаних 

Середній рівень: 

Перша група – 9 студентів – 20% 

Друга група – 28 студентів – 62,3% 

Вище середнього: 

Перша група – 25 студентів – 77,7% 

Друга група – 9 студентів – 20%  

Високий рівень: 

Перша група – 1 студент – 2,2% 

Друга група – 0%  

Такі результати тестування свідчать про недостатньо серйозне ставлення молоді до 

свого фізичного розвитку, способу життя та недооцінювання ролі фізичного інтелекту у 

структурі особистісного інтелекту в цілому. 

Адже даремно багато хто вважає, що фізична досконалість необхідна тільки тим 

людям, які пов’язали своє життя зі спортом. А тим часом люди, у яких добре розвинене 

тілесне мислення, володіють завидною грацією, гарною координацією рухів. Вони з легкістю 

беруться за роботу, при виконанні якої необхідний досить високий рівень розвитку усіх 

видів інтелекту, адже поліпшується їх здатність мислити, планувати, а також поліпшуються 

їх математичні навички. Фізичні вправи пов’язані з підвищенням активності в тих ділянках 

мозку, які відповідають за комплексне мислення і самоконтроль. У фізично активних людей 

збільшується так звана область виконавчих функцій мозку, пов’язана з плануванням, 

логікою, абстрактним мисленням і соціальною поведінкою. 
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До того ж, якщо приділяти належну увагу розвитку фізичного інтелекту, то можна 

здобути деякі досить корисні здібності: 

− здатність швидко орієнтуватися в непередбачених ситуаціях: у цьому допоможе внутрішнє 

чуття – одна з форм прояву «мудрості» нашого тіла; 

− без особливих енергетичних витрат збільшити продуктивність своєї діяльності; 

− здатність до оволодіння фізичними навичками, причому майже не здійснюючи помилок; 

− витривалість і здатність працювати довше, без особливих втрат перенести стресову 

ситуацію або навіть захворювання; 

− з користю використовувати мову тіла. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ» 

Самостійна робота студентів – це процес активного, цілеспрямованого набуття 

студентом нових для нього знань і умінь без безпосередньої участі викладачів. Самостійна 

робота повинна бути конкретною за своєю спрямованістю і супроводжуватися ефективним 

контролем і оцінкою її результатів.  

Самостійна робота студента – невід’ємна частина навчальної роботи студента 

з вивчення дисциплін і курсів, встановлених затвердженим навчальним планом. Вона є 

основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних 

навчальних занять. Для організації самостійної роботи перед студентом необхідно чітко 

поставити мету і завдання навчальної роботи, позначити необхідний результат самостійної 

роботи і форми контролю отриманих в результаті вивчення знань, умінь, професійних 

навичок і т. д.  

Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси 

особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. Організація самостійної роботи студента стає 

одним з пріоритетних  

напрямів роботи педагога в навчальному закладі будь-якого рівня. Організувати 

самостійну роботу студентів можна різними способами й з різною метою. Необхідно так 

організувати самостійну роботу студентів, щоб вона разом з накопиченням знань, умінь і 

навичок давала можливість розвивати і творчі здібності студентів коледжу. 

Дисципліна «Історія української літератури» є нормативною навчальною дисципліною циклу 

гуманітарних дисциплін для спеціальності видавнича справа та редагування. Вивчення історії 

української літератури посідає одне з важливих місць у системі університетської підготовки 

висококваліфікованих фахівців зі спеціальностей – журналістика, видавнича справа та 

редагування, реклама та зв’язки з громадськістю. 
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Незважаючи на чітко виражені особливості та власні закономірності функціонування 

й розвитку, журналістика все ж таки найбільше споріднена з філологією, особливо з 

літературою. Йдеться не тільки про ті традиційні спеціальності, які використовуються 

редакціями газет і журналів, а й про ті, що вважаються найновішими і застосовуються в 

електронних засобах масової інформації. Без глибокого і всебічного освоєння історії 

літератури повноцінне формування творчої особистості журналіста, видавця, рекламіста є 

практично неможливим. Предмет «Історія української літератури» є курсом, що включає в 

себе зародження професійного власне українського мистецтва слова – писемної літератури, 

становлення та подальше її функціонування. Він укладається в хронологічні межі Х-ХХ ст. 

[1]. 

Відмінність вищої школи полягає в тому, що студент має самостійно опрацьовувати 

достатньо велику кількість матеріалу, і завдання викладача полягає в тому, щоб правильно 

скерувати зусилля студента, зацікавити та заохотити його до виконання самостійної роботи. 

Студенти спеціальності «Видавнича справа та редагування», вивчаючи курс «Історія 

української літератури» з перших занять стикаються з матеріалом, вивчення якого потребує 

особливої уважності та попередньої підготовки [2]. Такою є, наприклад, вивчення теми 

«Велесова книга» – художня історія українського народу», яка передбачає безпосереднє 

ознайомлення з пам’яткою, прочитання її тексту, доволі специфічного для сучасної молодої 

людини з нефілологічною освітою. Для опрацювання цієї теми студентам пропонується 

літературний переклад дощечкових написів «Велесової книги», вміщений в спеціальних 

посібниках, які також містять велику кількість роз’яснень, коментарів, поправок, зносок та 

ін. пояснювального матеріалу до давнього тексту. На семінарському занятті студентам 

дається завдання проаналізувати самостійно кілька дощечок пам’ятки, які містять 

оригінальні легенди та міфи, цікаві та маловідомі сучасному читачеві (наприклад, про 

створення світу, розселення перших племен, уявлення про небесні світила, матеріальний та 

нематеріальний світ).  

Для того, щоб «оживити» стародавній текст, над яким уже попрацювали дослідники 

та перекладачі, студентам пропонується самостійно спробувати перекласти чи бодай 

прочитати давні тексти з дощечок, світлини яких можна знайти в посібнику Г. Лозко 

«Волховник» [3]. Це завдання виконати доволі складно тим, що тексти нанесені 

оригінальним шрифтом, без розділення на слова і речення. Проте порівнюючи оригінальний 

текст з літературним перекладом легко віднайти закономірності та дійсно спробувати 

прочитати пам’ятку. Таке завдання є специфічним і може дати уявлення майбутнім 

журналістам про роботу із давніми текстами, документами, архівними матеріалами навіть 

написаними іноземними чи несучасними мовами. 

Інтерес до «Велесової книги» є непідробним зі сторони численних дослідників, 

істориків, літературознавців та лінгвістів, крім того памятка містить такі факти, які й досі 

викликають суперечки стосовно автентичності артефакту. Студентам не нав’язується думка 

про походження пам’ятки, але її зміст природно викликає безліч запитань, відповіді на які 

може дати хіба що сам її перекладач і дослідник. З цією метою була організована зустріч із 

сучасним перекладачем пам’ятки та укладачем коментарів до неї – Верховним волхвом РПН 

Світовитом Пашником. Таким чином. Вивчення пам’ятки на семінарському занятті 

перетворюється на прес-конференцією з її безпосереднім дослідником-професіоналом, яку 

знову ж таки готують самі студенти. Попереднє вивчення «Книги» дало можливість ввести 

студентів в активне коло співрозмовників, що безпосередньо допомогло в конструктивному 

спілкуванні з обізнаною аудиторією.  

Метою зустрічі також було ближче ознайомлення молоді із прадавньою пам’яткою 

українською літератури «Велесовою книгою», вивчення якої проходить в рамках програми 

зазначеної дисципліни. Другокурсники, попередньо ознайомившись із запропонованим 

матеріалом на заняттях, отримали можливість поспілкуватися із паном Світовитом – 

людиною, яка не просто працювала з оригіналами та різними авторськими інтерпретаціями 

пам’ятки, але й власними силами здійснила переклад «Велесової книги». Важливість зустрічі 
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підкреслювалася ще й тим, що майбутні журналісти мали змогу безпосередньо ознайомитися 

з Книгою, проаналізувати її вплив на пізніше українське письменство, торкнутися питань 

автентичності та історії знайдення таємничих дощечок і особисто поставити питання пану 

Світовиту. Розмова проходила у дружній атмосфері, студенти з цікавістю слухали розповідь 

про різні погляди на походження та віднайдення пам’ятки, широку панораму історичних 

подій, описаних у Книзі. Також обговорювалися питання, пов’язані із особливостями 

уявлень давніх слов’ян про пантеон богів, побудову Всесвіту, виникнення та 

розповсюдження різних племен, формування релігійних вірувань, створення календарних 

обрядодійств, принцип виокремлення святкових дат. Така спрямованість роботи дала 

можливість студентам, по-перше, виявити навички роботи із запропонованою науковою та 

методичною літературою; по-друге, проявити себе в якості дослідників давнього 

специфічного тексту; по-третє, навчитися оперувати фактами з величезного обсягу 

інформації з електронних джерел, які доступні кожному студентові; по-п’яте, отримати 

уявлення про роботу із архівними документами; по-шосте, навчитися аргументувати та 

обґрунтовувати діаметрально протилежні наукові підходи до проблеми та займати свою 

власну позицію щодо проблемного питання; по-сьоме, спробувати себе в ролі журналіста, 

інтерв’юера, кореспондента; по-восьме, розширити власне уявлення про можливості та 

ресурси друкованого тексту, який може мати неабиякий вплив на історію, суспільство, навіть 

політичні уявлення людей; по-дев’яте, особисто поспілкуватися із людиною, яка 

безпосередньо вивчає та перекладає давні тексти; по-десяте, сформулювати власну думку 

щодо роботи журналіста і перекладача, попрацювавши над інформацією про проведену 

зустріч для сайту коледжу. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що подібна стратегія проведення самостійної 

роботи, хоч і вимагає великої попередньої кропіткої роботи, проте є ефективною та 

корисною, особливо для студентів-другокурсників спеціальності «Видавнича справа та 

редагування». 
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Кібкало Юлія 

викладач ЕПК ЗНУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ ЗНУ 

Самостійна робота відіграє величезну роль у навчальному процесі. Особливо 

важливою вона стає для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та студентів першого року 

навчання, які тільки пристосовуються до нової системи. Самостійна робота студента є 

основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом і повинен становити 1\4 (тобто приблизно 15 

%) загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної 

дисципліни. 

У педагогічній науці активно аналізується стан освіти та засоби вдосконалення 

навчального процесу у вищій школі. Аналіз джерел свідчить про актуальність досліджень за 

темою. Так згідно праць Кузьмінського А. І., Король В. М., Мусієнко В. П., Олійник В. В. 
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вивчення самостійної роботи та її методів є необхідним та потребує більш глибинного 

дослідження. 

Головною метою статті є огляд головних особливостей та методів самостійної роботи 

у процесі викладання іноземної мови на першому році навчання для студентів першого курсу 

коледжу всіх спеціальностей. Аналізуючи найпоширеніші засоби, увагу зосереджено на 

перевагах для об’єктів навчального процесу – майбутніх фахівців, які застосовуватимуть 

іноземну мову в професійній діяльності. 

Основними функціями самостійної роботи студентів є: пізнавальна, самостійна, 

прогностична, коригуючи та виховна. 

1. Пізнавальна функція визначається засвоєнням студентом систематизованих знань з 

дисциплін. 

2. Самостійна функція − це формування вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і творчого 

застосування.  

3. Прогностична функція є вмінням студента вчасно передбачати й оцінювати як можливий 

результат, так і саме виконання завдання. 

4. Коригуючи функція визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. 

5. Виховна функція − це формування самостійності як риси характеру [1]. 

Виходячі з функцій викладач повинен обирати який саме вид самостійної роботи буде 

найбільш адекватним та ефективним для засвоєння його дисципліни. В процесі вивчення іноземної 

мови можуть бути застосовані різні види, найбільш поширеними є наступні: 

Для перевірки результативності самостійної роботи студентів викладач може 

використовувати такі форми контролю: 

− усна співбесіда за матеріалами розглянутої самостійно теми (або окремих її питань) на 

лекції, практичному занятті; 

− усне опитування на семінарі чи практичному занятті, які проводяться за темами, 

винесеними на самостійне опрацювання; 

− усне опитування на семінарі, практичному занятті, окремі питання яких стосуються тем, 

що повністю або частково опрацьовувались студентами самостійно; 

− письмове фронтальне опитування студентів на початку або в кінці лекції, семінарсько-

практичного заняття; 

− фронтальний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними 

на самостійне опрацювання, який проводиться на початку навчальних занять; 

− перевірка конспектів, розв’язків задач, виконання розрахунків, графічних вправ і завдань, 

індивідуальних завдань тощо; 

− тестовий контроль; 

− контроль і самоконтроль з використанням комп’ютера; 

− колоквіум за темами, які вивчалися самостійно; 

− інші форми [2]. 

Однією з особливостей навчального процесу у сучасному ВНЗ, яку слід якомога 

ефективніше використовувати при організації самостійної роботи студента, є активне 

упровадження комп’ютерної техніки. 

Комп'ютер дозволяє забезпечувати і контролювати індивідуальний темп навчальної 

діяльності: студент має можливість самостійно вибрати момент переходу до наступної порції 

навчальної інформації, задавати швидкість подання завдань і час їх виконання. При цьому 

комп’ютер може виконувати функції регулятора, попереджуючи студента, що його темп 

роботи або занадто повільний чи необґрунтовано швидкий 

Для підвищення ефективності супроводу самостійної роботи студентів можна 

використовувати: 

− електронний підручник; 

− електронні методичні вказівки; 

− тестові контролюючі завдання; 

− електронну аудіовізуальну наочність тощо [3]. 
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Використання комп’ютеризованої складової є невід’ємною частиною організації 

самостійної роботи і для студентів коледжу. Цьому сприяло активне впровадження та 

використання системи Moodle, яка дозволяє організацію різної форми роботи, в тому числі і 

самостійної [4]. 

Студент, маючі власний логін та пароль може заходити на ті курси, які його цікавлять 

та виконувати різні види самостійної роботи. Викладачі циклової комісії іноземних мов 

Клауснітцер В. О., Кібкало Ю. Ф., Козак Л. В., Яценко Я. А. та Романюк Н. М., розробили 

різноманітні завдання для самостійної роботи, такі як: 

− розмовні теми для самостійного опрацювання з пройдених розділів; 

− он-лайн тестування з лексичною та граматичною складовою; 

− завдання з використанням аудіо матеріалів 

Особливо хочеться зосередити увагу на он-лайн тестуванні, яке є найоптимальнішим 

варіантом як для студента так і для викладача. Студент у будь який зручний час може увійти 

в систему, пройти тестування та одразу отримати оцінку за свою роботу. Викладач у свою 

чергу може вести облік виконання, завдяки зведеним даним, які дозволяють бачити 

виконання тестування групами та окремими студентами. Використання таких системи 

робить оптимальним самостійне опрацювання тем в режимі он-лайн. 

Зміна концептуальної основи й розширення функцій самостійної роботи студента не тільки 

веде до збільшення її обсягу важливості, а й викликає зміну у взаємовідносинах між 

викладачем і студентом як рівноправними суб’єктами навчальної діяльності, тобто коригує 

всі психолого-педагогічні (організаційні, методичні) засоби забезпечення самостійної роботи 

студентів 
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Мордвінова Ірина 

викладач ЕПК ЗНУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Самостійність – це одна з найважливіших рис спеціаліста. Активна самостійна 

діяльність фахівця значною мірою обумовлюється самостійністю його мислення, яка 

закладається в студентські роки. Згідно з положенням про організацію навчального процесу 

у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, що вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Сьогодні завдання не тільки в тому, щоб дати молодому спеціалісту знання, а в тому, 

щоб сформувати потребу в них. Виховати прагнення до їх постійного оновлення, власного 

вдосконалення. 

Організація такої роботи студентів означає створення умов для розвитку вмінь 

планувати, реалізовувати та вносити корективи у свою діяльність. Вона складається з двох 

головних аспектів: один з них – розробка форм і методів організації контролю за 

самостійною робою і другий – навчально-методичне забезпечення самостійної роботи. При 

викладанні економічних дисциплін використовуємо такі форми роботи студентів: 

1. Опрацювання лекцій. 

http://epkmoodle.znu.edu.ua/
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2. Самостійне конспектування навчального матеріалу (теми або окремих питань теми). 

3. Написання рефератів. 

4. Розв’язування задач та практичних ситуацій. 

5. Виконання індивідуальних завдань. 

Наведені вище форми організації самостійної роботи студентів виявилась дієвими. 

Завдання викладача полягає у тому, щоб відібрати з них найбільш результативні в кожній 

конкретній ситуації, тобто такі, які б відповідали індивідуальним можливостям студента з 

урахуванням бюджету часу, а також відповідали специфіці навчального матеріалу курсу. 

Контроль самостійної роботи студентів включає: 

− відповідь на контрольні або тестові питання; 

− перевірка конспекту; 

− перевірка рефератів; 

− перевірка розв’язаних задач; 

− перевірка виконаних індивідуальних завдань. 

В організації самостійної роботи студентів особливо важливо правильно визначити 

обсяг і структуру змісту навчального матеріалу, який виноситься на самостійне 

опрацювання, а також необхідне методичне забезпечення. Розробка методичних вказівок в 

організації самостійної роботи студентів з кожної дисципліни дає можливість розв’язати 

багато організаційно-методичних проблем. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів мають включати: 

− назву розділів і тем, питань для самостійного розгляду з посиланням на літературу; 

− форму самостійної роботи студентів; 

− вид контролю самостійної роботи студентів; 

− питання для самоконтролю або перелік практичних завдань [1]. 

Важлива частина самостійної роботи з економічної дисципліни – це виконання 

різноманітних вправ та розв’язування задач. Для її реалізації варто розробити «Збірники 

матеріалів та завдань для самостійного вивчення курсу». Наявність прикладів рішення 

типових задач і вправ поряд задачами і вправами без рішень значно розширює можливості 

самостійної роботи студентів як відстаючих, так і тих, хто не відчуває значних утруднень у 

навчальному процесі. Домашні завдання з конкретних тем, контрольована самостійна робота, 

індивідуальні завдання можуть видаватися за збірником як у групі, так і індивідуально. 

Велику допомогу у цьому покликане надати використання електронних навчальних 

матеріалів Moodle.  

Навчальний процес не може здійснюватися без ефективного зворотного зв’язку, який 

реалізується через контроль за його результатами. Якість контролю знань студентів і його 

достовірність дуже важливі для прийняття правильних рішень щодо вдосконалення 

навчального процесу та організації самостійної роботи студентів. 

Використання більшості методів контролю здійснюється після роботи студентів над 

навчальним матеріалом, а через це вони не можуть впливати на хід роботи, глибину 

пізнання, спрямованість і результативність. Інструментом управління процесом пізнання 

виступає поточний контроль, якщо він використовується вчасно в процесі навчання. При 

цьому є єдина можливість у викладача впливати на засвоєння навчального матеріалу через 

його усвідомлення. Це дає можливість направляти процес пізнання в оптимальному напрямі, 

активізувати розумову діяльність студентів і використовувати розуміння як єдиний критерій 

засвоєння навчального матеріалу. Поточний контроль дає змогу студентам у процесі 

навчальної діяльності мати уявлення про свої здібності, зробити самооцінку і регулювати 

свої успіхи. Викладач, у свою чергу, може впливати на хід розумової діяльності студентів 

через їх здібності, розвивати їх і вдосконалювати свої педагогічні та кваліфікаційні знання. 

Достовірність контролю знань забезпечується відповідним охопленням ним студентів, 

різноманітністю його форм, періодів і рівнів проведення. Під час вивчення економічних 

дисциплін використовуємо такі форми поточного контролю: 

− контроль підготовки практичного заняття; 
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− контроль теоретичної підготовки з теми курсу (тести, усні та письмові опитування); 

− контроль практичної підготовки з теми курсу (виконання індивідуальних завдань, 

розв’язування задач і практичних ситуацій). 

Ефективність самостійної роботи має забезпечуватися постійним контролем. По-

перше, виконання самостійних завдань перевіряється у всіх студентів на кожному занятті. 

По-друге, відповідно до розкладу, викладачі контролюють вивчення тем, що винесені на 

самостійну роботу, на консультаціях. Перевагою такого контролю є значна можливість 

індивідуального підходу залежно від рівня знань, здібностей і навіть характеру студента. 

Коли одного треба весь час контролювати, оцінювати виконання завдань з кожної теми або її 

частини, то для іншого достатньо проміжного контролю, що включає декілька тем. При 

цьому такий студент може виконувати завдання підвищеного рівня складності.  

Треба відмітити, що основна задача контролю – спонукати студента активно 

працювати позааудиторно протягом всього семестру. 

Для її досягнення використовуємо різноманітні форми контролю самостійної роботи, 

які висвітлені вище – усне опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми і підсумковий 

контроль – екзамен. Етап безмашинного контролю вже пройдений. Зараз настав час нових 

технологій – з застосуванням контролюючих програм на ПЕОМ. Ця форма позбавлена 

впливу з боку викладача і відзначається високим рівнем індивідуалізації. 

Самостійну роботу студентів при вивченні дисциплін навчального плану з 

використанням інформаційних технологій можна організувати як систему: 

− роботи з електронними виданнями в бібліотеці, підготовки до практичних занять;  

− виконання індивідуальних завдань на основі використання інформаційних технологій; 

− поточної атестації за допомогою електронного тестування [2]. 

Комп’ютерна програма Moodle особливо підходить для організації самостійної роботи 

студента із закріплення навчального матеріалу, вивченого на заняттях, та підготовки до них. 

При розробці завдань для самостійного виконання студентами з використанням 

комп’ютерної навчальної програми викладачем робиться акцент на індивідуальну роботу 

студентів з добре підготовленим структурованим матеріалом.  

Таким чином, поєднання традиційних форм навчання та інформаційних технологій в 

організації самостійної роботи студентів дозволяє не тільки інтенсифікувати їх роботу, а й 

закладає основи їх подальшої постійної самоосвіти, отже, визначає самостійну роботу 

студента як більш незалежну та творчу.  

Література 

1. Пашивкіна К. В. Організація самостійної роботи студентів у ВТНЗ засобами 

інформаційних технологій / К. В. Пашивкіна, М. Ю. Мартиненко // Педагогічна наука: 

історія, теорія, практика, тенденції розвитку. − 2010. − № 1. − С. 28-29.  

2. Пащенко Т. М. Проблеми організації самостійної роботи студентів / Пащенко Т. М. // 

Проблеми освіти. Науково–методичний збірник. – 2003. – № 33. – С. 308. 

 

Спельчук Ольга 

викладач ЕПК ЗНУ 

 

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НОВА ПАРАДИГМА У НАВЧАННІ 

Зростання ролі самостійної роботи студентів − стійка тенденція, характерна для всіх 

вищих навчальних закладів. Значний багаж знань, навичок і умінь, здатність аналізувати, 

осмислювати і оцінювати сучасні події, факти, вирішувати професійні завдання на основі 

єдності теорії і практики набуваються і виробляються, перш за все, в процесі самостійної 

роботи. Вона розглядається як рівноправна форма навчальних занять, в той же час 

ефективність аудиторних занять багато в чому залежить від вмілої організації студентами 

своїй самостійної пізнавальної діяльності. Самостійна робота передбачає також самоосвіту і 

самовиховання, що здійснюються в інтересах підвищення професійної компетентності 
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XXI ст. ознаменувалось популяризацією та впровадженням Інтернет технологій. 

Сьогодні майже всі комп’ютерні пристрої мають підключення до мережі та використовують 

браузерні технології, що автоматично робить їх користувачами хмарних технологій і 

створює можливість доступу до спеціалізованого програмного забезпечення без інсталяції на 

комп’ютер. Слід зазначити, що більшість великих компаній переводять сервіси саме у 

«хмару». Враховуючи цей факт сучасна парадигма освіти ставить за вимогу до майбутнього 

конкурентоспроможного фахівця обізнаність у хмарних технологіях. Для ВНЗ відкривається 

можливість безкоштовного використання ліцензійного програмного забезпечення, зниження 

потреб в спеціалізованих приміщеннях, економія дискового простору, виконання багатьох 

видів учбової роботи, контролю і оцінки online, антивірусна, безрекламна, антихакреська 

безпека та відкритість освітнього середовища для викладачів і для студентів. 

Аналіз щодо актуальності використання хмарних технологій було проведено 

спеціалістами компанії «Відкриті технології», який показав, що 54% людей стверджують, що 

ніколи не користувалися хмарою; 95% користувалися хмарою, але не підозрювали це; 29% 

думають, що хмара має якесь відношення до погоди; 16% справедливо вважають, що хмара – 

це місце, де можна зберігати, отримувати і обмінюватися даними. Також вони виявили, що 

625 мільйонів людей одночасно знаходяться у хмарі. 

Використання хмарних технологій в навчанні – це наступний еволюційний крок до 

надання навчальному процесу властивостей адаптивності, гнучкості, відкритості та 

мобільності. 

Хмарні технології – це новий підхід до організації обчислювального процесу, що 

передбачає розподілену віддалену обробку та зберігання даних. При застосуванні хмарних 

технологій немає необхідності встановлювати на всіх комп'ютерах дорогі програмні 

продукти. Основними характеристиками, які визначають ключові відмінності хмарних 

сервісів від інших і надають можливість оптимально використовувати Інтернет-ресурси, є: 

самообслуговування за потребою; універсальний доступ до мережі; групування ресурсів; 

гнучкість. 

У вивченні інформатики все більшу популярність при організації самостійної роботи 

набирають хмарні технології.  

Розглянемо документи Google. Документи Google − це вільнопоширювані сервіси 

компанії Google, призначені для роботи з текстом, електронними таблицями, формами та 

презентаціями, що дають можливості ефективно організувати спільну діяльність групи 

користувачів. Використання цих засобів дає можливість розміщувати документи в мережі 

Інтернет, одночасно редагувати файли і переглядати зміни в режимі он-лайн, а також 

публікувати їх у мережі Інтернет для спільного перегляду.  

Документи Google дозволяють студентам і викладачам віддалено працювати над 

спільними документами і проектами, а викладачам контролювати і управляти цією роботою. 

Документи, що створюються користувачем, зберігаються на спеціальному сервері Google, 

або можуть бути експортовані в файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки 

доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп’ютера, підключеного до 

Інтернету. Викладач може: відповідати на запитання студентів, скеровувати студентів в їх 

діяльності, викладати додаткові матеріали [1]. 

Для організації самостійної роботи необхідно створити облікові записи для кожної 

групи і налаштувати доступ до викладених матеріалів у мережу матеріалів. Студенти у 

зручний час дадуть відповідь на контрольні запитання. Перевагою є можливість спільного 

редагування файлу, заміна файлу в режимі реального часу, спостереження за процесом 

заповнення файлу. Файл містить контрольні запитання до певної теми, на які необхідно 

надати відповіді в цьому ж файлі до певної дати [2]. 

Таким чином, реалізована спільна робота викладача і студентів, що дозволяє 

виконувати розміщення питань контрольної роботи, питань самостійної роботи на хмарі і 

складання студентами відповідей на питання у зручний для них час, контроль відповідей 

викладачем і закриття доступу до файлу після закінчення часового інтервалу 



 346 

Існує можливість викладати на серверах хмари додаткові навчальні матеріали. 

Наприклад, можна викласти конспекти лекцій, які будуть доступні студенту в будь-який час і 

в будь-якому місці за наявності відповідного мобільного пристрою, підключеного до 

Інтернету. Ємність сховища складає 15 Гб. 

Google календар – сервіс планування зустрічей, подій, справ з прив’язкою до 

календаря. Можна задавати час зустрічі, повторення, нагадування, запрошувати інших 

учасників. 

Планування навчального процесу засобами сервісу Google календар дозволяє 

створювати розклад теоретичних і практичних занять, консультацій, нагадувати про 

контрольні та самостійні роботи. 

Використання хмарних технологій у самостійній роботі студентів збільшує кількість 

способів та методів подання навчальних завдань, призначених для самостійного 

опрацювання. Зокрема з’явилася можливість використання молодими науковцями у 

самостійній роботі спеціальних завдань на планування та контроль самостійної навчальної 

діяльності, в яких прямим продуктом є формування вміння визначати стратегію розв’язання, 

планувати процес виконання діяльності, контролювати його, знаходити й виправляти 

помилки 
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Прилипко Олена 

викладач ЕПК ЗНУ 

 

ТЬЮТЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Актуальність вибраної теми пов’язана з тим, що концептуальні ідеї і стратегії 

модернізації сучасної освіти спрямовані на пошуки загальних засобів та механізмів розвитку 

єдиного світового, полікультурного простору, значущого як для міжнародних освітніх 

спільнот, так і для національних систем освіти. З XVII ст. тьюторська технологія визнається 

складником усієї англійської університетської системи. Протягом ХVІІІ-ХІХ ст. вона зайняла 

в англійських університетах центральне місце, а лекційна її доповнювала. Н. В. Рибалкіна 

доводить, що сьогодні близько 90% занять у Оксфордському і 75% − у Кембріджському 

університетах проводяться тьютором [6, с. 331]. 

За даними країн-лідерів освіти, педагогічними спостереженнями, інтерес становить і 

видається перспективним такий універсальний інтернаціональний засіб формування фахівця, 

форма організації навчально-виховної роботи у вищій і загальноосвітній школі, як діяльність 

тьютора і технологія тьюторства. Найбільш поширеним із них є розуміння тьюторства як 

технології індивідуалізації освіти, що передбачає створення реальних умов для входження 

кожного суб’єкта з його прагненнями і можливостями в процес навчання, як управління ним 

своєю власною освітньою траєкторією. В науковій літературі можна зустріти 

багатоваріантність підходів до самих понять «тьютор» і «тьюторство». Російськими 

дослідниками Т. М. Ковальовою, Т. О. Лукіною та ін. тьюторство визначається як технологія 

індивідуального супроводу процесу освоєння певної діяльності [3, с. 15-19].  

У сучасних умовах створюються об'єднання і асоціації тьюторів, розробляються 

методолого-теоретичні засади тьюторства для задоволення освітніх потреб особистості, 

суспільства і країни. Отже, «тьютор», − педагог-наставник, походить від англійського «tutor» 
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і латинського «tueor» термінів, що означає «спостерігаю», «піклуюся» (помічник, наставник, 

адвокат студента) [2, с. 72].  

Згідно із зарубіжним досвідом, тьютори навчають за спеціальністю і виховують 

студентів у позааудиторний чи аудиторний час. Сьогодні тьютор, за даними дослідників 

(Костіна H. A., Петров М. К., Хабермас Ю. А. та ін.), є центральною фігурою, а тьюторство − 

офіційно визнаним компонентом системи англійської університетської освіти. Він − 

найближчий радник студента в таких питаннях: які лекції й практичні заняття йому 

відвідувати, як скласти план навчальної роботи, враховуючи свої особливості й можливості, 

як краще підготуватися до екзаменів.  

До основних функцій тьюторства відносимо: 1) організаційне керівництво навчально-

пізнавальною діяльністю студента чи учня; 2) визначення його можливостей та інтересів; 3) 

рекомендації в особистісному становленні, організації самовиховання, формування способу 

життя, визначення особистісних перспектив; 4) надання допомоги в правильному й 

ефективному використанні навчально-методичного супроводу з певної навчальної 

дисципліни; 5) обґрунтування і допомога у досягненні високого рейтингу підопічного; 6) 

забезпечення обміну додатковою інформацією між суб'єктами. Розпочинати ж діяльність 

тьютора необхідно з «вирівнювання» знань студентів, про що йдеться у науково-

методичному посібнику «Індивідуальні тьюторські завдання для студентів II-V курсів» [1, 

с. 358]. У нашій системі освіти існує поняття «куратор», що близьке поняттю «тьютор», але 

значно звужене. 

Багатьма авторами відмічається, що в освіті сьогодні не відбувається головного − 

самовизначення особистості, тобто вибору себе в світі культури. Як доводять учені 

(М. Мамардашвілі, І. Проскуровська, М. Суворов та ін.), освіта покликана культивувати 

техніку «проби себе і сил по встановленню того, як співвідноситься «індивідуальна душа зі 

світом навколо» [3, с. 15-19; 5, с. 115]. Учені H. A. Костіна, Н. В. Рибалкіна та ін. акцентують 

увагу на тому що, на відміну від учителя і викладача, які знають загальну мету та кінцевий 

результат, а також шляхи, які ведуть до нього, тьютор піклується про індивідуальне 

формування певного студента, про окремі, лише йому притаманні засоби навчання і 

виховання [4, с. 7-9].  

Засобом індивідуалізації роботи тьютора є оптимістична бально-словесна оцінка, яка 

виставляється на основі діалогічної взаємодії і взаємоповаги двох суб'єктів. А отже, 

аудиторна і позааудиторна тьюторська технологія сприяє гуманізації навчально-виховного 

процесу, становленню індивідуалізованої, самобутньої особистості, самовихованню студента 

(учня) і самовдосконаленню тьютора, є важливим компонентом кредитно-модульної системи 

формування фахівця [1]. Практика показує, що в сучасній класно-урочній системі цей 

простір звужується в одну сферу виміру − формально-інтелектуальну. Варто у зв'язку з цим 

розвести поняття «закритий і відкритий освітній простір». Закритий простір має визначений 

шлях, яким належить провести студента (учня), відома і мета, до якої його потрібно 

спрямувати. Ідеал закритого освітнього простору − це певний викладач (учитель), його 

школа, студент чи учень і конкретні методи викладання. Відкритий освітній простір надає 

студентові вибір шляху і мети. Його ідеал полягає у виборі викладача, школи, методів, 

прагне дати досвід самовизначення. Людина мусить бути вільною у визначенні своєї мети, 

свого образу. А для цього мати свій відкритий освітній простір.  

Таким чином, ми прийшли до висновку про те, що: 

по-перше, на сьогодні, при всьому розмаїтті інноваційних пошуків у світі домінує 

одна тенденція, що об’єднує всі навчальні заклади, − піднесення якості освіти для 

задоволення освітніх потреб суспільства, країни, формування людської особистості. 

Розвиткові її слугує тьюторство і діяльність тьютора; 

по-друге, тьютор є образом вихователя в широкому розумінні цього поняття, що 

вказує і веде шляхами мудрості та оптимальності; 

по-третє, відкритий освітній простір надає студентові вибір шляху і мети (його ідеал 

полягає у виборі викладача, школи, методів, прагне дати досвід самовизначення; при цьому 
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людина мусить бути вільною у визначенні своєї мети, свого образу, а для цього необхідно 

мати свій відкритий освітній простір; 

по-четверте, найважливішими критеріями створеного тьютором і студентом 

освітнього простору виступають: 1) здійснення успішного тьюторського супроводу 

навчання, 2) формування особистості 3) способу життя майбутнього фахівця; 4) здійснення 

індивідуальної освітньої і виховної програми. 
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Штейнле Ольга 

викладач ЕПК ЗНУ 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 

Одним з головних трендів сучасної освіти є посилення ролі самостійної роботи у 

загальній структурі навчання. Швидкий розвиток суспільства, стрімкі економічні зміни 

вимагають від людини здатності оперативно опановувати нові знання, уміння та навички. 

Тож секретом успіху на нинішньому ринку праці є «освіта протягом життя». Актуальна 

редакція Закону України «Про вищу освіту» прямо підкреслює обов’язок науково-

педагогічних та педагогічних працівників «розвивати в осіб, які навчаються у вищих 

навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності» (ст. 58) та звертає особливу 

увагу на необхідність забезпечення самостійної роботи як повноцінного виду навчання 

(ст. 16). Значною мірою це стало можливим внаслідок широкого поширення інформаційних 

технологій. 

Викладання математичних дисциплін студентам вищих навчальних закладів не 

залишається осторонь даного процесу. Українська педагогіка накопичила великий обсяг 

інформації про застосування та перспективи розвитку самостійної роботи як частини 

навчання математиці. Водночас на сьогодні відсутня загальна картина у цій сфері. Тож 

метою даної статті є узагальнення та систематизація вітчизняного досвіду використання 

самостійної роботи студентів під час вивчення математичних дисциплін.  

Протягом 1990-х років можна констатувати відсутність значних публікацій з цієї 

теми. Головною причиною слабкого інтересу було відсутність досліджень з проблем 

самостійної роботи загалом. Вона лише утверджувалася як повноцінна складова навчальних 

програм. Тому основна увага дослідників, що вивчали цю сферу дидактики, приділялася 

загальним проблем індивідуального засвоєння студентами навчального матеріалу. Говорити 

про їх особливості в окремих дисциплінах було ще зарано. 

Ситуація почала змінюватися на початку 2000-х років. Цьому сприяли два фактори. 

По-перше, кількість накопиченого досвіду з організації самостійної роботи почала 

переходити у якість. З’явилися цілісні педагогічні методики та технології, які потребували 

практичного втілення у конкретних дисциплінах. По-друге, невід’ємною частиною 
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навчального процесу стали інформаційні технології, зокрема інтернет. Це створило надійний 

фундамент для самоосвіти та відкрило широкий простір для руху у цьому напрямку. 

Результат не примусив себе довго чекати. Вже 2003 р. відбувається захист 

кандидатської дисертації Наталі Ванжи щодо специфіки самостійної роботи з математики 

студентів-економістів [2]. У ній автор підбила підсумки напрацювань попередніх років, 

запропонувала кілька класифікацій видів та форм самостійної роботи, показала цілісну 

модель цього різновиду навчання. Щоправда, недостатню увагу, на нашу думку, було 

приділено перспективам залучення комп’ютерних технологій. Однак, зважаючи на рік 

написання праці, це важко назвати суттєвим недоліком. Над даним напрямком вже розпочала 

свою роботу дослідниця О. Тутова [8]. 

Справжньою віхою в обговоренні самоосвіти з математики стала наукова конференція 

«Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє», проведена у 2007 році [6]. 

На ній було представлено 8 доповідей, присвячених таким аспектам математичної 

самоосвіти, як форми організації, комп’ютерне забезпечення, мотивація, особливості її 

використання під час опанування вищої математики та лінійної алгебри. 

Оригінальну модель, орієнтовану на студентів – майбутніх вчителів початкових 

класів, запропонувала у 2012 р. науковець Лілія Орел. На її думку, успішна самостійна 

робота в царині математики вимагає дотримання трьох головних умов: 1) організаційно-

педагогічних (застосування кредитно-модульної системи навчання та рейтингової системи 

оцінювання і дієве управління самостійною роботою студентів); 2) методичних 

(інформаційно-методичних й організаційно-методичних); 3) психолого-педагогічних 

(формування позитивної мотивації самостійної роботи з математики та реалізація 

особистісно орієнтованого підходу) [7]. 

Своєрідний бум досліджень з питань самостійної роботи студентів ВНЗ під час 

опанування математичних дисциплін припав на 2013 р. В. Ачкан та Т. Курова підготували 

публікацію про специфіку даної проблеми в економіко-правничих коледжах. Вони 

справедливо зауважили, що навчання математиці у подібних ВНЗ відбувається в 

гуманітарному середовищі, тож це накладає відбиток на освітні завдання. Відтак самостійна 

робота у них має бути націлена не стільки на засвоєння, скільки на розвиток логічного 

мислення [1]. Ю. Галайко зосередився на математичній самоосвіті майбутніх менеджерів. 

Виходячи із загальних рекомендацій, він описав власний досвід організації самостійної 

роботи. На жаль, його пропозиції не включали перевірки на ефективність і були, по суті, 

просто переказом фактів з практики викладання [4]. 

Того ж року вийшла у світ стаття житомирського педагога О. Королюка. Предметом 

його цікавості стала проблема диференціації завдань із самостійної роботи з математики для 

студентів. Цілком слушно він зауважив, що ефективність цих завдань прямо пропорційна 

рівню знань, умінь та навичок тих, хто буде їх виконувати. Тож першим кроком у реалізації 

програми самопідготовки з математики має стати об’єктивна та системна діагностика. Вона 

дозволить розділити студентів за рівнем здібностей. Надалі, на його думку, обов’язковим є 

здійснення наступних кроків: 1) створення банку різнорівневих завдань, здатних 

задовольнити потреби різних груп слухачів дисципліни; 2) розробка системи контролю за 

виконанням різнорівневих завдань; 3) формування позитивної та сильної мотивації до 

самостійного навчання; 4) створення комфортної та партнерської емоційної атмосфери в 

колективі [5].  

Н. Вінніченко 2013 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену особливостям 

самостійної роботи студентів під час вивчення вищої математики [3]. У ній вона узагальнила 

теоретичні підходи до структурування і змістового наповнення самостійної роботи студентів, 

озвучила методичні вимоги до її організації. Особливу вагу вона звернула на психологічні 

особливості студентів-першокурсників – основних слухачів даної дисципліни. Це дозволило 

більш практично підійти до питання обрання різних методів самостійної роботи. Написані у 

контексті роботи навчально-методичний та електронний посібники з вищої математики 

дозволили перевірити обрані методики. Як наслідок, її концептуальна модель організації 
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самостійної роботи студентів з вищої математики на даний момент є однієї з найбільш 

вдалих спроб реалізувати на практиці теоретичні підходи до самопідготовки.  

Остання робота засвідчила про нову важливу тенденцію у даній царині – перехід від 

теоретизування до розробки планів покращення самостійної роботи під час вивчення 

математики для конкретних дисциплін. Тобто, рух від теорії до практики. 

Таким чином, питання про самостійну роботу студентів ВНЗ під час вивчення 

математичних дисциплін не є обділеним педагогічною думкою в сучасній Україні. 

Вітчизняний досвід є досить багатим та різноманітним, що виразилося у низці публікацій, 

зокрема дисертаційного рівня. Найбільший внесок у розвиток даної теми зробили науковці 

Н. Ванжа, Н. Вінніченко та Л. Орел. Водночас є ряд аспектів самопідготовки у цій галузі 

знань, що вимагають продовження наукових пошуків. Мова йде про ширше залучення 

інформаційних технологій, розробку конкретних планів оптимізації для усіх без винятку 

математичних дисциплін та пошук оптимального балансу між самостійною та аудиторною 

роботою.  
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Шпуганич Ірина 

викладач ЕПК ЗНУ 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР 

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ 

Не секрет, що сьогодні кожен викладач стикається зі зниженням навчальної мотивації 

і відсутністю пізнавальної активності студентів. Проблема підвищення мотивації до 
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навчання вимагає від викладача нового підходу до її вирішення, зокрема, розробки 

досконаліших організаційних форм і методичних прийомів навчання.  

Кожен викладач хоче, щоб його студенти добре навчалися, з цікавістю і бажанням 

займалися в навчальному закладі. Але найчастіше ми зустрічаємося з тим, що в студента не 

сформувалися потреби у знаннях і немає інтересу до навчання.  

Інноваційна технологія навчання – технологія навчання, в якій зафіксовано 

принципові зміни механізмів відтворення функціональних і матеріально – організаційних 

структур навчального процесу. Інноваційні технології навчання є зразком педагогічної 

діяльності, які дозволяють виділити і об’єктивізувати межі освоєних і апробованих на даний 

момент інваріантів діяльності вчителя й учнів, застосування яких потенційно може принести 

якісно нові позитивні результати навчання [2, с. 222]. 

У зв’язку з інтенсифікації навчального процесу в ВНЗ особливу актуальність набула 

комп’ютеризація – як один із важливих напрямків у навчанні. Можливості сучасного 

комп’ютера дозволяють інтенсивно застосовувати комп’ютерну техніку у навчальному 

процесі. Відкриваються нові можливості викладання навчального матеріалу. З’являється 

можливість використовувати комп’ютер під час лекцій, лабораторних занять. Застосування 

комп’ютерного моделювання, анімації дають нові можливості викладачеві зробити 

навчальний процес більш цікавим, ефективним. У зв’язку з цим виділено дві групи 

технологій: локальні та узагальнені технології комп’ютерного навчання фізики. 

Локальні технології комп’ютерного навчання фізики. Застосування технологій цієї 

групи можливе лише за наявності відповідної матеріальної бази та комп’ютерної 

грамотності, тобто володіння викладачем і студентами знаннями й уміннями, що дозволяють 

застосовувати комп’ютер як засіб навчання для різних груп студентів однієї і тієї ж групи. 

Проте, відповідно до цілей застосування програмних засобів у процесі навчання, можна 

виділити такі інноваційні монотехнології комп’ютерного навчання фізики: комп’ютерного 

моделювання; комп’ютерного контролю знань; застосування комп’ютерних баз даних; 

комп’ютерних дидактичних матеріалів; комп’ютерних лабораторних робіт. За своїм змістом 

названі комп’ютерні монотехнології навчання фізики є інноваційними внаслідок 

застосування комп’ютера як основного засобу навчання на певному етапі навчального 

процесу [1, с. 206-207]. 

Під комп’ютерними моделями ми розуміємо комп’ютерні програми, які імітують 

фізичні досліди, явища або ідеалізовані модельні ситуації, що зустрічаються у фізичних 

задачах. 

Технології комп’ютерного контролю знань студентів грунтуються на комп’ютерних 

контролюючих програмах, які дозволяють викладачу фізики проводити поточний і 

підсумковий контроль знань і умінь, а також відповідних способів навчальної діяльності 

студентів, набутих ними у процесі навчання фізики. Як правило, це тестові програми з 

вибором відповіді. Ці програми дозволяють оперативно й проаналізувати знання великих 

груп студентів та надрукувати результати на принтері. Деякі програми забезпечують 

статистичну обробку відповідей студентів, що дозволяє викладачу фізики зрозуміти, які 

розділи курсу вимагають більш якісного опрацювання або повторення.  

Досить часто розробники комп’ютерних технологій навчання фізики, використовуючи 

назву «лабораторна робота», мають на увазі імітацію роботи, яка виконується у фізичній 

лабораторії. Фактично йдеться про комп’ютерну модель лабораторної роботи з фізики. 

Таким чином, застосування технологій комп’ютерних навчальних програм забезпечує 

ознайомлення студентів з навчальним матеріалом, актуалізує деякі етапи формування 

основних фізичних понять, дозволяє закріпити основні уміння і навички шляхом їх 

активного застосування в різних навчальних ситуаціях. Оскільки Internet стає одним з 

найпотужніших джерел інформації і засобом спілкування мільйонів людей, то підвищується 

його роль як одного з факторів мотивації у навчанні. Але важливо зрозуміти, з якою метою 

можна використовувати його можливості й ресурси. Це може бути включення матеріалів 

мережі у зміст заняття, тобто інтегрувати в програму навчання, або для самостійного пошуку 
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інформації студентами. Отже, система диференційованого контролю, діагностика знань або 

тестування в комп’ютерній програмі технологічно стає інтерактивним діалогом, який 

дозволяє оцінити знання, вміння, навички й уявлення. 
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викладач ЕПК ЗНУ 

 

СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 
Інтенсивний розвиток економічних і політичних зв’язків Україні з іншими країнами 

світу підвищив зацікавленість до вивчення ділової іноземної мови. Як наслідок, виникає 

потреба у фахівцях, які можуть вільно спілкуватися англійською мовою для реалізації 

поставлених професійних завдань. Слід зазначити, що вивчення англійської мови ділової 

комунікації у немовних (нефілологічних) вищих навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації 

не розповсюджене, але для закладів, котрі готують майбутніх фахівців до вступу на певні 

факультети університету, де вивчення даного курсу є невід’ємною частиною навчального 

процесу, набуває все більшого культурного та соціального значення.  

Для того, щоб ефективно розробити підходи до викладання даної дисципліни 

(особливо акцентуючи увагу на вдосконаленні структури курсу «Англійська мова ділової 

комунікації» для спеціальності «Організація виробництва» Економіко-правничого коледжу 

ЗНУ), перш за все, було чітко відібрано зміст навчання англійського ділового мовлення та 

визначено тематичні блоки курсу, відповідно до цього слід виявити необхідні професійно-

комунікативні вміння. Мовленнєві вміння визначаються та інтегруються відповідно до 

мовленнєвої поведінки, яка є специфічною для окремої комунікативної ситуації учасників 

спілкування.  

Так, в плані говоріння, для професійного спілкування, наприклад, майбутніх 

менеджерів важливе значення має монологічне мовлення (доповіді, презентації тощо), діалог 

з елементами монологу, полілог або полілог з елементами монологу. Основними вміннями в 

галузі письма є не лише вміння вести ділове листування, укладати ділові угоди, а також 

вміння робити аналіз та висновки з ефективності різних видів міжнародних угод в 

письмовому вигляді, створювати бізнес-плани із детальним обґрунтуванням доцільності та 

ефективності організації бізнесу або реалізації певного фінансового проекту. Щодо вмінь 

аудіювання, то має місце як глобальне, так і детальне розуміння почутого автеснтичного 

запису ділового спілкування тощо. 

Специфіка професійної діяльності менеджерів зумовлює необхідність формування у 

них вмінь ознайомлювального, вивчаючого та пошукового читання. Необхідність формувати 

вміння читати як мінімум у трьох режимах – ознайомлювальному, вивчаючому та 

пошуковому – вимагає розвитку всіх видів вмінь, що забезпечують повноту розуміння того, 

що читається, а саме виділення в тексті окремих елементів, співвіднесення один з одним, 

виведення суджень на основі одержаної інформації, оцінювання фактів у співставленні із 

власним досвідом, інтерпретація прочитаного. 

Отже, проаналізувавши специфіку навчання діловому англійському мовленню, можна 

виділити три основні комплекси вправ, які повинні бути задіяні викладачами під час 

викладання курсу: 

− вправи для формування мовленнєвої компетенції в говорінні; 

− вправи для формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні; 
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− вправи для формування мовленнєвої компетенції у письмі.  

Вправи для формування мовленнєвої компетенції в говорінні є дуже важливими для 

розвитку комунікативних навичок майбутніх спеціалістів. Як уже зазначалося раніше, 

особливого значення для спеціалістів-менеджерів набувають монологічне мовлення, діалог з 

елементами монологу та полілог. Навички та вміння монологічного мовлення розвиваються 

шляхом підготовки презентації та доповідей студентів за фаховю тематикою та проведення 

презентаційних проектів (наприклад, групова розробка бізнес-планів) або заняття-гра на 

створення структури власного підприємства. При цьому студенти ведуть самостійний пошук 

автентичної інформації, аналізують її і самостійно обирають форму презентації (усна 

доповідь, використання наочності, технічних засобів тощо). 

Вправи для формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні розвивають навички та 

вміння, спрямовані як на глобальне, так і на детальне розуміння сприйнятої на слух 

інформації. Так, на практичних заняттях студенти, по-перше, слухають доповіді своїх 

одногрупників англійською мовою, перед кожною з яких вони зорієнтовані на виконання 

певного виду роботи на основі почутої інформації. Наприклад, це може бути орієнтація на 

виконання вправ та відповіді на запитання, або обговорення проблематики прослуханої 

доповіді тощо. Крім того, обов’язковим є прослуховування автентинчних аудіо-записів та 

перегляд відео на відповідну тематику («Бізнес-зустріч», «Співбесіда», «Торгівельні зв’язки» 

тощо).  

Вправи для формування мовленнєвої компетенції у письмі дозволяють вдосконалити 

навички під час написання різних видів есе, ділових листів, бізнес-планів тощо.  

Таким чином, в результаті даного дослідження були визначені основні види вправ та 

завдань для викладання англійської мови ділової комунікації для студентів у вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. Запропоновані види вправ, безумовно, не 

вичерпують усього розмаїття форм і методів роботи зі студентами під час вивчення 

дисципліни «Англійська мова ділової комунікації», але проведене дослідження дозволяє 

перейти до створення подальшої ефективної методики викладання дисципліни. 
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